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Коли учня Кіровоградського машинобудівного 
технікуму Василя Шила спитали, як він зумів за ко
роткий строк виконати норматив кандидата в майст
ри спорту з легкої атлетики, він, не замислюючись, 
відповів:

— Тренуюся цілий рік. У мене немає міжсезоння.
Тая і його одноклубник Віталій Мельник, що став 

чемпіоном області з багатоборстьз ГПО; так і всі 
його однолітки, для яних створено належні умови, 
щоб цілорічно без пауз удосконалювати свою май
стерність, дарувати собі бадьорість. Випав перший 
сніг, але не перестали тренуватись легкоатлети. Пра
цюють на тренажерах велосипедисти, на відкритому 
повітрі готуються до поєдинків із зимового багато
борства ГПО ті, хто успішно складає залік з фізич
ної та військово-технічної підготовки, 
графіки лижних агітпробігів, 
XXVI з'їздові КПРС, лижних 
нога дня. Окрема програма 
катання на ксєзанах.

У Кіровограді порівняно з 
шнряється географія спортивних об’єктів для прове
дення змагань узимку. В розпорядженні спортсме
нів обласного центру буде десять зразкових хокей
них м-тйданчинів, тридцять три тимчасових для ка
тання на ковзанах. У місці працюватиме десять 
пунктів прокату зимового спортивного інвентаря.

Апе цього ще не досить. Треба, щоб усі ці базм 
кликали до себе молодь, зокрема підлітків. Тож їх, 
<?азн, слід належно оформити, прикрасити, освітити.

По-новому мають зорієнтуватися комітети комсо
молу, ради колективів фізкультури. Важливо, щоб 
димові старти починалися не стихійно, а були ре
тельно підготовлені й організовані. Тут поеинні ска
зати своє слово шефи з підприємств, вищих навчаль
них закладів, провідних спортивних клубів, які зо- 
бвз'ялапися працювати з юними спортсменами за 
місцем проживання. Потрібно допомогти обладнати 
майданчики біля гуртожитків, загальноосвітніх 
шкіл. А побутовці, комунальники, працівники торгів
лі повинні подбати про місця, де б учасники 
гань могли переодягтись, обігрітися, ЕИПИТИ ( 
чаю. Біля великих хокейних майданчиків 
поставити для цієї мети вагончики.

Своя програма у сільських спортсменів, 
ворона, Ульяновки, Світловсдська нас повідомили, 
що нині обладнуються хокейні майданчики біля 
сільських будинків культури, загальноосвітніх шкіл. 
Та с й такі передбачення: місця для катання на 
ковзанах, для хокеїстів у багатьох селах збираються 
«відкрити» на ставках, річках, що єкриваються льо
дом. Тут потрібна особлива опіка старших тоЕари- 
шір, учителів, комсомольських активістів. Повсякчас 
треба стежити за якістю льоду за його тоещиноіо 
ТОЩО. а 4 ( <- •

Зима, зимові старти. Вони не тільки для лижни
ків, ковзанярів, юних хокеїстів. Крім змагань на 
призи клубу «Золота шайба», всюди мають пройти 
поєдинки за програмою зимової спартакіади 
«Юність». Не буде, скажімо, снігу. То чому б не 
провести турніру з міні-футболу в спортзалах!

Уже котрий рік комсомольські й фізкультурні 
працівники Світловсдська практикують узимку стар
ти вихідного дня з виїздом за межі міста. Цього 
року бони планують організувати дозвілля молоді 
на базах піонерських таборів, що розташовані на бе
регах Кременчуцького моря, в лісі, інша адреса у 
них — парк культури і відпочинку імені Т. Г. Шев
ченка. Тут підготувалися до проведення змагань 
лижників, ковзанярів, юних хокеїстів. Незабаром 
почнуться цікаві поєдинки на санчатах. У Кіровогра
ді поки що діяльної підготовки до таких змагань не 
видно.

Одні з найбільш відповідальних змагань, що чека
ють юнаків і дівчат області, — республіканські мо
лодіжні спортивні ігри. Від того, в якій напрузі бу
дуть спортсмени взимку, залежатиме їхній успіх на 
цьому спартакіадному турнірі. Тож хай зорієнтує- 

•лься І визначить для себе поле діяльності кожен — 
спортсмен-майстер, спортсмсн-початківєць, ком
сорг, фізорг, кожен Із нас..

Зима кличе на стерти.

ХРОНІКА УДАРНИХ
БУДНІВ

ПЕТРОВЕ
Розроблено 

що присвячуються 
кросів, ПОХОДІВ ЕИХІД- 
для любителів хокею.

минулими роками роз-

і з.г а- 
склямку 
MOJK.4B

З Гай-

Щс до 110-ї річниці з 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна спра
глі вс я комсомол ьс ько - мо- 
лодіжшій колектив цеху 
лршїіття. Ь( р X IIЬОЬС одягу 
Петрівського раїіпобуг- 
комбінату із завданнями 
десятої п’ятирічки, за що 
його нагородили Почесною 
Ленінською грамотою. 
Стаючи на ударну веред- 
з’їздівсі.ку вахту дівча гя 
вже працювали в рахунок 
першого року п’я трійки 
наступної.

Проте, щоб пошитті 
ними одяг мав сучасний

вигляд, щоб буп зручним 
і красивим, дбають молоді 
виробничниці верш за все. 
Всі сімнадцять дівчат це
ху постійно працюють над 
підвищенням СВОГО фахо
вого рівня, цікавляться 
ноі-.шіками моди.

Приклад у труді пока
зує швачка Надія Титар. 
Вона — комсорг колекти
ву, заспівачка всіх йог > 
ударних справ. її нагоро
дили знаком ПК ВЛКСМ 
«'Маіістер-у мілець». У лис
топаді завершила виконан
ня свого особистого річно
го завдання.

У дружному дівчачим-, 
колективі всі такі ж, як 
Надія, завзяті її умілі. Пі 
перший рік працює т\ і 
комсомолка Лідії Коротко
ве. депутат районної Ради 
народних депутатів. Вона 
■майже
дією викопала 
нинішнього 
лася знака 
«Молодий 
тирічки». 
слів можна 
роботу комсомолки Надії 
Сорокіїюї та інших.

Підхопивши ініціативу 
‘Жодного відстаючого по- 
руч’> і включившись V 
змагання під девізом 
«XXVI і’їздові — 26 удар
них вахт», дівчата з ш.- 
г,угкомбіпату роблять усс 
для того, щоб задовольни- 
іи запити замовників -- 
трудівників полів, ;срм і 
підприємств району

одночасно з П;.- 
ззадаїшя 

року, УДОСТОЇ
ЛИ ВЛКСМ, 

гвардієць п’я- 
Багато добрих 

сказати про

У молодого комуніста 
Василя Гс ржо ва на за пле
чима чимало пройдених 
шляхів, хоча ще недавно, 
здається, буе у вирі синіль
ного життя, недавно ком
сомольці всього нласу по- 
нлялися лишитися в селі, 
біля землі, берегти і засі- 
езти її. Клявся й Басиль. 
І дотримав слова Вивчив
ся на шофера. служив у 
Радянській Армії. Після 
звільнення в запас пішов 
учитись на агронома, щеб 
бути ще ближче до землі. 
Бувало, приїде на иаиінули 
— не відпочкеас, а зразу 
ж у поле, до людей, на ро
боту.

Тепер наймолодший у 
колгоспі (а може, й у ра
йоні) керуючий вігділном. 
Володар трьох тисяч гек
тарів землі, завзятий, тру- 
долюбний. Нині в дуже 
складних умовах разом з 
товаришами закінчує зби
ральні роботи Добре знає 
техніку, еже дбає про її 
ремонт, про майбутню вес
ну. Кожен про нього скаже 
лише одне: Василь моло
дий. та ранній, жиее лю
бов'ю до землі!

