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ілшм отому лиспу
Як уже повідомлялося, відзувсл пленум обкому 

ЛКСМ України, що обговорив завдання- комсомольсь
ких організацій області по виконанню рішень листо
падового (1981 р.) Пленуму ЦН КПРС, настзнос, ви
словлених у промові Генерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Верховної Ряди СРСР товари
ша Л. І. Брежнєва на Пленумі.

З доповіддю виступив пепший секретар обкому 
комсомолу О. Скічко.

■— Особливість .тпстопадо-
вого Пленуму ЦК. КПРС у 
тому, їло він дав глибоку 
політичні- оцінку одинадця
тому п'ятирічному плану, — 
сказав доповідач. — Він ви
значив ного, основні напря
ми, які випливають з рі
шень XXVI з’їзду КПРС і 
вимагають особливої уваги 
партійних, радянських ор
ганів, господарських керів
ників, профспілкових і ком
сомольських організацій. 
Рішення Пленуму, шостої 
сесії Верховної Ради СРСР 
іще раз переконливо свід
чать. що у Комуністичної 
партії немає інших турбот, 
важливішої мети, ніж зро
стання економічного й ду
ховного багатства . нашої 
соціалістичної Батьківщини, 
поліпшення добробуту тру
дящих, зміцнення миру в 
усьому світі

Як і всі радянські люди, 
юнаки і дівчата нашої об
ласті валко схвалюють зов
нішню і внутрішню політику 
КПРС і прагнуть внести 
гідний вклад у виконання 
планів одинадцятої п’яти
річки. ЛІе у вересні рапор
тували про виконання річ
ного завдання члени комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу плавильників Свіг- 
ловодського- заводу чистих 
металів, де керівником лау
реат премії Ленінського 
комсомолу М. Петров. Цеп 
колектив виступив ініціато
ром почину «План двох ро
ків п’ятирічки — до дня 
відкриття XIX з’їзду 
ВЛКСМ». Почин підтрима
ли багато бригад па під
приємстві, його схвалили 
бюро обкому комсомолу і 
ЦК ЛКСМ України.

лнво для нас знанні точка 
прикладання сил.

Доповідач і промовці на 
пленумі наголошували, що 
першочерговим завданням 
для молодих трудівнинів об
ласті стала боротьба за вті
лення в життя продовольчої 
програми, накресленої XXVI 
з’їздом КПРС, як централь
ної проблеми всієї п'ятиріч
ки.

Так, ЗО тисяч молодих хлі
боробів успішно витримали 
нелегкий екзамен нинішніх 
жнив. Комбайновий екіпаж 
братів Вакуленків з колгос
пу «Дружба» Олександрівсь- 
кого району вийшов пере
можцем не тільки обласно
го, а й республіканського 
змагання молодих хліборо
бів. Трудову перемогу здо-

учиів Компшувйтської се
редньої школи Новоукраїіі- 
ського району. Комітети 
комсомолу ПОВИННІ ПОСТІЙНО 
тримати під своїм кон і ро
лей ремонт сільськогоспо
дарської техніки, вивезення 
добрив, зберігання посівно
го матеріалу.

Листопадовий Пленум 
ЦК КПРС зажадав від 
і. ом со м ол ьс ь к 11 х о р г а н і з а 11 і й 
вжити ефективних заходів 
для дальшого розвитку ру
ху «Тваринниці во — уд:,Р‘ 
на справа комсомолу». Ви
мога справедлива. Ліпне в 
нашій області щороку в тва
ринництво дістають направ
лення понад 800 випускни
ків шкіл і училищ, але кіль
кість працюючих у цій га
лузі з року в рік зменшу
ється. Молодь охочіше йде 
в тракторні бригади, ніж на

СІІСІСЬКО-ЛСНПІСЬКОІ освіти 
молоді з практикою, важли
вість економічного навчан
ня. Схвально говорилося 
про досвід організації ком
сомольського політнавчан- 
ия, нагромаджений Олек
сандрі йсь к и м рай ком ом
комсомолу. Завдяки вміло 
доставленому навчанню,
продуктивність прані моло
дих трудівників — слухачів 
шкіл політмережі — на 15 
—20 процентів вища, пі к 
•ціх. хто не відвідує П.О.1ІТ- 
занять. Разом з тим критиці 
було піддано Комнапіївсь- 
кнн, Онуфріївськнй, Ново- 
мнріородськіїй і Гіегрівсь- 
кпн райкоми комсомолу, які 
не спромоглися створити 
ь кіл економічного профілю.

Значне місце на пленумі 
Суло відведено питанням 
удосконалення стилю і мето
дів роботи номітетів комсо-

XXVIII районна звітно- 
виборна конференція в 
Ульяновці. Із звітною до
повіддю на ній виступила 
перший секретар райкому 
комсомолу Лідія Солтик.

В обговоренні доповіді 
взяли участь секретар ко
мітету комсомолу Улья
новського цукрокомбініту 
О. Балабонкін, заступник 
голови колгоспу 
Горького по роботі 
лоддю О. Бурлака, 
тролер-ревізор автотранс
портного підприємства 
10045 Л. Гошуляк, механі
затор колгоспу «Росія» 
І. Щербатий, обліковець 
МТФ колгоспу імені Шев
ченка ~ ~
нер 
В. Віпярський та інші.

У роботі звітно-вибор
ної конференції взяв 
участь і виступив на ній 
другий секретар райкому 
Компартії України В. Г. 
БЛІДАР.

На конференції були 
присутні заступник завіду
ючого відділом організа
ційно-партійної роботи об
кому Компартії України 
" ~ ясиновськип.

секретар обкому 
України І. ШЕВ-

імені 
з Мо

нон-

Л. Ткачук, інже-
райсільгосптехніки

Б. С. 
другий 
ЛКСМ 
ЧЕНКО.

Першим секретарем 
Ульяновського райкому 
комсомолу обрано СОЛ- 
ТИК Лідію Володимирі-з- 
ну. другим — ЗЕЛЕНЯКА 
Валерія Адамовича, секре
тарем — завідуючим від
ділом учнівської молоді— 
ТОМА ШЕВСЬКОГО Вя- 
чеслава М и колайович а.

> л

секретар райкому 
тії України Ю. 
РЕНКО. завідуючий відді
лом робітничої і сільської 
молоді обкому ЛКСМ Ук
раїни В. КАРПЕНКО.

На конференції були 
присутні завідуючий сек
тором відділу організацій
но-партійної роботи обко
му партії А. Г. МАРЧЕН
КО. кандидат у члени бю
ро обкому партії редактор 
газети «Кіровоградська 
правда» Ю. Д. МОТОР
НИЙ.

Першим секретарем 
Олександрійського райко
му комсомолу обрано 

\нд-
ПІС- 

Борисо- 
— заві- 
учнівсь- 
КОРНІ-

К ом nap-
г. ИЕГ-

комсомолу І 
УВАРОВУ Наталію 
ріївну, другим 
НОВОГО Миколу 
вича, секретарем 
дуючою відділом 
кої молоді — 
ЛЕЙКО Тетяну Петрівну.

