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СВЯТИНЯ 
НАРОДУ— 
ХЛІБ

Хлібина 
трудящих

Мабуть,

на вишиваному рушнику — в 
руках...
но віднайти кращого символу 

в нашому житті — символу невтомної 
праці, щедрості, сонячного вінця невси
пучого труда, символу святості.

В тяжкі часи наші прадіди І діди, працюю
чи на панщині і в наймах, поневіряючись п 
чужих краях, зневірюючись у всьому, навіть
— у собі, могли проклясти все па світі, навіть 
той убогий клаптик землі, який в засуху дап 
худий, беззерний колосок. Але не могли вони 
проклясти свою рідну матір і хліб. Хай то був 
навіть найчерствіший, найгливкішпй- окраєць.

Згадаймо, юний друже, наше недавнє без
турботне дитинство. Ми не пам’ятаємо, бо 
надто маленькими були, але рідні розповіда
ють, які слова ми почали вимовляти першими
— «ма», а потім — «мама», потім 
І серед перших < ' 
ніжно нас вчили 
зваживши 
«хліб».

Та повага нам завжди передається від стар
ших, які знають, завдяки своєму життєвому 
досвіду ціну всім на землі речам. І ми на
завжди зарубаємо в пам'яті священ! слова.

І тому зрозумій той резонанс, який 
викликав виступ у пресі одного з най- 
сумлінніших хліборобів країни Олек
сандра Васильовича Гіталова — «Дума 
про хліб». Нас хвилювало все: і розпо
відь про тяжкі часи, коли за шматок хлі
ба мати посилала рідну дитину замість 
школи в найми, до якогось глитая, і 
гіталовські слова подяки чесним хлібо
дарам, досвідченим і молодим, які сво
єю невтомною працею створюють хліб
ний достаток в нашій країні, і його щи
ра турбота про ставлення, і наше з то
бою, до хліба, який він називає народ
ною святинею.

Глянь, ось вона — золота паляниця! Байду
жий може сказати: «Що ж, це звичайний хліб
ний виріб». А Олександр Васильович виво
дить іншу, незаперечну хліборобську аксіому: 

«Буханка хліба увібрала в себе не тільки 
хліборобську працю, а й працю шахтаря, ме
талурга, конструктора, хіміка, машинобудівни
ка — всього робітничого класу, всього суспіль
ства».

Для того, щоб ось така паляниця з'явилась 
на прилавку її магазині обласного центру, по
трібно було зусилля не лише пекарів з хлібо
заводу № 1, чи Л: 2. Свого часу над сівал
кою трудився невтомний машинобудівник Ві
талій Гетьманець, а хлопці з тракторної 
бригади Василя Моторного засіяли нею ни
ву. А комбайнер Григорій Назаренко з Бобри- 
нсцького району не дав упасти на землю жод
ному колоску. І вже потім — хлібоприймаль
ний пункт, хлібзавод, або гаряча черінь сіль
ської печі.

Цей процес, юний ровеснику, нам відомий ще з тоненьких 
книжечок, що нам читали няні в дитсадку. Все відомо. ,Але 
чому ж з такою обидою говорить .сьогодні про декого з нас, 
молодих, Олександр Васильович Гіталов:

«І часом стає прикро, що багато людей, особливо ті, хто 
не звідав голодного лиха; не цінують хліб»?

Справа ііс в. тому, щоб втямити отим хлопчакам, які фут
болили біля стадіону булочкою, що вони топчуть найсвятіїпе 
творіння рук людських. Таьнх хлопчаків відносно мало. 
Справа за тим, щоб виховати в собі бережливого господаря
— чи йдеться про колосок, що впав на жнивному полі, чи 
про шматок, нез’їдений в робітничій їдальні.

І ми маємо усвідомити: досвідчені хлібодари говорять цс 
не тому, що у нас в країні мало хліба, що ми повніші бути 
схожими на того Підпару із твору Михайла Коцюбинського, 
що згортав крихти зі столу та кидав собі в рот. Идейться 
про економію, бережливість, як один із найголовніших за
собів множення народного багатства, про що говорив у свій 
час Володимир Ілліч Ленін.

К СЬОГОДНІ відрадно чути, що комсомольці 1 молодь 
Онуфріївського району завоювали нині хороший автори

тет своєю бережливістю на цьогорічних жнивах. Комсомоль
ські рейди, перевірки «КП», сприяли значному додатку зер’ 
иа, який принесла боротьба з втратами на косовиці, на то« 
ках, ііа перевезенні зерна. Ряд конкретних заходів здійсни
ли і Ульяновський, Долинськнй, Бобрннецький райкоми 
ЛКСМУ — по вихованню в сільської молоді дбайливого 
ставлення до збереження зернового фонду. Справжній зас
лін марнотратству поставили молоді робітники Кіровоград
ського комбінату хлібопродуктів.

Ці та інші позитивні приклади комітети комсомолу мають 
сповна використати у своїй виховній роботі з молоддю. Нам 
зробити слід багато. Багато молодих людей причетні до 
справи виховання бережливості, пошани до хліба, як найви
щої цінності.

В дитячому садку — не вихователька, в школі — молодий 
вчитель і піонервожатий, піонерська дружина, комітет ком
сомольської організації, в сім'ї — молоді батько і мати.

Значну роботу мають здійснити первинні комсомольські 
організації і підприємств торгівлі і громадського харчування. 
Де-де, а тут розмова про ціну хлібного окрайця повинна бу
ти предметною.

Правильно зауважує О, В. Гітрлов. що збережен
ня хлібного багатства, дбайливе ставлення до хліба
— не «модний лозунг». Це наш священний обов’я
зок, це наша, з рештою, культура, наша жива душа. 
Бо ж недарма в народі про твою зрілість судять з 
того, як ти цінуєш пшеничний, чи житній окраєць.

До газети надходять перші відгуки комсомольців 
І молоді на виступ О, В. Гіталова.

А ЯКОЇ ДУМКИ ТИ, РОВЕСНИКУ? ЩО ТИ ПРО- 
ПОНУЄШ ЗРОБИТИ, ЩОБ ДБАЙЛИВІШОЮ БУ
ЛА НАША ТУРБОТА ПРО ХЛІБ? ЯК ТИ САМ 
СТАВИШСЯ ДО ЦІЄЇ НАРОДНОЇ СВЯТИНІ? 
ЯКИЙ ПРИКЛАД БАЧИШ ПОРЯД? ЯКА ТВОЯ 
ОСОБИСТА ВІДПОВІДЬ О. В. ГІТАЛОВУ?

ТЕЛЕТАЙП 
ОДНИМ РЕЧЕННЯМ

А В нашій країні 9 серпня почався місячник радянсько* 
Індійської дружби, присвячений першій річниці Договору, 
про мир, дружбу і співробітництво між Радянським Союзом 
і Індією, а також 25-річчю проголошення незалежності Індії«
д Комуністична партія Великобританії опублікувала за« 

яву про становище в Ольстері, висловивши свою солідар
ність з в’язнями — жертвами горезвісного «закону про над
звичайні повноваження».