А Басиль —
І в радості:

— Знаєте 
нам додав 
КПРС до XXVI 
тії? Ми відразу ж 
вивчати 
економічного і соціально
го розвитку СРСР на 1981 
—1985 рони і на період до 
1990 року». Вивчати глибо
ко, грунтовно бо це >« 
наша програма... Я особи
сто спинився на п ятому 
розділі — «Розвиток агро
промислового комплексу»

І вже при першому вив
ченні цього розділу меха
нізатори ЕИСЛСЕИЛИ спіль
ну думку — за есім цим 
завжди треба бачити гек
тар, збільшувати його вро
жайність, ЙОГО ЕІДДбчу. Ми 
еже настільки озброєні, 
що для нас, скажімо, вро
жайність у 40 центнерів з 
гектара повинна стати 
нормою. Найгєсше наше 
завдання -г- використову
вати кожен гектар землі, 
бо ще чимало Ті гуляє й 
у нашому колгоспі.

По-друге, необхідно 
добре обробляти цей гек
тар. Узяти хоча б колгосп
ні агролабораторії. До 
чого зеодиться сся їхня ді- с. Панчсве 
яльність? Зробити аналіз Ноеомисгпг сдсексго 
насіння взяти пробу ози- району.

її ще низький, 
зринула мова про 
про меліс рацію 
Понад Виссю луни 
Сотні гектарів не

у неспокої.

скільки сил 
проект ЦК 
з'їзду пар- 

почали 
«Оснсені напрями

ТрсЕйМИ ----
«онюшиною. 
меже дати 

укоси не 
не всюди

мини з посіеів — та й усе. 
А треба націлити їх на 
гектар. Як, наприклад, вно
сяться дсбриЕв під буря
ки? На всю площу — од
накова доза. Але ж не 
всюди однакова земля: 
одному полю потрібно 
більше азотних добрив, ін
шому — калійних чи фос
форних. Робота складна, 
та іншого шляху нема, як
що мрієш про ЕИССКИЙ 
урожай.

Обговорювали ми й пи
тання збільшення вироб
ництва продукції тварин
ництва. В нашому колгос
пі вихід 
І знову 
гектар, 
земель, 
й луки,
лівому й правому берегах. 
Навіть за смугою від/ле- 
жування від річки. Я« во
ни використовуються? Там 
весною, літом, есс-ени ви
пасають худобу. Якщо 
весною там е трава, то 
потім зостається витопта
на земля, і практично лі
том і восени худобу вига
няють на прегулянну... Мо
же, й необхідно частину 
ділянок над річною зали
шити для такої потреби. 
А більшу грєба-7йки осу
шити. засіяти 
люцерною 
Такий гектар
по три. чотири 
рік. І ЗНОЕУ--
гектари однакові. Є піща
ні, є чорнозем, є й солон
ці. Знову слово за агрела- 
бераторіями...

Цікасе. продумане сло
во Василя, його товаришів. 
Проект зачепив серця, 
сповнив їх гордістю- Є та
ка партія — розум, честь, 
совість епохи. яка живе 
турботою пре людей.

Дивишся на Еасиля, на 
його роботу на неспокій
ну молодь — і виникає 
один висноеск: молодь 
зробить усе щоб плани 
партії буле втілено в жит
тя, щоб гектар заряснів 
багатим у.-'"”-.гм

М. МОРОЗ.

дячного поля

Е? ЧОЯА Е ПАЛАЦІ КУЛЬ- 
и ТУРИ ІМЕНІ КОМПА
НІЙЦЯ м. КІРОВОГРАДА 
ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ 
АКТИВУ ТРУДОВИХ ОБ’ЄД
НАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
і ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ, ЯКІ 
ПРАЦЮЮТЬ У НАРОДНО
МУ ГОСПОДАРСТВІ.

Пснад 250 представників 
кращих учнівських виробни
чих бригад. теборІЕ праці й 
відпочинку, шкільних ліс
ництв, ремонтно-будівель
них бригад, ьетерани праці, 
керівники обласних органі
зацій, секретарі райкомів 
комсомолу, працівники ор
ганів народної освіти зібра
лися для того, щоб підбити 
підсумки роботи за 
п’ятої, трудової чверті,

ділитися набутим досвідом, 
планами на майбутнє.

З доповіддю «Про діяль
ність трудових об’єднань 
старшокласників у 1980 р. 
та завдання на 1981 рік» ви
ступив заступник завідуючо
го обласним відділом 
редної освіти В. О.
рьов.

Вимпелами ЦК 
«Кращій учнівській 
нйчій бригаді», 
му Трудовому 
«Краш.сму шкільному ліс-

на-
Чекм.а-

ВЛКСМ 
вироб- 

«•Кращо- 
загонові»,

ьицтву», дипломами Все
союзного штабу літньої, 
трудової чверті «Мій труд 
вливається в труд моєї рес
публіки», грамотами обко
му ЛКСМ України та обл
вно і грошовими преміями 
нагороджено учнівську ви
робничу бригаду Богданіь- 
ської середньої школи № 1 
імені В. І. Леніна Знам'янсч. 
кого району, табір праці й 
відпочинку середньої шко
ли № 5 м. Кіровограда 
«■Старт», шнільне лісництго 
Богданівської десятирічки

№ 2 Знам янського району. 
А перехідний 
прапор обкому 
України та 
присуджено 
робничій 
Богданівської 
імені В. І. Леніна 
ського району.

На зльоті виступив секре
тар обкому Компартії Укра
їни А. І. Погррбняк.

У роботі зльоту взяли 
участь заступник голови ви
конкому обласної Ради на
родних депутатів €. М. Ча-

Червоний 
Компартії 

облвиконкому 
учнівській 8И- 

бригаді першої 
десятирічки 

Знам'ян-

баненко, секретар обкому 
ЛКСМУ Л. Дротянко.

Т. НУДРЯ.
На зніми у. на зльоті 

зустрілися і познайомилися 
юний- лісівнин шнільного 
лісництва Богданівської де- 
сятирічни № 2 Знам’янсьно- 
гс району Віталій КРАВЧЕН
КО (зліва), ланнова шкіль
ної виробничої бригади 
Богдан і еської серер.нгої
ціиоли М'. 1 імені В. І. Лені
на Знам’яксьнсгс району 
Вікторія ЛИТЕМКЕНКО : член 
шкільної виробничої брига
ди Номишуватсьиої серед
ньої школи Ноесуираїнсймо- 
ге району Андрій ПОПОВ- 
НІН

Фото В. ГРИБА.



Віоло ди А кои^уялр^^
Ц грудня 1980 року

СТО ДОРІГ — ОДНА твоя

мініатюрі

к. ДРОЗД.
м. Кіровоград.

Самой- 
Чорний, 

котріІваноз, 
спеціальності, 

завод. автомобільмо-
Імені С. Орд- 

Тбілісьному 
шліфувальних 
Зестафонсько-

не головне. То
що. виготовляючи 
хлопці ближче

Р. ДАВИДОВ, 
йор. ТАРС. 

Тбілісі.

2 с диор

и
п

Серед лідерів 
з’їздівської 
сомольціе 
бригада 
тажяиків 
значиться 
Надійність, і 
сокий темп 
«фірмова» 
го з кращих на всесоюз
ній будові колективів.

