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На радість новоселам
Бригада монтажників В. М. Прядуна з будівельного уп

равління № 1 тресту «Ніровоградміськбуд» працює на споруджен
ні 144-квартирного будинну для робітників гідролізно-дріжджового 
заводу. Нині завершуються монтажні роботи. Через деякий час на 
цей об’єкт прийдуть муляри-штукатури, теслярі, а монтажники 
перейдуть на іншу будову. .

Галина Сікорська з управління механізації будівництва працює 
кранівницею. Коли немає робіт для крана, комсомолка трудиться 
пліч-о-пліч із монтажниками. Дівчина оволоділа їхньою професією 
і не відстає від досвідчених.

Валерій Чижиков раніше теж був монтажником, потім ланко
вим у бригаді В. М. Прядуна, а нині він — майстер виробничої 
дільниці № 3. Молодий комуніст працює майстром недавно, всього 
півроку, та вже встиг зарекомендувати себе досвідченим фахівцем.

Кожну зміну дружний нолектив В. Прядуна перевиконує норми, 
здає роботи тільки з високою якістю.

На знімках: кранівниця Г. СІКОРСЬКА; монтажники з брига
ди В. М. ПРЯДУНА; майстер виробничої дільниці № 3 в, ЧИЖН- 
КОВ та ударник комуністичної праці А. РОСЧИСЛАВ вивчають ро
бочі креслення. Фото В. РЕШЕТНИКОВД.
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У РАХУНОК 
1982-го
працює комсомольсько- 
молодіжний колектив ме
ханічної майстерні Ново- 
українського цукрового 
заводу. Молоді ремонтни
ки зобов'язалися до 60- 
річчя утворення СРСР ви
конати виробниче завдан
ня наступного року.

Ще напередодні від
криття XXVI з’їзду КПРС 
стали на ударну трудову 
вахту слюсарі-ремонтни- 
ки, токарі, фрезерувальни
ки, очолювані- Володими
ром Грінним. Тоді, як і зо
бов’язувалися, щоденно 
виконували план на 140— 
150 процентів, працювали 
з високою якістю. Не зни
зив КМК високих темпів і 
пізніше, коли цукрозавод 
почав підготовку до ново
го приймального сезону. 
Логічним завершенням на- 
поле'ливості, постійного 
пошуку молодих робітни
ків стало присудження ко
лективові за підсумками 
першого півріччя другого 
місця в обласному зма
ганні КМК, що працюють 
у поомисловості.

Нині на робочому кален
дарі бригади — лютий 
1982 року. З іще більшим 
випередженням працюють 
токар Микола Андрійчен- 
ко, котрий план дев’яти 
місяців перекрив майже в 
два з половиною рази, і 
групкомсорг колективу 
фрезерувальник Віктор 
Сатановський.

Одинадцяту п’ятирічку, 
як і попередню, десяту, 
кс.мсо/иольсько - молодіж
ний прагне виконати за чо
тири роки.

Л. ПАНАСЮК, 
інструктор Новсукра- 
їнського райкому ком
сомолу.

ЗА МЕТОДОМ 
БРИГАДНОГО 
ПІДРЯДУ
став працювати в ниніш
ньому році комсомолч- 
СЬКО-МОЛОДІЖНИЙ КС'ЛекГИВ 

будівельників Бобри ЬС-ЦЬ- 
кого райміжколгсспбуду.

Оволодіти ЗЛСбІнСЬ,.:і.Л 
методом Еиксчання буді

вельно-монтажних робіт 
давно мріяли керівник 
КМК Олексій Єсипенко і 
групкомсорг Євген Сатю- 
ков. І наполегливо готува
лися до цього: г разом із 
колегами - монтажниками 
освоювали суміжні профе
сії, вивчали найменші ню
анси госпрозрахункового 
методу. І от напередодні 
XXVI з'їзду КПРС було 
зроблено останній, вирі
шальний крок: КМК попов
нили десять нових членів, 
і комплексна бригада по
чала лік трудовим будням.

Висока професійна май
стерність, наполегливість, 
досвід бригадира і його 
вміння приймати єдино 
правильні рішення у най
складніших ситуаціях дали 
бажані наслідки. Комсо
мольсько-молодіжна ще в ' 
третьому кварталі справи
лась із річним планом бу
дівельно-монтажних робіт, 
освоївши більше 70 тисяч 
карбованців. Всі об’єкти 
вводились у дію з першо
го пред'явлення з оцінкою 
«добре».

Колектив кілька місяців 
поспіль був переможцем 
соціалістичного змагання 
на підприємстві. А кращі 
члени бригади Ігор Корнєв 
і Володимир Нужний про
довжують лідирувати в ін
дивідуальному суперниц
тві.

Молоді будівельники зо
бов'язалися піврічну ви
робничу програму наступ
ного року виконати до 
відкриття XXIV з їзду 
ЛКСМ Укоаїни.

Я. ГАРМАШОВ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Бобринеиького 
райкому ЛКСМУ.

