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ЗА НОВИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ

Центральний Комітет КПРС і Рада 
Міністрів СРСР прийняли постанову 
«Про впровадження у 1980 році про
гресивних технологій у виробництво 
сільськогосподарських культур»,

У постанові герсдбачено завдання по вирощуван
ню соняшнику, цукрових буряків, сої, льсну-довгун- 
ця, картоплі, томатів і ріпчастої цибулі за нови/ли 
прогресивними технолоп'я/ли, які дають можливість 
значно підвищити врожайність цих культур і знизити 
затрати праці. Господарствам /лають бути виділені 
необхідні сільськогосподарські машини, иасіння, мі
неральні добрива, засоби захисту рослин та інші ма
теріальні ресурси. Встановлено завдання по випуску 
відповідної високопродуктивної техніки.

(ТАРС).
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Соціалістичні зобов'я
зання комсомольсько-мо
лодіжної тракторної брига
ди колгоспу «Мир» 
ронського району 
комсорг Станіслав < 
жук) на 1920 рік.

Для хліборобів 
канікул. У цей час,

немає 
коли 

поле вкрите снігом, члени 
нашої комсомольсько-мо
лодіжної тракторної брига
ди готують техніку до на
ступних польових робіт, 
щоб відзначити ювілейний 
ленінський рік високим 
урожаєм. Ми, молоді ме
ханізатори, 
річчя з дня 
В. І. Леніна беремо 
соціалістичні
зання:

— виробити за 
тисяч гектарів 
оранки;

— на еталонний 
виробити 1830 
умовної оранки;

— -зекономити 
плану 7 процентів 
но-мастильних матеріалів;

— довести собівартість 
1 гектара посівів до 3 кар
бованців 98 копійок;

— виростити і зібрати на 
790 гектарах 32 128 центне
рів озимої пшениці. Доби
тися врожайності цієї 
культури 40,6 центнера з 
гектара;

— довести валовий збір 
цукрових буряків до 
128 800 центнерів. На кож
ному з 430 гектарів вирос
тити 300 центнерів коренів;

— на 180 гектарах 
ростити і зібрати 
центнерів соняшнику, 
вівши врожайність 
культури до 20,5 центнера 
з гектара.

на честь 110- 
народження

> такі 
зобов' я-

рік 48 
умовної

трактор 
гектарів

проти 
палив-

ви- 
3/Ü0 
до
ці сї

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГО
ВОРЕНО І ПРИЙНЯТО 
НА ЗБОРАХ КОМСО
МОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНОЇ ТРАКТОРНОЇ 
БРИГАДИ.

ВІДЗНАЧИМО
ТРУДОВИМИ

Соціалістичні зобов'я
зання комсомольсько-мо
лодіжного колективу мо
лочнотоварної ферми № 1 
колгоспу «Перше травня» 
Маловискісського району 
(групксмссрг Валентина 
Єпішева) на 1980 рік.

Практикою давно дове- 
. дено: утримати високе міс

це у трудовому суперни
цтві важче, ніж завоюва
ти його вперше. Той факт, 
що наш комсомольсько- 
молодіжний колектив по
стійно знаходиться серед 
лідерів змагання у районі, 
в області, спонукає нас до 
праці в чіткому ритмі, без 
зривів. І в несприятливих 
погодніх умовах можна 
добиватися високих на
доїв—у цьому ми переко
налися з досвіду роботи в 
минулому році. Все зале
жить еід людей, від пра
вильної організації праці.

Досвід минулих років 
взяли в рік нинішній. Ко
жен день ленінської вахти, 
увесь рік має бути відзна
чений ударною працею 
трудовими рекордами. 
Тож на честь 110-ї річниці 
з дня народження В. І. Ле
ніна беремо такі соціаліс
тичні зобов’язання:

— надоїти в ленінсько
му, ювілейному році по 
3200 кілограмів молока від 
кожної корови:

— продати державі 
11 400 центнерів молока;

— все молоко здавати 
першим сортом;

— одержати на кожні 
сто корів 90 телят;

— протягом року заго
товити 36 тонн дикоросту-

Учих трав (проти 32 тонн 
минулому році).

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОБГО
ВОРЕНО І ПРИЙНЯТО 
НА ЗБОРАХ КОМСО
МОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ 
ФЕРМИ.
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Ленінська
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Стільки тонн надплано
вої з початку п’ятирічки 
продукції — нікелю і ко
бальту — буде -вироблено 
на Побузькому нікелевому 
заводі. Так ветерани і мо
лодь підприємства ознаме- 

ПІДКРІПИМО
Високі соціалістичні зо

бов’язання до 110-ї річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна ввили трудівники 
Заваллівського графітного 
комбінату, 
залишився 
вироблено 
планового 
колоїдних 
змащувально 
вальних рідші. Серед тих, 
хто дав слово виконати на
мічене, 300 комсомольців 
підприємства. Об’єднані у 
комсомольсько - молодіжні 
бригади, екіпажі, вони по
казують приклад сумлінно
го ставлення до справи: 
техніку і час використову
ють раціонально, із почут-

За час, який 
до ювілею, буде 
750 тонн над- 
графіту, 20 тонн 

препаратів і 
охолоджу-

кують 110-у річницю з дня 
народження В. І. Леніна.

В. ЧЕБАНЮК, 
секретар комсомоль
ської організації По- 
бузького нікєгієеого за
воду.

Голованісський район.

ДІЛОМ
тям відповідальності. Осо
бливо добре у ці січневі 
дні трудяться токар Воло
димир Спвак і фрезеру
вальник Сергій Гаврошен- 
ео, слюсар Віктор Сівач і 
електромонтер Іван Мазу- 
рсико. Воші вже виконали 
особисті п’ятирічки. Не 
відстають також шофери 
Володимир Плсшко, Воло
димир Ожіпіський.

Успіхові заваллівських 
трафітнпків сприяє рух під 
девізом- «Працювати без 
відстаючих».

Г. КОВАЛЬЧУК, 
секретар комітету ком
сомолу Заеаллівського 
графітного комбінату 
Гайворонського району.

І

дшилпе
З кожним роком збіль

шувані виробництво про
дукції — такс завдання 
ставлять перед собою пра
цівники птахоферми кол
госпу «Ленінським 
хом» Олександрійського 
району. План чотирьох ро
ків п’ятирічки по вироб
ництву і продажу яєць 
державі перевиконано. А 
нинішнього року птахівни
ки одержать мільйон штук 
яєць, або 160 відпссучки.

По три тисячі курей до
глядають комсомолки Світ-

lltruill
лапа Корогіенко і Людми
ла Нечипоренко. Справ
ляються зі своєю роботою 
дівчата добре. І знають: 
завжди на допомогу їм 

шли- прийде досвідчений настав
ник, старша пташниця Ма
рія Тихонївпа Мармаза. 
Ювілейну дату — 110-у 
річницю з дня народження 
В. І. Леніна комсомолки 
зобов’язалися відзначити 
високими показниками у 
роботі.

О. ЄРЕМЕНКО.
Олександрійський район.