перед- 
вахти ком- 
«Атоммаша» 
електромон- 

Г. Піаарюнаса 
не випадково, 

якість, ви- 
і робіт — 
марка одно-

НА УДАРНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ

- особо- 
КОМСОМОЛь- 

бригади— 
загончику, 

п'ятихзи-

КАЛЕЙДОСКОП 
МОЛОДІЖНИХ 
НОВИН

Не так давно учні Кіро
воградського МП ТУ № б 
Володимир Самойленко, Гри
горій Чорний, 
Іванов та інші 
гуртка вирішили 
ТИ В 
РТТ-4,2. Очолив роботу 
лодих гургківців 
виробничого навчання 
ло Петрович Тюпа, 
проводить з учнями 
тичні заняття г-

Володимир 
на занятті 

відтвори- 
сівалку 

мо- 
майстер 

Пав- 
який 

прак- 
на заводі 

«Червона зірка», де ці сі
валки виготовляють для кол
госпів та радгоспів

Працювали хлопці з натх
ненням. І ось модель го
това. Вийшла вона на сла
ву. Якби не малі розміри, 
можна було б подумати, 
що вона тільки що вийшла 
з цехів заводу. «Відвеземо 
її на зиставку в Москву»,— 
вирішили хлопці. Як вирі
шили, так і зробили. Дію
ча модель сівалки, виго
товлена юними кіровоград- 
цями, сподобалась і була 
удостоєна Диплома ВДНГ 
СРСР першого ступеня, а 
хлопці, які її робили (їх 
сорок чотири), одержали 
свідоцтва юних учасників 
ВДНГ СРСР. Шістнадцятьох 
учніз нагороджено меда
лями виставки.

А потім учні профтех
училища приступили до ви
готовлення нової, складні
шої моделі сівалки СУПН-8. 
Разом з ними працював і 
їхній наставник, майстер 
«Золоті руки» Павло Петро
вич Тюпа. Трудилися хлоп
ці з вогником. їхня запо
вітна мрія — щоб і ця мо
дель удостоїлась високої 
нагороди.

Але це 
повне те, 
модель,
знайомляться зі своєю май
бутньою професією, вча
ться володіти інструментом, 
працювати за верстатами, 
читати креслення, вивчають 
принцип дії машини. Все 
це допоможе їм у недале
кому майбутньому, коли 
вони, як і їхні старші това
риші Володимир 
лейко, Григорій 
Володимир 
вже набули 
прийдуть на

і ЩЕ кілька років тому вони не зна- 
■* ли одне одного. Михайло Терешко 

працював механіком на Новоунраїнсь- 
ному цукровому заводі, займалася ін
шими справами Галина Колісний. Ніна 
Бакуменко та Віра Козаченко й не пі
дозрівали існування людей, яні

згодом стали їхніми кращими друзя
ми, порадниками, колегами. Тепер ео
ни, молоді господарі четвертої молоч
нотоварної ферми колгоспу імені Калі- 
ніна, вдячні долі, нотра звела їх у мо
нолітний нолектив твгіринників, дозво
лила оволодіти улюбленою професіє!''-.

СПІЛЬНО
Комплексна автомати 

зація трубопрокатного 
цеху здійснена на Рус- 
тавському металургійно
му заводі, дала змогу ви
вільни-, и близько ста ро
бітників, значно підви
щити продуктивність ста
нів. Серед авторів про 
екту автоматизації — чи
мало слухачів шноли 
молодих раціоналізаторів. 

Організація цієї школи 
дала можливість юнанаад 
і дівчатам об’єднати зу
силля в боротьбі за мак
симальне використання 
резервів, спрямувати
творчий пошук молоді на 
розшивання «вузьких 
місць» виробництьа. Тіль
ки цього року економіч
ний ефект від раціоналі 
заторсьних пропозицій 
молодих металургіє Рус 
таві становив близько 10 
мільйонів карбованців.

Подібні школи створе
не майже на всіх великих 
п'дприємєтвах Грузії: Ку
таїському ----- ....................
му заводі 
жонікідзе, 
заводі 
верстатів, 
му феросплавному тз ба
гатьох інших. Заняття в 
них прозодять інженери, 
техніки, досвідчені робіт
ники.

М СІ ШЕСТЕРО — 
вий склад комс 

сько-моподіжної 
зібралися у 
Бригадир почав 
линку.

— Завдання; 
підготувати об’єкт до здачі 
перевірній комісії. Пройде
мо зали, спальні, кімнати, 
поставимо плафони і ро
зетки. Після 14.00 перехо
димо на інший об'єкт. Ре
монтуємо побутівку...

Гентаутас Пізарюнас 
твердо переконаний, що 
робота на великій комсо
мольській будові вплизає 
на становлений характеру. 
Тут молода людина швид
ко мужніє, очищається від 
усього наносного. Переко
натися з цьому у бригади
ра був час. Лауреат премії 
Ленінського комсомолу, він 
пройшов велику школу 
всесоюзних ударних. З пу
тівкою ЦК комсомолу Лит
ви будував Тсльятті, Набе
режних Чознах. Враховуючи 
досвід, йому й у Волгодон- 
еьісу відразу запропонували 
бригадирство.

Спочатку дозелось не
легко. Хлопці у бригаді не 
мали практики роботи на 
панельних будинках, потріб
но було їх навчити. Вчите
лем Гентаутас виявився су
ворим і пунктуальним, та 
копи у хлопціз щось не ви
ходило — частіше винува
тив себе, разом з усіма 
брав у руки підручники.

Він прискіпливо приймав 
роботу кожного, 
прискіпливо, що 
ражалися.

— А Гентаутас 
рацію, — переконував ком
сорг Володя Чечин, — у 
йас іде за одним потоком 
т.-'Двадцять чолозік. У На- 
фбрежних Човнах справ
ляються вчотирьох, улов
люєте різницю?

Темпи нікудишні, —

казатиме на п ягихвилинці 
бригадир і через місяць, і 
через дза, — єдина втіха — 
на якість немає нарікань.

За перший будинок на
віть вагалися, що їм поста
вити «добре» чи «відмін
но». Бригадир вирішив сум
ніви:

— Для початку досить і 
«задовільно».

А невдовзі, визнаючи ро
бітничу зрілість молодих 
електромонтажників, роз-

<били їх на дві групи. Ось 
коли жарко довелося хлоп
цям! Ось коли знадобилася 
запропонована Піварюна- 
сом «конвейєрна систе
ма»: сьогодні вся брига
да складає по всьому бу
динку електросхему, потім 
її ізолює, продззонюс. Ко
ли день, дза і три вико
нуєш 
каєш 
ться

до 14.00

іноді так 
хлопці об-

же має

дза і три
одну роботу — зай

до неї, прискорює- 
темп.
Діждався бригадир, 

ушістьох стали за двома 
потоками встигати, позаду 
залишили камазівськин
темп, — усміхається Саша 
Васильєв, названий сьогод
ні найкращим по професії.

...Вечоріє. Бригадир дав
но відпустиз хлопців по 
домівках. А сам заглянуз 
до сантехніків. У них робіт 
сила-силенна, треба допо
магати. Поті/л побачив у 
сусідній кімнаті своїх — 
Васильєва, Чечина, Беска- 
раваєва... Не пішли, поки 
не закінчили. Ось коли ус
міхнувся Гентаутас:

— Оце хлопці! А ще дит
садок прийняли сьогодні у 
нас з оцінкою «відмінно», і 
побутівку відремонтували!

— Тобі ударні комсо
мольські щастя приносять,
— кажуть хлопці. — Човни
— дружину і двох дочок, 
подарували, Волгодонськ — 
звання лауреата, диплом 
технікуму.

Перекурюючи, під жарти, 
йшли вони, щасливі, вули
цями свого міста, назуст
річ поверхам, що підні
маються, ноаобудоз. І спа
лахували у квартирах ново
селів вогні, запалені їхніми 
руками. Щасливі взгні.

8. БОНДАРЕНКО, 
кор. ТАРС.