А Угода між французькою комуністичною і соиіалістнч«. 
пою партіями про спільну урядову програму — це значна( 
безпрецедентна подія, яка викликав в країні величезні і за
конні надії, заявив член політбюро Французької Компартії, 
директор газети «Юманіте» Етьєн Фажон.

А У літопис комсомольської слави дев'ятої п’ятирічки ЦК 
ВЛКСМ заніс бригаду молодих будівельників, яка брала 
участь у спорудженні школи поблизу Гавани разом з інтер
національними загонами 28 країн.

А Трудівники полів Словаччини виконали план продажу 
державі зерна вже на 160,1 процента — продано лопаД 
653.000 тонн зерна, а в Чехії у державні засіки вже достав
лено 200.000 тонн зерна.

А 160.000 га державних земель підготовлено для розподі
лу серед безземельних і малоземельних селян Бангладеш.

____ , ____ «тато», 
сліз ще одно — «пана». Так 
і називати шматочок булки« 

на трудність оимовлення слова

ОБКОМУ АКСНУ

Рік видання XIII 
Н9 97 (1577). СУБОТА, 12 серпня 1972 р.

-------- І
Ціна 2 копб

У відповідь
О. В. ПТАЛОВУ

------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ■
І

І ЗЕРНИНУ

Фото В. КОВПАКА.

В найпотаємнїші куточки 
хліборобського серця про
никли полум’яні рядки лис
та двічі Героя Соціалістич
ної Праці Олександра Ва
сильовича Гіталова. Так теп
ло і щиро говорити про 
хліб дійсно може тільки 
людина, яка роками дбала, 
аби не кусень, а паляниці 
не переводились а нашому 
великому домі. Скільки хо
роших слів і скільки вболі
вання за неоціненне багат
ство нашого народуі

Вчитуєшся в рядки «Думи 
про хліб», і ніби то твої 
роздуми ллються з глибин 
душі. «Берегти треба не 
тільки печений хліб, а й 
зерно...» У нас в бригаді 
знають, як нелегко цього 
року було берегти кожну 
зернинку. Морози скували 
безсніжну землю — це бу
ло взимку. А весною пере
сівали, і знов без дощів 
росла пшениця. Тому так 
дбайливо кожен комбайнер 
підготував до жнив свою 
машину, кожен шофер. Ми 
зобов'язалися закінчити ко
совицю ранніх зернових за 
10 робочих днів. А приро
да ніби жарти затіяла з на
ми — задощило якось не-

сподівано. Та ми й до цьо
го були готові.

Незначне переобладнання — 1 
наші комбайни косили й полег
лі хліба. Не замовкали очисні 
машини па токах, весь час зер
но перелопачували. А як облад
нали кузови — комаха не про
лізе. Як бригадир, я не пам’я
таю випадку, щоб в ті гарячі 
дні мені довелось кому-небудь 
дорікнути за розсипане зерно 
по дорозі чн біля комбайна, за 
невиправдані простої.

Ми вирощуємо мільйони 
пудів хліба і ставимо за
слін, щоб не пропало зер
нятко. Бо в кожному з них 
— моя праця і моїх товари
шів, недоспані ночі, тугі 
мозолі на руках. Я погод
жуюсь з Олександром Ва
сильовичем: бачити, як бул
ка стає іграшкою, а тонни 
хлібних решток йдуть іноді 
на смітник — це тяжка 
образа для трудівників по
ля. Турботу про збережен
ня хліба треба вирішувати 
на рівні загальнодержавних 
завдань.

В. ІАЛ^ШКО, 
бригадир ксмсомоль- 
сько-молодіжної трак
торної бригади кол
госпу імені Куйбише- 
ва (Головківка) Олек
сандрійського району.

Наша робота скромна, але потрібна: ми годуємо людей. 
Увесь день маємо справу — найціннішим людським скарбом 
_ з хлібом, і тому так схвилювали мене роздуми нашого 
славного хлібороба двічі Героя Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова «Дума про хліб», які з'явилися в пресі. Та, олас- 
не, справа не лише в моїй професії. Його турботи зрозумі
лі кожній нашій людині. Він і сам про тс каже: «...Не ви
падково, коли стихія дуріє, то не тільки у нашого брата, 
хлібороба, а й у городянина камінь на серці*. Правильно.

Але часто ми, городяни, турбуючись про хліб взагалі, за
буваємо про нього зокрема.
Ось обговорювали «Думу про хліб» і вирішили з дівчатами: 
будемо приносити відвідувачу не цілу гору хліба, як рані
ше, а одну-дві скибки. Якщо виявиться мало — принесемо 
Іще, не шкода, та н ходити ье ліньки. А там дивись замість 
того, щоб починати кусок за куском, людина і обмежиться 
тими двома. Не подумайте, що ми намагаємось залишити 
людей голодними. Нехай їдять хліб, на здоров'я. Але ж 
марно псувати не буду і ь.

1 я цілком згодна з Олександром Васильовичем в тому, 
що цю справу використання харчових відходів потрібно ста
вити на державні рейки. В нашому ресторані решти їжі ви
користовуються для відгодівлі худоби в радгоспі «Зоря».

Тому так і схвилювала мене гіталовська «Дума про хліб». 
Усім серцем приєднуюсь до нього: давайте будемо добрими 
господарями, давайте берегти хліборобську працю! Щоб жо
ден шматок не пропав. А для цього треба не лише наше 
бажання, а й певна оріапізаторська робота, про яку говорив 
хлібороб. Хороша звичка переросте в необхідність І викину
ти шматок хліба вже не дозволить совість.

О. КУКУЯ ЕНКО, 
офіціантка, секретар комсомольської організа
ції ресторану «Відпочинок».
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Завтра-
День
будівельника

Чсрсз кілька місяців 
біля будинку-красепя 
по вулиці Ю. Японського 
зупинятимуться автома
шини з новоселами. А 
Йокя що господарі туг 

будівельники комбіна
ту «Кіровоградважбуд».

Фото її. Ковпака.

МИ ЙДЕМО вулицями наших міст І селищ. Назустріч встають 
знайомі давні і недавні — будинки старовинні і сучасні світлі 

Крассні. Відкрилася нова школа, кінотеатр. Палац культури... І за 
dfe цс ми сьогодні вклоняємося їх творцям, що Носять горде ймен
ня — будівельник.