НОВІ ІМЕНА
Комсомольсько- молодіж

на Зригада цеху N 5 Кіро
воградського виробничого 
швейного об’єднання, яку 
очолює Людмила Устюжа- 
ніна — одна з кращих у 
Ленінському районі облас
ного центру серед колек
тивів легкої промисловості. 
Заслужену репутацію пе
редовиків швачки підтри
мують шоденно. Так, член 
бригади Ольга Савущенко 
зобов'язалася виконати 
п'ятирічне _ з чвдания за 
3,5 року, і нині на її тру
довому календарі — сер
пень 1982-го.

Молоді виробничники 
ударно трудяться на честь 
60-рШнлго юр-ілєю утворен
ня СРСР. Змагання ши
риться називає нові й нові 
імена ударників.

В. ВАСИЛІВ.

І 1« ІЦІ КОМСОМОЛЬСЬКІ 
збори ніхто спеціаль

но не готував, нікого не 
доводилося «агітувати» ви
ступити. Та цього й не тре
ба було робити. З виразу 
обличчя групкомсорга Пав
ла Маляржика всі зрозу
міли, що мова піде про 
серйозні справи. А облич

чя комсомольського ватаж
ка було схвильоване і на
віть дещо суворе'. Для то
го були причини. Члени 
комсомольсько - молодіж
ної бригади формувальни
ків, яку очолює Сергій Ча- 
банюк, не раз виборювали 
першість по заводу серед 
комсомольсько -молодіж
них колективів. Готуються 
хорошими трудовими да
рунками зустріти XIX з’їзд 
комсомолу. А ось перши
ми підтримати почин пе
редових КМК заводу «Чер
вона зірка» «Дев’ятнад
цять ударних декад — де- 
в ятнадцятому з’їздові 
ВЛКСМ!» не здогадалися.

— Це за нас зробили на
ші сусіди, хлопці з обруб
ного відділення, — ска
зав групкомсорг.

Есі помовчали. А потім 
встав бригадир’ Сергій Ча- 
банюк.

— Хіба це так важливо, 
хто перший, — заговорив 
він. — Мабуть, важливіше 
те, хто як буде працювати. 
Змагання покаже, хто на 
що здатний. У другому 

кварталі першість по заво
ду вибороли ми. Гадаю, 
що і в змаганні на честь 
з’їзду комсомолу не від
станемо. Чи не так, хлоп
ці?

— Правильно, Сергію, — 

ЛИЦАРІ
підтримав бригадира Пав
ло Яншин. — Тільки треба 
конкретно визначити свої 
зобов’язання.

Це нелегко було зроби
ти. Не тому, що КОМСО

комсомолу ПРОФЕСІЇ
- . молодіжна 

ливарного цеху 
чавуну 
зірка» не

заводу
і знала

Спра-
і тим,

мольсько 
бригада 
ковкого 
«Червона 
своїх можливостей.
г.а ускладнювалася 
що формувальникам май
же щотижня доводиться 
виконувати нову роботу, 
для якої визначається і 
нова норма виробітку, ад
же цех Еипускає деталі 
двохсот найменувань: від 
кронштейнів підвісок сіва
лок до зубчатих коліс цих

повин- 
форму

машин. І робітники 
ні вчасно зробити 
для кожної деталі.

—— Яка б норма виробіт
ку не була, ми її завжди 
виконували, а на често 
з’їзду будемо її постійно 

перевиконувати, — висло- 
ЕИВСЯ за всіх колишній ху
дожник, а нині робітник 
вогненної професії Михай
ло Андрюшков.

Стійкий, бійцівський ха
рактер має хлопець. Коли 
знайомі запигусали чому 
змінив «інтелігентну» про- 

<ФЯЄ м° Н- роботУ ливарни
ка, Михайло відповідав-

\ОЧУ ВОГНЄМ ПИ^ТИ 
сьою біографію.

— Високі слова, — по
сміхалися скептики.

Та Михайло довів, що 
вміє міцно брати долю у 
власні руки, робити в жит
ті обдумані, але круті по
вороти. До формувально
го верстата став разом з 
молодим членом бригади 
Миколою Букатіним. В 
бригаді працюють парами, 
результати роботи одного 
залежать від старань дру
гого. «Сачкувати» не буде

мо, — відразу домовилися

хлопці. Так • працюють, 
норми перевиконують що
дня.

— Запишемо так, ре
зюмував Павло Маляржич, 
— сто тридцять процентів 
щоденного виробітку.

Інші погодились. Знали, 
що таке завдання їм під 
силу. Можуть зробити : 
більше, якщо вчасно над- 
ходитимуть матеріали. Шо 
ж до якості виробів, то ви
рішили: цех працює за 
бездефектною системою 
здачі виробленої продук
ції, і БОНИ не відступляться 
від цього правила.

хвилин і

комісар! 
групком-

Еід дня цих пам'ятних 
зборів минуло кілька тиж
нів. Справи йшли добре. 
Деталь до сівалки, форми 
для якої вони готували, бу
ла знайома Вчасно посту
пав метал, лизарна суміш. 
Підсумки змагання підби
вали щодня. Навіть наймо
лодші Михайло Ачдрюш- 
ков і Микола Букатін дава
ли щозміни 120—130 про
центів норми. І раптом — 
несподіване: вийшов з па
ду конвейєр. Цього не зна
ли на іншій дільниці цеху 
і розЕантажили зайву ли- 
вар-іу суміш, яка заважала 

підступитися до верстзтіз. 
Стояти, поки її приберуть? 
Але хто і коли це зробить?