НАРОДИ
ТРАДИЦІЮ]

СЛУЖБА СЕРВІСУ: ' |

ШЕФСТВО КОМСОМОЛУ

Кожен рік несе на собі 
ознаку неповторності. Він 
входить у наше життя як 
повноправний господар, 
щось переставляючи, ви
дозмінюючи, плануючи. 
З нього починаються на
ші радощі-й турботи. З 
нього ми започатковуємо 
свої трудові будні, ви
повнюючи їх надіями і 
задумами.

Не знаю, наскільки ін
шим здається прозаїч
ною професія продавця, 
але мені особисто і моїм 
подругам по роботі з уні
версального торговель
ного об’єднання «Кірово
град» труд працівника 
прилавка видається не
буденним. Покупці—лю
ди різні за віком, харак
тером, настроєм. Отож 
продавець повинен бути 
хоч трохи психологом. А 
це значить — з першого 
слова порозумітись і з 
піонером, і з пенсіоне
ром. Минулого року нам 
це вдалося з успіхом.

Але цей рік (ознака 
неповторності!) особли
вий. По-перше, він — за
вершальний у десятій 
п’ятирічці, по-друге, оз
наменований 110-ю річ
ницею з дня народжен
ня В. І. Леніна, і, нареш
ті, цього року наш народ 
святкуватиме 35-ліття ве
ликої Перемоги над фа
шистськими загарбника
ми. Ці події і стимулю
ють, і зобов’язують.

Стимулюють нас пра
цювати ще краще, зобо
в’язують нарощувати 
крила передовим почи
нам та ініціативам. Ми
нув рік відтоді, як ком
сомольсько - молодіжна 
бригада УТО кинула де
віз: «Ветеранам війни, 
партії, комсомолу — 
комсомольську турбо
ту!» Цей заклик став тією

нагальною хвилею доб
рої справи, що охопила 
всіх комсомольців нашо
го об’єднання. 21С 

членів ВЛКСМ УТО три
мають шефство над пен
сіонерами та інвалідами 
Великої Вітчизняної вій
ни.

Комсомольці прихо
дять до них додому, бе
руть замовлення, які тер
міново виконують. Це — 
відповідальна і серйозна 
справа.

Клопітної Звичайно. 
Зате як приємно почути 
тиру подяку з уст наших 
почесних покупців на 
адресу бригадира ком
сомольсько - молодіжно
го колективу відділу «Кі- 
но-фото-гсдинники» Те
тяни Бурмакової, про
давщиць комплексу «Га
строном» Наталі Пере- 
вєрзєвої, комплексу «То
вари для чоловіків» Оль
ги Завдавайло, комплек
су «Шиття і в'язання» Ва
лентини Дерев’янсько" 
та багатьох інших.

Образно кажучи, від 
ініціативи до традиції — 
один крок. Ми його зро
били. І нині, ідучи назу
стріч 110-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна, 
під девізом «Ветеранам 
війни, партії, комсомо
лу—комсомольську тур
боту!» не тільки працю
ють, а й змагаються між 
собою 21 комсомоль
сько-молодіжний колек
тив універсального тор
говельного об’єднання 
«Кіровоград». Запорука 
нашого успіху — в по
всякденній турботі, уваж
ності і чуйності до наших 
покупців. 1 це теж уже 
стає доброю традицією.

Н. ЛИТВИНОВА, 
секретар комітету 
комсомолу УТО.

СЕСІЯ!
У технікумах і ву

зах області — га
ряча пора. Вічно 
чимось заклопота
ні студенти стали у 
ці дні особливо 
серйозними і зосе
редженими — се
сія! Випускники 
32-ї групи товаро
знавчого відділен
ня Кіровоградсько
го кооперативного 
технікуму склада
ють екзамен із 
курсу «Товаро
знавство продо
вольчих товарів».

На знімках: 
відповідає Вадим 
ЛИТВИНОВ (фото 
праворуч); п’ятір
ка!

Фото В. ГРИБА.
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З ким СТАНЬ ШАХТАРЕМ?

молодиЛ КОМУНАР“ —-------
ВІТЧИЗНИ ВІРНІЇ сини

іО січня У999 року

поведешся...

тсля\ ВИСТНМ/ *„„ які визволяли МІСТО від ворога. Вої- 
■і ппгінслн в навчальних за- шРВіїзволитс.ц продс.ш в 

«ладах уроки мужності.
Йшли люди до обелісків, клали квіти 

могили полеглих героїв. Перед жнвн- 
леред ТИМИ, хто вічно стоятиме У 

своєму безсмерті на високих иостамен- 
гах, юнаки іа дівчата давали клятву па 
вірність В ІГЧИЗНІ.

НА ЧЕСТЬ ВИЗВОЛИТЕЛІВ

ЗАЛЕЖИТЬ
Позавчора кірової радці від шачіши 

36-у річницю визволення обласного цент
ру від німецько-фашистських загарбни
ків. У робітничих клубах, будниках і па
лацах культури відбулися тематичні ве
чори, зустрічі з колишніми франтовнка-

гавнвея Пасічник, трапе- 
норіер перевантажився, і 
шків головного привода 
не витримав, луснув. Та 
ще з такою силою, що 
відлетів па кілька метрів. 
От тобі і маєш: все зупи
нилося, І Тії винний у цьо
му, «Ну, це вже «криш
ка- -- подумалось. — 
Хлопці проходу не да
дуть. Дорікатимуть, бо, 
мабуть, вийдемо сьогодні 
на поверхню без плану». 
Та ланка прохідників

ІЦо ще треба було? До 
цього мав хорошу робо
ту: працював на одному з 
підприємств Кіровограда 
слюсарем - наладчиком 
промислового ус гатку-
иашія. Але пі — поїхав 
па Донбас. Як сам гово
рив — випробувані 
ие, свої фізичні її 
ральні можливості 
шахті, у вибої.

1 вже потім, через 
під час нашої першої зу
стрічі, я переконався у 
справедливое ті слів іва- сприйняла вихід агрегата 
на—«Випробування про
шило успішно». Більше 
того, Пасічник твердо і 
назавжди вирішив сіати 
шахтарем.

Перш, ніж оволодіти 
професією, ТРЕБА ЗР0- 
Б'ХТИ ТАК, щоб у тебе по
вірили люди, А ти, у свою 
чергу, — обов’язково від
чуй їхню доброту і бать
ківське піклування. Лише 
г.ипраодавши їхнє шах
тарське довір’я, станеш 
справжнім гірником, — 
Так вважає Пасічник, 
пройшовши мудру науку 
за рін перебування в 
Донбасі...