Доярки молочнотоварної ферми колгоспу імені Свердлова Добровеличківсь- 
ного району, де завідуючою Катерина Прокопівна Чередниченко, очолюють 
змагання твариннинів району. Однією з найсумлінніших доярок у колективі 
вважають члена комсомольсько-молодіжної групи Галину РАДЧЕНКО. Ниніш
нього року вона від кожної корови одержала вже по 3450 кілограмів молока. 

Фото І. КОРЗУНА.
Достроково справився з 

плановим завданням комсо
мольсько-молодіжний нолек- 
тив майстерні № 2 побут- 
номбінату м. Знам’янки (ке
рівник Т. Першина), на 150 
— 160 процентів виконують 
норми виробітку молоді 
штампувальники заготовчо- 
ппесувального цеху заводу 
«Чепвона зірка» (бригадир 
Л. Постецька), транспортни
ки Новомиргородсьної тран
спортної контори (групком- 
сорг В. Курочко). Вагомий 
рахунок економії електро
енергії і перевезених над
планових вантажів у номсо- 
глольсько-молодіжної коло
ни станції Помічна Добоове- 
личнівського району. Понад 
три тисячі кілограмів моло
ка від кожної корови надо
їли молоді доярки Несват- 
нівськсго відділка радгоспу 
Другого імені Петоовсьного 
цукрокомбінлту Олексзнц- 
рівського району.

Але, підкреслив допові
дач, у своєму виступі на 
Пленумі Л. І. Брежнєв 
орієнтує нас на самокритич
ну, вимогливу оцінку ре
зультатів своєї праці, наці
лює па те, щоб ми труди ін- 
ея ще краще, ефективніше, 
були справжніми господа
рями своєї країни. У вико
нанні цього завдання важ-

були жниварі Новоукраїнсь- 
кої ордена Трудового Чер
воного Прапора районної 
комсомольської організації. 
На їхньому рахунку майже 
11 тисяч гектарів зібраного 
хліба і 300 тисяч центнерів 
намолоченого зерна.

Однак, говорилося на 
пленумі, в роботі молодих 
землеробів області є ще чи
мало недоліків. Па листопа
довому (1981 р.) Пленумі 
ЦК Компартії України на
шу область було піддано 
критиці за низьку врожай
ність кукурудзи. Ця крити
ка в повній мірі стосується 
КОМСОМОЛЬСЬКО -молодіжних 
лапок по вирощуванню ку
курудзи Долипського, Боб- 
рипецького, Ульяновського 
районів.

Велику увагу па пленумі 
було приділено питанням 
бережливості й економії. 
Вказувалося, що не в усіх 
колективах ефективно пра
цюють штаби «Комсомоль
ського прожектора», невіль
но впроваджується досвід

ферми. Причина цього кри
ється не в розмірі оплати 
—він досить високий і в тва
ринництві, — а насамперед 
в умовах праці.

Ніші, як підкреслив ца 
Пленумі Ц1< КГІРС Д. ] 
Брежнєв, для тваринників 
немає завдання важлпвіщо- 
го. ніж проведення зимівлі 
худоби. Внести свій вклад 
у справу збільшення вироб
ництва продуктів тварин- 
шиїтка — обов’язок Кожно
го молодого трудівника об
ласті.

На і.............. * 3—
но стан справ і 
комсомольських будовах 
усіх комсомольських - ' 
вельних організаціях, 
тиці було піддано 
градський міський 
сьний [ “
комсомолу, які не

пленумі проаналізопа 
’и на обласних

в 
буді- 

. Кри- 
Ріпово- 

х' - Н • р о в -
раионнии комітети 
"У. як: из подають 

практичної допомоги ціл 
ючим комсомольсько./.' 
діжним бригадам 
градмісьнбуду», .не здійСМІ«1 
ють контролю за ходом Л 
рудження першочзПгоСвписх 
об єктів будівництва. ЕИХ 

На пленумі йшлося щм 
нерозривний зв’язок марк-

молу області. Підкреслюва
лось, що центр усієї органі
заторської і виховної робо
ти необхідно перенести в 
первинну комсомольську 
організацію де вирішується 
успіх справи.

Прикладом ділового, прин
ципового підходу до розв ті
пання великих і малих проб
лем може бути діяльність 
комітету комсомолу колгос
пу «Маяк» Знам’яиського 
району, чого не можна ска
зати про жоден комітет ком
сомолу Олександрійського, 
ГайворонспКого районів Але 
в будь-якій споїв, комсо
мольські працівники та ан- 
ти в істи не повинні забувати 
про людину, конкретного 
комсомольця.

II іенум прийняв відповід
ну постанову, в якій визна
чено конкретні завдання 
комсомольських організацій 
області по виконанню рі
шень листопадового
(1981 р.) Пленуму Ш<
КПРС, настанов, висловле
них V промові Генерального 
секретаря НК КПРС. 1 оло- 
іш Президії Верховної Ра
ні СРСР товариша Л. І. 

Брежнєва на ньому Плспу- 
мі.

XXXII 
виборна 
Новгородці. Із звітною до
повіддю виступив перший 
секретар райкому' комсо
молу Олександр Беркута.

В обговоренні доповіді 
взяли участь групкомсорг 
КМК. муляр міжгосподар
ської будівельної органі
зації А. Снісаронко. токар 
райсільгосптехнікн В. Гло
ба, заступник голови ко.і- 
юспу «Україна» по роботі 
з молоддю 
бригадир 
вельної бригади радгоспу 
«Третій вирішальний» Ге
рой Соціалістичної Ппаиі 
Г. І. Ткаченко та інші.

У роботі звітно-вибопної 
конференції взя їй участь 
і виступили на ній пепший 
секретар . райкому Ком
партії України В. І. ТКА
ЧУК і завідуючий від ті
лом комсомольських орга
нізацій обкому ЛКСМ Ук
раїни А. ДМИТРЕНКО.

На конференції був 
присутній заступник завіду
ючого відділом організа
ційно-партійної роботі* об
кому партії 
КОВСЬКИЙ.

Першим 
Новгородківського райко
му КОМСОМОЛУ 
БЕРКУТУ 
Ананійовича. 
ОМЕЛЬЧЕНКА 
Володимировича, 
рем—завідуючою 
лом учнівської 
КВІТКУ 
ну.

районна звітно- 
конферснці.і в

H. Кітчечхо, 
свиновідгоді-

п. ю. м\-
секретарем

обрано
Олександра 
другим — 

Миколу 
секрета- 

I відді- 
молоді — 

Наталію Івачів-

*
районна звіїно-ви- 

конференція в 
Із звітною 

виступив дру-

XXXVII районна звітно- 
виборна конференцій в 
Голованінську. Із звітною 
доповіддю на ній виступив 
перший секретар райкому 
комсомолу Андрій Кудря- 
ченко.