Напередодні свята кореспондент «Молодого комунара» О. БА
СЕНКО зустрілася з начальником комбінаті/ «Кіросоградвакбуд» 
в. М. САФРОНОВИМ і попросила відповісти 1ІП. КІ/thKft 'WlfltlTflHh

Опора—молоді кадри
ґ"

Кореспондент:
Яка поповнення прийде на 

будівництво в цьому році?
М. Сафронов:

С» Професія будівельника—одна 
§ уайдавніших і поважаних в усіх 
(ІррОДІВ, І В УСІ еПОХИ. І ЯКЩО СЬО

ГОДНІ з кельмами і правилами, за 
Пальтами баштових кранів і бетон
оукладачів стоїть виключно мо- 
ПМ<» — явище зрозуміла. Адже 
ЫДЬшо* романтики, ніж залишити 
па Собі пам’ятники у вигляді пала
ші), заводіз, електростанцій чи 
(фрего хороших ЖИТЛОВИХ будин
ків уявити важко. Ось І у нас а 
®>М$Інагі майже вісімдесят про
центів працюючих — це люди ві- 
ЦОМ до ЗО років. Ще два роки то- 
/Ху основне поповнення кадрів ми 
Одержували через оргнабір. Ос
іннім часом ставку робимо на ви
пускників МПТУ. Маємо три базо
ві училища: два в Олександрії і 
фдна — з Кіровограді. Цього року 
4 обласному центрі плануємо за
кінчити будівництво нового учили
ще нз 650 учнів. З введенням його 
§ Дію тільки Кіровоград дасть нам 
(Щороку поповнення в 950 чоловік.

£їому я прихильник випускників 
Профтехучилищ, зрозуміти не важко. З

„МОЛОДИЙ /СОМУНАГ“------------- —
- БУДУЮТЬСЯ 1ІІРОВОГРАДЦІ

........ .. jfg серпня 19'12 року • - —

подія
СВІТОВОГО
ЗНАЧЕННЯ

Прогресивна світова 
громадськість оцінює «ц 
важливу політичну по
дію сучасного міжнародч 
ного життя дружню зу
стріч керівників комузі- 
стичпи-ж ' '
партій 
країн,

цих закладів підготовки робітничих 
кадріп приходять люди, навчені профе
сіям, організовані, дисципліновані. А 
якщо врахувати, що в осипаному — це 
виходці з Кіровоградщіїни, то маєш 
більше впевненості в їх осідлості.

Хороших будівельників готує 
для нас найстаріше училище міста 
МИТУ № 2, де директором Я. М. 
Ковальчук. В його класах і май
стернях вчились кавалери орденів 
Леніна Марія Іванівна Волошина і 
Марія Іванівна Ломаченко, кава
лер ордена «Знак Пошани» Іван 
Васильович Степаненко, Віктор 
Харитонович Кулик, який нагород
жений Почесною Грамотою Пре
зидії Верховної Ради УРСР. Ми з 
радістю прийняли в цьому році 
296 їх юних послідовників — ви
пускників училища.

Кореспондент:
— Як молоді робітники прижи

ваються в колективах будівельни
ків?

Є. М. Сафронов:
— Якщо наша орієнтація в остан

ній час — на випускників профтех
училищ, значить і турбота — про 
інтереси двадцятилітніх. Ми праг
немо, хоч і не завжди це вихо
дить, новій людині, перш зз все, 
створити хороші побутові і куль

турні умови, щоб но здобно було 
міняти місце роботи. Чотири гур
тожитки стають другим домом для 
юнаків і дівчат. Ми хочемо зроби
ти все, щоб мешканець відчув 

себе, домашній затишок, 
завжди двері

і в
в чорво- 

кімцатах самостій
ної підготовки.

Улюбленим місцем 
відпочинку молоді 
етап клуб будівель
ників. Тут нещодав
но л коицертноюпро
грамою 
тузіастн 
ударну ------
ську будову « Пооу- 
зьке.

аматорії-ен- 
їздили на 
комсомоль-

Кореспондент:
--- ІІр о ф е с і я 

будівельника дає 
простір для
творчості і ініціа
тиви. Що в цьому 
плані досягли мо

лоді робітники комбінату?
Є. М. Сафроноз:
— Дійсно, будівництво, передусім 

має багато невичерпних резервів, 
як галузь господарства, що безпе
рервно розвивається. За перше 
півріччя від впроваджених рац
пропозиція по комбінату вже 
одержали 173 тисячі карбованців 
умовно-річної економії. Частка 
молодих раціоналізаторів у цьому 
доробку чимала. 11 рацпропози
ція з економічним ефектом в 42,7 
тисячі карбованців — їх внесок 
ощадливості. Відомі раціоналіза
тори Іван Шлянчак, Володимир 
Андрющенко, Микола Климович, 
Віктор Нюнькоз — спеціалісти мо
лоді. їх відкриття і пропозиції за
слуговують уваги. Молодий кому
ніст Іван Шлянчак зз спеціальніс
тю слюсар будівельного управ
ління «Житлобуд». Він однаково 
дружить і з інструментом, і з ват
маном. Це він запропонував ме
ханізувати ручні операції на про- 
мащенні касет стінних панелей. 
Продуктивність праці одразу ви
росла на цьому процесі майже з 
чотири рази, й окономія солідна 
— 2300 карбозанців.

Комсомолець Анатолій
Інженер. На інженерному рівні і його 
пропозиції. З і руною авторів він ваш 
суттєві поправки щодо поліпшення про 
екту торгового центру В
І раді, в результаті було збережено 
3300 карбованців державних коштів.

Для ширшого залучення молодик до 
творчого пошуку з 1 серпня в комшна- 
ті разом з обласною радою ВІ ви оі о- 
лосіїлн конкурс на кращу постановку 
раціоналізаторської роботи.

Сприятливі умови для зростання іні
ціативи молодих будівельників І в 
комсомольсько-молодіжних колективах. 
Цьому сприяє розмах змагання на 
честь 50-річчя СРСР. Комсомольсько- 
молодіжна бригада теслярів будівель
ного управління № 3 (бригадир Мико
ла Романюк, групкомсорг Петро Іеге- 
ва) здає продукцію з оцінкою «добре» 
і «відмінно». В цьому колективі і на
родилася ініціатива: «Будувати без 
браку!» Почин наслідують зараз 17 
комсомольсько-молодіжних бригад.

Непоіапо працюють на зведенні жит
ла посланці Сєвєродонецька і Кривого 
Рога. В пашу робітничу сім’ю прийшли 
випускники профтехучилищ цих міст. 
Зараз дівчата малпри-ш і унатури з Сє
вєродонецька закінчують свої перші 
трудові зміни на спорудженні нових 
житлових будинків. Фахівці високо оці
нюють їх роботу. —

Кореспондент:
— Традицією радянських людей 

стало готувати до свят трудові по
дарунки. З чим ви прийшли до 
Дня будівельника?