«Треба робити так». А 
як? Навчили теорії в уч
бово-курсовому комбі
наті виробничого об'єд
нання ' «Свердловаптра- 
цпг» Воронні ловгр а д-
ської області. Була в ті, 
перші місяці й виробни
ча практика в комплекс
ній бригаді прохідників 
Очисного вибою кавалера 
ордена Леніна Леоніда 
Івановича Косолапа з 
шахти «Харківська». Ко
лектив відомий, і щоб по
трапити до його складу, 
одного старання мало. 
Погрібна ще й психоло
гічна сумісність. Адже 
мін разом у вибій, па

се
ми
ка

рік,

зміну — то не прогулю
ватись вулицями красеия 
Донецька — столиці ба
сейну. До речі, велич 
міста створили також 
шахтарі. І вмінням вида
вати на-гора баї ато, ой 
ш: багато, «чорного золо
та». і своїм бажанням 
прикрасити рідний край. 
Якщо тут працюєш, жи
веш, то ти вже невід’єм
на частка всьою цього. 
Це добре усвідомив Іван 
Пасічник. Спокійний і 
врівноважений, він ста
рався не заради показу
хи, а задля загальної 
справи. Тому після прак
тики потрапив у бригаду 
Л. І. Косолапа.

...Згадувати ту зміну 
Пасічнику не хочеться. 
Була вона звичайною для 
всіх і для новачка. Спус
тилися у вибій і — до ро
боти. Метр за метром врі
залися в гірничу масу, 
звільняли від неї пласт 
антрациту. Справно пра
цювали люди. Справно 
працював агрегат, що під
бирав і транспортером 
подавав масу до вагоне
ток. Саме цей агрегат і 
обслуговував Іван. Наче н 
нескладно: регулюй пода
чу маси на транспортну 
стрічну. Але будь уваж
ним, бо тоді...

... Тр а пі< л ос я -так и'. За-

з ладу, без паніки. Ви
кликали ремонтників, ра
зом полагодили техніку, 
і пішла маса. Іван Пасіч
ник, а не хтось інщий, 
знову та іі потім ще не-, 
раз обслуговував агре
гат. Ніким замінити? В 
бригаді Я. І. Косолапа 
всі — спеціалісти екстра- 
класу. Прохідники, а за 
сумісниці вом підривші- 
;:и, слюсарі. Хіба не чув 
Іван закидів щодо не
уважності, яка призвела 
до поломки? Чув: «З ким 
не буває!» Але в цих сло
вах Пасічник вбачав 
глибокий зміст: «Працю
вати треба так, щоб не 
підводити товаришів». І 
тоді, під час зміни, зро
зумів, що хлопці йому 
довіряють, упевнені, 1Ц0 
досвід до нього прийде з 
часом.

Я запитав комсомольця, 
нашого земляка Івана Па
січника, чи може він сьо
годні називати себе 
справжнім гірником.
Хлопець, трохи повагав
шись (може, сумнівався у 
самовизначенні?) відповів: 

— Ні, для цього року 
мало. До утвердження 
йти нелегко. Треба постій
но вдосконалюватися, за
войовувати авторитет. За
лежить це від багатьох 
факторів, а основно — пі/Л 
самого себе. Чи правиль
но обрав шлях у житті, чи 
не помилився.

І ще, як у народі ка
жуть — з ким поведешся, 
від тою й наберешся.

Інші ііасічннк—коман
дир Кіровоградського об
ласного комсомольсько- 
молодіжного загону імені 
60-річчя ЛКСМ Украї
ни — «водиться» з хоро
шими хлопцями. Від чле
нів комплексної бригади 
прохідників Леоніда Іва
новича Косолапа, він на
бирається шахтарської 
мудрості, вчиться вмінню 
спокійно, впевнено* ре
зультативно праціова ги, 
щоб буї п Людиною.

Іван Пасічник і десят
ки хлопців із Кіровоград- 
ЩИШІ, які, відгукнувшись 
на заклик «Молодь, на 
шахти Донбасу!», поїха
ли туди працювати, не 
помилилися. Вони обрали 
Правильний шлях у жит
ті. Будьте впевнені. Бо 
впевнений у цьому вата
жок загону Іван Пасіч
ник — шахтар.

А. ШИЛОШИЙ.

ЧЕРЕЗ ОДЕР
Після визволення Ра

дянською Армією міста 
Новогеоргіївська Минола 
Василишин став бійцем 
68-го Окремого саперного 
батальйону 50-ї стрілець
кої Запорізько-КІрово- 
грздсьної Червонопрапор- 
ної дивізії.

Визволяючи від німець
ко-фашистських загаро- 
никіо міста і села рідної 
Вітчизни, воїн пройшов із 
боями до кордону фа
шистського рейху, гро
мив ворога на його влас 
ній території.

Розвиваючи повальний 
наступ, війська 1-го Ук
раїнського фронту з ходу 
форсували Одер, захопив
ши на західному березі 
річки оперативний плац
дарм, Під час тих боїв 
особливо відзначився
двадцятирічний юнак із 
Новогеоргіївська Микола 
Василишин.

І

...2? січня 1945 року час
тини 50-ї стрілецької дивізії 
підійшли де Одеру. Єфрей
тор Василишин одержав на
каз командира батальйону 
доставити човном десант пі
хотинців на західний берег 
річки.

Під прикриттям ночі смі
ливці вирушили у небезпеч
ний рейс. Фашисти безпе
рервно посилали в небо ос-

вітлювальні ракети. Помі
тивши човен, вони обруши
ли на нього шквал вогню. 
Тисячі трасуючих куль про
шили темряву.

Наперекір ворогові Васи
лишин упевнено маневрував 
поміж крижин, ідо пливли 
по річці. Хоробрий воїн уже 
був недалеко від берега, 
коли фашистський снаряд 
пробив човен. Осколками 
важко поранило двох бійців. 
Вода ринула у пробоїну.

Та сапер не розгубився. 
Вибиваючись із останніх сил, 
він добрався до берега. Ви
садив десант, а сім із двома 
пораненими бійцями пере
правився на лівий берег за 
підкріпленням піхотинцям, 
що вже вели запеклий бій 
із гітлерівцями.

Нашвидку задраївши про
боїну, комсомолець Васили
шин із новим десантом зно
ву вирушив у небезпечний 
рейс.

Тричі відаажний сапер пе
ревозив піхотинців на неве
личкий плацдарм. Повер
таючись за новим поповнен
ням, Василишин не дотягнув 
до берега: ворожий 
ущент розтрощив 
Микола врятувався

снаряд 
човен, 

чудом:

ухопившись за дерево, 
пливло по річці, він дістався 
до своїх.

Весь мокрий, в обмерзло
му одязі, сапер роздобув 
новий човен і продовжував 
переправляти через річку 
десанти.

Сім рейсів зробив Васили
шин, кожен із них міг кош
тувати йому життя. 76 бій
ців і командирів перевіз хо
робрий сапер на західний 
берег Одеру, де радянські 
воїни розширювали плац
дарм, вибиваючи ворога з 
укріплених позицій.

За виявлені під час фор
сування Одеру мужність і 
героїзм Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 10 
квітня 1945 року Миколі Яко
вичу Василишину було при
своєно звання Героя Радян
ського Союзу.

У наступних запеклих боях 
Василишина було тяжко по
ранено. У 20 юнацьких ліг 
звершив він подвиг в ім'я 
рідної Вітчизни. У 20 літ 
обірвалося життя Героя, 
який боровся за свобод/ 
Батьківщини.