В обговоренні доповіді 
взяли участь інженер По 
регонівського цукрбкомбі- 
нату П. Воєвода, член ко
мітету комсомолу Побузь- 
кого нікелевого заводу 
П. Роєнко. депутат Вер
ховної Ради СРСР. дояр
ка колгоспу імені Шев
ченка Л. Лівітчук. заступ
ник голови колгоспу імені 
Мічуріна по роботі з мо
лоддю М. Завальчюк. 
старшин науковий співро
бітник музею «Спартак» 
А Семендяева та інші.

У роботі звітно-виборної 
конференції взяли участь і 
виступили на ній перший 
секоетао райкому Комиап- 
тїі України В. Л. ВИШ
НЯ секретар обкому 
ЛКСМ України Л. ПРО- 
ТЯН КО.

Пспши.м секретарем Го- 
лованіпськоі'о райкому ком
сомолу обрано КУДРЯ- 
Ч ЕН К А Анлпія Івановича, 
другим — САКАЛА Ана
толія Олександровича, 
секпетарем — завідуючою 
ВІДДІЛОМ ГЧНІВСЬКОЇ молоді 
— НАСАЛЬСЬК^ Няпйо 
Г Г'ПООІПНЧ

XXXIX 
районна 
конференція в Долинськін. 
З доповіддю виступила 
перший секретар райкому 
ЛКСМ України Т. А. Нс- 
лень. В обговоренні допо
віді взяли участь заступ
ник голови колгоспу імені 
Горького по роботі з мо
лоддю С. Великий, заступ
ник начальника станції 
Долниська В. Пугачок, 
доярка колгоспу імені Ле
ніна М. Сита, секретар 
комсомольської організації 
транспортної контори 
П. Василенко, механізатор 
колгоспу імені Кіроса 
О. Гончарук, машиніст 
тепловоза залізничного це
ху цукрозаводу. І Шевчук 
та інші.

У робот і 
взяли участь
на ній завідуючий 
лом обкому Компартії Ук
раїни В. Р. Марннкеиич 
та перший секретар До- 
линського райкому партії 
П. Л. Гідулянов.

У роботі конференції 
взяв участь секретар обко
му комсомолу В В Мг и,- 
цев.

Першим '•екрегарем
райкому ЛКС.МУ обране 
ПАНЧЕНКО Валентину 
Григорівну, другим — ВА
ЛА НТИРЯ Віктора Івано
вича, секпетарем — заві
дуючою відділом учнівсь
кої молоді БОЧКО Гали
ну Іванівну.

іЗніт про конференцію 
читайте па crop.).

звітно-виборна 
комсомольська

конференцї: 
і виступила 

відді-

!

хь 
борна 
Олександрії, 
доповіддю 
тин секретар райкому ком
сомолу Микола Пісковий.

В обговоренні доповіді 
взяли участь доярка кол
госпу' «Україна» 
люк. агроном 
«Ленінським 
Г. Недобиткін, 
Новопразької 
школи, бригадир 
кої виробничої 
О. Сіренко та інші.

У роботі звітно-виборної 
конференції взяли участь 
і виступили на ній перший

О. Кмц> 
колгоспу 
шляхом» 
учениця 

середньої 
учнівсь- 
брнгадч44
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МИ ІУДЕЯ©

ХЛІБОРОБАМИ»
з XX ОБЛАСНОГО ЗЛЬОТУ АКТИВУ ТРУДОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ

с

І

так думають молоді гвар

дійці п’ятирічки Долинсь-

кого району. Але вони не

рідко залишаються «оди-

наками», бо комітети

комсомолу не спромог-

лися сповна вивести фор

мулу суперництва.

*
У райкомі вирішили 

правильно: треба добити
ся, щоб віддача кожного 
молодого виробничника 
була на видноті, і якщо 
вони, робітники, хліборо
би, тваринники, весь свій 
робочий час віддадуть ро
боті, їхня життєва позиція 
буде ще активнішою. 
Звідси й авторитет спілча
нина, який утверджується 
в самостійному житті.

Кого назвати першим? 
Хоч би Михайла Рощина, 
комсомольця із сокоочі|с- 
ного цеху цукрозаводу, 
де 28 юнаків і дівчат стали 
ударниками комуністичної 
праці, а ще 25 їхніх ро
весників борються за це 
високе звання. Більшість 
із них підвищують свою 
професійну майстерність, 
учаться у вузах і середніх 
спеціальних навчальних 
закладах. Лише за два ро
ки V молодих виробнични
ків закінчили Смілянсо.єий 
технікум цукрової про
мисловості.

Так от, про Рощича. 
Знають його як ініціатив
ного комсомольця, езої 
обов'язки він виконує 
чесно, і якщо вже 
щось зробить, то доброт
но. Коротше, майстер 
своєї справи. І коли моза 
зайшла про те, кого з чле
нів спілки занести на 
Дошку пошани підприєм
ства, комітет комсомолу 
запропонував, звичайно, 

"ААихайла Рощина.
Та чому тільки 

кого ж іще, коли 
і не визначено,
спраді кращий по профе
сії, бо такого індивіду
ального змагання в колек
тиві серед молодих не ве
лось. Михайло 
ветеранами і 
здобув повагу 
бітників цеху.

А ось інший
Адреса — колгосп 
комунізму». На молочно
товарній фермі разом зі 
старшими тут працюють 
шестеро комсомольців. 
Колектив тваринників ще 
в листопаді рапорт/заз 
про виконання річного 
завдання. Доярки — ак
тивні учасниці художньої 
агітбригади, що виступає 
на всіх виробничих ділян
ках господарства. З ініці
ативи молодого спеціа
ліста Олександри Ткачен
ко тут організовано ще й 
драмгурток. Цікаво пра
цювати дівчатам. І їхній 
духовний світ цікавий, ба
гатий. Та, виявляється, на 
фермі й досі не створено 
комсомольсько -молодіж
ного колективу. Хто З КИМ 
змагається — невідомо. 
Підсумки змагання, 
чайно, підбивають, 
дісвості такого 
ництва не видно, 
неї ніхто не дбає.

З цієї причини 
ріли» колективи тваринни
ків у колгоспах 
рова, 
імені Фрунзе, 
«Родина». Якщо в них І є

Ч:

його? А 
досі так 
хто на-

змагався з 
заслужено 
серед ро-

випадок.
«Зоря

ззи-
Апе 

супер- 
Бо про

«поста-

імені
імені Кі- 

Шевченка, 
«Дружба»,

по 2—3 молодих трудіз- 
НИКИ, то рік у рік вони не 
виконують своїх соціаліс
тичних зобов'язані».