Є. М. Сафронов:
— Є невирішені питання. Порів

няно низькі темпи житлового бу
дівництва- Треба немало зробити і 
для підвищення якості роботи бу
дівельників. Однак радують нас 
хороші новини. До Дня будівель
ника закінчили 100-квартирний 
житловий будинок для робітників 
заводу друкарських машинок в 
Кіровограді і такий же — в Олек
сандрії. 95 сімей нашого комбіна
ту відзначать 
День 
Зараз 
чергу 
ВОДУ, 
аертому кварталі 
перша черга нового корпусу 
воду «Червона зірка».

В день свята хочеться побажати 
нашим будівельникам саме хоро
ших темпів. Хай ще дзвінкішою 
буде їх невтомна кельма.

под війне свято: 
будівельника і новосілля, 
готуємо до пуску першу 
Побузького нікелевого за- 
підтягуємо все, щоб у чот

стала до ладу 
за-

і робітничик 
соціалістичних 

яка відбулася в 
Криму. В центрі увалі 
її учасників були питан
ня’ обміну інформацією 
про хід соціалістичного і 
комуністичного будівни
цтва, розвитку процесу 
соціалістичної економіч
ної інтеграції, підвищен
ня життєвого рівня тру
дящих, а також актуальн
ій міжнародні проблеми. 

ГІолітбюро ЦК КПРС, 
обговоривши підсумки 
зустрічі, відзначай;
«Процес зміцнення згур
тованості соціалістичної 
співдружності, що, як 
показала зустріч у Кри- 
му, продовжує посилю
ватися, на думку Політ- 
бюро ЦК КПРС, є вирі
шальною умовою закріп
лення і розвитку успіхів, 
досягнутих на міжнарод
ній арені братніми соціа
лістичними країнами 1 
просування вперед ао 
шляху будівництва’ со
ціалізму і комунізму*.

І Значні досягнення со- 
ціалістичпих країн в усіх 
галузях діяльності
справляють величезний 
вплив на мільйони лю
дей на всіх континентах. 
Тепер тільки на країни 
— члени Ради Економіч
ної Взаємодопомоги при
падає приблизно чверть 
світового національного 
доходу. Соціалістичні 
держави, іцо входять в 
РЕВ, виплавляють при
близно на 50 процентів 
більше 
ють на 
більше 
ніж країни 
ринку».
доход і промислове ви
робництво «левів РВВ 
зростають швидше, ніж 
у країнах «спільного 
ринку» і в усій світовій 
ка п і т а лістнчн і й системі. 

СРС.Р та інші держачи 
соціалістичної співдруні 
пості прагнуть викорис
тати свою реальну вагу 
в інтересах усіх револю
ційних сил і зміцпегпія 
миру на землі.

А. КРАСИКОВ, 
(ТАРО).

сталі, впробл«-
73 проценти 

електроенергії, 
«спільного 

1-Іаціоиальпий

БУДУЮТЬСЯ ІІ1РОВОГРЛДЦІ
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Комплексна бригада Василя Степапоппча Наконечного (греет «Кіровгирадважбуд» 1 на
передодні снята знову рапортувала про свої нові виробничі дік-япішпія. Щодня молоді буді- 
всльїіпкіг, які споруджують гуртожиток дли робітників Кіровоградського заводу радіолпро- 
бів, перевиконують корми майже в два рази.

Па знімку: члени комплексної бригад« Олена Процспко, Микола Пінчук та Микола 
Рафося. Фото В. КОВПАКА.

ІНСТРУКТОР
АНФАС І ПРОФІЛЬ

]Г ОСТЯМИ «Молодого комунара» за круглим сттмілм г:™..«. -1 папуаського райкому комсомолу Адам Коротченко, друппТс^^^ 
ситого райкому комсомолу Микола Осташко, перший секпоЛп іїї 1 Оііуфрін;- 
раккому комсомолу Анатолій Тамашов aaoiÀviXT гьГУ Ио®™«ргоредавФго 
пізній Петрівського райкому komcom^XS Ko °?Г?'

ського райкому комсомолу Світлана Зозуля, інструктор и \ f Р Тар О-^ксаадріи» комсомолу Володимир Поповкін, Піо^^Лоозд 2 оо , ' '’аШСЬк0Г0 f>aito“y
комбінату «Кіровоградважбуд» (Кіровоград' секретар комітету комсомолу

В бесіді взяв участь другий секретар обкому комсомолу Ммхайлп г
Виходячи З ТОЇ незаперечної ІСТПІШ, що ІЯСГРУКТОО — L -ромовим,

районному чи міському комітеті комсомолу, іщ/кадр’н і—--- Ла 
типе, ніж ІНШІ, ВІДДІЛ КОМСОМОЛЬСЬКОГО життя Пі 
організації! обкому Л1\СМУ вирішили обговорити 
Италия про коло обов'язків інструктора та

Досить помітна в 
. ніс грукторів змініоюті ся час- 

^В1ЛА'Л КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
сти к і 2ПП: Г‘ес‘АІ «Круглого стола» 
СТИЛЬ І методи його роботи.

1. ОТЖЕ, КОЛО 
ОБОВ'ЯЗКІВ

В. Поповнім.- Мабуть, нема 
з нашому райкомі таких 
справ, А°. яких би, в тій чи 
іншій мірі, не доклав своєї 
праці інструктор. Нині най
важливіше — організація 
соціалістичного змагання 
молоді на часть 50-річчя 
утворення Союзу PCP. Йо
му слід віддавати всі знан
ня, сипи, вміння, здібності. 
Та одними руками, ясна

річ, весь світ не 
Незважаючи на 
очевидність цього тверд
ження. єдиних рекоменда
цій щодо кола обов’язків 
інструктора о масштабах об 
ласті не існує. Назріла по2 
треба виробити їх. Інструк
тор ні в якому випадку не 
повинен перетворюватись в 
ординарця, котрий виконує 
безліч дрібних доручень. 
Тижневим планом, що за- 
т^РДжусться завідуючим

обхопити, 
цілковиту відділом чи секретарем, він 

передоачає обсяг роботи 
на тиждень і здійснює її У 
суворій відповідності з пла
ном. Але поки що я видаю 
бажане за дійсне.

А. Коротченко. Що пови
нен ВМІТИ інструктор? Вій 
повинен вміти працювати з 
різними категоріями КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ організацій — 
3 школі і в установі, на про
мисловому підприємстві і в 
колгоспі. Наш інструктор 
позбавлений «нарядів» і має 
можливість творчо працю-
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До братньої Молдавії

Продовжуємо розмову
„твій вільний час«

Нинішнє гастрольне літо в Кіровограді є яскра
вою ілюстрацією дружби культур братніх наро
дів Союзу PCP. Перед кіровоградцчмм виступа
ли майстри мистецтв з Білорусії, Грузії, Вірменії, 
Азербайджану та інших союзних республік. Теат
ральний липень порадував глядачів Кіровограда 
тї Області знайомством з творчістю кишннівців. 