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
завідуючим позаштатним 
відділом оргмасової ро
боти та військово-пат
ріотичного виховання 
Світлоаодського місько
го комітету ДТСААФ.

ВІД ’ 
[ШТРШГ

рейдовому матеріалі 
.під таким заголовком (ио-^Н 
мер «МК» 15 грхдіїя 
1979 року) йшлося про не
доліки У викорисіднчі 
електроенергії. Так, у 
складському приміщсф.іі 
Кіровоградського опіоио- 
риздрібпої о об’єднай 
фірми «Взуття» (Лелекш- 
ськіїк промисловий вузол) 
щогодини недоцільно ви
трачається на освітлеиня 
320 ват енергії. При досі;!:, 
високій температурі повір 
ря тут вмикають електро
на! рівачі.

Редакція одержала від
повіді з Компаніївськоі 

. райсільїосптехніки, Кіртво- 
ірадсико’і обласної конто
ри фірми «Взуття», з інших 
колективів.

Критичний виступ газе» 
тн обговорено в колекиь 
вах, розроблено ряд захо
дів, спрямованих на ycy-f- 
пения недоліків у економ- 
йому витрачанні електро
енергії. На складах Кірово
градського оптово-роздріб
ного об'єднання фірма 
«Взуття», наприклад, ви
лучено електропагрівачі, 
які використовувалися для 
опалення приміщень. При
значено відповідальних за 
раціональне витрачання 
елек і рдчної енері ії.

Система опалення скла
дів на станції Лслскінка 
переведена на тверде пали
во. Для освітлення примі
щень і території застосо
вую! ьси менш потужні 
електричні лампочки.

Одержала редакція лнег Д 
і від керівництва Кірово
градської бані «Укроиіба- 
калії». В ньому також по
відомлялося про те, 11'0 
відразу після рейдової нс- 
ревіркії всі електронні ріва
чі здано па 
здійснюється 
тим, щоб удень 
рампи не освітлювалися. 
Наказом по базі зобов'я
зано всіх працівників вико
нувати заходи по запон- 
ганніо перевитратам елек* 

. • троетіергії.

збереження, 
кон і роль за 

залізничні

Якщо робота не йде, то не треба га
рячкувати, а краще зробити перерчу, 
одуматися і взятися спочатку знову-таки 
тихо, навіть навмисне уповільнити, щоб 
себе витримати.

В час самої роботи, особливо коли 
справа не йде, треба роботу перервати, 
привести в порядок робоче місце і 
вкласти старанно інструмент і матеріал, 
змести сміття і знову взятися за роботу 
і знову поволі, помалу, але рівно.

У випадку повної невдачі треба легко 
дивитися на справу, не розгублюватися, 
починати знову роботу, ніби вперше...

Витримка з роботі — найголовніше.
При невдачі не треба виходити з себе, 

треба брати себе в руки, і якщо була 
невдача, то треба робити так: взяти й 
зовсім спокійно зробити маленький від
починок, а потім, добре продумавши, 
взятися за роботу знову. 1 ось тут д«я 
^0 Продовження. Початок у «Молодому 
комунарі» за 22, 29 грудня 1979 року та

8 січня 1980 року.

Як треба працювати
того, щоб була витримка, треба провести 
грунтовну боротьбу з собою.

Звичайно в таких випадках буває так: 
людина, зіпсувавши яну-небудь річ, ша
леніє, зривається з місця і згарячу почи
нає шарпати роботу знову. Вона як на 
гонках, стає дуже швидкою, запальною, 
але одночасно й розсіяною, вона хоче 
обов’язково надолужити прогаяне, а ди
вишся — вона роботу зіпсувала вдруге.

Отже, працювати рівно, працювати в 
порядку, працювати чисто. Не треба а 
роботі відриватися для іншої справи, 
крім необхідного в самім роботі.

У роботі у нас не вистачає уваги. Ми 
часто відриваємося для інших справ, а 
потрібно себе до роботи приковувати, ні 
за що інше не хапатися. А між тим дехто 
працює так: попрацює, а потім побіжить

за чим-небудь; і часто навіть за тим, що 
йому зовсім не потрібне. А що з цього 
виходить: А виходить те, що людина ски
нула з себе робочий настрій, тут же ба
гато чого забула в роботі, розладила її, 
себе вимкнула і, звичайно, багато з ро
боті втратила.

Ми грішимо тим, що в один і той же 
час беремося за тисячу різних справ, але 
жодної справи не закінчимо і жодної як 
слід не виконаємо. Правило таке: довбати 
в одне й те ж місце твердо, постійно, не 
відриваючись, до повної перемоги.

Є дуже дурна звичка — після вико
нання роботи одразу ж її показати, ось 
тут треба обов’язково «стерпіти», так би 
мовити, Звикнути до успіху, зім’яти своє 
задоволення, зробити його внутрішнім, а 
то іншим разом у випадку невдачі вийде

«отруєння» полі і робота спротивиться.
Є тип у робітничій сім’ї — вискочка. 

Якщо він щось добре зробить, то обо- 
в язко8о буде показувати першому стріч- 
иому-поперечному.

Ось тут треба себе зім’яти, взяти з 
рунй.’ Треба перемогти в роботі, викона
ти і і добре і при цьому оком не моргну
ти. Зате іншим разом, коли робота буде 
вкрай зіпсована, не доведеться її від чу
жих очей ховати і страждати так, я« 
страждають вискочки.

Справжня горда людина повинна бути 
о&ов язкоао стримана. А в нас нерідко 
маленький успіх виноситься тут же *** 
вулицю, про це, починають писати і стре
котіти, і за тиждень вже затлохпо. Отже, 
витримка в усьому і в тім числі в успіху, 

о закінченні роботи треба все при* 
ратж і роботу, і інструмент, і робоче 

місце, все покласти у визначене місце, 
щоб, беручись знову за роботу, можна 
набридла зна*™ * Щоб сама робота не



------ — ї# січня 1980 року „МОЛОДЯ# »ОМГЛХР"

«КІРОВОГРАД» У КІРОВОГРАДІ

КОМЕНТАРу черзі за...
ПРАВАМИ

ЛЮДИНИ

Пномпень
Перші загони камнучій- 

ських школярці у чероо- 
шік галстуках промариш-, 
руиалн вулицями Ш:ом- 
шяія. За рішенням ЦІІ 
Банного фронту націо
нального порятунку Ким- 
пучн н країні створено 
піонерську організацію. в 
її ряди приймаються діти 
віком від дев’яти ’до 15 
років, піонерська органі
зація діятиме під керів
ництвом Асоціації молоді 
за національний норці у- 
иок Димпучй.

Улан-Батор

Недавно и нашому місті гостинно розчинив двері 
новий ресторан «Кіровоград». Його затишне примі’ 
щсиня оздоблене своєрідним орнаментом дереворитів 
і тканин.

Уже з перших днів загальний зал набув популяр« 
кості завдяки комплексним обідам. їх готують досвід* 
мені кулінари.

