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Величезне політичне й трудоее піднесення трудя

щих Кіровоградщики викликай проект ЦК КПРС до 
XXVI з’їзду партії «Основні напрями економічного і 
соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на 
період до 1990 року». Всюди йде обгозорсння цього 
важливого документа, в тому числі н у комсомоль
ських організаціях області.

М ШГ( ВАЖКОГО і ВСІХ
«У галузі заробітної 

плати робітників і служ
бовців забезпечувати:

посилення залежності 
заробітної плати від кін
цевих результатів роботи 
колективу і кожного пра
цівника, підвищення її 
стимулюючої ролі в під
несенні продуктивності 
праці, в поліпшенні якості 
продукції і економії всіх 
видів ресурсів; удоскона
лення тарифної системи і 
нормування праці; тіснішу 
залежність преллій від 
трудового вкладу».

Це речення, взяте з 
проекту ЦК КПРС «Основ
ні напрями економічного і 
соціального- розвитку 
СРСР на 1981—1985 роки і 
на період до 1990 року», 
— яскраве свідчення того, 
як Комуністична партія і 
Радянський уряд дбають

про добробут кожного 
члена суспільства зокрема 
і про розвиток народного 
господарства країни в ці
лому. Саме така залеж
ність між випуском про
дукції і заробітною пла
тою може принести ба
жаний результат. Випуска
ти товарів більше і доби
тися підвищення їхньої 
якості — це вигідно як 
окремому робітникові, 
так і державі. Разом з тим 
підвищиться ефективність 
використання робочого 
часу і технічних засобів, 
зменшиться кількість не
роб,

Я схвалюю такий підхід 
до спрази, бо ьвежаю йо
го єдино правильним.

С. МІРОШНИК, 
слюсар олійжиркомбі- 
нату.
м. Кіровоград.

Всесоюзна 
естафета 
ударник 
комсомольських

1
справ

зна-
всі

А

Виходить
2 5 грудня 1939 р.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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М О' Т О Р и
кий шлях лежить до Воло
димира Яковича Хропака, 
Хропак — ветеран Вели
кої Вітчизняної війни, ве-

НІ ЗМОВКАТИМУТЬ

26 листопада стартувала • 
естафета ударних справ 
учнів і працівників учбо- 

Івих закладів профте.хосві- 
ти області «XXVI з'їздові ( 
КПРС—ударну пращо, 
відмінне навчання молодо
го робітничого поповнен
ня». її мста — дальше під
вищення активності учнів 
і працівників системи 
профтехосвіти в боротьбі 
за поліпшення якості »ав- 
чаипя та виховання моло
дого робітничого лопов- 

Інепня.
Першими естафету прий

няли комсомольці вашого 
технічного училища. Ство
рено штаб естафети, ного 
очолив секретар парторга- 
нізації М. К. Савенко. 

І Складено план заходів на 
час проходження естафети, 
оформлено фотовітрину, 
що відбиває успіхи нав
чальних груп у передз’їз- 
дівському соціалістичному 
змаганні.

І
 В альбомі естафети, 

який паша комсомольська 
організація 5 грудня не-, 
редасть спілчанам техпіч-

ного училища № 1, 
йдуть відображення 
славні діла нашого колек
тиву. Ми розповімо про 
успіхи п’ятої групи закрій
ників з третього курсу, 
котра добилася почесного 
звання «Група — резерв 
бригади комуністичної пра
ні». Відведено в альбо?лі 
місце і для розповідей про 
ваш дівчачий вокально- 
інструментальний ан
самбль «Гарний настрій:', 
який існує вже два роки і 
якому присвоєно високе 
звання народного, про ак
тивістів громадсько: робо
ти в нашому училищі.

За час проходження ес
тафети альбом поповнить
ся розповідями, фотодоку
ментами про ударні справи 
колективів інших училнш 
області. Про вес краше, 
чого досягнуто в навчанні 
і вихованні майбутньої 
робітничої зміни, буде роз
казано тут. Завершить ес
тафета ударних справ свій 
хід 5 лютого, незадовго до 
початку партійного з’їзду.

Л. КОНСТАНТИНОВА, ’ 
секретар комсомоль
ської організації тех
нічного училища № 4. 
м. Кіровоград.

ТОВАРИШ БУДІВЕЛЬНИК

> хто кого 
ПІДВОДИТЬ?

Добре, дуже добре, ко
ли ти, хлопче, ти, дівчино, 
живучи в селі, знаєш тех
ніку. Та вміти водити 
трактор, комбайн, автома
шину — цього ще мало.

... Леонід Булдаков по- 
венувся з лав Радянської 
Армії. Привітно зустріча
ли його люди. А на пово
роті в рідний завулок — 
нова зустріч. Із Василем 
Максимовичем Царушем 
та Олександром Петрови
чем Сакарою. Він знав їх 
давно, ще коли ходив до 
школи. Він знав, що обоє 
працювали в Панчівському 
відділенні Новсмиргород- 
ської сільгосптехніки, в 
майстерні. Не на одній ек
скурсії з виробничого нав
чання бачив, що 
обоє не вузлі 
моторів.

Зупинились, 
Тиснули.

— Додому, 
солдат?

— Додому.
— Де не думаєш працю

вати? Тут чи відлетиш 
інші краї?

— Залишусь у селі.
— Добре- Тоді йди 

нас. Маємо хорошу й 
каву роботу. Романтична, 
хоч на перший погляд і 
не побачиш тієї романти
ки. Ми — наче казкові ча
рівники... Скажімо, в полі, 
в загінці чи в міжряддях 
кукурудзи зупинився
трактор. Щось трапилося 
з його серцем. Тоді до 

нас його. Ми полікуємо.
І він пішов у майстерню. 

Бо там ремонтують маши
ни, бо там 
причетна 
хліба-

Василь 
людина серйозна, добра, 
комуніст, порадив:

— Спершу, Леоніде, на-

працюють 
ремонту

руки по-

товаришу

Чи завжди будівельники роблять усс для того, щоб 
нічим не затьмарювати радості новоселів? З метою від
повісти на це запитання наш кореспондент побував на 
деяких будовах Кіровограда.

— ІІу, Сашко, ти сьогодні 
даєш1 — так висловив своє 
захоплення роботою мого 
супутника черговий на про
хідній. Потужний вапгаж- 
лпй автомобіль виїхав за 
ворота першого виробничо
го підрозділу комбінату «К,і- 
ровоградзалізобстон». Шо
фер комсомолець Олександр 
Роїна розповідає про свою 
роботу, яку, з усі ого видно, 
любить. Ніші він підрозпіь 
залізобетонні блоки на спо
рудження 212-квартирпо;'о 
будинку па вулиці Полтав
ській. Тут ми й познайоми
лися з бригадою монтажни
ків І. 10. Миколаєпка, що 
працює тут, до речі, однією 
з найкращих у тресті «Кіро- 
ьоградміськбуд». Але в ос
танні місяці бригада працює 
нижче своїх можливостей.

Чи все залежить 
від будівельників?
— Па жаль, далеко не 

г.сс, — вважає І. ІО. Міно, 
лаєпко. — Скажімо, у пас 
робота затримується через 
відсутність деяких типів за
лізобетонних плит...

Па майданчику біля бу
динку, то його зводить 
бригада Івана Юхимовича, 
складено чимало різноманіт
них залізобетонних блоків. 
Та в тім-то її справа, то бу
дувати не можна, бо немає 
плит перекриття і плит для 
лоджій.

— Зате стінових блоків, 
— не без іронії зауважу
ють члени бригади монтаж
ників, — на три поверхи про 
запас маємо.
(Закінчення па 2-й стор.).