Зовсім недавно кіровоградці проводжали мол
давських артистів додому, а вчора кишинівці теп- 
ііб зустріли у себе колектив Кіровоградської з 
українського музично-драматичного театру імені 
Мл Л. Кропивницького, який приїхав туди на га
стролі.

Напередодні, за традицією, громадськість міс
та урочисто проводжала кропивничан у гастроль
ні подорож. З побажанням успішних виступів у 
Молдавії до артистів звернулась заступник голо
ви облвиконкому Є. М. Чабаненко. Гідно репре
зентувати національне театральне мистецтво у 
Братній республіці побажав колективові театру 
начальник обласного управління культури Ф. О. 
Цмгульський.

бчрра в Кишинові відбулось відкриття гастро- 
Іїфй, було дано перші вистави. Протягом місяця 
мКпдавсьюій глядач побачить

Протягом місяця 
кращі роботи ТЭ-

МИКОЛАЄНКО.Л.

В НАШОМУ РАЙОНІ

Дридоол Веемо і пі <і:п відпочивають діти па 
майд.іп’иіку, я•..<!< иб.і.іднаііо спеціально для них.

Фото В. КОВПАКА.
'

ТО TАК: якщо в тебе є велика мс< 
*■ та ти вмієш використати пра
вильно свій час, визначиш реаль
но і чітко, чим маєш «завантажи
ти» себе — тоді, вважай, ти виб
рав добрий орієнтир до свого сход
ження.

Деякі молоді люди вважають} 
«Скінчив справу — гуляй сміни
во». Одже, виходить, можна блу
кати вулицею, скільки хочеш за
сиджуйся за кухлем нива чи го
динами забивай «козла» в колі 
любителів доміно. В кращому ви
падку — скільки хочеш сиди пе
ред телевізором. Свій вільний час 
кожен може витратити на прозо- 
дсяпя дозвілля. Та вільний час — 
то не час, вільний від відпові
дальності перед суспільством-

Це так.
Ог мй нерідко згадуємо про на

ші соціальні завоювання, про пра
ва людини. І менше — про наші 
громадянські обов’язки. Про те, 
що маєш зробити сам (те, гцо пе 
повинен робити за тебе іншим). 
Ми кажемо, що за молоду людя
ну несе відповідальність школа, 
комсомольська організація, колек
тив. І тут рідко підкреслюємо, що 
сама людина (в стократ!) несе 
відповідальність за себе: за те, 
яка вона е, що вона робить, що 
несе іншим..

Згадую Сергія Лззо. людину 
яка віддала своє життя заради 
щастя свого народу. Ось як, на
приклад, він склав схему своєї 
самоосвіти:

«На першому плані стоїть глибоке і 
грунтовне знайомство з математикою, 
механікою, астрономією, фізикою, хі
мією. Широке знайомство з суспільст
вознавством взагалі... Знайомство з 
юондмчннын і історнчпнмн науками. 
Література російська і зарубіжна. Но
ві мови: німецька, англійська, фран
цузька. Правильпнй спосіб життя... 
Щоденна фізична робота, загартування 
тіла, розтирання хололиою 
правильний восьмигодинний, 
менше 7 годин сон. Слухати 
відвідувати театри, музеї, галереї, біб
ліотеки... Вдень ніхто пе повинен захо
дити. дотримуватись цс найріїпуче. Та 
І пе кожен вечір віддавати товари
шам. Грати в шахи, брати участь п 
громадському житті університету, неод
мінно бути присутнім на зборах. Оде
жа скромна, студентська, не влягатись 
занадто тепло... На ніч — філософій, 
поезія, мистецтво. Намагатись як мож
на більш? подорожувати. Спорт: греб
ля, велосипед, мотоцикл, плавання, со
кольська гімнастика, лижі, фотогра
фія...»

Він мав мсту і цінувзп час, вмі
ло регулював ним. Бо хотів при
нести якнайбільше користі людям. 
І він багато встиг за своє коротке 
життя...

Якось я повів розмову про цс в 
селі. А хлопці одразу почали спе
речатись:.

— Як візьмешся до філософії, 
коли до пізньої години в бригаді? 
Після цього ще й кажуть: чого не 
вчишся?

І тоді и розповів їм про Катери
ну Захаренко, доярку з колгоспу 
«Україна» ГаГюоронського райо
ну. Вона теж невтомно працюва’ 
ла па фермі. І не погано працюва
ла — очолювала змагання моло
дих тваринників району. Та ще —* 
обов'язки комсомольського акти
віста, агітатора, потім — пропа
гандиста. І постійна робота над 
книгою. Комсомолка Катерина За
харенко вчилась заочно в сіль
ськогосподарській академії, хоті
ла, щоб її знання і досвід допо
могли колгоспникам полегшити їх •

інституті, керував хоровою Капе
лою. Вдень — лекції в студент
ській аудиторії, в суботу й неді
лю — консультація для заочників. 
Репетиції, концерти. Здавалося б, 
людина не знає нічого, окрім цих 
справ. Але иГ. «Викроївся» субот
ній час — сідає за піаніно і кличе 
до себе сина; його семилітній Ді- 
ма — учень музичної школи. Ін
шого разу батько їде з сином п 
Завадівку, відпочиває з ним на 
долині. А то бачу їх обох в кииж- 
новому магазині — Борис Ві-

водою, 
але ne 
лекції,

В М ІТИ
КЕРУВАТИ

—т~—~

СОБОЮ
праціо, зробити багатшим госпо
дарство колгоспу...

А згадайте Людмилу Бершад- 
ську-Музику, сімнадцятирічну дів
чину з села Йосипівни Ульянов
ського району. Ще зовсім юпкою 
вона стала Героїнею праці, і теж 
вчилася заочно в технікумі, вико
нувала обов’язки депутата парла
менту нашої країни. Тепер вона 
стала зоотехніком, очолює велику 
тварииппцьку ферму спеціалізова
ного господарства. І знову можна 
позаздрити Людмилі Лнаньївні, як 
вона вміє розподілити свій час 
після роботи: то виступає перед 
юнаками і дівчатами на комсо
мольських зборах, чи під час те
матичного вечора, то о пеї є спра
ва до колгоспного економіста (ра
зом вирішують справу рентабель
ності ферми). її часто бачиш в 
сільській бібліотеці. Палаці куль
тури. серед самодіяльних митців. 
І сімейні турботи...

ДУЖЕ слушно продовжив роз
мову вчитель Микола Стоян.

що треба витрачати свій вільний 
час для дітей. І це правя пию.

Рік тому я познайомився з ви
пускником Одеської консерваторії 
Борисом Притулою. Вій уже пра
цював старшим викладачем в пед-

сильовнч купує книгу про Лесю 
Українку, а Діма цікавиться каз
ками Грузії. Якось почув од нього 
про те, що він робив минулого 
дня. Вранці — бігав в парку по
над річкою, потім — лекції. 
Звільнився в Інституті, — сидів 
серед членів жюрі на огляді хоро
вих колективів міста, завітав у 
художній салон, був у книгарнях, 

_ записав почуті в селі народні спі
ванки. підготував партитури для 
хору. І иа спортивних змаганнях 
встиг побувати. А ггоіім до піз
ньої ночі робота за книгою. Ви
являється Борис Васильович готу
вався до вступу в аспірантуру.