Прижилась у колі ком
сомольських < 
фраза: «В кожній 
потрібен лідер», 
районі працює понад 1С0 
доярок. У числі десяти 
найкращих —‘шість ком
сомолок. А хто лідер? На 
XXXIX звітно-виборній ра
йонній комсомольській 
конференції його назвали 
— це, безперечно, Тетяна 
Турбало. На її рахунку 
більше чотирьох тисяч кі
лограмів надоєного моло
ка від кожної корови. І це 
не тому, що в колгоспі 
імені Шевченка створено 
зразкові умови для підви
щення продуктивності ста
да великої рогатої худо
би. Не механізовано тру
домістких процесів, іно
ді не вистачає кормів, до
водиться працювати без 
вихідних, бо мало підмін
них доярок. І все ж Тетя
на Турбало досягла успіху, 
перш за все тому, що «це 
її група корів». її, особис
та. І вона доглядає тварин, 
як справжня господарка. 
Обмаль кормів, часом не 
ті, що хотілося б, але дів
чина готує їх до 
вання належним 
там, де працює 
завжди чистота, 
Може, це й не передовий 
досвід, який ми маємо 
пропагувати сьогодні. Бо 
навіть свій вільний час від
дала доярка задля того, 
щоб дотримати слова. І 
зсе ж вона лідер. її прик
лад — чесне ставлення 
до виконання свого обо
в’язку. Але хто з молодих 
спробував позмагатися з 
кращою дояркою? Таких 
не було. Поруч себе су- мунізму». 
перника 
Турбало 
хотіла 
віддача 
була б 
жаль, комітет комсомолу 
цього господарства тут не 
зорієнтувався.

І делегати конференції 
ставили вимогу: чіткіше й 
предметніше займатися 
профорієнтацією, сміли
віше розв’язувати пробле
му кадрів середньої лан
ки, що працюють у тва
ринництві, комітетам ком
сомолу взяти під свій 
контроль роботу по підви
щенню професійної май
стерності молодих доя
рок.

Комсомольські активісти 
провели певну роботу, 
спрямовану на те, щоб 
механізаторськими спеці
альностями оволоділо 
якомога більше юнаків і 
дівчат. І нині в господар
ствах працює 365 механі
заторів. Проте значна час
тина новачків має низьку 
класність. Це передусім у 
колгоспах «Зоря комуніз
му», «Ленінський шлях», 
імені Фрунзе. І це пояс
нюється тим, що коміте
ти комсомолу у виробни
чу діяльність спілчан, які 
працюють у механізатор
ських колективах, втруча
ються дуже рідко, не до
помагають їм у професій
ному зростанні.

Помітна й чи/иала плин
ність 
кадрів, 
роки 
СПТУ і 
сів у господарствах лиша
ється четверта частина 
підготовлених тракторис- 

комбайнерів. Ідуть 
не то- 
погану 

надовго 
бо не- 
побуто-

актийістіз 
і спразі 

Нині в

згодову- 
чином. І 

Тетяна, 
порядок.

по змаганню 
не побачила. А 
цього. Бо знала: 
всього колективу 
значнішою. На

механізаторських 
Через два—три 

після закінчення 
спеціальних кур-

тіз,
вони з колективу 
му, що їм дали 
техніку. Вони тут 
не прописуються, 
має елементарних

вих умов. У радгосп «Ре
конструктор», наприклад, 
після закінчення Оникнв- 
ського СПТУ прийшли 
працювати Любов Сторо
жуй та Ольга Шитикова. 
Дівчата настроєні працю
вати як годиться. Та не 
все необхідне є тут для 
нормальної роботи. Навіть 
питання про видачу їм 
спецодягу вирішували ду
же довго.

Але «парникових» умов 
спілчани, що працюють у 
механізаторських і тварин
ницьких колективах, у це
хах підприємств, не шука
ють. Іреба зробити — то 
треба. І вони пишаються 
тим, що їм доручено по
чесну справу — вирощу
вати хліб. Вони горді, що 
«пішли в робітники». їхні 
прагнення справді високі. 
Гож працю їхню поміче
но і відзначено. За остан
ні два роки 115 юнаків і 
дівчат району нагородже
но знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’я
тирічки». 95 молодим пе
редовикам виробництва 
вручено туристські путівки 
БММГ «Супутник». Серед 
таких — комбайнер кол
госпу «Зоря комунізму» 
Олександр Прилуцький, 
що намолотив 10594 цент
нери зерна і став волода- 
ре/и призу райкому ком
сомолу «Золотий колос».

Це — в районному мас
штабі. А як там, у колек
тиві бригади? На місцях, 
підкреслювалось на кон
ференції, питаннями мо
рального й матеріального 
заохочення молодих жен
ців займалися часом без
предметно. А повчитися 
було у кого. Це передусім 
у комсомольських активіс
тів колгоспу «Шлях до ко- 

Тут світився 
«Екран гласності змаган
ня», кращим механізато
рам вручали вимпели. За 
пропозицією комітету 
комсомолу колгоспу мо
лодому механізаторові 
Миколі Ткаченку, який до
вів на ділі, що він справж
ній господар, знає техніку 
і дбайливо її доглядає, да
ли новий комбайн. Ткачен
ко не підвів, вийшов у лі
дери. Його відзначили під 
час обжинків у сільсько
му Будинку культури. І на 
сільському стадіоні, де 
проходив турнір багаго- 
борців ГПО, котрі гарту
ють себе і в спорті, Мико
ла Ткаченко взяв участь у 
змаганнях, що їх проводи
ла обласна рада ДСТ «Ко
лос».

Отже, адреси досвіду ві
домі. Комсомольським 
активістам лишилося тіль
ки застосувати все краще 
на місцях, безпосередньо 
в колективах бригад, від
ділків.

Ішла розмова про ідей
но-політичне загартування 
юнаків і дівчат, підвищен
ня їхнього 
нього рівня, 
шення роботи по 
во-патріотичному, 
йому вихованню 
говорилось про 
ність поліпшення 
спілкової роботи, 
разу робився наголос на 
тому, що головним чин
ником у формулі актив
ності повинне бути одне: 
яка віддача твоя особис
та і яка віддача всього 
колективу, на чолі якого 
стоїть комітет комсомолу. 
І правильно зорієнтува
лись делегати конферен
ції, котрі, говорячи про 
досягнуте, принципово ви
кривали упущене, пропо
нували шляхи для виходу 
на вищий рубіж. Це —по- 
комсомольському.

Завзятою працею, без
ліччю нових Відкриттів, 
досягнень, успіхів відзна
чили минуле літо старшо
класники К+ровоградщч:і:і. 
Враження від пережитого 
не забуваються і не забу
дуться ніколи. 1, певно, 
нині в школах немає дня, 
щоб хлопці і дівчата не 
згадували свого літа. Лі
та не суцільних розваг і 
відпочинку, а трудового, 
ділового.

дозі будні житимуть у на
м’яті ЮНИХ ЯК СПОМИН ІЩО 
найцікавіші епізоди з їх
нього життя. Про деякі 
з них згадувалось і в день 
обласного зльоту активу 
трудових об’єднань стар
шокласників, що відбувся 
в Кіровограді 22 грудня.

Гнх, хто працював уліт
ку поруч зі своїми батька
ми, старшими товаришами 
і дорослими в полі і на 
тваринницьких фермах,

Учасники обласного зльоту активу трудових об’єд
нань старшокласників: Ірина БЕРЛІВСЬКА, учениця 
10-го класу Великотроянівської десятирічни Ульянов
ського району, її однокласник Володимир КАТАМАД- 
ЗЕ, кіровоградці Валентин НЕЖИВЕНКО і Людмила 
ДЗЮБЄНКО (середня школа № 5), представник Бог- 
данівської середньої школи № 1 імені В. І. Леніна 
Знам’янського району Василь ШЕВЧЕНКО.