вчися слюсарної справи. 
Вона нам дуже необхідна. 
Вчитель у тебе буде хоро
ший.

Борис Андрійович Бось- 
ко, теж комуніст, ударник 
комуністичної праці, на
вчав хлопця всього. Не 
шкодував часу. Обоє часто 

_ зоставалися після роботи. 
[>дд - Леонід переймав від дос

відченого майстра його 
вміння, І коли юнак пізнзв 
таємниці слюсарьої спра
ви, Василь Максимович 
сказав:

— А тепер, Леоніде, до 
нас.

Машини старіють, маши
ни хворіють. На їхніх пле
чах нелегка ноша. Скільки 
вони закрили вологи, за
боронували озимих, скіль
ки перевезли вантажів! 
Скільки скошено та обмо
лочено хліба комбайнами! 
Де ті серп і коса, лобо
грійка!-, В напрузі мото
ри... Трактори не зупиня
ються ні в дощову погоду, 
ні в заметіль.

їм завжди є робота. Ма
шини старіють, машини 
хворіють. І їх треба ліку
вати, щоб служили вони 
якнайдовше. Невеликий 
ремонт роблг-ть самі трак
тористи, комбайнери. Та 
коли хвороба серйозна, 
коли починає здавати мо
тор, потрібні вмілі руки, 
потрібне відмінне знання 
і слюсарної справи, І са
мого мотора.

Мотор — серце машини. 
Зупиняється він, змовкає 
— і тоді везуть його в май
стерню відділення рай- 
сільгосптехніки. Спершу 
потрапляють мотори де 
рук Анатолія Даналатія- 
Він розбирає їх до най
менших деталей, проми
ває. А потім їхній корот-

в

До 
ці-

кожна людина 
до вирощення

теран праці, досвідчений 
інженер. Він пильно, уваж
но оглядає деталь, дає 
присуд, що залишити, що 
ще може послужити, що 
відразу, негайно замінити, 
що реставрувати...

І звідси розібраний, ог
лянутий мотор потрапляє 
до вузла моторів. їх лаго
дять для Новомиргород- 
ського, Маловисківського, 
Олександрівського райо
нів — і рекламацій немає.

Новий наставник Василь- 
Максимович Царуш так 
сказав Леонідові:

— Добре відремонтова
ний мотор — це, вважай, 
1 добрий урожай.

Складна й відповідальна 
у них праця. Багато чого 
перейняв у ветеранів Лео
нід. І не роботі, і вдома з 
книг, із журналів вивчав 
мотори...

Багато чого навчили Ца
руш і Сзкара Леоніда. На
вчився він у них і найго
ловнішого — почуття від
повідальності.

Згадуються йому слова 
Василя Максимовича про 
чари їхньої праці. Ну що 
таке ремонт? Звичайна, 
звична робота. Купа дета
лей, купа металу. А як зав
мирає
складено, 
єагЕинчено — і ця 
деталей, 
металу 
працює!

Віктор 
інженер, завідуючий 
стернею, розповідає:

•— Колектив у нас неве
ликий — п’ятнадцять чо
ловік. Наше соціалістичне 
зобов'язання — відремон
тувати 70 моторів. Уже 
відремонтували 56. Зобо
в’язання виконаємо. Це 
буде нашим трудовим да-

серце, коли все 
припасовано, 

купа 
куг.а мертвого 

оживає, рокоче,

Іванович Калінін,
М6И-

рунком З ЇЗДОЕ!
КПРС. Дружно трудяться 
всі товариші. Тільки мені 
хочеться відзначити нашо
го наймолодшого товари
ша, комсомольця Леоніда 
Булдакова. Скромний він, 
роботящий. І що головне 
— він ! любить, і знає тех
ніку. Ремонтуємо ми мо
тори тракторів і комбайнів 
різних марок. Принцип їх 
роботи однаковий. Але 
відмінність є. Та наш Лео
нід з ними всіма на «ти». 
Скажу більше. Коли Ва
силь Максимович пішов у 
відпустку, вузол очолив 
Леонід. Полагодили десять 
моторів з відмінною оцін
кою.

... Анатолій Деналатій 
одержує щойно прибулий 
мотор. Коаном знімає з 
машини і стаеить у своє 
відділення. Розбере його 
до гвинтиків і ЕІДПОбВЛ.ЯЄ 
до Володимира Яковича 
Хоопека. Той огляне дета
лі. дасть свій присуд. Звід
си вони підуть до Цаоуша, 
Секари, Булдакова. Меха
нізатори відремонтують, 
замінять спрацьовані де
талі — і на стенд. Стенд 
загуде, йтиме холодна об
катка... А потім мотор за
гуде, мотоо житиме, бо 
йому треба жиіи, щоб 
оралися, засівалися поля, 
щоб зеленіла на них ози
мина, вистигав хліб..

Лан звідси далеко. Та 
всі троє бачать його, чу
ють гудіння моторів. Бо у 
всіх у серцях живе, ніколи 
не зникає велике почуття 
причетності до хліба.

м. стсян.
с. Панчеве 
Новомиргорс дського 

району.

ВІДТОДІ як
ШЕВЧЕНКО. ІГОР

ІС

ВОНИ
НОВОАР-

РАИСІЛЬ-
Ш ДОРУ-

ІІАНСКЛАДМШІУ

З IIІ М К У (ЗЛІВА

Максимович,

\
НАЧЕ И НЕБАГАТО

СУ СПЛИВЛО
ЮРІЙ
КУЛИК ТА АНАТОЛІЙ

' МАЇЛОВ ЗАКІНЧИЛИ ШКО
ЛУ. А СЬОГОДНІ 
ВЖЕ СЛЮСАРІ 
ХАНГЕЛЬСЬКОЇ 
ГОСПТЕХНІКИ, 
.ЧАЮТЬ 
РОБОТ У.

II А
НАПРАВО): Ю. ШЕВЧЕНКО, 

і І. КУЛИК ТА А. ІСМАЇЛОВ.

Фото І. КОРЗУНА.Фото І. КОРЗУНА.
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зіігоши ти.-рчої г.іо.і-іді краї- 
нп — молоді журналісти ГІД 
но продоилсують тридіщл 
партійної публіцистці п,
праіи.угь бути п і передньо
му краї жигтн. Про це г ма
рилося на Все.ло: іій н.фз- 
ді молодих журналістів, як і 
відкрила _ь 1 іру. іі.-т в М-сса- 
іИ.

З доповіддю про роль і 
завдання засобів масової Ін
формації ті пропаганда в 
комуністи-іному вихованні 
молоді. її мобілізації пл гід
ну зустріч XXVI з’їзду 
КПРС виступив секретар ЦІ£ 
Ш1КСМ НІ. О. Дергаусоа. У 
перших рядах молодик бу 
цігшиків комунізму. СКЗЗ.ІВ 
сіп, іДУть журналісти, про
фесія, яких вимагач то-шо- 

----------- ритму' життя, 
перебування у 
Особлива роль 
у формуванні

■

є

І о відчу ртя 
постійного 
вирі подій, 
належить їм ...... 
високих моральних якостей 
людини, в їг ідейному загар- 
тупанні.

З доповіддю про підви
щення. творчо; майстернеє сі 
молодих журналістів у світ
лі актуальних завдань ідео
логічної роботи партії си- . 
ступив секретар правління 
Спілки журналістів СРСР 
Л. К. Иррнеиюв. Для всієї 
Нашої журналістики підкрес
лив вік. чудовим ■ творчим 
Прикладом. взірцем творів.

, в яких глибина змісту орга
нічно зливається з просто
тою мови, мудрістю думки, 
є книги Леоніда Ілліча Вреяс- 
мсва «Мала земля*, «Зідрод 
Нісшій», «Цілинаї*.