Волгодонськ,
Ростовська обласіь.
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Власпе, Михайло Тереш- 
ко повинен дякувати ке 
так долі, як ясноокій Ка
терині ГІупьків, що стала 
його дружиною і... настав
ницею. Так, наставницею, 
і нічого в цьому 
дивного. Професія

немає
дояра 

і складна, і нелегка, ви
магає чимало вміння, 
знані, і навиків. Катерина 
звикла до своєї роботи, 
має чималий досвід. Тому 
й спитав її одного разу:

— З чого мені почати, 
жінко?

— Бери групу первісток, 
— порадила. — Як за ни
ми доглядатимеш, такі ма-. 
тимеш і результати.

Михайло послухав дру
жину, наважився взяти 
групу молодняка. Поради 
дружини, інших тварин
ників, література допомог
ли дояреві оволодіти тон
кощами своєї професії.

Минав час. Завідуюча 
фермою Ніна Васильченко 
почала ставити Михайла 
за приклад іншим. Авто
ритет заробляють сумлін
ною працею. І ніякі кра
сиві слова не допоможуть, 
коли до своїх обов’язків 
людина ставиться абияк. 
Михайло це зрозумів від
разу. Цс іі допомогло йо
му вийти 

впків. А . .. 
для нього не тільки 
тавпнцею, і 
у змаганні.

— Ти скільки сьогодні 
надоїла від корови? — лу
каво мружачи очі, запи
тує Михайло у Катерини.

— По дев’ять кілограмів.
— А я — по десять... 

” Якщо порівняти резуль
тати праці Михайла і Ка
терини. стає видно перева
гу чоловіка. Адже він має 
з початку року від кожної 
корови більш як по 3200

буде
КІЛ0-
внев-

в ряди псрсдо- 
дружпна стала 

нас- 
а н суперницею

кілограмів продукції. У 
Катсршш ж результати 
скромніші: близько трьох 
тисяч кілограмів молока 
від кожної корови.

— До кінця року 
не менш як по 3400 
грамів продукції, — 
вено каже Михайло.

Три тисячі чотириста кі
лограмів молока від кож
ної корови. Багато це чи 
мало? Мало, якщо порів
няти із здобутками п’яти- 
тпсячшщь. 1 баї ато, коли 
врахувати, що Михайло 
доглядає групу нетелей, 
продуктивність яких, як 
правило, нижча, ніж до
зрілих корів. А коли взяти 
до уваги те, що молодому 
тваринникові ще бракує 
досвіду, то результати йо
го роботи просто чудові.

Отже, у Михайла спра
ви непогані. А які воші в 
інших членів колективу, 
учасників соціалістичного 
змагання на честь XXVI 
з’їзду КПРС? Не скар
житься на брак гарного 
настрою швидкоока 1 алч
на Колісник. Час від часу 
згадуються їй рідні Кар
пати, і тоді молода дояр
ка починає пісню: «Де ен
нії гори, де гори Карпа
ти...» Мелодію підхоплю
ють подруги — Ніна Ба
куменко, Віра Козаченко 
та інші. Інколи в мелодію 
вплітається оксамитовий 
баритон Михайла Терешка. 
І тоді вже пісня дістає ін
ше, ліричніше забарвлення.

Здружує не тільки пра
ця, а й пісня. Отак пове
дуть разом мелодію і ста
ють одне одному ближчи
ми, ріднішими. І хочеться 
допомогти колезі. Галина 
Колісник завжди відчуває 
це на собі. Коли прийшла 
на ферму', була зовсім не
досвідченою тваринницею.

Боялася навіть корів, во
ші, мовляв, з рогами. їй 
допомагали. А тепер що
року одержує від кожної 
тварини по три тисячі й 
більше кілограмів молока.

— Соромно тепер мати 
нижчі надої, — каже мо
лода жінка. — У корови 
молоко на язиці. А ми ма
ємо вдосталь кормів.

Справді, до послуг до
ярок нині і силос, і жом, 
і кукурудза, і комбінова
ні корми. Комбікорму до
ярки одержують чимало: 
по кілограму па корову. 
Треба тільки правильно 
використовувати ного. 
Кормокухні на фермі поки 
що немає, будують її. От
же, приготування пійла — 
справа доярок. Буває так, 
їцо, готуючи його, доярка 
замішує концентрати па 
холодній воді. 1 віддача 
цінного корму вже не та. 
Такого не трапляється ні 
у Галини Колісник, ні у 
Михайла Терешка, ні у 
Віри Козаченко, ні у Ніни 
Бакумепко. Чи не тому 
всі вони вже подолали 
тритисячний рубіж по на
доях, упевнено добива
ються підвищення їх?

У житті найголовніше, 
мабуть, — любити свою 
справу. Молоді тваринни
ки четвертої молочното
варної ферми люблять її. 
Люблять і прагнуть пра
цювати так, щоб мати най
більшу віддачу. І це їм 
удається.

В. ШАРІЙ.
Колгосп імені Калініна 
ІІовоукрзїнського райо

ну.
На знімку: Ніна 

КУМЕНКО (зліва), Віра 
ЗАЧЕНКО, Михайло 
РЕШКО та Галина КОЛІС
НИК.

Фото В. ГРИБА.

БА-
К0- 
ТЕ-

Філіалом Литовського 
державного театру моло
ді став новий Будинок 
нультури колгоспу «Дай- 
нава». Артисти і трудів
ники господарства укла
ли договір, про творче 
співробітництво.

Трудівники села не ви
падково вибрали парт
нером по культурних 
зв’язках саме цей театр:
працює в господарстві, в 
основному, молодь. Усі 
спеціалісти тут — ком
сомольці, а голова прав
ління С. Гедрайтіс — 
член бюро ЦК КОМСОМОЛУ 
Л итви.

Тепер на сцені кол
госпного Будинну куль
тури сільські трудівники 
можуть ознайомитися з 
репертуаром театру, по
бачити нові вистави. Ар
тисти 
гуртнами ; 
модіяльності 
молоді, 
організації 
свят.

шефствують над 
художньої са- 

_ті сільсьної 
допомагають в 

концертів і

Г. ОЗЕРОВ, 
кор. ТАРС.

Алігус, 
Литовська РСР.

ДОЗ РЕ

СВЯТО
Тільни через вісімнад

цять років довідаються 
про вміст барвистих нон- 
вертів їх адресати: на 
«Листах у майбутнє» су
ворий припис — «Раз- 
нрити в день повноліт
тя». А поки що новона
роджені, вперше «пере
ступивши» поріг сільсь
кого Будинку культури, 
затишно посапують у ро
жевих та блакитних оді
яльцях, а поздоровлення 
приймають їхні батьки.

Двійнята Ірина і Ната
ля народилися в сім'ї 
колгоспного водія Василя 
Бондаря і його дружини 
вчительки Любові Бон- 
даР^. Сказати добре сло- їх 

зі- 
сс-

во батьк їм, поділити 
не сімейне торжество 
бралося мало не все 
ло.

«Октябрини» — так 
зивається 
сєятноаий __
чення новонародженого в 
селі Первомайському На- 
о^рдино-Балнарії. Автори 
його —• місцеві комсо
мольці. Щоразу по-ново- 
ву виглядає сценарій об- 
Рлду, але незмінне одне: 
добре слово, квіти, по
здоровлення.

А. МАХОТЛОВ, 
кор. ТАРС.