Фото В. ГРИБА.

Нинішнього року в об
ласті діяла 191 учнівська 
виробнича бригада, члени 
яких вирощували сільсь
когосподарські культури 
майже на одинадцяти ти
сячах гектарів. Але хіба 
можна виміряти цифрами 
ту роль, котру відіграла 
для кожного хлопця і дів
чини п’ята, трудова 
чверть! Хіба виважиш по
чуття відповідальності, са
мостійності, відчуття на
дійного плеча тозариша, 
радість справжньої друж
би і смак натхненної пра
ці!

Ті нелегкі, але такі за
хоплюючі, неповторні тру-

хто допомагав у збиранні 
овочів і фруктів, провадив 
цінні досліди в рослинниц
тві, вирощував ліс і туто
вого шовкопряда, в облас
ті багато — 22 тисячі. 
Понад 20 тисяч школярів, 
доля яких у майбутньому 
ви качатиметься найголов
нішим — працею. Так бу
де у членів учнівської ви
робничої бригади Ново- 
празької десятирічки
Олександрійського району. 
Не перший раз новопражці 
виходять переможцями в 
області; вже вкотре вони 
везуть до рідної школи 
перехідний Червоний пра
пор обкому Компартії Ук-

раїни та облвиконком-' 
1 у ТИХ, ХТО посів у 
змаганні друге місце, — ц 
учнів десятирічки се,іа 
Комишуватого Нозоукра- 
їпського району, Богда- 
півеької середньої ШКОЛІ! 
№ 1 імені В. І. Леніна 
Знам’янського району, 
Великотрояпської- десяти
річки Ульяновського райо
ну. 1 у Тих, хто виборов 
третю сходинку, — членів 
виробничих бригад Олск- 
сандрівської середньої 
школи Олександрійської о 
району, Злннської деежи- 
рІЧКІІ МаЛОВИСКІНСЬКО; о, 
Надлацької середньої 
школи Новоарханге.тьсь- 
кого районів.;.

Та ще у тих, хто поки 
що не зайняв ніяких при
зових місць, але теж рос
тив хліб, доглядав худобу, 
сідав за кермо трактора, 
ставав ХЛІБОРОБОМ

На обласний зліт було 
запрошено багато гостей. 
Цс — заступник голови 
виконкому обласної Ради 
народних депутатів Є. М. 
Чабаненко, завідуючий від
ділим науки і навчальнії: 
закладів обкому Компартії 
України О. О. Решетов, 
перший секретар обкому 
комсомолу О. О. Скічко, 
завідуюча відділом сту- 
дсптської, шкільної МОЛО
ДІ і піонерів обком\ ком
сомолу 3. Кадук, завідую
чий облвно Б. П. Хііжніп, 
заступник завідуючого 
облвно В. О. Чек.марьов, 
директор Кіровоградсько
го інститут) вдосконален
ня вчителів М, А. Яровий, 
бригадир тракторної 
бригади Лі? З колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського 
району кавалер ордена 
Леніна В. А. Петренко, 
бригадир КМК Кірово
градського заводу трак
торних гідроагрегатів 
В. Л. Бадов.

Кожен із багатьох про
мовців говорив про те. що 
хвилюва’ло всіх присутніх. 
Тому не було в залі байду
жих очей, тому й не дивно, 
що у багатьох юнаків і, 
дівчат у руках були блок
ноти і ручки. ф

XX обласний зліт акти
ву трудових об’єдизін» 
старшокласників прийняв 
Звернення до всіх школя
рів області.

Т. КУДРЯ.
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СТУДЕНТСЬКИЙ
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семи (• 
навчального закладу готу
ють висококваліфікованих 
1«'Кенерів для численних 

НаР°ДНОГО госпо- 
< їВа’ ‘ в пеРшУ чергу 

і” Л,х’ . КОТР«’ безпосе- 
Р^дкьо 3В язаїн із сільсь-

тут с:- ’
^“г^^^ччобудуванпя

республіці вуз 
профілю. На 

факультетах цього

ТЕЛЕЦЕНТР 
ким господарством — з 
його механізацією, елек
трифікацією, автоматиза
цією багатьох процесів.

Понад п’ять тисяч сту
дентів, серед яких чимало 
юнаків і дівчат із дванад
цяти країн світу, щодня 
заповнюють студентські 
аудиторії, майстерні, лабо
раторії, більшість із яких 
є справжніми цехами з 
унікальним устаткуван-

пям. Особливо популярний 
у майбутніх інженери 
навчальний студентськім 
телецентр. Він постійно 
поповнюється повою апа
ратурою, а зовсім недавно 
до ладу діючих став ауди- 
торпнй телевізійний комп
лекс, обладнаний за остан
нім словом техніки.

На знімку: чсрг”®/ 
телепередачу гот „Ц
співробітниці навчапьног 
телецентру 
ВІЛЬЧИК 
ШУРНО.

Людмил» 
і Наталка ки‘

Текст і фот> 
В. ГРИБА.
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З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ 
СТРІЧКИ 
ТАРС
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їхні методи— 
терор
МАДРіД. Свідчення прове

дення ультраправими орга
нізаціями Іспанії підривної 
терористичної Діяльності 
одержані в результаті рейду 
поліції в приміщенні МОЛО
ДІЖНОГО «крила» фашистсь
кої партії «Нова сила». 
Арештовано шість членів ці
єї організації.

У них зилучено зброю, 
саморобні бомби та інші 
предмети, які свідчать про 
участь а організації теро
ристичних актів.

Кількість
професорів
змешиться
ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. Сотні 

аахідноберлінських студен
тів провели на площі перед 
будинком місьної ратуші в 
районі Шенеберг маніфес
тацію протесту проти полі
тики Міського сенату в галу
зі вищої освіти. У найблигк- 
чі рони в місті буде значно 
урізано фінансові асигну
вання на потреби універси
тетів та інших вищих нав
чальних закладів. Це викли
че скорочення кількості 
професорів і зикладачіз, а Я 
також студентів у Західно- З 
берлінських вузах.

Нові
обмеження
ЛОНДОН. Уряд Торі завдав 

ще одного відчутного удару 
по системі середньої освіти 
Великобританії.

Як оголосив учора міністр 
освіти 8. Джозеф, вводяться 
нозі обмеження на кошти, 
що надаватимуться в розпо
рядження шкіл. Міністр по
передив директорів п’яти 
тисяч шкіл, що тепер вони 
не можуть витратити більш 
як 100 фунтів стерлінгів на 
потреби своїх навчальних 
закладів без його особистого 
Дозволу.

Намітили
завдання
МАНАГУА. Тут відбувся II 

з’їзд молодіжної організації 
сандіністсьного фронту
національного визволення — 
Спілки сандіністської моло
ді імені 19 липня, В ньому 
беруть участь делегзти з 
усіх куточків країни, пред
ставники молодіжних об’єд
нань Сальвадору, Гватемали 
і Коста-Ріки. У роботі з’їз
ду бере також участь деле
гація Спілки молодих кому
ністів (СМН) Куби.