Отже, все залежить від самої 
людини. Треба вміти керувати са
мим собою і тоді завжди можна 
буде зримо відчути той час, який 
е своєрідною пружиною, що 
штовхає людину вперед. І тоді ми 
віднайдемо те русло, яке винесе 

■ пас па бистрину життя. В ньому 
ми віддамо себе собі і іншим.

В. ЧАПОВСЬКИЙ, 
інструктор обкому профспіл
ки працівників сільського гос
подарства, лікар.
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пати з первинними органі
заціями. Ми підтримуємо 
його, дбаємо про азтори- 
т^т, нарівні з іншими він 
розробляє тами на, так зза- 
нв, апаратне навчання, кот
ре відбувається щопонеділ
ка з працівниками рай
кому.

А Тамашов. Наш інструк
тор має сім папок — сім 
«своїх» питань. Внески, ріст 
комсомольських рядів, зма
гання молоді, регулярність 
Скликання збооів у первин
них організаціях — його ді
ло. А від численних інфор
мація, звітів та інших доку
ментів, котрі виходять з 
райкому, він цілком звіль
нений.

П- Дрозд. «Паша, давай
1 ріст!» (Паша давай внес

ки!» Дуже часто линуть 
по телефону такі фрази з 
міськкому комсомолу і ду
же рідко буває в органі- 

•зації інструктор міськкому, 
7Х>ч ще, на мій погляд, його 
найперше діло — на місці 
подавати допомогу коміте
там первинних організацій, 
оправдувати звання інструк
тора. Визначити йому обо
в’язки, далебі, не так важ

ко. 1а чи завжди зуміє він 
стравитись з ними? До при
кладу, посади двох інструк
торів Кіровоградського
міськкому комсомолу зай
мають випускники факуль
тету фізичного виховання 
педінституту. Проблеми бу
дівництва їх, очевидно, жа
хають, Між іншим, хочу за
уважити, з числа комсо
мольського активу промис
лових. підприємств, буді
вельних організацій міста 
можна підготувати чудових 
інструкторів.

2. СТИЛЬ
і МЕТОДИ

В. Поповкін. Найважливі
ше для інструктора — під
тримувати постійні тісні кон
такти з комітетами первин
них організацій.

А. Тамашов. Левина част
ка робочого часу інструк
тора має належати безпо
середньо первинним орга
нізаціям. Його особиста 
участь повинна бути в усьо
му — від допомоги офор
мити протокол зборів до 
комсомольсько - молодіж
ного весілля. Інструкторові 
протипоказове адміністру-

еання, команда, серед ком
сомольців хочеться бачити 
його товаришем тих юнаків 
і дівчат, котрі хочуть почу
ти розумну пораду й одер
жати практичну допомогу.

А. Ковальов. Інструкторо
ві шкодить писанина. Як
найменше писанини і як
найбільше жизої; творчої 
роботи з масами молоді! 
Для нього мало показати, 
як оформити протокол чи 
провести тематичний вечір. 
Якщо танець — хай танцює 
сам. Якщо пісня — хай за
співає, візьме у руки баян. 
Коли хочете, мислю собі ін
структора масовиком, нена
в’язливим, тактовним ініці
атором хороших спрэе, 
здатним запалити юнакіз та 
дівчзт, повести їх за собою.

М. Осташко. Виховувати
— це завдання інструктора. І 
впливати в першу чергу не 
на зразкових комсомольців
— навіщо виховувати вихо
ваних, — а на порушників 
дисципліни. Інструктор — 
людина з районного комі
тету, і вже це надає його 
словам неабиякої ваги.

Особливо ефективною 
буда робота інструктора.

коли він шукатиме контак
тів з партійними організа
ціями. Комуністи подають 
нам неоціненну допомогу, 
відчутну в усіх наших спра
вах.

С. Зозуля. Я надаю вели
кого значення індивідуаль
ній роботі інструктора з 
комсомольцями, особливо 
з тими, хто схибив у житті. 
Спільно з комітетом ком
сомолу, І спираючись на 
нього, він має продумати 
шляхи впливу на молодь, 
вишукуючи, в першу чергу, 
все те, що є хорошого в 
людях.

Інструктор має бути лю
диною несхитних комуніс
тичних переконань, бага
тою на знання, вимогливою 
до себе й до інших. Тою 
людиною, яка безмежно 
віддана своїй справі і ві
рить в доцільність своєї 
роботи.
(Закінчення п наступному 

номері)

Q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА. 12 СЕРПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про
грама передач. (ЛІ.). 9.05 —
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (ЛІ.). 9.35 —
Новини. (Я.). 9.45 — Кольо

рове телебачення. «Музичні 
зустрічі». (ЛІ.). 10.15 — Для
дітей «ЛІчнлочка». (ЛІ.). 10.45
— «Сьогодні — День фізкуль
турника*. (Я.). 12.00 — Вис
туп учасників художньої са
модіяльності. (Донецьк). 12.30
— Науково-популярна програ
ма «Здоров’я». (Я.). 13.00 —
«Горизонт». (Ленінград). 13.45
— «Людина І закон». (ЛІ.).
14.15 — Кольоропс: телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М.). 11.45 — «Сім днів Ор- 
піаиського заводу «Червоний 
борець», Передача шоста. (ЛІ). 
15.00 — Художній фільм
«Удар! ІЦе ударі». (Л1.). 10.30
— Міжнародна панорама. 
(Я.). 17.00 — О. Корнійчук. 
«Платон Кречет». Спектакль 
Московського драматичного 
театру на Малій Бромній. 
(Я.). 13.15 — Новини. (ЛІ.).
13.30 —- Продолжения спек
таклю «Платов Кречет». (Я.).
19.30 — Кольорове телебачен
ня. Фінал Кубка СРСР з фут
бола «Спартак» — «Торпе
до». (Я.). VI ЗО — Програма 
«Час». (Я.). 22.00 — Коннерт 
на замовленню спортсменів. 
(Я.). 22.45 - Новини. (Я.).

ДРУГА ПРОГРАМА. IG.25 — 
Програма передач. (К.). 15-30
— «Сьогодні — Всесоюзний 
день фізкультурника». (К.).
17.30 — Інформаційна програ
ма «ВІсіІ». (К.). ІЗ.00 — «Сьо
годні — Всесоюзний пень фіз
культурника». Телефільм «Цей 
дивний спорт». 19.20 — «На 
ланах республіки». (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 19.39 — О’. Легар. 
«Граф Люксембург». Вистава 
Саратовського театру опери 
та балету їм. Чернншевськпго. 
(К.). В перерві — «На добра
ніч, дітиі», програма «Час».