• Обстановку розрядив Пав
ло Маляржик:

— А Павка стояв би 
отак?

За мить у його руках за
миготіла лопата. Те ж саме 
зробили і інші члени ком
сомольсько - молодіжної. 
Десяток—другий 
місце очистили.

— Молодець, 
— обняв за плечі 
copra бригадир Сергій Ча- 
банюк. — Виручив.

— Кого виручив' <— зди-

сувався Павло.
— Бригаду. Знаєш, який 

зараз настрій у хлопців?! 
Гори звернуть.

— А тепео — до Еєрста- 
тів, — сказав. — Норма 
вже є, та для нас це не 
ноома. Півтори—дзі нор
ми — оце норма! — ве
село примружив очо.

І довів разом з напарни
ком Станіславом Єремен
ком, що слів на вітер не 
кидає. Коли після зміни 
підбили підсумки змаган
ня, виявилося, що брига
дир разом з напарником 
зробив 700 опок замість 
500 запланосаж-.х.

— Мало, — зітхав Сер
гій. — якби не конвейєр...

Йдуть звичайні робочі 
будні, але для членів ком
сомольсько - молодіжної 
бригади формувальників 
Сергія Чабанюка вони пе
ретворилися на справжні 
свята. Раніше хлопці йшли 
просто на роботу, а ^епер
— на трудову вахту, при
свячену дев’ятнадцятому 
з'їздові ВЛКСМ. І раніше 
добре працювали, а тепер
— з особливим піднесен
ням. ! недалеко той день, 
коли хлопці з комсомоль
сько-молодіжної скажуть: 
«Річну програму викона
ли!» Бо щодня кожен з 
них робить майже по пів
тори норми.

В. ДіММ.
Кіровоград.м.



ї я 1
2 сто?»

К БАГАТО важать ці 
слова для дівчини чи 

юнака, котрі збираються 
зробити перший крок у 
самостійне життя. Не 
схибити, не помилитися 
— про цс думає кожен 
випускник.

Мила Калинівка. Тут 
Наташа, мамою підтри
мувана, зробила свої пер
ші кроки, до школи тут 
десять років стежку топта
ла. Промайнули сімнад
цять літ!. Попереду — до
роги вусібіч. Яку вибрати?

Сказати, що збиралася 
сімейна рада — то занад
то буде. Але говорилось 
про це не раз — за обід
нім столом, за- роботою 
домашньою.

За' взірець могла б На
таша взяти своїх батьків. 
Мама весь вік у місцево
му колгоспі 
Багато вміють 
рії Іванівни

пМолОДЖІ
СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

милувачася деталями, які, 
вилискуючи відфрезеро- 
ваними боками, лягали 
одна біля одної.

Все більше ладилось на 
фрезерному, але не все у 
житті йде за заздалеї ідь

завдань відомий цей к0’ 
лектнв. Надпланова про
дукція — яайзриміший 
показник сумлінності ко
муністів В. Г. Федорівої, 
В. Л. Бадова, Р. Т. Федо- 
ренка, І. І’. ГІаламарчу-

it

Ю грудях 1981 рожу

Часі о дівчата гуртом 
дивляться телевізійні пе
редачі, обговорюють їх є 
телевізори і майже її 
кожній кімнаті- напрокат

мов- 
а там

тягло

ВИБІР

трудилася 
руки Ма- 
Пбгонець, 

мало не до кожної спра
ви в господарстві прикла
дала їх.

Батько Тихій Дсм’яно- 
вич — один із тих, хто 
продовжує життя техніці: 
токарював у колгоспі. 
Нині на пенсії, та кор
тить йому завітати до то
варишів по ремеслу, а 
там, дивись, і терпуга в 
руки взяти.

Старші діти нині в Кі
ровограді: Микола шофе
рує, в обласній лікарні 
працюють Тамара й Ва
лентина.

Шлях Наташі т(Ьк про
ліг до обласного центру. 
Очі в дівчини розбігали
ся: «Потрібні», «Запро
шуємо на роботу», «Куди 
піти працювати». І облас
на преса мало не щодня 
публікує запрошення 
навчальних закладів, під
приємств.

Вибір свій зупинила на 
заводі тракторних гідро
агрегатів: он який кра
сень, а ще ж розбудову- 

• еться.
її, степовичку, спершу 

злякав гул верстатів, мо
торів, адже ніколи досі 
не доводилось бувати на 
великих підприємствах.

— Та все-таки, мабуть, 
не тільки гул здивував 
мене, — усміхається при 
нашій розмові дівчина. — 
а масштаби заводу, вели
кі верстати, агрегати...

І, мабуть, подумалось 
тоді Наташі: куди мені 
до цього братися. Тому й 
вирішила спочатку попра
цювати контролером. 
Призвичаюсь, 
ляв, роздивлюся, 
видно буде.