Учасники молодіжного
форуму заслухали звітну 
доповідь, намітили завдання 
на наступний період, обрали 
керівництво організації.

Перша 
в історії
Мозамбіку
МАПУТУ. Першу в історії 

Мозамбіку професійно-тех
нічну школу по підготовці 
геодезистів, картографів і 
топографів створено в кра
їні за рішенням Ради Мі
ністрів республіки.

Теоретичні заняття учнів 
в аудиторіях чергуватимуть
ся з виробничою практи
кою в польових умовах.

/ * * *

Бути
переконаним
Питанням прийому нових 

членів з Організацію мозам
біцької молоді (ОММ) при
свячений національний се
мінар, який тут відкрився і 
в якому беруть участь пред
ставники провінційних орга
нізацій ОММ. Виступаючи 
на його відкритті, Генераль
ний секретар ОММ 3. Куле- 
ла підкреслив, що всі чле
ни організації повинні бути 
переконаними провідниками 
політики партії Фрелімо, • • 
надійними помічниками. Він 
указав на важливість ідео
логічного загартування юна
ків і дівчат.

У роботі семінару беруть 
участь посланці Ленінського 
Комсомолу.

І&8І року

КУЛЬТУРНУ ОБЛИЧЧЯ 
«ВІЛЬНОГО 

СВІТУ»

СПАДЩИНУ
З МОЛОТКА

«Куйуйтс унікальні ви
роби рукодільного і юве
лірною мистецтва різних 
країн світу» — такого ро
ду оголошення можна 
часто побачити па сторін
ках американських газет.

А ось у перуанській пре
сі одне за одним мелька
ють повідомлення такого, 
приміром, змісту: «В ка
федральному соборі Ліми 
цими днями було викра
дено дарохраннльницю із 
золота : -
нів із 
іі’яття

камської революції —сво
єму соратникові Аіггоніо 
Хосе де Сурсс.

Купивши, не забудьте 
помістити колекцію під 
скло її ізолювати її від 
сонячного світла. Бажано 
придбати спеціальну апа
ратуру, яка підтримувала 
б потрібну температуру і 
вологість повітря в кімна
ті, де знаходитиметься ко
лекція. Всі ці поради та 
безліч інших вам дасть 
дбайлива фірма — зрозу
міло, після того, як опла
тите рахунок. 1 потім ли-

і коштовних каме- 
зображення.м роз- 

Хрнста».

перуанців,

иредмегів 
снад- 

підрахункамн

Трохи пізніше ста.ю ві
домо, що унікальну’ даро- 
храиилыищю, оцінювану 
експертами в 730 тисяч 
доларів, було продано з 
аукціону в 1!шо-1 Іорку.

На нещастя 
в Америці тепер мода ;і на 
багато інших 
їхньої національної 
щини. За і.'.,,__ _____ _
Тсофіла Бепеванте — ди
ректора регіонального му
зею департаменту Куско, 
лише за останні п’ять ро
ків з храмів і церков цього 
району Перу було викра
дено і нелегально вивезе
но за кордон 
картин, що належать до 
колоніальної епохи історії 
Нору. Понад двісті з них 
починаючи із січня цього 
року було продано з аук
ціону в ІІью-Иорку.

Посольство Перу в 
США законно зажадало 
повернення кар пін. Але з 
цих дво сот викрадених 
творів образотворчого 
мистецтва перуанці одер
жали назад лише вісім.

Аукціони, що їх органі
зовують різні американсь
кі комерційні фірми, які 
попередньо скуповую! ь 
твори і вироби стародав
ніх індійських 
Перу, завжди 
югься багатством 
зиції; За 1.320.000 доларів 
тут можна придбати три 
золоті маски із зображен
ням обличчя індійського 
бога Наїла м а стародав
ньої -> культури чіму. За 
кілька десятків тисяч до
ларів можна купити ко
лекцію листів великого 
Сімена Болівара — одно
го з вождів латнноамери-

шиться ильки одна ма
ленька незручність: берег
ти таємницю придбання, 
а то, чого деброго, хто- 
не’будь проііюхає, що ко
лекція крадена...

У вересні цього року 
уряд Перу спробував по
класти крап розкраданню 
культурночеторнчпнх цін
ностей країни. Було під
писано відповідну нср\;і- 
но-амерпкаиську угоду з 
мстою «перешкодити або 
в крайньому разі упо
вільнити процес розграбу
вання» перуанської куль
турно-історичної спадіцп- 

дві тисячі ни. Цей договір забороняє 
а.моріїкапськпм фірмам 
продавати нелегально ви
везені з Перу твори МІІС- 
тецгва, коштогпі та ар,- •- 
О.10ГІЧНІ 
того, він 
рпкапську сторону 
пути Перу всі 
раніше цінності. Отже, до
кумент підписано — перу
анці можуть спати єно-' 
КІІіИО?

Як відповідь на це за
питання наведу слова .і 
статті, опублікованої ци
ми днями перуанською 
газетою «Комерсіо» під 
заголовком «Розкрадають 
нашу спадщину». «Недав
но,’— пише газета, — га
лерея Саудбсії (знаходи
ться в СІЛА. — 'А. Б.) 
провела черговий ' розпро
даж перуанських археоло
гічних знахідок. Питаєть
ся,‘чи має. силу договір, 
підписаний для того, щоб 
берегти культурну сйад- 
щину Перу?»

А. БОРОВИК, 
кор. ДПН.

знахідки. Крім 
зобов’язує а.ме- 

нонер- 
викрадіші

умільців 
відзнада- 

нроао-

ЇХ ДОЛЯ-ГОЛОД
НЬЮ-ЙОРК. Спиавжн:>ою 

ганьбою капіталістичної 
системи є тяжке станози- 
ще мільйонів дітей у де- 
сятках країн Заходу. Чис
ленні факти поо це зібра
ли міжнародні експерти у 
виданій Дитячим Фондом 
ООН (ЮНТСЕФ) доповіді 
«Становище дітей у світі. 
1981—1982».

У нинішньому році сто 
мільйонів дітей у світі що
вечора лягали 
лодними, 
тори документа, 
дітей шкільного 
мали можливості

спати го- 
констатують ав- 

200 млн. 
віку не 

. ...............    відвіду
вати школу. Щодня в 1981 
році вмирали 40 тис. ді
тей. що викликано в пер
шу чергу недоїданн їм і 
відсутністю елементарної

„Молодий комувгар'«
ЗАРУБІЖНИЙ

КАЛЕЙДОСКОП

ЛІКУЮТЬ

■

жаль, його 
будівництво 

і палаців Каїра, 
з погіршуєтеся

4500-річна піраміда Хе
опса, одне із семи чуд»с 
світу, катастрофічно «ста
ріє», з тривогою зідзчзча- 
ють учені. Нессеф Мохамед 
Хассан, хоронитель піра
мід, твердить що доля цьо
го иеличного пам’ятника 
не була б такою плачев
ною, якби зберігся аеохній 
гранітний шар. Віч надійно 
захищав усипальницю фа
раона Хеопса від палючо
го сонця, дощів і піщаних 
бур. Але, на 
розтягли на 
мечетей і 
Становище 
зростаючим забрудненням 
навколишнього середови
ща: вихлопні гази, з’єдну
ючись із вологою, утво
рюють кислоти, які бук
вально пожирають вапня
кові плити.