Зустріч молодих мсурналіп-' 
тій триватиме п'ять днів. В 
К рамках працюватимуть 
творчі еемінарл-сскції. У 
перший день журналісти' по
бували в редакціях цент
ральних газет, у ТАРС, ЛИН, 
Держтелерадіо СРСР.

У роботі паради беруть 
участь перший секретар ЦК 

.■ЕУПССМ Б. ГД Пастухов, за
ступники зазідуючих відді
лами ЦК КПРС 3. М. Сезрук 
1 Б. М Ігиатенко, заступник 
Голови правління Спілки 
ясурналістш- СРСР, голова 
правління Агентства Пруси 
Новйші .И. М. Толкупов. ге
неральний директор ТАРС 
С А. Лосев.

5ГАРСЬ . І

гро- 
цих

по- 
скло з 
побиті,

Масове заселення нових 
житлових масивів викли
кало чимало проблем, по
в'язаних з охЬромшо 
іиадсьчогз порядку з 
районах.

ІМмнає рік’ а часом і два, 
поки жителі будинку по- 
знайом« аться між собою і 
складеться певний мораль
ний ілімрзнлімат. На сек
рет, що для деяких жите
лі« поняття «дім* обмежу
ється метражем отриманої 
квартири. Там вони — ха
зяї. Старанно створюють 
затишок у своєму житлі. 2 
той же час їх зовсім но 
турбує, що стіни з новому 
будинку понреслені, 
шкрябані, брудні, 
дверях, плафони ..... ......
зіпсовані переговорні при
строї зв'язку. З темних^ 
під’їздах шукають притул
ку любителі випити, лід- 
літни, які ае знають, де 
себе подіти. Нозі будинки 
ч ієто стають об'єктами 
Квзртирних крадіжок.

Добровільні народні
дружині-’ підприємств, за- 
кр,плані за громадськими 
пунктами охорони поряд
ку. неспроможні «закрити* 
десятки багатоквартирних 
під’їздів. Саме життя під
казало вихід із станозища:- 
необхіднз з перших дніо за
селення організувати чер
гування жителів у під’їз
дах. Майже одночасно в 
кількох районах міста-Мін
ська жителі взяли на се
бе ініціативу наведення 
порядну. Як правило, вдень 
чергують пенсіонери, а 
ввечері — ті, хто повер
нувся з роботи.

Якщо подивитися збоку 
на п'ятиповерхові будинки 
гіо вулиці Кременчуцькій 
міста Кірозогрздз, всі во
ни облицьовані кахельними 
плитками і виглядають ду
же красиво. Але зайдіть у 
будь-який із під’їздів — і 
сн жахнетесь: усе побите 
й потрощене. А денці «ха
зяї* навіть ухитряються 
самовільно переоудовуаати 
балкони.

На кращі справи і в ін
ших г-ікрорайвніх міста. 
Гіуло б непогано, якби ні- 
ровоградці підтримали іні
ціативу мінчан. Участь на
селення в боротьбі зз зра
зковий порядок — гідний 
внесок у справу ‘перетво
реная Кіровограда □ йому- 

іістичме місто.

І

Г. ЧЕРКАСОВ, 
заступник начальника 
шта5у ДНД заваду 
«Червона зірка».

| СР КОСТЯНТИНОМ Си

ні соєвим, електри-
* иом обласної йаготіаель- 

ьої бази «Укрвфіролія» 
ми зустрілися не випад
ково. Цій зустрічі пере
дувала телевізійна перо- 
деч-і «Людина і закон», 
д? мова йшла про релі
гійного фанатика, бзп- 
тиста-розкольника Си-. 
соєзз.

Чим МОТИЗ/Є Костянтин 
свою позодінку, ЩО СТО
ЇТЬ зз його демагогічни
ми виступами про гак 
звані «страждання» ві
руючих у нашій країні? 
— на це ллогла відповіс
ти лише зустріч із ним.

— Я вірю з бога з ди
тинства, — почаз розпо- 
зідати він. — БатьЦи мої 
були зіруючими. З вось
мого класу став зустрі
чатися з членами об
щин, цікавитись релігій-

І і

ною літературою.
І Слухаємо сумну опо

відь про вигадані стоа-
■ ждання — і уявляєм, як 

сприймають її ті, кого 
втягнуто в тенета «бо
жих слуг». Зони, певно, 
вірять йому: пристрасно 
обманює чолозік! І ніко
му» з них навіть на дум
ку не спада заперечити 
«багатостраждально та у» 

г Костянтинові, нагадати 
йому про те, скільки ві
руючих сьогодні чесно 
працюють у різних лан
ках радянського будів
ництва, користуються всі
ма праземи радянської 
людини.

— Яв армії служив, 
ало присягу прийняти 
відмозився. За переко
нанням. Віра не дозволяє 
мені брати з р/ки 
зброю, — продовжує 
розповідати Костянтин.

У Конституції CFC? 
сказано, що священним 
обов'язком кожної ра
дянської людини є захист 
соціалістичної Вітчизни, 
охорона її кордонів. Кос- 

I тянтин та інші прихияь- 
I пики розкольництва сві

домо нехтують цим по
ложенням законодавст
ва, займають позицію де- 

I зертирстзз. Костянтин 
на може пояснити, 

Ібсг не ДОЗЗОЛЯЄ 
стояти на охороні 
дсніз Вітчизни.

Себе й до борців 33 
мир Костянтин не зара
ховує. Розігруючи «му
ченика», він навмисна 
закриває очі на події, які 
відбуваються у світі.

— Ось ви кажете, ща 
з Радянському Союзі на 
порушуються права лю
дини. Чому ж нам, віру- 

I ючим, не дозволяють 
збиратися на моління?

— Костю, зи хіба самі 
цього не знаєте?

І — Знаю. — Він —по
мовчав. Потім, з-під ло-

I ба глянувши на мене: — 
І Тому, що ми відмови яє- 
I мось від реєстрації.

Останні слова Сисоєва 
злучать мляво, непере-

I клнлизо. Відчуваючи це, 
він починає виправдува-

I тись:
—■ А ми просто

і чемо реєструвати 
общину...

І Чи просто?
У нашій країні

І шість баптистських об
щин зареєстровано. Але

І частина баптистів,
■ .•’ваних розкольників, до 

яких належить і К. Сисо- 
! -В, свідомо ухиляється 

аід реєстрації. Ватажки 
ЦИХ- нелегальних общин 
віруючих

У спекгак- 

чому 
йому 
кор-

НЭ хо-
СіЗЗіО

бі ло

та«

підбурюють 
браги участь

ляк, що розігруються за 
сценаріями хазяїв із-за 
кордону.

У січні 1980 року в 
Полтаві Днігролетр зз- 
ську, / дозограді інших 
містах почав з'являтися 
молоду.:, ячи-і зідзідувжз 
общини бап-зстіз-роз- 
кольцикіз з проповідями, 
та «рооз іжвльчою про
грамою.!, до якої входив 
показ рзлігійно-п зол і- 
гвндист:,.<ого ср'.льДу 
виробництва США. Ц-зй 
заокеанський фільм бу
ло дос. велено через 
кордон контрабандним 
шляхом. Мета показу 
фільму — розпалювання 
релігійного фанатизму 
серед віруючих.

Та цим не обмежуєть
ся Сисоєз. У Нових Сад
ках Кременчуцького ра
йону Полтавської облас
ті він розпозсюджуазз 

АТЕЇЗМ

далеко н? безневинну лі
тературу.

19 квітня Сисоєв не ви
йшов на л.енінськии ко
муністичний суботник, 
заявивши при цьому, що 
його погляди категорич
но розходяться з кому
ністичним світоглядом.