Однак весь час
до верстата. Згодом не 
таким він уже і грізним 
здався Наташі. Тим біль
ше, що й наставниця Ва
лентина Григорівна Фсдо- 
ріва поруч. Та й до ко
лективу її зарахували 
неординарного, — у брига
ду Володимира Бадова.

’ — Ви про бригаду н 
розповідайте більше, про 
подруг моїх, — наполя
гає Наташа. — Знаєте, 
який це дружний колек
тив, які це вмілі робітни
ки!

Колектив верстатників 
В. Л. Бадова носить ім’я 
XXVI з’їзду КПРС, ось 
уже чотири роки підряд 
тримає першість у соціа
лістичному змаганні ком
сомольсько - молодіжних 
бригад Міністерства
тракторного і сільсько
господарського машино
будування.

Щороку бригаді підпо
рюються все носі висоти. 
Цього року, наприклад, 
агрегатники виступили 
з почином «115-й річниці 
від дня народження В. 1. 
Леніна — наше 
не завдання», 
підхопили всі 
сько-молодіжні 
цеху. Вийшло 
межі другого механоскла
дального.

Ось у то робітничу 
сім’ю н прийшла працю
вати Наташа Погонець. 
Новеньку одразу оточили 
увагою. 1 не тільки на
ставниця — кожен хотів 
передати дівчині тс, що 
сам краще знав і вмів.

Не одними високими 
показниками у виконанні

п’ятиріч-
Починання 
комсомоль- 

брнгадн 
воно і за

Важливе доручення має молодий комуніст А. В, 
ОЛАДЕНКО другий рік він веде заняття школи 
основ марксизму-ленініз.му, що їх відвідують буді
вельники управління № ,3 тресту «Олексапдріяваж- 
буд». Анатолій Васильович сумлінно готується до 
кожної зустрічі зі своїми слухачами, багато працює 
пад самоосвітою. Адже для слухачів керівник школи 
лолітнавчанпя — це джерело енергії, джерело знань. 
Від нього ноші чекають пристрасного, закличного 
слова, роз яснення всіх явищ і подій і, безперечно 
рсобисгого прикладу в праці.

І А. В. Оладенко прагне в усьому бути першим. Не
щодавно він закінчив заочно Одеський політехнічний 
їкстнтут, підвищив свій кваліфікаційний розряд тес
лі, Ставши переможцем соціалістичного змагання се
ред будівельників управління ще 1979 року, він і те
нор з честю носить звання правофлангового.’

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.
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ка, Т. В. Лпфар, комсо
мольців Світлани Журан, 
Світлани Суярової. 
гада — як одне 
дружна, згуртована, 
дова дисципліна на 
кому рівні.

За штатом у бригаді 
має бути 34 чоловіки. А 
їх —29, і успішно справ
ляються із змінними нор
мами. Знають тут ціну 
робочій хвилині, передо
вому досвіду, наполегли
во навчаються, відвідую
чи гурток, який веде тех
нічний відділ.

...Так, нелегко було на 
перших порах Наташі, та, 
як 
труд 
дати 
волі 
ритм, все більше відчувала 
задоволення від роботи,

Бри
ніле, 
тру- 

висо-

відомо, терпіння і 
мають обов’язково 
свої наслідки. По

входила в загальний

наміченим планом. Кілька 
хлопців пішли служити 
до лав Радянської Армії, 
і на 
втулок 
жене 
валась 
в робочих руках, І 
йшов тоді бригадир 
неї, попросив 
сусідам.

дільниці
склалося 

становище, 
нагальна

обробки 
напру- 
Відчу- 

лотребл 
ІІіді- 
< ДО 

допомогти

Та я ж, Володимире
до платиЛсоптійовичу, 

ків звикла. А тепер знову 
все спочатку.

— Справишся, - 
нено сказав В. Л.
— Давно примітив 
кн у тебе спритні. 
Иаташо, треба.
— Ну, коли треба...

Пішла, допомогла, 
кували їй.

Ось вік. її фрезерний. 
Наташа бере з купки за-

- впев-
Бадои.
— РУ- 
Треба,

дя-

До успіхів—
— Повірте, це нелегка і 

надзвичайно відповідальна 
місія: почуватися робітни
ком і хліборобом водно
час. А саме в такій ролі 
перебувають трудівники 
нашого підприємства.

За всіма зовнішніми оз
наками (характером робіт, 
місцем базування і т. п.) 
ми — представники робіт
ничого класу. Але ж дово
диться нам і на врожай 
працювати а, значить, і 
брати безпосередню участь 
у вирішенні одного із пер
шочергових завдань оди
надцятої п’ятирічки — ви
конанні продовольчої про
грами...