Кілька років тому було 
прийнято програму рестав
рації піраміди Хеопса. На 
неї асигновано 24 тисячі 
доларів, що значно менша 
від необхідної суми. Най
ближчим часом передбача
ється замінити кілька со
тень з 2,3 мільйона вапня
кових блоків, з яких збу
довано споруду. Матеріал 
для цього видобузастьсн 
за 45 кілометрів на південь 
від Гізи. Нозі блоки в чо
тири рази менші від почат
кових, кожний з яких 
жить 2,5 тонни.

Уряд Індонезії розробляє 
програму надзвичайних за
ходів дл.і гарантування 
безпеки судноплавства у 
протоках, що розділяють 
Індонезію і Сінгапур. Тіль
ки цього року понад 20 
танкерів, суховантажних 
та інших торговельних су
ден зазнали тут нападу пі
ратів. Найчастіше вони чи
няться у Філліпській про
тоці. її дозжина — 8 Кіло
метрів, ширина — 4,5. За- 
ходячн в неї, всі судна, а 
щороку їх тут буває олизь- 
ко 15 тисяч, змушені зни
жувати швидкість, чим і 
користуються пірати. Під 
покровом ночі на швидко
хідних натерах вони без
шумно п дходять до кораб
ля, піднімаються на борт, і 
поки одні тримають під 
прицілом команду, інші 
очищають суднову касу та 
кишені членів екіпажу, не 
гребуючи годинникіми, 
приймачами та особистими 
речами. Після цього пірати 
стр.мгилов зникають 
численних островів.

Капітани деяких 
наймгють озороєну 
року для супроводу

серед

суден 
ОХО- 

, - — ‘ / г——Л--Г- — — — пл Ч*—[!ЄЗ 
проточу. Але для танкерів, 
наприклад, це непр-ійн іт- 
но: коли трюми повні паль
ного, будь-який --------':-

може стати гнотом 
хової бочки.

Між Сінгапуром та Індо
незією поки що не укладе
но угоди про спільні дії 
проти піратів. Це усклад
нює завдання патрульної 
служби, яка не має права 
заходити в чужі територі
альні води.

постріл 
до поро-

НАХЛІБНИКИ
МАВП

Ліма.

медичної ДОПОМОГИ, якої 
наприклад, у країнах, щЗ 
розвиваються, позбав ієні 
Четверо з кожних . п’яти 
Дітей.

У 1982 РОЦІ становище 
аж ніяк не стане кращим 
підкреслюють автори 
попід! З 125 мли. дігеіі які 
народяться наступної.) ро. 
ку, 17 млн. не ДОЖИВУТЬ то 
п’ятирічного віку.

Розкриваючи причини 
цього трагічного станови
ща. автори насамперед 
вказують на низькі ге-Пщ 
економічного РОЗВИТКУ 
які є однією 3 причин іе- 
далі більшого ПОПІИреии,! 
злиднів у каиіталіетичн->■ 
му світі. Вони нагн імо-!-, 
■що. за оцінкою, па шйр..,’ 
80-х років загальна кі п ’ 
Кість бідняків у світі по
сягне гігантської/ іккЬпн 800 млн, чоловік. '

_____ ПАРС).

Національний малайзій
ський зоопарк Негара зав
жди маз велику популяр
ність. Займаючи площу □ 
27 гектарів, він має багату 
колекцію звірів і птахів. 
Шороку його відвідують 
близько мільйона малайзій
ців та іноземних туристів. 
Але останнім часом зоо
парк приваблює не стільки 
екзотичними тваринами, 
скільки викриттям випад
ків розкрадання призначе
ного для них корму. Як по
казало розслідування, деякі 
служителі зоопарку стали 
нахлібниками мавп Вони 
цілими кошиками несли з 
їхніх кліток банани, па- 
пайю, цукрову тростину, 
хліб, варені яйця. З пташи
них гнізд витягали яйця і 
навіть пташенят.

Стали відомі й інші ма
хінації. Так, контролери 
часто продавали одні і ті 
ж квитки по кілька раз. 4а 
підрахунками однієї газети, 
шкода завдана зоопаркові 
за останні ДСС;1ТЛ роіП3’ 
обчислюється .в 343 тисяч 
доларів — сума душе знач
на, коли врахувати, що 
державні субсидії станов
лять менше семи тисяч до- 
„арі. на Рік- (АПН)

■БЛИЗЬКО 48 тисяч фіз
культурників і СІЮрТ- 

с.м- іпн налічує у своїх ря
дах обласні) організація 
спорті і ви. і,-о товариства
«Авангард.'. У їхньому рол 
ііо)>>ід-і:єііііі (і стадіонів. 21 
спортивний зал, два яла- 
ва.івннх басейиіі. 12 тирів, 
понад 150 зшйпіюстішпх 
спортивних майданчиків. 
Останнім часом до ладу 
стали 50-мегр >в:ій пла
вальний басейн вуглероз
різу «Вандурівськлй». в 
Олекс андрії, спортивний 
комплекс на Побузькому 
нікелевому заводі, водно 
спортивна база виробничо 
го об’єднання «Дніпро 
енергобудіндустрія» у 
Світловодську і деякі ІІІ ні 
сучасні спортивні об’єкти.

Завдяки соціалістично
му змаганню на чесг» 
XXVI з’їзду КПРС, що 
широко розгорнулося в 
колективах фізкультури, 
до дня відкриття XXII 
Олімпійських ігор у Моск
ві авангардівці достроко- 

ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

іГІолюс и

Iі

Ясинський І 
вело- 
Зав-

бо вичонали заздання Де
сятої п ятирічки по роз
витку фізкультури і спор
ту. Підготовлено 26 май
стрів спорту, близько 1300 
кандидатів у майстри і 
спортсменіз першого роз
ряду, понад ’33 тисячі 
спортсменів масових роз
рядів і значківців ГІЮ. 
До занять фізкультурою 
і спортом додатково за
лучено 12 тисяч чоловік.

У ряди правофлангових 
вийшли такі спортсмени, 
як срібний призер VII 
Спартакіади України Лео
нід Левченко, майстри 
спорту з легкої атлетики 
Любов Савенко та Ольга 
Демехз, світлозодські 
плавчихи Юлія Кривчзк і 
Марина Кораегіна, багато- 
борка ГГІО Ніна Ізюмеч- 
ко, борці класичного сти
лю Анатолій 
Володимир Алтухоз, 
сиг.едистка Світлана 
городня та інші.

Дещо поліпшилась 
культурно-оздоровча 
спортивно-масова робота 
в иолектизах фізкультури 
заводів «Червона 
чистих металів, 
підприємства 
об'єднання 
Побузького 
заводу, 
« Бандурі вський», 
будівного й 
технікумів.