Влітку 1983 року, од- 
ружизшись із дочкою 
І. Я. Антонова, члена так 
згеноі «ради церков 
євангельських християн- 
баптистіа», який нині від
буває покарання за дар
моїдство, Костянтин пе
реїжджа; до Кіровогра
да. І тут він розгортає ■ 
ще бурхливішу «діяль
ність»; очолю; нелегаль
ні збори виступає з про
повідями, з яких закли
кає «братіз і сестер» не 
визнавати радянських за
конів.
1_йС РАЗ Костянтинові 

роз'яснювали зако
нодавство про релігійні 
культи, де передбачено 
й відповідальність за ан
тигромадські дії, накле
пи на радянську дійс
ність. Але він ухилявся 
від розмов на ЦЮ тему, 
пускався з демагогію.
/Іогозоризся до того, 

що стаз лякати:
— У нас є можливість 

передати за кордон ма
теріали про те, як над 
нами тут знущаються' 
(під «знущаннями» Кос
тянтин мав на увазі ви
моги додержуватися ра
дянських законів).

10 вересня 1930 роїсу 
у Знам’янці в провулку 
Гокомогивно.му N2 14 
Сисоєв з якимось і а- 
стропїоючим проповідни
ком керував нелегальни
ми зборами. Спрозоку- 
вазши бійку, 
до неї «братств; 
релігійних 
зникли 
слідно.

Та ж сама історія по
вторилася 12 вересня.з 
селі Первозванівці, до з 
будинку N2 13 на вулиці 
Паршотрззнезій зборами 
керували К. Сисоєз та 
П. Антонов.

За непідкорення пра
цівникам охорони право
порядку постановою Зна- 
м’янського народною 
суду К. Смсоєва 
притягнуто 
стратизноі 
кості 
діб арешту.

Цього тільки й чекали 
«брати». Адже тепер по
явилася можливість зчи
нити галас і 
«мученика зз 
законне» 
«брата Кості». 
Сячний арешт 

втягнувши 
10», обоє 
фанатиків 

того дня баз-

було 
до адміні- 
відповіда^ь- 

еін відбував 15

про нового 
віру», «HÖ- 
уз’язнання 

. Га пізмі- 
• лише роч-

меру З ІЗ йог» гощу, н. І. І 
Аігго-.ізс,, з «легкої ру- • 
ки» яі зї збив "Я з жигтє- 
зогР шия*у син зало. « 
Іеле з настала -лвгі зя- я

\ L і
— . ЯТІїаДДЯТЬ діб —

це ; з строк! — розчаро- з 
вено зітхнула Неоніла ■ 
Іванівна.

Не встиг Костянтин зід- І 
бути й однієї доби тю- 1 
К.чроння. як по бездрого- • 
вол у телефону вже леті
ла звістка що Костям- | 
тин Сисоєв «незаконно | 
арештоззний за свої ле- І 
рщ-;онзння». Не льоту І 
звістка обростала по- ■ 
дробицями й ставала 
схожою на всі інші фаль- | 
шнеки, які з таких випад- І 
ках фабрикуються «бо- 1 
жими людьми». Протес- 1 
ти проти «незаконного ■ 
ув язнения» було напраз- 
леьо □ Москву до вищих З 

кульгу. Ji 
і нвклеп-

уридозих і юридичних 
інстанцій і за кердон. За 
кордоном їх нетерпляче 
чекали хазяї, зокрема 
Г. П. Зінс.

Довідка. Г. Зінс — кра
щий др/г 1.- Я. Антоноза 
та його сім’ї. Сзого часу 
буз видворений з нашої 
країни за зніирздянсоку 
діяльність. Інженер за 
фахом, зін не хотів поа- 
цюзати, буз нелегальним 
служителем 
дермоїдство
ницьку діяльність відбу
вав покарання.

Нині Г. Зінс жизз у 
Сполучених Штатах на 
хлібах американських 
спецслужб. Продовжує 
зведитм наклепи нз нашу 
ДІЙСНІСТЬ.' 

^_3 АША розмова з Кос- 
тянтин о.*л триває

довго. Він, підвізши ОЧІ 
до стелі, раптом іроиі т- 
но посміхається й каже:

— Вам, певно, добре 
заплатять зз статтю, яку 
зи напишете...

.Костянтинові, 
но відомі ІНШІ 
за якими людина відего- 1 
теє свої переконання. я 
Адже на зід добрих дя
дечків надходять сімей- І . 
стзу Антонових ПОСИЛКИ І 
з капіталістичних країн, і 
зокрема із Швеції, де 1 
міститься «Слов’янська ■ 
місія», яка існує на по
дачки ЦРУ та інших за- ■ 
>ідних спецслужб.

Сумлінно відробляють ■ 
ці подачки ті, кому зони | 
надходять. Гак, нещодзз- І 
но Неоміла Іванівна Лн- ■ 
токова, написавши ще 
одну петицію прокуро- Я 
розі Кіровоградської об- ■ 
ласті, заявила, що про І 
«незаконне ув’язнення Я 
Костянтина» зона позі- І 
домила Г. Зінса. А це на 
що інше, як спекуляція ш 
злісною соаістю, осо- я 
Єисгою долею дочки та я 
її чоловіка, кстрі сліпо І 
Йдуть нз позоді у вель- 1 
ми авторитетної в лев- ® 
них колах тещі, яка з шкі
ри пнеться, аби створиіи 1 
«ореол святості» своєму І 
сімейстау. І йде до цієї 1 
сумнівної святості, зне- я 
важивши долі своїх дітей. £

Свідомість Костянтина 
Сисоєва, Павла Антоновз, « 
Віри Антонозої, Надії Си- Я 
сс’-зої заснована паву- З 
тинням, за яким вони не | 
бачать усієї мерзенності 
своїх, по суті, зрадниць- * 
них дій. Ці люди, шукаю- ■ 
ЧИ надуманих страждань, 1 
не помічзюто прекрасно- ■ 
го 
вкруги. І

О. АНОХІНА, 
спецкор «Молодого Я 
комунара». Я

мабуть, 
МОГиЗИ,

життя, яка вирує нз-

4 jpo-Kjr___ _ і-

Одна з кріщих поолагандистів Олександрійського 
району Л. С. Єрук. Зона керує гуртком «Біографія 
в. І. Леніна», що працю« при райпобутиомбінаті. Л<о- 
бов до педагогічної роботи, уважне ставлення до слу
хачів — ось що забезпечує Ларисі Степанівні успіх 
поопа.анди політичних занять.

, Фото В. ГРНБД,

ХТО кого 
ПІДВОДИТЬ? ,

(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.).

Цеіі житловий будишл; 
бригаді належить здавати у 
квітні наступного року.

— Але якщо (і- надалі паз 
так забезпечуватимугь -ма
теріалам«, — каже -І. (О. 
Миколаенко, — то ми при 
всьому ііаиісму бажанні иа 
ґіей час будинку кс п..си.;л-

Порук уже згаданого 
житлового будинку стоїть 
іще один, кооперативний 
«Агрегатник». Будудала ііо- 
ю та ж бригада монтажни
ків, а нині «доводить» ком т- 
лексна бригада столяріз, 
очолювана В. II. Черновмм. 
Для того, іциб вона працю
вала |>иТміч!іо, їй потрн на 
наявність так званої «сто
лярки», тобто готових вікон, 
дверей та інших виробів з 
дереза, які будівництву по
вніше давати управління 
виробничо - технологічної 
комплектації (УВТК), але 
воно цього вчасно не робить.