На жаль, сьогодні не 
можна сказати, що ми 
справляємося з усіма зав
даннями, поставленими пе
ред колективом. Мехзагони 
підприємства відтранспор
тували на поля госпо
дарств району з початку 
року 114 тисяч тони орга
нічних добрив. Цс — май
же на 42 тисячі тонн біль
ше, ніж у минулому році. 
Проте річний народногос
подарський план — 156 ти
сяч тонн — навряд чи 
вдасться виконати. Така 
ж картина і з внесенням \ 
грунт мінеральної поживи. 
Аналізуючи підсумки гос
подарської діяльності, 
приходжу до висновку: є 
пряма залежність між від
ставанням нашого колек
тиву і тим, що більшість 
господарств району в пер
шому році п’ятирічки не 
вийшла на заплановану 
врожайність основних 
сільськогосподар с ь к и х 
культур.

готовок чотири, спритно 
вставляє в затискачі, на
тискає важіль... Порядок 
такий: дві деталі 
ві, дві — листові, 
рукою —підійшла 
заспівала стружка.

Обробила поверхні, від
клала деталі вбік, а руки 
вже тягнуться за іншою 
партією

Життя красиве й при
надне завжди. Надто ж 
коли за плечима іце й 
двадцяти немає..

— От улітку ми брига
дою в Трепівськпн ліс ви
їжджали, — розповідає 
захоплено. — Гарно там. 
Повітря: лий — не на
п'єшся. Танцювали, співа
ли, Після цього й труди
тися веселіше.

У бригаді Бадова пра
цюють весело. Скрізь чис
то, квіти, дошки 
ків, інша наочна 
Кожен знає своє 
й кипить робота 
дих агрегатник із

Кінець зміни. На Пата- 
шипе місце стає Віктор 
Поляков. Він знає - Пі- 
таша дбайливо прибрала 
верстат, йому ж залиша
ється одне — продовжу
вати лік досягненням 
бригади.

А ІІаташу вже хвилю
ють інші питання. Сьо
годні — збори комсо
мольської групи, а зщіа 
— заступник групкомеор- 

Через якийсь час — 
комсомол ьсько- 
цс-ху,

чорно-
ІІОруХ... ...............
фреза, беруть 1 недорого, і 3руЧ.

но.
"Т* А К ось живе і тру-
• диться симпатична 

дівчина з Калинівки І іата 
ша Погонець. Не забуває 
вона дорогу до рідного 
села, мало не ножної су
боти навідує. А ще брат і 
сестри завітають, батькам 
допоможуть, кожний про 
своє розповість. і\ Ната
ша не обмине пагоди пох
валитися, скажімо, що 
хор їхнього цеху, де н 
вона співає, вийшов пере
можцем у щорічному ог- 
лядіконКурсі художньої 
самодіяльності заводу. 
<*ТОЯЛА зніяковіла під 

поглядами старших 
товаришів. Серце неспо
кійно билося.

— Хто рекомендуй®?
— Комсомольська орг з 

нізація, Віталій Васильо
вич Заніздра та Іван Гав
рилович Паламарчук. ■

Слухала Наташа слова 
товаришів про себе, і так 
їй радісно було, що 
два роки, відколи вона в 
колективі агрегатників, 
вже завоювала повагу по
лей. анайшла шлях до їх 
сердець.

— Які будуть пропози
ції?

— Прийняти.
Голосували одностайно: 

«Прийняти Наталію Тнхо- 
півпу Погонець кандида
том у члени Комуністич
ної партії Радянсько«) 
Союзу».

Коли ми прощалися, я 
запитав у Нл.аші про її 
плани.

— Вчиїнся хоч. І ро 
бота на сучасному під
приємстві вдоі<> вимагає, 
і внутрішню потребу від
чуваю. Готую себе до цьо
го.

А. КУМАНСЬКИ^.
м. Кіровоград.

На знімку: Наташа І і" 
гонець.

Фото Г. РЄЗНИКОВ4.
жвваааа

показпн- 
агітація. 
діло, то 
в молен

га.
засідання 
го бюро 
якого її обра.іі!. 
додні секретар 
мольської організації Га
лина Лавриченко відпові
дальне доручення дала, 
проба виступити. Та ще 
робота в профспілці — 
Иаташа Погонець обрана 
членом завкому, відпові
ла'. за культмасовий 
сектор.

— Живу я в гуртожит
ку. Троє нас у кімнаті, 
— розповідає дівчина. — 
Тут є червоний куток, бі
бліотека, вечори відпо
чинку проводимо, лекції 
слухаємо. А влітку люби
мо у волейбол грати.

ЧЛСКОМ
1 Іаперс- 

комсо-

ІНТЕРВ'Ю З ВІДСТАЮЧИМИ

через колектив
У комплексі заходів, спрямованих на дальше під

вищення родючості поліз, досягнення високих уро
жаїв усіх сільськогосподарських культур, значне 
місце йідзодиться внесенню органічних і мінераль
них добрив, Примножувати врожайну силу землі 
сьогодні покликані райсільгоспхімії — агропромис
лові організації, які ще називають «службами вро
жаю». Чи завжди їм удається досягти бажаних ре
зультатів? На це та інші запитання нашого кореспон
дента відповідає секретар комсомольської організа- 
ц>( Новгородківської райсідьгоспхімії Світлана РУ-

КОК: Світлано, що ж
заважає райсільгоспхімії 
трудитися з більшою про
дуктивністю?