Крім цього, в меню ресторану є чимало фірмових 
страв: бризоль «Кіровоград», крученики «Іпгул» та 
інші.

Барвисті світильники, візерунчаті колони, естра
да, — все тут створює у відвідувача світлий настрій, 
допомагає скинути із себе в тому, нервову напругу 
трудового дня. “

На з н і м к у: куточок загального талу на 140 по
садочних місць.

Фото В. ГРИБА.

СЛУЖБА СЕРВІСУ

Вироби фаб

Фото Ю. ЛІ

8АШНИКОВА.

И а знімну: 
якість виробів 
перевірне конт
ролер комсомол 
на Антоніма 
УСЕНІНА.

рини «Індтрнко- 
таж», що при кі
ровоградсько м у 
будинку побуту 
«Інгул», корне- . 
туються вели
ким попитом. 
Молодь тут пра
цює під девізою . 
«Замовникам — 
жодного брако
ваного виробу!-- 
Втіленню його с 
життя сприяє 
бездефектна си 
стсма контролю х* 
за якістю при- 'ч**»1 
дукції. Контро
лери перегляда- 
ють усі вироби, 
ведуть облік, Я’РчІ) 
скільки їх здано Яий&і 
і першого пред’- М"1 
явлення, скіль
ки повернуто на 
доробку.

Сьомий рік вони в роз
луці, хоча нохають один 
егного, перебувають у 
шлюбі і в них росте син... 
Луїс Гарсія народився в 
Мексіці, але ось уже 15 
років жисе і працює в 
США. Зібравши гроші на 
дор'огу, він зрідна може 
навідатись у своє рідне 
місто до сім’ї. Але взяти 
дружину й дитину до США 
Луїс Гарсія не мас права: 
для в’їзду в США потріб
на віза. Сьомий ріп аме
риканські імміграційні 
власті присилають йому 
відмову за відмовою.

Формальна причина 
відмов — жорстка (по 
суті расистська) квота, 
встановлена Еашіїіі тоном 
для в’їзду їм мігрант і із із 
Мексіки. «Ми твердимо, 
нібито основа іммігрант
ської політики США • — 
це прагнення до возз’єд- 
наиня сімей, — заявив 
недавно президент проф
спілки працівників іммі
граційної служби СІНА 
М. Харнольд. І тут же до
дав, що «кожному відо
ма неможливість во 
з’єднання, якщо мова 
йде про мексікапців, ін
дійців, китайців, та що 
там казати — про іммі
грантів із більшості кра
їн світу». За даними га
зети «Ваиііпгтои пост», 
понад 48 тисяч дружнії, 
синів і дочок мексікап- 
ців, які проживають у 
США, сгоять ніші у без
надійній черзі у різних 
містах Мсксікп за аме
риканською в’їзною ві
зою, причому багато 
хк) — роками.

Байдуже розповідаю
чи про цс, «Вашіпггоіі 
пост» обходить мовчан
ням тон факт, що під За
ключним актом загально
європейської паради с 
Хсльсінкі, який передба
чає падання всілякого 
сприяння возз'єднанню сі
мей, стоїть і підпис пре
зидента США.

Е. БАСКАКОВ, 
власкор АПН.

І Програма миру, прийнята XXIV з’їздом і доповье-1 
на XXV з’їздом КПРС, знайшла широку підтримку 9 
всіх миролюбних країн і народів і сприяла позитив- £ 
кому розвиткові міжнародної обстановки о сімдесяті 
роки. На противагу цьому противники миру й розряд- я 
ки останнім часом активізували свої дії, намагаючись і 
повернути назад процес розрядки, посилити гонку 9 
озброєнь, загострити напруженість у світі.

Найхарактернішим щодо цього с виступ президента | 
США Дж. Картера 4 січня по телебаченню із звернен
ням до країни, як він заявив «у зв'язку з надзвичайно 
важливим становищем у Південно-Західній Азії, яке 
швидко змінюється». Політичні оцінки, які він містить, 
і намічувані практичні кроки американської адмі
ністрації на міжнародній арені, як підкреслюється з 
заяві ТАРС, відзначаються неврівноваженістю, нехту
ванням корінних довгочасних інтересів миру, розряд
ки міжнародної напруженості, конструктивного рої- 
витку радянсько-американських відносин. ■

У своєму виступі президент США зводив наклепи І 
на Радянський Союз і допомогу, які він подас Афіз-І 
кістану, грубо перекрутив характер подій, що відбу
лись у Демократичній Республіці Афганістан. Він н.п-1 
магався заперечувати право афганською народу ви-1 
значати шляхи свого внутрішнього розвитку, свої від
носини з іншими державами. Замість того, щоб. 
сприяти припиненню зовнішньої агресії проти Афга-1 
ністану. яка чиниться при безпосередній участі США 
і Китаю, він оголосив про нові великі асигнування Па
кистанові для заохочення вторгнення іззоєні на аф-1 
ганську територію. ’

Дж. Картер висунув наскрізь фальшиву тезу про 
так звану «загрозу Іранові» з боку Радянського Сою-1 
зу, який, як відомо, не втручався і не втручається у 
внутрішні справи цієї країни. Висунення такої тези 
американським президентом свідчить про на/лагаиня 
американської адміністрації відвернути увагу гро-! 
мадськості від політики грубого тиску на Іран, до якої 
американський імперіалізм вдається після провалу 
своїх планів перетворення цієї країни у восяно-стра- 
гегічний придаток США.

Американський президент підтвердив своє рішен
ня відкласти ратифікацію Договору ОСО-2, оголосив 
гро скорочення експорту в Радянський Союз ряду 
товарів, у тому числі зерна, і відклав втілення в житія 

і досягнутих домовленостей у галузі культурних і на
уково-технічних зв’язків. Ці заходи, запозичені з ар
сеналу «холодної війни», с грубим порушенням з бону 

І США взятих ними на себе зобов’язань у взаємовідно
синах з СРСР, що завдає шкоди передусім самим 
Сполученим Штатам.

Якщо оцінювати заяву Дж. Картера в цілому, то в 
ній відсутнє реальне врахування міжнародної обста
новки, переоцінюються реальні можливості США і 
явно недооцінюються можливості тих держав, щодо 
яких США мають намір вжити тих чи інших заходів. 

М. ЯКОВЛЄВ, 
оглядач ТАРС.

25 р.чшш ювілей від 
значив і лап-Баторськіш 
будівельний гехшкум.

за чверть століття вйо 
го стінах було підготов
лено тисячі техніків, які 
працюють тепер у різних 
і.уінчках республіки. Би 
гато з лих стали заслу
женії ми руді вел ьпикцмн 
нагороджені урядовими 
на городами.

Професія будівельника 
— ианпопуляришіа в Ліон 
голії, оскільки тепер уся 
країна являє собою ве
личезний будівельний 
майданчик, па якому вид- 
дяхься ‘десятки нових 
промислових підпри
ємств. держгоспів, жит
лових будинків і куль- 
'1 урію-пооу ТОВІІХ об'єк ҐІВ.