Аналогічне станоіппце на 
спорудженні 180-квартирио- 
ю цегляного будинку на 
пул. Жовтневої резолюції. 
Тут теж не вистачає виро
бів ів залізобетону — схо
дових площадок, козирків 
входів. їх систематично не
додають. Наприклад, бал
конних плит при погребі 20 
сюди па 20 листопада завез
ли лише 4.

Є у будівельників брига
ди .мулярів М Я. Дудника, 
шо працює.тут, ще одна, 
стоя, так би мовити, проб
лема — неритмічне надход
ження розчину для кладки 
стін. Як випливає з актів, 
шо зберігаються у виконро
ба В. Ц. Нелюбіиа’, лише з 
З по 22 листопада виробни
ча дільниця № 4 комбінату 
залізобетонних виробів на 
будівництво 180-квартирно
го будинку недодала 12 ку
бометрів розчину — це 26 
процентів від замовленого.

— Більше тога, — каже 
заступник бригадира муля
рів В. О. Остапчук, — ке 
тільки- недоврзять розчішу, 
а нерідко доставляють не
вчасно. Замовлено, скажі
мо, на дев ягу годину, а ма
шина з вантажем прибуває 
аж из 11. Звідси —про
стої...

Хто вмнем, 
хто правий’
І: звітності, яку можна 

знайти . в диспетчерській 
к оді б і ч а ту залізобетонних 
виробів, видно, що винні бу
дівельники. Вони не викори
стовуюсь повністю поданого 
розчину. Часю повертають 
його назад. Траки ріиигсься

цифри, ям можна знантк в 
тік вштності і в актах ви* 
ксінроба 3. її. ИелюПіііз. 
Якщо в апііиості чорним пв 
білому написано, ици, скажі
мо, 119 лнегина !ц-
ішцтзо ІйО-квартирного бу
динку подамо 3 кубомс.рн 
розчину (два з них буді
вельники повернули казаі) 
з трьох замовлених, то в 
актах фігурують інші’циф
ра; замовлено — 4. одержа* 
но — Зі ніхто навітв її* 
збирався їх повертати. Ои- 
ка виходить задачка.'

Заступник начальника 
УВТК по комплектації 
М. В. Колеватов теж зон» 
сім спантеличив еюєю від« 
повіддю:

— Справді, інколи б, о« 
ють у нас перебої, з кочіь 
лектацією виробі» з дерлні, 
Але на спорудження киопе« 
ративиого житловою будин-, 
ку «Агрегатник» ми постать 
ли «столярку» в повнішу 
комплекті. 1 якщо. .її таи 
розбазарили, то нехай віпа- 
ча.оть...

А начальник першого ви« 
робі нічого підрозділу комбі
нату залізобетонних виробів 
А. В. Долинко ввічливо по
яснив;

— 1 балконні плити, і ко
зирки входів, і сходові пло
щадки МП виробляємо З неп- 
l.: ИХ матеріалів. Деяких із 
них нам иннішиьою рику 
недопоставили К.риворігіькчй 
металургійний завод і Мар
ганці вськнй керамзитовий 
комбінат. Тому й цншнг де
фіцит...

* *
Розібратися в скгуації. 

що склалася, як бачите, не 
так просто. /Адже всі, з кна 
нам довелося зустрітися, 
наче не кроти, щоб будува
ти швидко, дчброякісг.о, 
згідно з виробничими графі-' 
ками, — хочуть цього, та це 
їм піяк не вдається, і Із «Аг
регатнику», скажімо, гак 
виходить не тільки тому, 
що «столярки» недодали. А 
й через те. що «забули» під
вести тепло ДО Приміщень. 
До речі, перша черга цього 
буднику. ЩО Його СГЗВІІЩ, 
як і всі інші, згадані вите, 
трест «Діро joi радміськбуд»» 
шипіння стати до ладу, тоб
то бути засечепою, в груди! 
нинішнього року.

— Ні з грудні, Н! В СІЧНІ, 
— рс .онпо зауиажпли з цьо
го приполу в першому буті- 
гд-іоном у управлінні тресіу 
сК ірозоградміськбуд». —• 
будинок не заселятиметься..

Висновок цей лишиться 
справедливим і щодо здачі 
в експлуатацію й інших бу
динків, якщо тут будувати
муть гак, як досі.

Л. СёЯЕЦЬКИЙ.
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ТЕАТР І ДІТИ

ж 
цщ 
ШДІШИ

У Кірозоградському об
ласному театрі ляльок 
тиждень «іеатр і діти» 
проводиться вчетгерте Це 
СВОЄрІДНИІ? звіт про робо
ту театрів з юними гляда
чами.

24 листопада відбулося 
урочисте відкриття Тижня. 
Протягом семи дніз про
ведено багато заходів. Не 
—> лекції, бесіди, екскур
сії, зустрічі.

26 листопада, наприклад, 
театр відвідали наймолод
ші'глядачі — вихованці 
дитсадка № 3. Вони отри
мали в подарунок значки 
із зображенням казкових 
героїв, ляльки та ознайо
милися з правилами пове
дінки з театрі.

Юні читачі бібліотеки

імені А. Гайдзра-зустріча
лися з артистами театру. 
Вони послухали бесіду «Лі
тературні герої наших 
спектаклів», подивилися 
фрагменти з вистав.

23 листопада в театрі 
гостювали сільські глядачі 
— учні підшефно? школи 
із с. Вільного.

«Роль музики у спектак
лях ’театру ляльск» —• цю 
лекцію з показом музич- 
них фрагментів прочитано 
для учнів дитячої музич
ної школи міста Кірово
града-

Поацізники театру при
святили тижню «Театр і 
діти» свою нову роботу — 
зистазу «Золоте курча» 
В. Орлоза.

Та це не повний пере
лік. Прозодилась робота 
із батьками тз вчителями 
(анкети), учнями (твори, 
малюнки) і вихованцями 
дитячих садків (бесіди). 
За сім днів показано 22 
зистази, їх подивилися 
4650 глядачів.

— З ©JZEGp.

ПОДІЇ І ;

ФАКТ*

КОМЕНТАР !•
ІВч

3. ТАТАРОЗА, 
педагог театру.

У НАС З ГОСТЯХ—
«СМЕРІЧКА»
Кілька років тему впер

ше пролунали і всім полюЗи- 
яися українські естрадні 
лісні «Червона рута». «Во- 
дограй», «У Карпатах хо
дить осінь»... їх виконавцем 
був тоді ще жалоиідошмй 
самодіяльний вакгльнс-ін- 
Струментальннй ансамбль 
«Смерічка» Зижницьиого ра
йонного Будинку культури 
.Чернівецької облзсті.

Минали роки, зростала 
'майстерність цього колекти
ву 1 ось «Смерічка» в Кіро
вограді, Три дні тривали ви
ступи вже професіонально
го ансамблю з участю зд- 
ілужзного артиста УРСР 
Назарія Яремчуна.

Цікавий пісенний репер
туар, сучасні стилізовані ук
раїнські костюми, оригі
нальне світлове оформлення 
— все це становило під час 
концерту одне ціла.

поставлений за сценарієм Мнко-КІНОЕКРАН ГРУДНЯ
Серед тих, хто готується до старту 

на біговій доріжці іподрому, є й до
свідчений жокей Лдгіиов зі своїм чо
тириногим партнером Гладіатором,

Під бурхливі оплески глядачів Логі- 
пов виграє заїзд і завойовує Великий 
приз.

Л згодом його знаходять убитим.
Хто ж. учинив цей злочин? На це за

питання н дає відповідь фільм «Іпод-

ром*,
ли Леонова.

Пригодницька стрічка «Останнє по
лювання» розповідає про те, як у пер
ші роки Радянської влади на Далекій 
Півночі було врятовано від зарубіжних 
піратів великі запаси цінного хутра і 
золота, що належали народові.