С. Руденко: Причин від. 
ставання кілька. Цс низь
ка ефективність іїикорд- 
< гання техніки (на підпри
ємстві не вистачає робочих 
Рук. ремонт тракторів не
виправдано зволікається), 
недостатній рівень органі
зації праці, порушення 
тРУЛової дисципліни.

КОР.: Мабуть, ці проб
леми турбують і комсо
мольську організацію?

С. Руденко: Гак. Па не
давніх звітіїо-внбооних 
Комсомольських зборах \сі 
промовці не обминали 
[острих кутів. Дійшли вре. 

до ОИСНОВКУ: техніка 
повільно ремонтується то- 

}> що не має поки що 
підприємство власної мех- манетерні (роботи ці ВХ 

рансільгосптехпіка);
Р) шення трудової дис

ципліни Валентином Ба- 
кетовим та іншими комсо
мольцями сталися з поту
рання комітету комсомолу; 
молодь неохоче йде до 
нас тому, що не відповіда
ють вимогам сьогодніш
нього дня культурно-побу
тові умови. Адже чому 
пішов від нас недавно 
Віктор Калашник? Бо за 
робіток не іадовольїіяв 
його (майже весь час хло
пець був зайнятий ремон
том свого старого тракто
ра), бо не мав можливості 
змістовно відпочити.

КОР.: Як же збираєтесь 
розв’язувати ці питання?

С. Руденко: Зрозуміли, 
що найкоротша дорога до 
великих успіхів — у колек
тивній праці.

Влітку напередодні три- 
місячника по заготівлі і 
внесенню у грунт органіч
них добрив ми створили 
комсомольсько - молодіж
ний колектив механізато-

рів. Очолили його Володи
мир Затьора і Микола Ко
вальов. Хлопці перекрили 
завдання по транспорту
ванню поживи на поли. 
Члени колективу Юрій 
Бойко. Геннадін Шмельов
і Микола Тюкалов стали 
переможцями індивідуаль
ного соціалістичного зма
гання, гадаю, саме завдяки 
колективній праці, котра 
дисциплінує, зобов’язує 
дбати про справи всього 
колективу.

У недалекому майбут
ньому плануємо створити 
ще два комсомольсько-мо
лодіжні механізовані заго
ни.

Крім того, обрали нових 
членів комітету комсомолу 
— Анатолія Смаглій і Во
лодимира Кнселнка. Наді
ємось, що їхня принципо 
вість, молодечий запал по
жвавлять роботу активу.

Основними напрямам« 
роботи штабу «Комсо
мольського прожектора* 
стануть боротьба за еко
номію палнвно-енергетн 
них ресурсів, за ефективне 
використання техніки і ро
бочого часу.

Думаю, все це напов
нить роботу комсомольсь
кої організації райсіль- 
госпхімії новим змістом, 
допоможе підприємству 
подолати затяжну смугу 
відставання.



ЇО груд»« 1981 рожу

Навчаючи,
вчись ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

»

*

У практиці шкільного 
вчителя нерідкі випадки, 
коли його учнем стає ди
тина, батьки якої — віру
ючі. Як має повестися з 
нею педагог? Ніби нічого 
не знаєш, викладати свою 
дисципліну, та й усе? Ма
буть, доцільніше тут на
дати урокам своїм пезного 
спрямування, щоб, не об
ражаючи почуття дитини, 
допомогти їй якнайшвид
ше прозріти.

Буваючи в школах, роз
мовляючи з учителями, я 
дійшов висновку, що успіх 
атеїстичної роботи в шко
лі залежить передусім від 
ставлення самих учителів 
до питань атеїзму. Неком
петентність педагога е цих 
питаннях викличе лише 
скептичну посмішку учня. 
Байдужість — теж не під
мога вчителеві. Він пови
нен наполегливо боротися 
за кожного учня. Головне 
знаряддя цієї боротьби — 
глибокі атеїстичні переко
нання, знання психології і 
світогляду віруючих, умін
ня вести наступальні дис
кусії.

На допомогу вчителям 
можна запропонувати до
бірку спеціальної літерату
ри.

Глибокі проблеми пору
шено в книзі Г. А. Мукаича 
«Утзердження атеїзму». 
Автор зідзначає, що не
розривний зв’язок освіти, 
культури з повсякденним 
життям впливає на матері
альне й соціальне станови
ще людей у суспільстві, 
сприяє звільненню їхньої 
свідомості та поведінки 
від релігійних забобонів. 
Та водночас є випадки, 
коли людина, яка має се
редню чи навіть вищу ос
віту, лояльно ставиться до 
релігійних проявів з боку 
окремих

Одне
завдань 
наукове 
атеїстичним переконанням 
учнів, піднести їхню пере-

осіб.
з найголовніших 
школи — дати 

обгрунтування

У СУДОВОМУ процесі за- 
* питання головуючого: 
«Чи визнаєте себе винним 
повністю або частково?» —• 
обов’язкове. Хтось із підсуд
них пробує, як кажуть, ви
кручуватися, відмовлятися 
від того чи іншого моменту

і

скоєння злочину, визнає се
бе винцям частково або за
являє , що він взагалі ні в 
чому не винний. Тоді в дію 
вступають неспростовні до
кази.