Первомайське, 
Кабардино- Балкарсько 

РСР,

нз- 
урочистий і 
обряд наре-

л
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ЯК НЕ ЗГАДАТИ ЧАРІВНИХ ПОЕМ 
М. О. НЕКРАСОВА. ЙОГО ОПИ

СІВ РАННЬОЇ ЗИМОВОЇ ПОРИ'
ЙДЕ Ж, НАБЛИЖАЄТЬСЯ 

КОЛИ ЗАГУДУТЬ. ЗАГУЛЯЮТЬ 
МЕТ1ЛІ. КОЛИ МОРОЗ-ВОЄВОІА. 
СКУЄ НА СТАВКАХ І РІЧКАХ ВОДІЇ 
ЗБУДУЄ КРИЖАНІ МОСТИ, ЗАКРИВ
ШИ ГОЛУБИМ ПАНЦИРОМ УСЕ ЦАР
СТВО НЕПТУНА. А ВОНО НЕ ВМРЕ 
ВОНО ЖИТИМЕ!

ЧАС,
ЗЛ-

як

- шж

велику справу. Разом го- І 
тували свій трудовий по- | 
дарунок XXVI з'їздові 
КПРС.

І який подарунок!
Аджамський рибний цех І 

1980 року мав план вирос- І 
тити 14 мільйонів мальків а 
— сьоголіток для Кірово- ® 
градщини і для сусідніх 
областей. План виконано. І

Мав план виростити 1600 Я 
центнерів товарної риби, а Я 
виростив і дав до столу Я 
трудящих 2180 центнерів! | 
Бригада Миколи Нагорно
го на 65 гектарах ставка ■ 
виловила по 33,5 центнера І 
риби з кожного гектара.

Головний інженер комбі- І 
нату Олександр Трохимо- і

РІДНА ПРИРОДА 1:

КОНЦЕРТ—

Художня агітбригада Кіровоград
ського ремонтно-механічного заводу 
Укрремтресту часто виступає як пе
ред трудівниками рідного підприємст
ва, так і перед жителями міст і сіл 
області. її концерти завжди хвилю
ють, приносять насолоду і надовго ли
шаються в спогадах глядачів.

І ось іще одна зустріч із вдячним 
глядачем. 6 грудня цього року агіт
бригада побувала в радгоспі «Черво
на зірка» Бобринсцького району. Са
модіяльні артисти дали концерт на 
честь переможців соціалістичного 
змагання в господарстві за підсумка
ми 1980 року.

На знімку: група танцюристів ви
конує російський танець; співають 
(зліва направо) II. Юрківська, І. Бу- 
данцев, Л. Балнцька.

Фото П. УМАНСЬКОГО.

що риоництво 
ться тобі.

Сподобалось, 
рувався. Перед 
кривався дивний світ під
водного царства. Ще ціка
вішою була практика на 
Слов'янському рибоком- 
бінаті (Донеччина). Щодня 
і всюди він переконувазся 
у правді своєї вчительки
— його майбутня робота 
дуже важлива, дуже по
трібна для Вітчизни, дня 
людей.

А коли закінчив техні
кум, коли прибув у наш 
степовий край, в Аджамку, 
його, молодого спеціаліс
та, комсомольця, 
но зустріли 
рибокомбінату 
Олексійович Бондар, 
ловний інженер 
сандр Трохимович Плахот
ник, увесь колектив. Подо
бався він їм своїм завзят
тям, своїм неспокоєм, тур
ботою про голубу ниву.

Рибокомбінат великий, 
його володіння на Дніпрі, 
на Інгулі, 
степах, 
рибний 
ший. Тут здійснюється ін
кубація риб — строкатого 
та білого амура, товсто
лобика, коропа. Стали но
воселами судаки та риба 
буффало. Є й нагульні ста
зи, де вирощують товарну 
рибу...

Ні, не забути Бількевичу 
того дня, коли Петро 
Олексійович сказав:

— Думаємо, Павле Ки- 
риловичу, призначити те
бе начальником Аджам- 
ського рибного цеху...

Він не втримався:
— Ох, і ноша ж це 

лика!
— А ти будеш не сам,

— втрутилась у розмову 
секретар партійної орга
нізації Зоя Дмитрівна По- 
псуйко. — Тебе підтрима
ють і комуністи, і комсо
мольці.
~ — Що не так, виник
нуть якісь труднощі — до 
нас, до мене! — озвався 
Олександр Трохимович.

— Підтримаємо!—твер
до, впевнено промовиз 
і Микола Нагорний, брига
дир рибалок, досвідчений 
працівник, добрий і вір
ний товариш.

ДЛЯ ЛЮДИНИ,
знає 

рибалок, 
здається 
майже 
ною вкинь у воду малька, 
а восени запускай невід і 
лови кілограмових коро
пів. Ой, не так це, далеко 
не так...

Професія романтична, 
але вимагає наполегливої 
праці, сповнена тривог. 
Від маленької ікринки та 
прозорого, непомітного 
малька до великих коро
пів і судаків відстань ду
же велика. І рік на рік не
схожий. Не з./егких був і 
цей, 1980...

Бількезич,
зом

сподобае-

Не розча- 
ним роз-

привп- 
дирекюр 

Петро 
го- 

Олек-

передав 
телеграму з

вич Плахотник 
Нагорному 
Києва:

«Від імені президії Рес
публіканського комітету 
поофспілки робітників 
харчозої промисловості 
вітаємо бригаду Нагорно- 
го з достроковим вико
нанням річного плану, со
ціалістичних зобов’язань. 
Прийміть, дорогі товари
ші, побажання міцного 
здоров я, великого осо
бистого щастя, нових ус
піхів у роботі».

— Як же досягнуто та
кого успіху? — питаємо у 
Бількевича.

— У праці. Щоденній, 
наполегливій праці...

— А точніше?
— Велике значення маг 

догляд. На перший по
гляд здається, що коли 
вкинеш рибу в ставок, то 
вона знатиме одне — гу
ляти й рости. А це не так. 
Нагорний, члени його 
бригади разом з началь
ником лабораторії Парас
кою Плахотник щодня 
роблять аналізи води, щоб 
у ній була потрібна кіль
кість кисню, азоту, інших 
хімічних елементів. Коли 
чогось не вистачає, ми 
зразу ж у відповідних до
зах вносимо. Бережемо 
рибу й від захворювань, 
охороняємо від ворогів, 
зокрема від сірої чаплі, 
яка може щоденно з’їда
ти до одного кілограма 
риби.

Скоро здійсниться кай- 
запсвітніша мрія Павла 
Бількевича. Нині він канди
дат у члени КПРС, канди
датський стаж проходить 
успішно, незабаром стане 
членом ленінської партії.

Бількевич поправив оку
ляри:

— Вибачайте! Поспішаю 
до школи.

Знову загадка. Не на 
став, а в школу.

— Там, у середній шко
лі, — голубий патруль. На
ші добрі друзі. Разом вес
ною переселюємо маль
ків із зимувальних ставків 
у нагульні, годуємо рибу, 
доглядаємо, воюємо із зе
леними жабами, що пої
дають ікру, із сірими чап
лями. А взимку голубий 
патруль б’є лунки, прова
дить аерацію води...

Сині води... Сніги... Як 
не згадати чарівних описів 
Некрасова! Мороз — воє
вода почав будівництво 
крижаних мостів. Не 
страшні зони. На варті ри
би стоять неспокійні, пра
цьовиті люди, голубий 
патруль... І як хочеться й 
нам побажати їм одного: 
успіхів у 
водах.

АДРЕСА ДОСВІДУ ~ 

шадте 

ї СІЛЬСЬКІЙ 
ШКОЛІ

По дзвонику на урок 
засвічуються голуЗі ек
рани в класах Червоно- 
донецької середньої
школи на Харківщині, 
Тут створено перший у 
сільських школах Украї
ни телецентр, який веде 
свої передачі по п’яти 
каналах. У той час, ян 
одним з них показують 
фільм, іншими демон
струють слайди, малюн
ки, фото або транслю
ють навчальну програ
му Центрального теле
бачення.