У фільмі беруть участь актори Юрій 
Богагирьов, Олег Борисов, Микола 
Гринько та інші.

ЗУСТРІЧ
Л. БОРОВИК,

редактор обяхінопрокату-

Мнкола

Кілька днів тому гостем 
юних читачів бібліотеки 
десятирічки № 19 був жур
наліст, автор книг «Вогонь 
ведуть «катюші» і «З <а- 
йшяи свою долю» І. Г. 
Братченко.

... Тринадцята година. 
До краю заповнений чи
тальний зал. Більшість уч
нів тримає в рунах книги, 
в яких занладками відмі
чено хвилюючі сторінки.

Щирі слова подяки про 
хорошу книгу висловили 
авторові Олена Днпілосз, 
Микола Сапалюм, Андрій 
Линник, Еріка Малюченко- 
ва та інші. Зони поділили
ся враженнями. _■ думками 
про нариси, які їм най
більше « запам’яталися; 
«Комбриг Егоров», «Мати», 
«їй усі квіти»... А коли за
йшла моса про нарис 
«Здрастуй, Вольдемар^», 
Іван Григорович зачитав 
листа, котрого тільки що 
отримає. У ньому — сер
дечна подяка за правдиве 
слово про учасників Вели
кої Вітчизняної.

Из згадку про зустріч 
із журналістом присутні 
разом я сфотографувалися, 
взяли у нього автографи.

Я ПІГАРЬОВА,
вчителькз середньої 
школи Н* 1? м. Кіро
вограда.

МАНУ 1 У. (Hop. ТАРС). 
Третю річницю створен
ня Організації мозамбіїс- 
ської молоді (ОММ) від
святкували юнаки і дів
чата Народної Республі
ки Мозамбік. У містах і 
селах країни відбулись 
урочисті збори, на яких 
було підбито підсумки 
роботи, проведеної за 
час існування ОММ.

Головне завдання на
шої організації, заявив 
тут на прес-конференції 
Генеральний секреіар 
ОММ 3. Купела, поляї ає 
у створенні мережі ни
зових осередків, через 
які ведеться активна ро
бота по зихоьанню моло
дого покоління, і в під
готовці гідної зміни чле
нам партії ФРЕЛІМО.

Три роки ДІЯЛЬНОСТІ 

організації продемон
стрували зрослу політич
ну активність і свідомість 
/колоді НРМ, сказав 
3. Купела. Відгукуючись 
на заклики та звернення 
партії ФРЕЛІМО і уряду 
республіки, молоді гро
мадяни Мозамбіку ви
їжджають у найбільш га
рячі точки країни. Сама 
ОММ стала передовим 
загоном розгорнутого а 
НРМ грандіозного насту
пу на відсталість.

Сотні могодіжних 
бригад працюють у про
вінції Ньяса, виконуючи 
наказ партії. Юнаки і 
дІЕчата відбудовують на
родне господарство ра
йонів, які потерпіли від 
нальотів расистської го- 
ячиини, прокладають 
шляхи, будують мости, 
споруджують міста, ве
дуть борот&бу з непись
менністю.

Генеральний секретар 
ОММ відзначив величез
ну підтримку, яку пода
ють мозамбіцькій молз- 
ді комсомольці соціаліс
тичних держав. Обмін 
делегаціями, приїзд в 
НРМ студентських буді
вельних загонів з країн 
соціалізму допомагають 
вихоеувати юних грома
дян республіки з дусі 
пролетарського інтерна
ціоналізму і солідар
ності.

Керівництво ОММ ви
соко .оцінило результати 
недавнього перебування 
а провінції Софела буді
вельного загону з Ра
дянського Союзу. Пра
цюючи пліч-о-пліч з по
сланцями Країни РадЛ 
сказав 3. Купела, молоді 
мозамбікці набули важ
ливого досвіду виробни
чої і поопагандистськсї 
діяльності, необхідного 
нам для організації 
ефективної роботи
бригад добровільної 
праці.

А. ВАЩЕНКО.

ЗЙШІ М0ЖЖ І
ЗА РУБЕЖЕМ

Соф'Я
'•і

Знайомити молодь' з 
новинами Астрономії, кос-., 
мічної техніки і медици
ни. успіхами CPCJP у до
слідженні всесвіту, СПІВ 
роип пнцтео.и соціалістів« 
них крапі за програмою 
«Інтсркосмос» — такі ці
лі ставить перед собою' 
новий молодіжний клуб. 
«Космой», відкритий ітрії 
Будинку радянської науч.» 
ьи і культури в Софії. 
Як лектори в ньому ВГС-" 
ступатимуть визначні ра-’ 
динсшсі І болгарські сие-> 
ціаліети в галузі дослід-; 

ЖСП1ІЯ космічного прое-• 
тору.

Кабул
У вищих навчальнії?: 

закладах Афганістану по- . 
чалисл приймальні екза-ї 
М'.ЧІИ. Вони проводяться', 
поки що для вийускпикіи, 
шкіл і ліцеїв' міста Кабу
ла В цьому році- більші і 
як 4.иии юнаків і дівчаті;. З 
афганської столиці бе-";, Я 
руть участь .у вступних? 
екзаменах на різні фа-’ 
і гул’ьтет 11 Кабул ьс ького',’
5 ніверентегу, по.іітбхпіч 
і.оіо інституту, Иангар- 
хиреького університету. .

Прийом студентів у ни
нішньому році ЗДІЙСНЮЄ--? 
ться в кілька етапів. Піз-> 
піше в них візьмуть . 
> часть юнаки і дівчата з‘. 
Кабульської провінції, а: 
також з інших районів 
Лфі аігістаму

ДЖЭЯЕр, □ ._ ь. ■уг-.тп

Масове безробіття — ’• 
одна з наіігостріших соці- ; 
алг них проблем сучасної ■ 
ІПДОНеЗІЇ. Особливо ТЯ.ІС- '
ке становище склалось у 
галузі працевлаштуван
ня молоді — випускпнкіп: 
ШКІЛ, коледжів, упіірр- 
ситетів. Понад і4 мільйо
нів юиакіь і дівчат віком ' 
ьід 15 до ЗО ро.лв не мо- ! 
жуть знайти застосулі.н-; 
на своїм силам і зннії-
іія.м. заявив міністр у 
енранах молоді А. Гафур.

Коріння .масового без
рс-сіття, яке зростає рік у 
рік, незважаючи на зу
силля уряду 
проблеми 
криється в 
невисокому

розв’язати 
зайнятості, 
загальному 
івпі розвит

ку економіки, «раціоналі
зації» виробництва, що її
застосовують іноземні ін-
всстори на великих про- 
мпслогіих підприємствах. 
Істотну ролі, відіграють і 
такі-фактори, як високий 
рівень приросту населен
ня (більш як 2 проценти 
на рік), вел.ічешінй вплив 
розорених сільських тру 
дівпикіь у міста в пошу
ках засобів до Існування.

Західний £єрігняява»

«Припишии пересліду
вання демократів!.», »Теть 
антикомуністичну камгіа- 
нііоі» — під такими ло
зунгами відбулася тут ба
та готпспчна демонстра
ція студентів і внклад'ї- 
чів західиоберлінських 
вузів. Вони протестувн.чи 
проти підступів створеної 
в місті реакційної органі
зації «Співтовариство за 
врятування університе
ту» Організація надруку
вала і розіслала в дер
жавні установи, поліцію 
списки «Ворогів коне ги-■ 
туції». До них потрапили 
бніато демократів, акти
вісти профспілок, соціал- 
демократи. комуністи. Всі 
вони виступали за про
ведения демократичних 
реформ у галузі виїпої 
освіти.