Монровія
Наіїмо.юдші громадяни 

Ліберії одержали новоріч
ний подарунок — у граф
стві Моїігсеррадо закін
чилося будівництво сели
ща для сиріт і бідних ді 
ієн. Тут споруджено 15 
будинків, спальний кор
пус, амбулаторію, май
стерні, зводиться сучас
ніш будинок, де розмістя
ться дитячий садок і 
школа.

Мешканці сирітського 
притулку здобуватиму! ь 
освіту і набуватимуть 
спеціальностей механіків, 
електриків. теслярів, 
мулярів, будівельників.

Делі сз
«Ми шукаємо таланти» 

— лід таким девізом у 
Джаллапдарі цитат Пенд
жаб) відбувся молодіж
ний конкурс самодіяль
них колективів. У ньому 
взяли участь студенти 
багатьох. університетів 
штатів Пенджаб. Уттар- 
Прадеш, Харіаиа, Раджа
стхан. Характерна осоо- 
ливість цього традицій
ного конкурсу полягає п 
тому, що ного учасники 
прагнуть до розвитку ба
гатої культурної спадщи 
іш Індії, відродження за- 
бутіїх видів народного 
мистецтва.

Бонн

У СІЧНІ 1944-го...
вісімнадцятирічному парти
занок! Миколі Арнауті дору
чено відповідальне завдання: 
знайти провокатора у селі 
Дорожинці. До партизансько
го табору юнЛк не повернув
ся: фашистські кати по-зві
рячому розправилися з ним...

У центрі Дорожники стоїть 
иам’ятник загиблим воїнам, 
що визволяли село від ні- 
мецько-фапшстських загарб- 
пкігій. Золотими буквами па 
меморіальній дошці викар
бувало: «Микола Арнаута».

Поо подвиг сина, про гріз

ні роки Великої Вітчизняної 
розповів вільшвтіеьмим та 
Йосипів« ьким школярам 
учасник війни Родіоп Пили
пович Арнаута. Хвилюючі 
то була зустріч і для ветера
на, і для дітей. Піонери щиро 
дякували батькові героя за 
розповідь, обіцяли в усьому 
бути схожими па Миколу.

М. НЕСМІХ,
директор Вільшанського 
районного Будинку піо
нері«.

З ДШОИОИ ДТРЖШОГО ІНСТИТУТ!
ТЕАТРЛЛЬНОГО ИИСТТЦТВЛ

Багдадський концерт
ний зал сАль-Зульд». ЯКИЙ 
ранками звичайно порож
ній.Цього дня був ущерть 
заповнений. Сюди на ди
тячий спектакль привели 
учениць КІЛЬКОХ ЖІНОЧИХ 
шкіл. П’єса під назвою 
«Секрет .Скарбу» явно 
сподобилась глядачам. 
Зал то стихав, захопле
ний тпм Що відбувалося 
на с.цепі, то вибухав оп
лесками.

Після спектаклю ми 
познайомилися з режисе
ром -постановником Касе
мом Мухаммедом.

— Oct- уже двадцять 
чотири роки моє життя 
пов'язане з драматичним 
мистецтвом. — говорить 
гін російською мовою. — 
Після закінчення Інститу
ті' мистецтв у Багдаді я 
продовжував навчання на 
режисерському відділен
ні Державного інституту 
театрального мистецтва. 
Моїм керівником у Мо
скві був Юрій Олександ
рович Завадський.

Після повернення на 
батьківщину 196В року 
К. Мухаммед займається

режисурою, адаптує тсіі- 
стн для нових п'єс, сам 
грає в театрі, кіно, про
водить педагогічну робо
ту в Інституті мистецтв. 
На сцені «Національної 
театральної трупи». «Су
часною художнього теат; 
ру». студентської студії 
пін поставив десятки п’єс 
іракських драматургів, 
твори світової і росій
ської класики. Серед них 
такі роботи.
і «-Старий» 
«Дядя Баня» 
■сБуратіно» . 
того.

Разом із 
пою труною;» 
хаммед часто їздить 
країні, виїздив на гастро
лі в інші арабські краї
ни — Алжір, 
■Кувейт, Сірію, 
туарі цього . . 
іракського театру . _ .. 
ться і показується В — 10 
п’єс за один сезон.

• — Немало часу. — роз
повідає К. Мухам мед. — 
я віддаю викладацькій 
роботі. — У нас па кож
ному курсі театралі.ного 
відділення Інституту мис
тецтв навчається під 20

як <Міщани» 
М. Горького. 
А. П. Чехова. 
О. М. Толс-

«Націонал ь-
Касем Му

ко

Марокко, 
У рсїіер- 

провіднбго 
іотує-

до ЗО студентів. Після 
п'ятирічної сценічної і за- 
ІЯЛЬНОЇ підготовки нони 
поповнюють трупи теат
рів Багдада. Басри. Мосу
ла ти інших міст, знімаю
ться в кіно, на телеба
ченні. До речі, театральне 
відділення цього навчаль
ного закладу очолює та
кож колишній випускний 
Державного інституту те
атрал ніш о мистецтва 
Ф. Аззаз.

— Театр у Іраку, —про
довжує 42-річпий ірак
ський режисер. — з коле
ним роком завойовує все 
більшу популярність. '1а- 
лаіювита і здібна молодь 
пригне до творчості. • до 
остання мистецтва пере
втілення.

Ми прощаємось. «При
ходьте на найближчу пре
м'єру в наш театр. — за
прошує К. Мухаммед. — 
Це буде п'єса Арбузова 
«Старомодна комедія», 
робота над якою знахо
диться піші у завершаль
ній стадії?.

Ю. ЗІН1Н, 
власкор АПН. 

Багдад.

«За демократичну вищу 
школу». «Проти скоро
чення робочих місць для 
вчителів» — під такими 
лозунгами в Гамбурзі, 
Бремені. Дортмунді. Кель
ні та інших університег- 
сь чіх .міс тах ФРИ відбу
лись масові виступи за
хіднонімецьких студентін, 
СеаробітшіХ учителів1 і 
учнівської молоді. Води 
:шмагали додержання со
ціальних і демократичних 
прав, скасування реак
ційних «.заборон на про
фесії».

Бразіліа
Студентська молодь 

Вразиш дедалі рішучіше 
виступає проти спроб 
властей перешкодити ак
тивній участі бразіль- 
ських юнаків і дівчат у 
політичному житті краі- 
ші. Важливу роль у цьо
му русі відіграє Націо
нальна спілка студентів 
(НСС) — прої ресивпа мо
лодіжна організація, ле
гальна діяльність якої 
досі заборонена.

Прапор ПСС було знову 
піднято в травні минуло
го року в м. Салвадорі. де 
вперше за довгі роки бу
ло проведено її з’їзд, а в 
жовтні відбулись вибори 
її керівництва.