Обсл'/гозує велика 
технічне господарство 
лише один працівник« 
Користуючись порта« 
тивним ультразвуковим 
пультом, оператор мо
же на відстані керувати 
апаратурою, приводити 
в дію телекамери. Про- 
грама•передач кожного 
дня складається .на за
мовлення педагогів з 
врахуванням шкільного 
розкладу.

Новинка стала чудо« 
зим помічником учите-* 
ліз, зробивши наочні- 
шим викладання зсік 
дисциплін. Разом з тим 
у педагогів вивільнився 
час, що витрачався ра
ніше на роботу з ко
лишніми технічними за
собами навчання. Теле
центр відкрив нові мож
ливості в організації по-* 
заклеєного вихозання. 
Тепер - організуються 
творчі групи, які готува
тимуть випуски шкіль
них тележурналів
«Старт», «Світ сьогодні», 
«Орлятко».

Своїм народженням 
телецентр зобов’язаний 
директорові школи 8. І, 
Курочці і шефам — тру
дівникам Шебелинсько-. 
го газопромислозого 
управління. При сприян
ні колективу управлін
ня для учнів обладнано 
також предметні кабіне
ти, радіостанцію,, орак-» 
жерею, веслувальну 
базу. • -

3. ФОМЕНКО, 
мор. РАІАУ- |

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

XXVI з’їзд КПРС радянська молодь зустрічає даль
шим розвитком соціалістичної о інтернаціоналізму, по
глибленням дружніх зв’язків з молоддю братніх соці
алістичних країн. Надходять численні повідомлення про 
справи і звершення в ім’я дальшого вдосконалення і 
зміцнення цих зв’язків з різних куточків, від різних лю
дей. Цій справі вони віддають полум’я своїх сердець, 
уміння /творчих рук, кращі помисли та бажання, нездо
ланне прагнення відмінно вчитися, творити корисне.

на ставках, у 
Та Аджамський 
цех найголовні-

захоплюваз- 
як 

вудочку з 
. Після за- 

середньої і 
у колгосп,

І-.. ...................

чальник рибного цеху
■ Аджамського рибокомбі

нату, щодня буватиме на
Ц ставах, разом з друзями 
І прорубуватиме ополонки, 
І братиме проби води, сто- 
| житиме, щоб малькам-сьо- 

голіткам і маткам у зиму- 
в вальних ставках жилося 

привільно, щоб не знали 
зони ніякої біди.

■ Там зустрінеться він із 
® бригадиром рибцеху Ми

колою Багорним, з ри-
I балками Миколою Борід-

■ ченком, Анатолієм Гонча- 
I руном, 8іктором Леле-
■ кою, разом долатимуть 
1 труднощі, щоб риба пере

зимувала добре, щоб за- 
грала, зануртувала на пле-

I сах, у синіх водах усієї 
І Кіровоградщини.

Бількевич іще молодий, 
І та за плечима у н »ого- 

вже цікаве, неспокійне 
«і життя. Народився він на
■ поетичній зеленій Біло- 

церківщині і, як. усі хлоп-
I чани, бігав до річки, купав

ся, виростав,
ся рибалкою, маючи, 
усі хлопчики, і 
вербової лоти... 
кінчення середньої шко
ли пішов у колгосп, бо 
любив поацю, ніколи її не 
цурався. На той час кол
госпові потрібні були 
доярки. І Павло, без ні
яких загань, без роздумів, 
став доярем. За велике 
молоко боровся з комсо
мольським завзяттям і не
вдовзі про нього полину
ла добра слава. Потру
дився два роки, потрудив
ся б, може, й більше, та 
Одного разу секретар 
партійної організації за
говорив з ним про осві
ту, що, мовляв, треба обо
в'язково вчитися, бо се
редньої мало. Це не було 
новиною. Партійна органі
зація не випускала з поля 
зору молоді, берегла, 
дбала про неї.

Дивним було інше. 
Можна було сподіватися, 
що мова піде про навчан
ня в технікумі чи інститу
ті, близькому до тварин
ництва. Та раптом:

— І знаєш 
довжувае 
Прийшло
Київської області, з Нє^ді- 
шаїзського риботехніку- 
му.

Та це ж небо і земля! 
Ферма і стави! Що ж тут 
спільного?

Одначе він дуже любив 
біологію. Працюючи з 
колгоспі, не забуєав доріг 
до школи. Приходив і на 
вечори, і на зустрічі, із за
хопленням розповідав про 
Свою роботу.

На цей раз він пішов до 
Тамари Володимирівни, 
своєї вчительки природо
знавства, свого колишньо
го класного керівника, 
попросити поради.

Н — Що ж я тобі, Павли- 
I ку, скажу? Йди. Вчись. 
І Нам потрібне молоко, та 

1 потрібна й риба. Думаю,

і

I

і

ве-

де? — про- 
секретар. — 

запрошення з

яка не 
життязблизька

їхня професія 
романтичною, 

екзотичною. Вєс-

роботі на синіх

М. СТОЯН,

член 
об'єднання.

обласного літ

Нагорний ра- 
з бригадою робили

с; Ад жамка
Кіровоградського paйouyj

ДРУЖБІ МІЦНІТИ
У нашій області діє 354 

клуби ііі гсрпаціональиої 
дружби. Плодотворно пра
цює І\1Д середньої школи 
№ 14 міста Кіровограда. 
Він одержав високу нагоро
ду — Почесну грамот}’ Ра
дянського комітету захисту 
миру за активне сприяння 
його роботі. Па справу миру 
КІД вніс 3000 карбованців, 
зібраних серед учителів та 
учнів. Школа є колективним 
членом Товариства радян
сько-болгарської дружби. 
Заради дальшого зміцнення 
і поглиблення братерських 
зв’язків кожен учень НІКОЛИ 
прагне зробити щось корис
не. Роботу очолює бюро, 
яким керує вчитель історії 
Борис Іванович Федоров. 
Навколо нього сконцентру
вався великий загін активіс
тів. Ініціаторами багатьох 
починань є старша піопер- 
вожата Оля Четвертак, го
лова ради КІДу Діода Ко
валенко, піонерна Наталя 
Голованова га багато ін
ших.За їхнім прикладом уч
ні взяли участь у шести 
турах вікторини «Чи знаєш 
ти Болгарію?» Завдяки на
пруженій, повсякденній ро
боті вони здобули перемо
гу. Генеральне консульство 
Болгарії в м. Києві нагоро
дило КІД добіркою книг.

Добрий приклад насліду
ють інші школи. Непогано 
працюють клуби середньої 
школи № 19 м. Кіровограда 
Підвисоцької десятирічки 
Повоархапгельського райо
ну, Новомиргородської шко- 
лп-інтернату, Голова пінсь
кої середньої школи № 2.

Гостинно приймали кідів» 
ці міста Світловодська вліт
ку болгарських друзів — 33

відмінників навчання, чле
нів загону «Бодра с.мяна» з 

Толбухінського округу.
— Всюди, де ми були, нас 

зустрічали із зворушливою 
теплотою, — каже голова 
ради загону, семикласниця 
школи імені Димитрова Га
нена Поля Іванова, — Ук
раїнський хліб-Сіль, квіти... 
Ми ночували, що перебуває
мо серед друзів, братів.

Керівник загону член То.ч- 
бухіпського окружкому ком
сомолу Марія Петрова за

значила: «Чотирнадцять днів 
перебування у Світловодсь- 
кому районі — образно ка
жучи, два тижні дружби — 
ми назавжди збережемо в 
пам’яті!.. На прощання вона 
додала: «Часточки сердець 
залишаємо у вас і кажемо: 
наша дружба навіки, бра
тушки». Від імені загону 
вона побажала, щоб усе 
про що ми мріємо, стало ре
альністю.