Доказів було достатньо, і 
ЦІ двоє одразу визнали се
бе повністю винними. Хто- 
?-то, а В. Г. Годорожа і його 
тшшарник» 10. Кравченко 
А'зб'ю знали не зі слів, а з 
власного досвіду, що закон. 
Суспільство не потерпить по
рушень усталених норм 
иоведійки, що будь-яке Від
хилення від них обов’язково 
буде покаране. Обидва вже 
не вперше постають перед 
судом. Час було б і схаме
нутися. Так ні! Знову в п’я
ному чаду вчинили злочин. 
Знову суд, покарання.

Повністю визнав себе вин
ним і робітник УГТС Олек
сій Низельськнй, Цей. «ге
рой*-судової справи випір 

не 
ате- 
уза- 
такі 
сус-

учнів у 
суспіль

хибність

автоматичне 
формування 

свідомості і

конаність до рівня науко
вого світогляду.

У шкільному назчаль- 
ному процесі кожний спе 
ціальний предмет відпо
відно до свого змісту 
багатий матеріал для 
(етичних висновків та 
гальнень. Скажімо, 
предмети, як історія і 
пільствознавство допома
гають учням зрозуміти ре
акційну суть релігії, да
ють їм уявлення про те 
що релігія виникає вна
слідок безсилля людини в 
боротьбі із силами приро
ди.

Заслуговує уваги досвід 
учителя А. В. Іванченка, 
висвітлений у книзі «Ате
їстичне виховання учнів у 
процесі вивчення 
сгвознавства».

Автор доводить 
думки, що засвоєння нау
кових знань 
забезпечує 
атеїстичної 
тому немає потреби вести 
спеціальну роботу, спря
мовану на виховання во
йовничого атеїзму у шко
лярів і студентів. Він ра
дить, плануючи і здійсню
ючи міжпредметні зв’язки 
при вивченні суспільство
знавства, напередодні 
кожного навчального року 
на засіданнях об’єднаних 
предметно - методичних 
комісій розробляти вимо
ги до викладання кожного 
навчального предмета, 
щоб це сприяло форму
ванню світогляду учнів.

Досвідом атеїстичного 
виховання учнів на уроках 
історії СРСР ділиться з чи
тачами О. М. Алексєєв у 
книзі «Атеїстичне вихо
вання учнів на уроках іс
торії СРСР». Віч підкрес
лює, що вивчення вітчиз
няної історії в навчально
му процесі завжди мало 
першочергове значення. У 
наш час, коли релігійні 
організації прагнуть упи
сатися в сучасне суспіль
ство, дуже важливо вико

вав разом із товаришем по 
роботі Миколою Нпконовнм 
у гуртожитку, де ЖИ 1Л 
обидва. А потім — п’яна 
бійка. їх розвели, однак Ііи- 
зельський не заспокоївся. 
Пішов па кухню, взяв ножа 
і, увірвавшись до кімнати

недавнього співтрапезника, 
накинувся на нього...

Тільки «швидка допомоіа* 
відвернула трагедію.

Трохи згодом на загаль
них зборах УТТС робітник 
В. Мироненко сказав: «Я тут 
працюю тридцять п’ять ро
ків, але подібного не прига
дую...»

Над цим варто поміркува
ти. Тридцять п’ять років не 
було злочинів у колективі, 
а тут — стався. Чп випадко
во? Може, тиша приспала 
пильність вихователів? І ще 

— бійка ви-одна деталь

що про неї,
Ни.

никла під час добрячої ви
пивки. Певно, 
як і про сам конфлікт 
зс-льського з Ннконовнм, де
хто знав. Наприклад, черго
ва по гуртожитку, а те вона 
не вжила термінових захо
дів.

Байдужість? Небажання 
втручатись? Напевно. Позш

ристовувати уроки історії 
людства, щоб на їх прик
ладах довести неспромож
ність релігії.

Серед педагогів побу
тує думка, що лише гума
нітарні дисципліни сприя
ють формуванню діалекгм- 
ко-матеріалістичного сві
тогляду та атеїстичних пог
лядів школярів. Тим часом 
практика доводитз, що 
можливості для цілеспря
мованої атеїстичної робо
ти має кожен предметний. 
Як пише А. І. Будов у 

книзі «Релігійні ілюзії на 
порозі життя», від школи 
найбільше залежить, стане 
учень, який вийшов із сек
тантської сім’ї, пеоекона- 
ним атеїстом чи прийме 
віру своїх батьків.

Отже, СЬОГОДНІШНЬОМУ 
організаторові науково- 
атеїстичного виховання 
треба не тільки мати само
му глибокий науковий езі- 
тогляд, а й знати своїх 
ідейних противників, знати 
методи релігійного вихо
вання дітей І ПІДЛІТКІВ У 
сім'ях християнського сек
тантства, не тільки здійсню
вати критику релігії, а й 
пропагувати прогресивні 
методи боротьби з нею, 
прагнути до їх практично
го втілення в атеїстичній 
роботі з молоддю.