І [а н головнішими зав
даннями бразільською 
студентства ПСС ппазкас 
боротьбу за безплатну ос
віту І збільшення асигну
вань на потреби освіти, 
проведення демокрагич- 
нях реформ у системі ви
щої школи. Студенти най
більшої країни Латин
ської Америки актньио 
підтримують вимоги про 
т рсспвиоі громадськеє ті 
провести загальну повну 
і необмежену 
амністію, виступають 
ПІД! римку 
боротьби 
свої права.

гильну повну 
іу політичну 
дтугшжть па 

наростаючої 
трудящих за

(ТАРС).
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МОЛОДІШ КОМУНАР“

СПОРТИВНИЙ І

- ВИПУСК
«МОЛОДОГО
КОМУНАРА»

Семикласниця Кіровоградської серед
ньої школи № 32 Рита Афанасьєва захоп
люється багатоборством ГПО, плаванням. 
Успішно виступає вона на «Стартах на
дій», на змаганнях з піонерського бага
тоборства «Дружба». У дівчини вже є 
нагороди за зайняті призові місця — 
грамоти, дипломи. Та найбільше цінує 
вона диплом, який їй було вручено в 
піонерсьному таборі «Артек».

На знімку: РитаАФАНАСЬЄВА 
у плавальному басейні.

Фото В. ГРИБА.

Закінчилися 
змагання за 
Всесоюзних дитячих спор
тивних ігор «Старти надій» 
у школах обласного цент
ру. На час зимових канікул 
припали фінальні зустрічі 
найсильніших спортсменів 
молодшої групи. На стар
ти вийшли шість команд 
четвертих—п’ятих класіз 
шкіл Ленінського та Кіров- 
ського районів.

З самого початку заявку

ВІдбІрКОЕІ 
лрогра/лою

на перемогу подали пред
ставники СШ № 19. Канди
дат у майстри спорту На
талія Осадча пробігла ЗО 
метрів за 5 секунд і стриб
нула в довжину на 3 метри 
90 сантиметрів. Це кращий 
показник, ніж у перемож
ця серед хлопчиків Андрія 
Мусієнка із СШ № 4: в
нього відповідно 5,1 секун
ди і 3 м 75 см. Обидва пе
реможці були неперевєр- 
шеними в багатоборстві.

До кінця змагань юні 
спортсмени ^дев’ятнадця
тої школи не поступилися 
першістю нікому і другий 
рік підряд виграли у 
командному заліку. При
зерами стали також коман
ди четвертої і тридцять 
четвертої шкіл.

Р. ПРУДКО.

10 січня 1980 року
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У КОЛЕКТИВАХ 
ФІЗКУЛЬТУРИ

ВОЛЕЙБОЛ

СІТКОЮ

Щасливими були минулорічні старти 
на республіканських і всесоюзних зма
ганнях Із художньої гімнастики для Ла
риси Горбачової, студентки Кіровоград
ського педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна. Вона виконала норматив май
стра спорту СРСР. Разом зі своєю одно
курсницею Валентиною Самишевою Ла
риса виступала в складі збірної команди 
Української республіканської ради ДСІ 
«Буревісник» на всесоюзному турнірі з 
художньої гімнастики в Краснодопі.
‘На з н і м к у; Л. ГОРБАЧОВА під час 

тренувань. ф в. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

П’ять днів у спортивно
му залі педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкі
на тривав республікан
ський турнір волейболістів, 
присвячений 110-й річниці 
з дня народження В. І. Ле
ніна. В іграх брали участь 
шість команд юнаків 1964 
—1965 років народження: 
з Дніпропетровська, Херсо
на, Вінниці, Сум і дві 
команди з Кіровограда: 
будівельного технікуму та 
ДЮСШ N° 1. Добру тех
нічну, тактичну і фізичну 
підготовку продемонстру-

вали спортсмени Херсона. 
Вони виграли всі зустрічі 
і заслужено зайняли най
вищу сходинку п’єдесталу 
пошани. Другими були дні- 
пропетровці, третє призо
ве місце дісталося юним 
кіровоградцям із ДЮСШ 
№ 1.

Переможці і призери на
городжені дипломами Кі
ровоградського обласного 
відділу народної освіти.

В. ШАБАЛІН.

знімну: нірово-На знімну: ». ,___
градсьні волейболісти під 
час перерви.

Фото П. ХМУРИ.

і Вручали «золото»,
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ВІД АФІН — 
ДО МОСКВИ

І

р ОЗПГРАШ першості цеп- 
ж тральної ради спор пін
ного товариства 4Колос» Із 
боротьби дзю-до серед юна
ків 1963—1965 років народ
ження відкрив рахунок рес
публіканських змагань 
олімпійського року на Лі- 
ровоградіцині. Два дні в ма
нежі дитячо-юнацької спор
тивної школи обласного 
спорткомітсту тривали 
вперті поєдинки юних атле
тів із Дніпропетровської 
Одеської, Черкаської, Во
линської. Харківської та 
інших областей України.

Звичайно, результати зма
гань одним принесли задо- • 
волення.: інших розчарува
ли. Учень Кіровоградської 
СШ № 16 чотирнадцятиріч
ний Володимир Паргамоп 
шість разів виходив на та
тамі, в п'яти гнпадках за
кінчував боротьбу чистими 
перемогами, і лише раз — 
по очках. Звання чемпіона 
товариства Володимир здо
був уперше.

Учень Кіровоградської 
школи А? 16 Ігор Червонен
ко з самою початку по
єдинку з черкащанином 
Олексієм Карасем «потра
пив на прийом» і 15 секунд

був притиснутий > спиною 
. до килима. Ще стільки ж— 

і суперник переможе. Але 
Червоненко зміг не тільки 
ліквідувати загрозу пораз
ки, а іі перевести «па утри
мання» гостя і за півхвили
ни закінчити зустріч на 
свою користь. Іюреві діста
лося «срібло». А чемпіоном 
у цій ваговій категорії (до 
83 кілограмів) став мою 
товариш по команді Олек
сандр Прядун.

У бегоній категорії до /5 
кілограмів фінал розігрува
ли двоє кіровоградців. 
Олександр Шаповалов зі 
школи № 13 і Віктор Зуєв 
зі школи-іитериату № 2. 
Поєдинок закінчився пере
могою Шаповалова по оч
ках з рахунком 5:0.

Отже, серед семи спорт
сменів республіки, які під
нялися на найвищу схо
динку п’єдесталу пошани, 
було троє кіровоградців.

ІІа змаганнях не розігру
валася командна першість. 
Але. якби було так, то во
на дісталася б Кіровоград, 
цям. Адже з 28 нагород, що 
розігрувалися, одинадцять 
вибороли наші земляки. 
Цей успіх спортсмени роз
діляють із своїм тренером 
Л. М. Медведєвим.

З найсильніших борців 
відібрано 20 кандидатів до 
збірної центральної ради 
товариства - Колос». Серед 
них — вісім кіровоградців. 
Нині команда проходим, 
навчально - тренувальний 
збір у Кіровограді, де в 
другій половині лютого 
візьме участь у розиграші 
міжвідомчої першості Ук
раїни.