Тісний зв’язок існує між 
учнями міст Світловодська 
Толбухіпа, Генерал Тошево. 
За активну робо'ту КІД 
школп-іитерна ту Світловод
ська нагороджено Грамотою 
Міністерства освіти УРСР, 
ЦК ЛКСМУ та Українсько
го республіканського комі
тету захисту миру.

Дружба паша взаємна її 
міцна. Тс, що вже зроблено 
клубами інтернаціональної 
дружби, — лише початок. 
Гіоцерсду велика копітка 
робота по дальшому зміц
ненню братерських зв’язків.

Л. ГЛАЗОВ,

заступник голови прав
ління . обласною відді
лення Товариства ра
дянсько - болгарської 
дружби.



4 сшои

'А Орієнтир на завтра.

А Запрошуємо до розмови.

'А Перша перемога кіровоградських баскетболіс
ток.

А Пропозиція: влаштувати матчову зустріч між 
шефами і підшефними.

11 грудня 1980 року
ПРОПОЗИЦІЯ EACKETbQJQ

ЧЕКАЄМО ШЕФІВ А потім

«ЕНТУЗІАЗМ
ЗА РЯДКОМ 
ПРОЕКТУ

У проекті ЦК КПРС до XXVI з’їзду партії під- 
нреслено; «Активно розвивати масову фізкульту
ру і спорт, сприяти ширшому впровадженню їх у 
порсянденний побут радянських людей. Посилити 
фізнультурну та спортивну роботу серед Дітей І 
молоді, ефективніше використовувати спортисні 
Споруди». Наш кореспондент зустрівся з головою 
обласної ради ДСТ «Колос» О. О. Кучерявим і пох 
просив його поділитися своїми думками, ВИКЛИ
КАНИМИ Цим партійним документом, розповісти 
про орієнтир сільських фізкультурників Нірово- 
Градщини на одинадцяту п’ятирічку.

Молоді робітники міста 
Світловодська нерідко на
дають шефську допомогу 
хліборобам, 
району.
смеиамн 
контакти 
тісні.
«Колоса» 
в справі будівництва спор
тивних споруд, у прове
денні масових спартакіад
них змагань.

А що, коли наше збли
ження почнеться саме те
пер, узимку? Ніяк, ска
жімо, обладнувати спор
тивні майданчики. То да
вайте разом вийдемо на 
старти зимового багато
борства ГПО. Хай коман
да одного з підприємств 
міста покличе до себе ба- 
гатоборці» 
колективу 
Хай міські 
влаштують лижний 
пробіг

тваринникам 
Л от між слорг- 

міста і села 
не такі вже й 

Фізкультурники 
чекають підмоги

колгоспного 
фізкультури, 

спортсмені! 
агіт- 

у село і візьмуть

участь у вечорі спортивної 
слави. Такі взаємозв'язки 
підуть* на користь обом 
колективам. А надалі 
сфера співробітництва, 
певна, розшириться.

В. ГУЗЕНКО, 
толова Світловодської 
районної ради «Коло
са».
ВІД РЕДАКЦІЇ: Про

позиція, вважаємо, дуже 
цікава. А що скажуть із 
цього приводу товариші 
зі Свігловодського місько
го спорткомітету, з про- 
еідних колективів фізкуль
тури міста? Коли перші 
спільні поєдинки?

Це стосується й кіро- 
воградців, знам’янців, 

олександритів, спортсме
нів інших міст області.

Чекаємо вістей із ста
діонів, спортзалів, хокей
них майданчиків, лижних 
трас.

я

фінал
9 грудня у спортивному 

залі факультету фізичного 
виховання Кіровоград
ського педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна 
почалися зональні змаган
ня чемпіонату України З 
баскетболу серед жіночих 
команд третьої групи. В 
іграх беруть участь збірні 
Києва, Львове, Всрсшипов- 
града, Запоріжжя, Тернеш. - £ 
ля і Кіровограда.

Ось результати двох пер
ших матчів: Киїе—Вороши- 
ловград — 55:45; Кірово
град — Запоріжжя — 48:46.

Командз - переможниця, 
яка здобуде право продов
жити боротьбу у фінально
му турнірі, визначиться 
сьогодні.

ЕСЛЕЙЕОЛ

* **
О. КУЧЕРЯВИМ: Так, масо

вість — це фундамент для 
вростання майстерності. Ни- 
і’іі в 525 колективах сільсько
го спортивного товариства 
Налічується майже 85 тисяч 
тільки тих, хто відвідує 
спортивні секції. Б цьому, 
<5лі/лпійському році понад 
70 тисяч трудівників села 
вийшли на старти, щоб оз
наменувати новими досяг
неннями 30-річчя свого 
спортивного товариства. 43 
із них стали кандидатами в 
майстри, 5 майстрами 
спорту, а Горець класично
го стилю Олександр Уша- 
ков — майстром міжна
родного класу, здобув ти
тул чемпіона Європи серед 
молоді і завоював цими 
.днями на міжнародному 
турнірі у Фаєнце Великий 
приз Італії.

Звичайно, ми радіємо, 
коли вихованці «Колоса» 
завойовують «золото» чи 
«срібло» на республікан
ських і всесоюзних змаган
нях. Та ще більша втіха, ко
ли висоту в спорті бере 
кращий хлібороб, людина, 
яка прославила себе в пра
ці і носить медаль чемпіо
на з багатобортства ГПО. 
Тож щороку ми й проводи
мо змагання, на які запро
шуємо таких людей.

Безперечно, ми ставимо 
великі вимоги перед на
шими тренерами, котрі го
тують спортсменів високо
го класу. Та не менша ува
га має приділятись колек
тивам фізкультури. Міцні 
вони там, де свої зусилля 
об'єднали керівники госпо
дарств, комсомольські й 
фізкультурні активісти. Для 
прикладу візьмемо хоча б 
колгосп імені Леніна во
линського району. Ватажок 
сільських спортсменів Єв
ген Бондюк був колгосп
ним стипендіатом у Київ
ському інституті фізичної 
культури. Тепер він розв’я
зує питання розвитку спор
тивно - масової роботи в 
низовому колективі, фіз
культури. І, звичайно, не 
сам, а з допомогою гро
мадських помічників. Часом 
працівники «Колоса» рапор
тують про те, що вони за 
рік підготували 50 — 100 
інструкторів, які можуть 
повести за собою початків
ців. Можуть, але не пове
ли. Бондюк же не без по
хвальби каже: «У мене до 
двадцяти громадських інст
рукторів». Таких, як Григо
рій Довгаль, Григорій Ко
зак, Микола Грищенко,

Григорій Рець. Козак і 
Довгаль, наприклад, — кра
щі водії господарства, ео
ни — гирьовики, штангісти. 
А хлопці, яких вони тре
нують, — призери район
них змагань. Саме завдяки 
ефективному використан
ню спортивних споруд 137 
членів цього колективу (з 
489) стали розрядниками, 
183 — значківцями ГПО. 
Успіх ще й тому, що у до- 
линців немає дилеми—«Це 
ваше, а це — наше». Кол
госп допомагає школі, 
школа — колгоспові. Ось і 
тепер, коли почався зимо
вий сезон, Євген Бондюк, 
розробляючи графік про
ведення поєдинків зимово
го дня, хоче, щоб разом з 
колгоспними спортсменами 
на старт вийшли й старшо
класники Кіровської серед
ньої школи.

HOP.: У низових ноленти- 
вах «Колоса» нині є 14 типо
вих стадіонів на 1500 і 
3000 місць, 34 спортзали. 
Звичайно, цього мало. А ян 
надалі розв’язуватиметься 
проблема будівництва ста
діонів І спортивних споруд?