(Я.-), 22.15 — Вечірні новппіь 
(К.).

НЕДІЛЯ. 13 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Про
грама передач. (ЛІ.). 9.05 —
Ранкова гімнастика для ді
тей. (Я.). 9,20 — Новини. (А1..)«
9.30 — Для юнацтва, «Шука
чі». (М.). 10.00 — «Музичний 
кіоск». (М.). (0.30 - «Сьогод
ні — День будівельника», 
(Я.). 11.00 — Кольорове теле» 
бачений, Концерт для буді
вельників. (ЛІ.). 11,45 — В
ефірі — «Молодість». (М.),
12.35 — Кольорово телебачен
ня. Для дігей. Програма 
мультфільмів. (Я.). ІЗ.ОО — 
«Сільська година». (ЛІ.). 13.55 
— Полини. (ЛІ.). 11.00 — Для
воїнів Радянської Армії І! 
Флоту. (ЛІ.). 14.39 — Кольоро
ве телебачення. Художній 
фільм «Висота». (Я.). 16.00 — 
Кольорове телебачення, «Клуб 
кіноиодорожей». (ЛІ.). (7.00 — 
Для школярів, Пп приз клубу 
«Шкіряний м’яч». (Львів).
18.36 — Сім дні« Оршанського 
заводу «Червоний борець». 
Передача сьома. (Я.), 18.50 — 
Перший випуск Кольорового 
кіноогляду «Москва». (М).. 
(9.00 — Кольорове телебачен
ня. «Спфав народна артистка 
РРФСР Г. Ковальова». (Я.).
19.30 — Прем’єра телевізійно
го художнього фільму «Пізнай 
себе». (Я.). 21.00 — Програма 
«Час». (М.). 21.33 — Естрадний 
огляд, (М,). 22.45 ~> Новини» 
(ЛІ.).
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Сьогодні—

фізкуль турника

ЗА ВОЛЮ 
ДО 
ПЕРЕМОГИ

КМСИіСИАИПОЛІНА АРХИПІВНА дії-
4 4 вувалась: щось незви
чайне коїлося із сином. То, 
бувало, ковінькою ного не 
розбудиш, а тепер встає па 
півтори години раніше, 
розтирається холодною во
дою, робить зарядку. . А 
до школи не йде — біжіпь. 

Михайло сміється.
— Якщо хочеш бути хорошим спортсменом — цінуй кожну 

хвилину, — пояснив він матері і став перед нею у боксер
ську позу. — Тренер склав для мене особистий графік.

Щоранку юнак біг до сусіда Олександра Борисовича Ку- 
зовова — спортсмена-ентузіаста, громадського тренера.

— Через два місяці — змагання. — звернувся якось до 
юнака Олександр Борисович. =" Виступатимеш на рингу. 
Противники у тебе досвідчені.

Михайло Литвинов виграв перші зустрічі. А ось у Чернів
цях, на першості республіканської ради у другому ж бою 
програв харківському боксеру. Зрозумів: не витримує темпу. 
Тож знову — тренування і тренування.

І вже минулого року, виступаючи у Миколаєві на першос
ті республіки серед студентів, Михайло переміг у турнірі 
і став кандидатом у майстри спорту. Та ось зустріч в Кіро
вограді з досвідченим львів’янином Володимиром Храмцо- 
вим — чемпіоном ЦР ДСТ «Буревісник».

Гонг. Храмцов кидається вперед. Він любить атакувати і 
більшість боїв виграв з явною перевагою. Та цього разу 
його удари рідко досягають цілі, провалюючись у порожне
чу. А кіровоградець уміло контратакує, наносить сильні 
удари. Рухи Храмцовз скуті, а удари Литвинова досягають 
цілі.

Короткі хвилини чекання. 1 ось суддя па рингу піднімає 
руку кіровоградця. Його, тепер уже чемпіона спартакіади 
вузів, вітають із заслуженим успіхом. За цей бій наш зем
ляк був нагороджений призом обкому комсомолу «За волю 
до перемоги»,

Ю. СТОРЧАК.

ПЕРШІ ЗНАЧНІСТИ
Напередодні свята гопаки та 

дівчата обласного центру скла
дали норми ГПО. Золотий зна
чок третього ступеню отримала 
учениця Д1ОСШ при спортклубі 
«Зірка» Вікторія Драган — 
бронзовий призер спартакіади 
УРСР. Таку ж нагороду отри
мав Олександр Параскева *~ 
вихованець цього ж спортклу
бу — чемпіон області з бігу на 
1500 метрів. Нормативи ком
плексу ГПО разом з молодими 
фізкультурниками склав вете
ран заводу «Червона зірка» 
П, 3, Іпатов,

В. НЕЧИПОРЕНКО, 
інструктор облпроф- 
радн.

ТІ ИНІШНІЙ рік багатий 
■*"* на спортивні події. 
Стартував новий ком
плекс ГПО, відбулись ма
сові змагання проф
спілкової спартакіади рес
публіки, а 26 серпня 

фінішуватиме факельна 
естафета з олімпійським 
вогнем. Найсильніші
спортсмени країни боро
тимуться за золоті медалі 
з представниками більш 
ніж ста держав світу. А в 
нас — в кожному колек
тиві фізкультури, на ста
діонах, в спортивних за
лах теж неабияка напру
га. Сьогодні своє свято 
разом з мільйонами ра
дянських фізкультурників 
відзначають і 53 тисяч 
спортсменів області, які 
згуртувались в ДСТ «Ко
лос». Серед них — 5 ти
сяч спортсменів масових 
розрядів.
Кіровоградець Анатолій Бін- 

дюк став кандидатом в май
стри спорту з шашок, О. Яр- 
мпш (колгосп «Дружба» Зна- 
м’янського району) па рес
публіканських змаганнях се
ред юніорів буй п'ятим призе
ром на легкоатлетичній до
ріжці. Кандидатський норма
тив виборов учень технікуму 
механізації сільського госпо
дарства велосипедист В. Вла- 
сснко.

Тепер можна назвати 
провідні низові колективи 
фізкультури, які за під
сумками півріччя домог
лись найвищих успіхів у 
спортивно-масовій роботі. 
Наприклад, фізкультур
ники колгоспу «Комінтерн» 
Бобринецького району на 

республіканських змаган
нях з велоспорту зайняли 
п’яте місце. Спортсмени 
Кіровоградського техніку
му по підготовці керівних 
кадрів для колгоспів і 
радгоспів в спартакіаді 
серед учбових закладів 
Міністерства сільського 
господарства УРСР—теж о 

числі призерів: стрільці —

КЛИЧУТЬ
СТАДІОНИ

перші, волейболісти — 
ДРУГІ.