♦ » *
ОТЖЕ, олімпійський рік 

почався. Для Кірово- 
градщинй, спортсмени якої 
не входять до збірних олім
пійських дружин країни, 
він має ознаменуватися 
зміцненням колективів фіз
культури, залученням до 
занять фізкультурою і 
спортом широких верств 
населення, піднесенням 
майстерності спортсменів 
до республіканських, все
союзних і міжнародних 
стандартів. Девіз «Олімпіа
да—не тільки для олімпій
ців» має вилитися у масові 
змагання на всіх рівнях. 
це _ і маткові зустрічі 
представників підприємств, 
колгоспів, і свята ГПО. і сі
мейні змагання, і турист
ські походи...Кожен з таких заходів 
повинен перетворюватися в 
справжнє свято. Особливо 
коли це стосується респуб
ліканських, а тим більше 
всесоюзних змагань, які па 
.Кіровоград тині проходять 
не так уже й часто. Па 
жаль, дехто зі спортивних 
керівників ігнорує що про
писну істину. Стосується 
це і обласної ради товари
ства -Колос», якій було 
доручено організацію і про
ведения першості цент
ральної ради товариства із 
боротьби дзю-до. Любителі 
спорту но знали про цю 
подію, навіть біля ДЮСШ 
облепорткомітету були від
сутні оголошення про зма
гання. Тому й проходили 
вени сіро, при порожніх 
трибунах.

М. ОРЛЮК,

Перші,
перші...

У перших трьох Олімпіа
дах російські спортсмени 
не брали участі. І лише в 
протоколах IV Олімпіади 
з’явились російські прізви
ща. В заявці, яку послали 
в Лондон (ігри IV Олімпіа
ди проходили там з 27 
квітня по ЗІ жовтня 1908 
року), значилось 8 чоловік. 
Але на Ігри приїхало лише 
п’ять: Микола Папіп-Коло- 
менкін, Микола Орлов, Ан
дрій Петров, Євген Замотіп 
та Григорій Дьоміїї. Троє з 
них добилися успіху. У 
турнірі з фігурного катан
ня на ковзанах звання 
олімпійського чемпіона 
здобув Микола ІТанін-Ко- 
ломенкіп. А борці класич
ного стилю легковаговик

Старти у січні
11—13 СІЧНЯ — кубок 

УРСР із класичної бороть
би, Запоріжжя; 17—20 —
першість УРСР серед юна
ків з боротьби дзю-до, Кі
ровоград; 10 — 20 
УРСР із легкої 
змагання серед 
дівчат, Харків; 
перший тур

Микола Орлов і важкова
говик Андрій Петров сталн 
срібними призерами.

Микола Олександрович 
Коломспкін почав виступа
ти в 1896 році під псевдо- 

. лімом Паніп і під цим прі
звищем увійшов у історію 
спорту дореволюційної, Ро
сії. Він був всебічно роз
винутим спортсменом: за
хоплювався футболом, те
нісом, прекрасно веслував 
Але найвищих результатів 
домігся в стрільбі і фігур
ному катанні на ковзанах. 
ІІанщ-Коломсіїкін був 12- 
разовим чемпіоном Росії 
зі стрільби з пістолета і 
11-разовим — зі стрільби з 
бойового револьвера. 1928 
року 56-річшій спортсмен 
зайняв па Всесоюзній 
спартакіаді перше місце зі 
стрільби з пістолета. А че
рез 32 роки після Олімпіа
ди в Лондоні за багаторіч
ну громадсько-педагогічну 
і науково-дослідницьку ро
боту та за видатні спортив
ні досягнення М. О. Пані
лу- Коломенкіпу було при
своєно звання заслужено
го майстра спорту СРСР.

— кубок 
атлетики, 
юнаків і 

19-20 — 
заочних рсс-

публіканських змагань се
ред збірних ДЮСШ з легкої 
атлетини (молодша група), 
Кіровоград; 24—27 — Все
союзний турнір на приз Ук
раїнського телебачення з 
боротьби дзю-до, в змаган
нях беруть участь команди 
міст республіки; 26 — 27 — 
перший тур заочних рес
публіканських’змагань се
ред збірних ДЮСШ з легкої 
атлетики ■ (старша група), 
Кіровоград,

Все почалося в травні. 
Саме тоді в школі з'явили
ся оголошення про ство
рення секції велосипедис
тів. Скептики дивувалися, 
хто ж буде хлопців вихо
вувати, адже на селі спе
ціаліста з такої спортивної
дисципліни немає.

Знам'янчанин Валерій 
Крассв вирішив допомогти 
школярам... Йому, досвід
ченому спортсмену (Вале
рій — майстер спорту з го
нок на шосе і треку, в 
сі) відразу сподобався по
тяг хлопціе до занять ве
лосипедним спортом. При 
зарахуванні до навчально- 
тренувальних груп Красос 
зважав не тільки на за
гальний фізичний рівень 
кожного, а й на те, хто як 
навчається.

Накрутили десятки, сотні 
кілометрів, пройшов не 
один місяць, поки з'явили
ся перші вагомі результа
ти. На обласних змаганнях 
сільських школярів коман
да суботчан виступала ус
пішно. Олександр Фєдь- 
кін, Сергій Ігнатьсв, Воло
димир Ткаченко зайняли 
призові місця, забезпечив
ши цим загальнокомандну"1 
перемогу. Турнір сільських 
школярів проходив під де- 
еізом «Хто ти, майбутній 
олімпієць?». Успіх окрилив 
хлопців. Юні велосипедис
ти ьідчули на перших дня 
себе серйозних змаганнях, 
що дещо вже можуть. За
значимо таку деталь: у цих 
змаганнях брала участь не 
тільки збірна команда, а 
майже вся секція (поза! 
конкурсом). Нвеіщо? За-1 
для впевненості, для само- и 
перевірки. І

Потім були республікам- ■ 
ські змагання сільських .! 
школярів у Харкові. На | 
них вихованці Крассва ви-к 
ступили (як для дебютам-В 
тів) також успішно, посів-1 
ши загальнокомандне шос-1 
те місце... “

...Так закінчився перший 
сезон. Але він не сстан- І; 
ній. І тренер Валерій Кра- К 
ссе, юні велосипедисти Iі 
готують себе у ці зимовій 
дні до нових турнірів. їм В 
допомагають 
місцевого колгоспу і, 
Леніна, дирекція 
Адже серйозні 
спортом сприяють і сер-1 
йозному ставленню до на- В 
вчення, поведінки. Болоди- !( 
мир Ткаченко, наприклад, я 
за час, що відвідує секцію, | 
поліпшив успішність у в 
школі, став дисциплінове-1 
нішим. Бо зрозумів (та й І 
не тільки він один): хто по-1 
гано навчається або неза
довільно поводиться, тому В 
дорога в секцію закрита.«

Є у місцевих велосипе-В 
дистів перспектива. Но-І 
ступного навчального ро-и 
ну у школі буде організо
вано спортивний клас. _

.!

правління (
Імені І 

школи. І 
заняття І
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