О. Кучерявий: Коли ми 
говоримо про стадіон, то 
маємо на увазі цілий комп
лекс спортивних споруд. 
Наприклад, у колгоспі імені 
Щорса Ульяновського 
йону в зону стадіону 
дять футбольне 
коаглегичні ( 
мовобітумним 
ігрові майданчики для 
лейболістів, 
баскетболістів; 
стрілецький тир, поруч 
спортивний зал. 
зроблено за рахунок госпо
дарства, з активною учас
тю молоді. Звичайно, та
кий обсяг робіт виконати 
під силу економічно міц
ним колгоспам. Та коли 
йдеться про фізичне за
гартування молодих хлібо
робів, тут, гадаю, не варто 
економити. В тому ж таки 
Ульяновському районі з 
цим твердженням згоди
лись керівники колгоспів 
імені Фрунзе, імені Шев
ченка і теж збудували зраз
кові стадіони. А взагалі ми 
тримаємо напрям 
щоб у кожному 
футбольне поле, 
дах, на великих 
чих дільницях — 
данчики. І якщо 
молодих трудівників 
,явить ентузіазм, 
мить, що заняття фізкуль
турою і спортом — просто 
необхідність, то й на неве
ликих спортивних комплек-

сах можна досягти успіху в 
подоланні спортивних висот. 
Маю на увазі й кількість 
підготовлених значківців 
ГПО. Часом наші фізкуль
турні працівники, рапор
туючи про свої досягнення, 
завищують справжню циф
ру. Не склав той чи інший 
спортсмен одного, 
нормативів, а йому
ставлять залікові очки. Та
ка практика надалі 
більше піддаватиметься 
гострій критиці, і ми суво
ро спитаємо з окозамилю
вачів. Справжньою фіз
культурою, як кажуть, тре
ба займатися зранку, не 
забуваючи про це цілий 
день. І не робити пауз се
ред тижня.

Інший напрям — систе
матичне пооведення зма
гань. Не можна зібрати со
тень, зберіть десятки — у 
бригадах, відділках, за міс
цем проживання. І тоді не; 
едмінно буде віддача.

КОР.: Нерідко ми під
креслюємо, що комсомоль
ські активісти стоять осто
ронь тих проблем, які роз
в'язують фізкультурні пра
цівники, хоч це і їхня спра
ва. Як же нонтактують із 
комітетами номсомолу акти- 
рісти «Колоса»?

О. Кучерявий: Не думаю, 
що треба.
хтось із цих двох 
рій зробить 
до спільних- дій. На місцях 
немає подекуди такого кон
такту, бо його нема й у ці
лому по району А ось 
голова 
йонної
Микола Руденко, 
ЛсД, 
ня

двох 
вже

ще АНКЕТА «МК»

Ш Ш№!
НЛ КОВЗАНЦІ?

перемоги
упевнено

чекати, поки 
катего- 

перший крок

Нерідко з низових колектипів фізкультури загаль
но-освітніх шкіл, профтехучилищ, технікумів, вищих 
учбових закладів узимку надходять сигнали, що 
відчувається помітний спад у спортивно-масовій 
боті.

«Молодой коммунар» •— 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па унрапненом языке.

БИ 00370.

ра- 
вхо- 

поле, лег- 
сектори з гу- 
і покриттям,

во- 
гандболістів, 

тут же

І все це

на те, 
селі було 

а в брига- 
виробни- 

ігрові май- 
кожен із

ви-
усвідо-

Ульяновської ра- 
ради «Колоса» 

наприк- 
невідкладні питан- 

завжди розв язує з 
райкомом комсомолу. І в 
кожному колгоспі фізорги 
стали комсомольськими ак
тивістами. Вважаю, тут су
перечок не повинно бути і 
ніякого поділу обов язчів 
теж, особливо тоді, коли 
йдеться про впровадження 
комплексу ГПО.

КОР.: Обласна 
го спортивного_ 
має вже певний 
еєдєння змагань

рада ваше- 
товаристеа 
досвід прс- 

_ ............  із зимового 
багатобортства ГПО. В ході 
таких змагань торік появи 
лись нові імена першороз
рядників, кандидатів у май
стри: І все ж на місцях не 
всюди влаштовують такі 
поєдинки.

О. Кучерявий: Бо ще не 
всюди ми приділяємо увагу 
пропаганді комплексу ГПО. 
Завітайте у Велику Андру- 
сівку Світловодськсго ра
йону, Созонівку Кірово
градського району, сена 
Вільхове і Синьки Ульянов
ського району. Тут і взимку 
юнаки і дівчата складають 
залік з фізичної та вій
ськово - технічної підго
товки. А потім старти з ба
гатоборства. Бо в колекти
вах фізкультури не забу
вають про пропаганду ви
мог і нормативів комплек
су, популяризують їх се
ред молоді. А найкращий 
спосіб для цього — прове
дення цікавих спортивних 
змагань.

Газета 316050, МСП 
виходить
у вівторок, м. Кіровоград,
четвер • X
І суботу. вул, Луиачарського, 36.

Обсяг 0.6 друк. арк. Індекс 61107.

Здорово! Фотоетюд В. Гриба.

А як у твоєму колективі, товаришу? Ми звертає
мось до школярів, студентів, трудрезервівців із за
питаннями:

і. Скільки раз на тиждень ти тренуєшся і якими 

видами спорту займаєшся?______________________

П'ять днів спортивний зал 
Будинку фізкультури 5ЄВ<^- 
ду «Червона зірка» буй 
відданий у розпорядженні 
волейболістів. Тут проходи
ли фінальні змагення рс- 
зиграшу першості обласної 
ради товариства «Аван
гард» з Болейболу. В мат
чі чоловічих колективів вуґу 
лерозрізу «Бандуріеськийя 
і Кіровоградського заводу 
друкарських машин сильнР 
шими виявились олександ- 
рійці. Бочи виграли з ра
хунком 3:0. І в останніх 
чотирьох зустрічах гірники 
не мали собі рівних. Тож 
по заслузі піднялися на 
найвищу сходинку п’єдеста
лу пошани.

У жіночій групі команд 
перемогли волейболістки 
заведу друкарських машин.

В. ШАЕАЛІН.

РУЧНИЙ М'ЯН

Молодці, 
авіатори!

2. Що заважає тобі займатися спортом узимку?

3. Скільки змагань відбулося в колективі за остан

ній зимовий тиждень? Які? ______________________

4. Твоя адреса, де навчаєшся, бік, прізвище та ім’я.

Спар.тивний зал Кіро
воградського льотно-штуц- 
манського училища ци
вільної авіації сім днів 
був відданий у розпоряд
ження любителів ручногф 
м’яча. Тут проходила пс р- 
шість обласної ради това
риства «Спартак» між ко
леи тива ми фі зкул ьту ри 
середніх навчальних зак
ладів.

Упевнено провели поє
динки представники пер- 
июї команди організаторів 
турніру. Вони й піднялися 
на найвищу сходинку п’Є; 
десталу пошани. Срібні 
нагороди одержали їхні 
одноклубники з другої 
команди а бронзові діста
лися майбутнім авіаторам 
з вищого льотного учили
ща цивільної авіації.

І
е» Цю анкету заповни, виріж і пошли на адресу ре
дакції. Відповіді можна написати й на окремому ар
куші паперу. І

В. ТВЕРДССТУП. 
громадський кореспон
дент «Молодого комуна
ра».

" Редактор 
М. УСRАЛЕНКО.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листіо І масоЕОІ 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2 46-87) відділ комсо
мольського життя відділ військово- 
патріотичного виховання та спорту — 
2-45-35; фотолабораторія — 2-56-65: 
нічна редакція — 3 03-53
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