Добре організоване 
доззілля дітей і підлітків 
за місцем прзживан.ч і в 

комунальному 
заводу чистих ме- 

домоуправління 
заводу «Червона 

У створених там

зірка», 
голоачого 

виробничого 
«Друкмаш», 
нікелєзого 

зуглерозрі зу 
машино- 

будівельного

житлозо 
ВІДДІЛІ 
талів, 
№ З 
зірка», 
дитячо-підліткзвих клубах 
регулярно працюють
спортивні секції, прово
дяться турніри за програ
мою спартакіади
«Юність», інші ціказі зма
гання.

Такі 
дились 
борній 
ласнбї 
«Авангард». . 
тивна оцінка 
перелік :. 
основним 
конференції. Звітна допо
відь голови обласної ра
ди товариства Г.-В. Шуль- 
кіна, виступи делегатіз і 
гостей конференції були 
спрямовані на пошуки ре
зервів для кращого ви <о- 
нання постанови ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР 
«Про дальше піднесення 
масовості фізичної куль
тури і спорту».

КрЗще бачиш перспек
тиву, коли добре знаєш 
свої недоліки. Саме на 
них робили наголос у сво
їх виступах секретар Кі-і 
ровського райкому Ком
партії України м. Кірово
града С. М. Янчуков, голо-

факти і дані назо- 
на XII звітно-В'ї- 

конференції об- 
організації ДСТ 

Але не пози
ки роботи, не 
здобутків були 

лейтмотивом

Олександрійської
« Аваи- 
секре- 

профспілки 
будівництва і 

будівепь- 
Т. Свя-г.

----- З стор,--------- -
ва комісії ГПО завод/ 
«Червона зірка», депутат 
Верховної Ради Українсь
кої РСР Л. В. Чернега, го
лова 
місокої ради ДСТ 
гард» В. К. Хазан, 
тар обкому 
робітників 
промисловості 
них матеріалів 
іун та інші.

Резервів для 
тання справді 
фізкультурно- оздоровчої 
та спортизної роботи ба
гато. І зони пеош за все 
в колективах підприємств 
і навчальних закладів. 
Першим кроком на шляху 
зміцнення здоров'я тру
дящих і залучення їх до 
систематичних фізкуль
турних занять є виробни
ча гімнастика. Однак ба- 

ООЗ'ОО- 
•ласозої

Стадіони «Щах- 
Олександрії, 
у Світлозод- 

1 справжніми 
фізкультурно-

керівників підпри
ємств і профспілкових ко
мітетів недооцінюють гім
настику як фактор оздо
ровлення людей і підви
щення продуктивності 
праці. Така недооцінка, 
наприклад, має /.осце на 
заводах «Червона зірка», 
тракторних гідроагрега
тів, Олександрійському 
електромеханічному, го
ловному підприємстві ви
робничого об’єднання 
«Друкмаш».

Ще мало уваги приді
ляється поліпшенню робо
ти колективів фізкульту
ри — цієї основної лан
ки фізкультурного руху. 
Особливо це СТОСуЄТоСЯ 
багатьох підприємств ву
гільної і деревообробної 
промисловості, будівель
них організацій.

Мають місце значні не
доліки з роботі спортив
них без. ~ 
тар» в 
«Авангард» 5 
ську не стали 
центрами 
оздоровчої роботи серед 
трудящих, використову
ються неєфектизно, а ста
діони є селищах Завалпі, 
Димитровому занедбані і 
майже не використову
ються. Працівники бага
тьох спортивних споруд 
не виявляють ініціативи і 
наполегливості в організа
ції занять із населенням.

Серйозного поліпшення ; 
вимагає фізкультурно- 
спортивна робота за міс
цем проживання. У біль
шості мікрорайонів но 
створено дитячо-підліт
кових клубів, у житлових 
масивах, особливо в гур
тожитках, майже не про
вадять фізкультурно-оз
доровчої роботи, рідко 
влаштовують спортивні 
змагання. Спортивної ба
зи не створюють, а наяв
ної ефективно не викори
стовують.

Це - щодо масової оз
доровчої роботи, 
серйозні недоліки 
витку спорту. На 
можна перелічити 
типи фізкультури, 
виховують 
бІЛЬш-мсіші високого кла
су. Особливо відстає спор
тивна робота в Олександ
рії і Світловодську. Ці міс
та мало дають 
нів до складу 
команд області, 
треле) ів слабо »проваджу
ються передовий досвід І 
наукозі методи організації 
•га методика проведення 
навчально - тренувального 
процесу, мало уваги при
діляється відборові в гру
пи | секції талановитої 
спортивної молоді.

На першому організацій
ному пленумі головою об
ласної ради ДСТ «Аван
гард» обрано Г. 8. Шуіьні- 
на, заступником голови — 
М. М. Красновського.

М. ВІВИЧ.

Але а 
і в роз
пальних 

колег
ії яких 

спортсменін 
високого

спортсме- 
збірнпх 

В роботу

в. о. редактора 
А. РОМАНЮК,



може брати

в газеті на адресу:

Обласна рада ДПТ. 
Відділ пожежної охорони 

облвиконкому.

і'пГ-пс а

^Шолодий комуп&р“ ------------ —

ВІКТОРИНУ 
ПРОПОНУЮТЬ
ПОЖЕЖНІ

Школярі! Чи знаєте ви протипожежні прави- 
8?

Діти! Придивіться до малюнків і по кожному 
З них дайте відповідь.

Які порушення правил пожежної безпеки по
казано на малюнках? Як їх усунути? До чого 
можуть призвести ці порушення?

Як відвернути пожежу в кожному окремому 
випадку?

Які обов'язки юнацької добровільної пожеж
ної дружини (ЮДПД)?

Що ви повинні робити, коли першим побачи
те пожежу?

к і ви можете запропонувати форми і ме
тоди агітаційно-масової роботи по зменшенню 
випадків пожеж від дитячих пустощів з вог
нем?

За кращі відповіді встановлюється 35 премій: 
5 перших, 5 других, 10 третіх і 15 заохочуваль
них.

Переможці одержать цінні подарунки.
У вікторині-конкурсі може брати 'участьУ вікторині-конкурсі 

кожний піонер і школяр.
Відповіді на запитання присилати в місячний 

строк після оголошення
м. Кіровоград, вул. Фісановича, 6, обласна ра
да добровільного протипожежного товари
ства, зробивши на конверті помітку: «На кон
курс».

У листі обов’язково вкажіть свої прізвище, 
ім'я, по батькові, домашню адресу, а також у 
якій школі і в якому класі еи вчитесь, чи є чле
ном ЮДПД.

НАША АДРЕСА: ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87: відділу комсомольського 
життя — 2-46-57; відділу пропаганди — 
2-45-36; відділу учнівської молоді — 
2-45-35; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-56 65; фотолабораторії — 
2-45-35; коректорсьної — 3-61-83; нічної 
редакції — 3-03-53.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Ла украинском языке.

316050, МСП

м. Кіровоград, 
вул. Луначарсьмого,
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