Вимоги - демоне грантів 
підтрим їли широкі верст
ви іромадськості. в тому 
числі Соціалістична єди
ні партія Західного Бер
ліна.
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А ВИРОБНИЧА ГІМНА

СТИКА — СИЛА, ЗДО

РОВ’Я, НАСТРІЙ

ЕМЕНА Медового без 
■ перебільшення можна 
І назвати людиною, зако- 
I ханою у свою справу. Був 

Ектллвтви К молодим — захоплювався
! -ЩитмМР’ І баскетболом, закінчив фе-

" І культет фізичного вихо
вання педінституту, тепер 
навчає грати в баскетбол 
інших, став суддею рес
публіканської категорії. 
Ось уже п’ятий рік пра
цює інструктором-методи- 
стом з виробничої гімнас
тики на Кіровоградсько
му заводі друкарських ма
шин.

Його посада наче й не з 
гучних, але, як вважає самД НОВІ ІМЕНА, НОВІ

РЕКОРДИ

ції найкращою розминкою, 
котра знімає втемує є ви
робнича гімнастика. Це 
відчувають ті три тисячі 
заводчан, які щодня її ви
конують. А ті, кого ми на
зиваємо активістами, че 
тільки керують її прове
денням, а й самі розроб
ляють відповідні комплек
си. В цехах: шрифтів — не 
наладчик 
пласіичних 
пальник

складання 
нів --- |
Н, Петренко, В ГОЛОВНІЙ и 
бухгалтерії — завідуюча в 
відділом В. Левчук...

М. Рябокікь, 
//ас — пресу- 

В. Василенко, 
елентродвигу- 

намотувальниця 
>. в головній

Масова фізкультура — 
добрий фундамент для 
розвитку спорту. Працює 
сім секцій, якими керують 
кращі спортсмени. Шахо
во-шашкову очолює кан
дидат у майстри спорту 
інженер-конструктор Ва
лентин Черкашин, волей
больну — наладчик скла
дального цеху Дмитро 
Саврасенко, кульоаої 
стрільби — інженер Ми
хайло Максимов...

ЩОРІЧНО проходить за
водська спартакіада з 

восьми видів сперту. Нині 
з ній узяло участь 22 
команди цехів і відділіз,-

А
НИМ

НАГОРОДА СІЛЬСЬ- 

СПОРТСЮЕНАМ

НЕМАЄ У КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

А ХРОНІКА
ЧУЖИХ ІНТЕРЕС!

НА «МАЛОМУ
СТАДІОНІ»

ПРОБА сил
І

КРОК УПЕРЕД
Понад сто дітей і підліт

ків учаться в дев’яти гру
пах дитячо-юнацької спор
тивної школи обласного 
спорткомітету з легкої ат
летики. ГІід керівництвом 
старшого тренера В. М. 
Бадової хлопчиків і дівча
ток вводять у свіг 
стсрпості фахівці 
альною витою 
Л. Д. Стсцеико 
Бойко.

Випробуваним 
перевірки ефективності 
навчально - тренувального 
процесу, зростання юних 
легкоатлетів є матчові зу
стрічі. які періодично вла
штовує ДЮСШ. Цього ра
зу показати своє вміння зі
бралися юні спортсмени 
ІЗ—14 років з дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 
м. Ватугіиого, № 3 Кіро
воградського міськвно, об
ласної ] 
«.Колос» 
змагань.

Останні, де речі, стали 
переможцями з більшості 
розіграних дисциплін. Ба-і 
лерій Орлов установив 
особистий рекорд зі стриб
ків у висоту (170 см), а 
потім виграв і стрибок у 
довжину. 145 сантиметрів 
— теж особистий рекорд зі 
стрибків у висоту серед 
дівчаток, то його встаїю-' 
тіла Олена Жаровська. 
Ірина ІІікітіпа стрибнула в 
довжину на 5 м 13 см, що 
дорівнює другому розряду 
для дорослих. Два здобут
ки на рахунку Володимира 
Нсщвмеика. Він був пер
шим на бігових дистанціях 
300 і ЗО метрів. На 600- 
метрівці переміг Анатолій 
Ніколенко, в штовханні яд- 
Ra — Лариса Сухопос і 

5р'й Олійник.
Лише в двох видах силь

нішими були гості — Оле
на Бахіна зі спортивної 
школи «Колоса» (біг па 
300 м) і Цадя Кпричеико 
з ч. Ватутіного (біг па 
30 м).

ІІа черзі — зустрічі на 
блакитних доріжках. Бона 
покаже, де сильніші юні 
плавці — у Світловодську, 
Кіровограді чи Олександ
рії?

май- 
зі спсці- 
освітою 

та Г. П.

засобом

ради товариства 
та організатори

Медовий, відповідальна й 
почесна.

Механізм колективу фіз
культури — це десятки, 
сотні людей, які на гро
мадських засадах увіхо
дять у його раду, е комі
сію по комплексу ГПО, 
оцрлюють центральні 
спортивні секції, осередки 
фізкультури б цехах та 
відділах, є інструкторами, 
суддями, організаторами 
виробничої гімнастики. А 
штатних тільки двоє — 
С. І. Медовий і його по
мічник.

Виробнича гімнастика..* 
З неї й починаються фіз
культура і спорт 
приємстві. Вчені 
що недостатня 
активність веде до різних 
захворювань і передчасно
го старіння ооганізму. Сто 
років тому, наприклад, 96 
процентів усієї роботи на 
Землі виконувалося з до
помогою м’язових зусиль 
людини і лише 4 проценти 
— машинами. Тепер же, 
як свідчить радянський 
академік А. С. Берг, нав
паки: 99 процентів усієї 
фізичної праці в розвину
тих країнах виконують ма
шини і тільки один про
цент лишається на м'язо
ву діяльність людини.

Отже, створюється своє
рідне м'язове «голодуван
ня», яке потрібно компен
сувати. Зробити це, попов
нити недостатність при
родних рухів, відновити 
нервові й фізичні функції 
людини, позернути їй сві
жість і бадьорість най
краще допомагають фізич 
на культура, туризм, за
няття спортом, усі види 
активного відпочинку.

З умовах робочого дня, 
під час якого люди вико
нують одноманітні опера-

на під- 
доиели, 
фізична

ІГр РИЄМНО вражають від- 
в а вертість, стриманість, 
об'єктивність, з якими ін
структор оцінює справи в 
колективі, 
тяну на те, 
негативні 
передусім
про них. Узяти хоча 6 ту 
ж виробничу гімнастику. 
Хіба не можна було при
критися тими трьома тися
чами, які займаються нею? 
Адже це — дві третини 
заводчан! Медовий нази
ває автоматний, механо
складальний, механічний 
цехи, де гімнастика не 
впроваджується. 1 тут же 
показує наказ по заводу, 
яким відповідальність за 
це покладено на началь
ників цехів і відділів. Не 
тому, щоб показати свою 
непричетність до цього, а 
щоб підкреслити, що спра
ва це спільна і що її мож
на підняти лише спільними 
зусиллями.

Або таке. Фізичною 
культурою займається 
майже кожний другий. 
Але інструктор незадово
ленні

— Було б нормально 
без цього «майже», а пря
мо — кожний другий, — 
каже він.

Те ж саме і з впровад
женням комплексу ГПО. 
Регулярно працює завод
ська • • -
ГПО, очолювана начальни
ком 
сейм.
норматиси 
ловік. А ось 
навчальним групам займа
тися нема де. особливо з 
плавання і нульової 
стрільби. Подолети б цей 
недолік — значківців бу
ло б значно більше. Нині 
є десятки таких, хто не 
склав двох—трьох видів.