І на всесоюзних змаганнях 
представники нашого спор
тивного товариства мали ус
піх. Майстер спорту з стендо
вої стрільби Валерій Вільний 
став призером ЦР ДСТ «Ко
лос». В числі переможців бу
ли майстер спорту з кульової 
стрільби Володимир Я кунов, 
кандидат у майстри спорту з 
легкої атлетики Анатолій Сав
ченко.
Я П РОВІДНІ спортсмени
*■* «Колоса» стали за
стрільниками, коли в ко
лективах фізкультури юна
ки та дівчата приступили 
до складання нормативів і 
вимог комплексу ГПО. 
Найкраще справи нала
годжені в колгоспі «Ма
як» Знам’янського райо
ну, імені Богдана Хмель
ницького та імені Щорса 
Ульяновського району, на 
Новоукраїнському цукро
заводі.

Сьогодні на сільських 
стадіонах відбудуться 
святкові паради фізкуль
турників. А потіла почну
ться змагання, на яких мо
лодь складатиме перші 
заліки за програмою но
вого комплексу ГПО. Сьо
годні ми вітатимемо пер
ших значкістів, які докла
ли чимало зусиль під час 

тренувань і домоглись ви
соких результатів з бага
тьох видів спорту.

В сільських спортсменів, 
звичайно, чимало невирі- 
шених проблем. Треба 
будувати нові стадіони, 
легкоатлетичні майданчи
ки, спортивні зали, треба 
подбати про кадри, які 
поведуть молодь до ви
сокого фізичного гарту. І 
успіху ми доб'ємося ли
ше тоді, коли свої зусил
ля помножать в спільних 
діях'фізкультурні і комсо
мольські активісти, кращі 
спортсмени «Колоса».

в. колодицькии, 
завідуючий учбово- 
спортивним відділом 
обласної ради ДСТ 
«Колос».

ОРІЄНТИР— 
КОМПЛЕКС 
г п о
ШЕРЕНГИ 
ОЧОЛИЛИ 
ГРОМАДСЬКІ 
ТРЕНЕРИ

<Т К ЗАВЖДИ він радився з свої
ми активістами. Прийшли гро

мадські інструктори, тренери, кра
щі спортсмени, комсомольські 
ватажки з усіх виробничих діль
ниць. Інструктор по спорту Михай
ло Мицель почав:

— Минулого тижня ми говори
ли про спартакіадні старти, розро
били графік змагань. Тепер є не
обхідність дещо змінити. Старту
вав новий комплекс ГПО. Самі 
знаєте, які високі вимоги ставлять
ся до кожної вікової групи робіт
ників нашого підприємства. Є такі, 
що їм потрібно буде немало тре
нуватись. Особливо з літніми нам 
належить попрацювати сповна. 
А хлопці і дівчата ще й складати
муть екзамени з фізичної та вій
ськово-технічної підготовки... І я 
пропоную закріпити за пеаною 
групою робітників громадського 
тренера-інструктора.

(♦ї*) НМЦ АДРЕСА 1 ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кпрової радского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

г.16050 ГСП, Ніровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу ком
сомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів—2-45-36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.

БК 06971. Індекс 61197,

Першим підвівся Микола Фсодосійо- 
вич Загоруііко, який колись вважався 
кращим стрільцем в усьому колективі 
фізкультури.

— Я зможу попрацювати з людьми п 
тиру.

І йому доручили групу, яка склада
тиме нормативи з комплексу за про
грамою ступеню «Бадьорість і здо
ров’я».

Завдання отримали Віктор 
Хмельницький, Олексій Іванов, Та
нк Артишкоза, Анатолій Корчиць- 
кий. Того ж тижня Михайло Ми
цель побував у цехах олійжир- 
комбінату, провів бесіди, знайом
лячи людей з нормативами і ви
могами нового фізкультурного 
комплексу. А потім прочитали 
лекції «Розвиток фізичної культу
ри в СРСР», «Будь значкістом 
ГПО». Медсестра Раїса Шаміна 
проводила бесіди про особисту і 
громадську гігієну фізкультурника. 
Михайло разом з своїми активіс
тами виготовив стенди, фотовітри
ни, відкрили методичний куток — 
все для пропаганди комплексу 
ГПО. Почались практичні заняття в 
тиру, на легкоатлетичних майдан
чиках. Влітку на вогневому рубе
жі вже побувало 249 робітників 
підприємства, половина з них скла
ли нормативи з цього виду спорту 
на срібний і золотий значки. Най
більший успіх у тих, хто долає 
ступені «Сила і мужність» та «Фі
зична досконалість».

На перекладині вивірено силу 
117 робітників, на бігових доріж
ках — 160.

І ось почалось сходженпп до фінішу. 
Першими право на отримання срібних 
і золотих значків ГПО вибороли вете
ран комбінату М. Ф. Загоруйко, а се
ред молоді — слюсар Георгій Малюк

Зам. 10899. 

та начальник парокотсльвої дільниці 
Юрій Сковоротннй.

Георгій Малюк, наприклад, на остан
ніх змаганнях з кульової стрільби на
брав 40 очок з 50 можливих. А на пере
кладині підтягнувся 13 разів.

Впровадження в дію нового 
комплексу ГПО неабияк активізу
вало о цілому діяльність всього 
колективу фізкультури Кірово
градського олійжиркомбінату. Те
пер тут у спортивних секціях зай
мається більше 110 спортсменів 
масових розрядів. Серед них те
нісист Віктор Хмельницький, 
стрілець Ірина Рудська, волейбо
ліст Олексій Іванов. Успішно ви
ступають представники комбінату 
на сьомій спартакіаді міста. Вони 
були призерами, копи змагалися 
тенісисти, стрільці, волейболісти, 
городошники. Під час спартакіад
них стартів, які влаштував обком 
профспілки працівників легкої 
промисловості, вихованці Михайла 
Мицеля не поступились нікому в 
першості.

... На комбінаті гаряча пора — ро
бітники готуються до нового виробни
чого сезону. Коли ми завітали сюди, 
якраз була обідня перерва. Михайло 
Мицель вийшов з спортивної кімнати в 
тренувальному костюмі, а з ним Геор
гій Малюк, Анатолій Новохатній, Люд
мила Лебедєва. Виявилось, що всі по
спішали на волейбольний майданчик, 
де мали відбутись останні ігри спар
такіади підприємства. Розпочалася зу
стріч. А поруч міряються силою гирьо
вики. Хлопці підходять до перекладини. 
В затінку сиділи шахісти.

Коли скінчилась гра, Михайло пові
домив:

— В суботу всім па водну станцію. 
Складатимемо нормативи ГПО...

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.

ОДИН З ПЕРШИХ ЗНАЧ- 
ГЕОРГІЙ МАЛЮК, ВНИЗУ 

АРТИШКОВА.
Фого В. КОВПАКА.
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