І жодного на- 
щоб приховати 
риси- Навпаки, 
веде розмову

комісія з питань

І хоча сона ще не 
лася, визначились 
які від змагань до 
показують еисокі 
тати Це — колективи ін
струментального вироб
ництва, цехів шрифтів, 
пластмас, склада/ьного.

А найсильніші входять 
до збірних заводу, які за
хищають його спортивну 
честь на обласній спарта
кіаді, що її проводить об
ласна рада «Авангарду» 
серед колективів підпри
ємств прямого підпоряд
кування обласній раді 
профспілок. їут, очевидно, 
найбільш рельєфно вима
льовується зростання ко
лективу. Торік збірна за
воду була другою після 
команди Свіггсеодськогз 
заводу чистих метеліз, а 
нині посіла перше місце, 
залишивши позаду колек
тиви заводу чистих мета
лів. Кіровоградської швей
ної фабрики, Олександ
рійського заводу підйом- 
но-трзнепозтного устатку
вання, Побузьного нікеле
вого заводу й інших вели
ких підприємств.

Цього року фізкультур
ники і спортсмени заводу 
заявили поо себе й на 
всесоюзній арені. Нака- 
зем-постановою Міністер
ства приладобудування, 
засобів автоматизації і 
систем управління за під
сумками огляду-ионкурсу 
на кращу постановку фіз
культурно-масової та оз- 

на під-

закінчи- 
лідсри, 
змагань 
резуль-

відділу Д- С. Милє- 
Нинішнього року 

склало 687 чо- доровчої роботи 
підготовчим присмствах і в організаці

ях міністерства відзначе
но Кіровоградський завод 
друкарських машин. У 
зв’язку з цим п'ятдеся
тьох активістів поемійопа- 
но путівками на XXII Олім
пійські ігри в Москву І 
Київ, цінними подарунка-

ми. Серед них, крім С І. 
/Ледового, — наладчик 
складального цеху Микола 
Сергієпко, робітники Вя
чеслав Вороненко і Вале
рій Сулимов, Сергій Си- 
ченко і Микола Панченко, 
легкоатлети Сергій Попов 
і Тетяна Кареліна та інші. 
ДЛЯ ЦЬОГО колективу 

характерна й така об
ставина. Під час нашої 
розмови з інструктором 
до нього в кабінет зайшли 
двоє дівчат — диспетчер 
цеху складання електро
двигунів Надія Селіванова 
та робітниця штампуваль
но-пресового цеху Ізабел
ла Овсянникова.

— Хочемо займатися 
легкою атлетикою, — ска
зали вони.

С. І. Медовий змушений 
був відповісти їм, що на 
зимовий період легкою 
атлетикою займатись нема 
де Порадив тренуватися у 
волейбольній секції. За
няття заводських 
лістів проходять 
тивному залі 
культури УТОГу, 
ваного за кілька 
рів від зазоду. Та хіба таке 
лише у солейболістіз? 
Жартома інструктор нази
ває заводчан «блукаючи
ми» спортсменами. Бс на 
підприємстві немає спор
тивної бази. Доводиться 
«просочуватись» для тре
нувань на спортивні май
данчики і в зали інших ор
ганізацій.

Тооік комплексним пла
ном профілактичних захо
дів по дальшому зміцнен
ню соціалістичної закон
ності було передбачено 
обладн.іння волейбольних 
та баскетбольних майдан-. 
чинів біля заводського | 
гуртожитку, створення 
пункту прокату туристсь-. 
кого спорядження при ко
лективі фізкультури ТОШ.О. І 
На жаль, це можна віднес- І 
ти тільки до числа добоих | 
побажань. ’

Заступник директора за
воду по кадрах і побуту 
М. Ь\. Царенко настроєний 
оптимістично:

— Перші кроки зробле
но. На Дніпрі ми заклали 
спортивно-оздорсгчу базу 
заводу, найближчим ча
сом закінчимо обладнанню 
ігрових майданчиків біг.? 
гуртожитку- А через два— 
три роки матимемо свій 
спортивний зал. Він роз
міститься в корпусі № 8, 
де нині транспортний цех...

Хотілося б, щоб цей оп
тимізм якнайшвидше пе
ретворився в конкретні 
діла. Щоб ентузіазм за
водських спортсменів і 
фізкультурників грунту
вався на власній міцній ■ 
матеріальній базі.

М. ОРЛЮК. І

секції, 
вслейбо- 

У СПОЭ- 
Будинчу 

розташо- 
кіломєт-

1 ПРЕМІЯ - 
ЩОРСІВЦЯМ

Колектив фізкультури 
колгоспу імені Щорса — 
один із кращих в Ульянов
ському районі. Кожен 
комсомолець тут складає 
залік з фізичної та війсь
ково-технічної підготозки, 
кожен другий з них відві
дує ту чи іншу спортивну 
секцію. Особливу увагу в 
господарстві приділяють 
впровадженню комплексу 
ГПО. Кращі значківці, які 
визначились у багатобор
стві, не раз брали участь 
у районних та обласних 
змаганнях.

Високі показники масо
вості і майстерності тут 
передусім тому, що в 
колгоспі дбають про бу
дівництво нових та ек
сплуатацію наявних спор
тивних споруд. Під час су- 
ботникіз і недільників 
юнаки і дівчата села 
Кам’яної Криниці облад
нали спортивні майданчи
ки у бригадах, на фермах, 
за місцем проживання 
хліборобів. У центрі села 
колгоспні будівельники, 
механізатори з активною 
участю бсіх комсомольців 
господарства спорудили 
типовий стадіон, стрілець
кий тир, спортивний зал.

Кілька днів тому в 
Кам’яну Криницю при
йшла радісна звістка •— 
колектив фізкультури кол
госпу відзначено грошо
вою премією Міністерства 
сільського господарства 
СРСР і Центральної ради 
сільських спортивних това
риств. Цю винагороду бу
де вручено ЩОрСІБЦЯМ як 
переможцям Всесоюзного 
огляду-коикурсу колекти
вів фізкультури — за пло
дотворну роботу по будів
ництву типових спортивних 
споруд на селі.

І

К. КОЛІСНИК, 
завідуюча оргвідділом 
обласної ради товари
ства «Колос».

П. СТАСЮК.

ПЕРСПЕКТИВА? 
ОБЛСПОРТКОМЬ 

ЮНИМИ ГІГ.І-

чи є 
(ДЮСШ 
ТЕТУ. З 
НАСТКАМЇІ ЗАЙМАЮТЬ
СЯ ТГ’ЕІІЕРИ М. ГАИМАІІ 
ТА 0. СОЛОХА).
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ШАШКИ. Злк’шПЇ.’ЛіРЛІ 
фінальні змагання з шашок 
у залік спартакіади облас
ної ради товариства 
«Авангард». Уперта бо
ротьба принесла перше 
місце команді Кіровоград
ської швейної фабрики, що 
набрала 16.5 очка. Лише 
пів-очка програли лідерам 
шашкісти спортивного клу
бу «Зірка», трійку призе
рів замкнула команда 
Олександрійського рудоре
монтного заводу.

Переможцями на своїх 
дошках стали кандидати в 
майстри спорту Віктор 
Гончаров і Михайло Сігал 
(швейна фабрика). Вален

тин Грамовпч і Емілія Бар
ко (спортклуб «Зірка»)’.

ХУДОЖНЯ ГІМНАС
ТИКА. Студентка факуль
тету фізпихованкя Кірово
градського псдінсі иту.-у 
Валентина Семишева ра
зом зі своїми подругами 
по навчанню брала участь 
у Всесоюзному турнірі, що 
проходив, у Краснодопі. 
Вона втретє повторила 
манстсрський бал. Збірна 
республіканської ради 
«Буревісника» серед 29 
команд була четвертою.
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