Практичні поради з цьо
го приводу дає книга І. І. 
Бражника «Діти. Релігія. 
Закон». Автор не тільки 
розкриває методи форму
вання політичної культури 
громадян, взаємодію пра
вового й атеїстичного ви
ховання, а й аналізує фор
ми і методи впливу цер
ковників і сектантів на ді
тей та підліткіз. Він зазна
чає, що атеїстичне вихо
вання молоді повинне по
чинатися ще в дошкільно
му віці.

Професія педагога ви
магає від нього всебічної 
і грунтовної наукової ос
віченості, егоїстичної пе
реконаності. Лише вчитель, 
який, постійно навчаючи, 
сам учиться, шукає нового 
в науці, закоханий у по
шук, може запалити учніз, 
навчити їх творчо застосо
вувати знання у практич
ному житті.

Б. ГОЛОВКО, 
викладач Кіровоград
ського педагогічного 
інституту імені О. С. 
Пушкіна.

ція стороннього спостеріга-Я 
ча "така зручна! Для декого'-’ 
вона стає ширмою, за якою 
можна спокійно заховатися,» ♦ 
сказавши собі: «Чому сам.-І 
я?». Забезпечити «душевний! 
комфорт» собі, а там — хочт 
трава не рости...

ХТО П’Є...

Тепер згадаймо випадок зя 
Годорожею. Він ніде не пра-я 
цював, «відпочивав» після!' 
повернення з місць позбав-! 
левпя волі. Невже про це 
піхто не знав? Але хто поці-і 
навився, чим живе ця моло
да людина, які в неї інтере
си? Можна було покласти- 
кінець його пиятикам, зму-І 
ситн працювати — задля 
його ж користі.

Однак у даному випадку 
цього не сталося. Більше то’-’ 
го, дехто, сам того, можли
во, не бажаючи, сприяв око-’ 
синю злочинів. Той, хто не 
зупинив руку, ЩО підносила! 
чарку до рота, хоч і мір цо 
зробити. Хтось скаже: прик- 
рий виняток. Додамо: а ;е 
такий, що примушує замис
литись. і <

в. МІНЯЙЛО, 
заступник прокурора 
Ленінського району 
м. Кіровограда. ; 1
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НЕЯДЕРНЛ АЛЬТЕРНАТИВА
лзз ёзрш

Радянсько- американські 
переговори В Женеві з ]|И. 
гань ядерних засобів се
редньої дальності почали
ся на фоні широких .між
народних 
зультати візиту Леоніда

відгукін на ре-

Ілліча Брежнєва у Федера
тивну Республіку Німеччи
ни. Як відомо, В ході роз
мов у Бонні Генеральний 
секретар ЦК КГІРС, Голо
ва Президії Верховної Ра 
ди СРСР зробив усе, щоб 
якомога повніше, ясніше й 
чіткіше подані радянський 
підхід до питань, що Сто- 
ять па порядку денному 
женевських переговорів.

СудячиСудячи з міжнародної 
реакції, ніхто пе лишився 
байдужим до того, що ска
зав Л. І. Брежнєв. Зрозу
міло, знайшлися такі спо
стерігачі, які завжди 
схильні по інерції сказати, 
що зони «не бачать нічо
го нового», щоб не утруд
нювати себе глибоким ана
лізом • радянських пропо
зицій. Але навіть офіційні 
представники американсь
кої адміністрації у своїх 
висловлюваннях знайшли 
за краще уникати автома
тичного негативізму. І яс
но, чому.

Но сутцнісможлнго ігно
рувати три найважливіших 
аспекти позиції Радянсь
кого Союзу, що особливо 
рельєфно визначились у ре
зультаті роз'яснень, зроб
лених Л. 1. Брежнєвим у 
Бонні. Перше — Цс серйоз
ний підхід СРСР до пере
говорів і щире прагнення 
сприяти їхньому успіхові. 
Друге — цс готовність 
СРСР сприяти такому ус
піхові кроками ь дусі доб
рої волі. Третє — це від
верто висловлювана Ра
дянським Союзом перевага 
неядерній альтернативі 
для Європи на противагу 
всім планам, доктринам і 
пропозиціям іншої сторо
ни, що роблять ставку на 
збереження ядерної аль
тернативи. тобто забезпе
чення стратегічних цілей з 

(ДОПОМОГОЮ збереження 
ядерних озброєнь у тій чи 
іншій формі. 

І кожного
боїу ВУ “чзд
нів середніх Ш«ІЛ. Більш 
як 300 делега31“ вчї£нч 
країни хвилиною мо«чанні 

яВоТоНУвХИеляаінтеТрЬнагХ- 
Агуєдо Моралеса, 

вбитого '«онтрреволюціоне. 
рами з Нікарагуа. Вони в” 
словили готоанкть НО’К’О 
го зайняти Місце полеглого 
героя, ЩО6 подати Доп°^° 
гу братньому н 
ському народові У ліквідз 
ції неписьменності.

Одппм із найпереконли
віших підтверджень того, 
ЩО радянський підхід, узя
тий у цілому, оцінено так, 
як він цього заслуговує, є 
такі слова канцлера Гель- 
мута Шмідта, сказані ним 
після переговорів на засі
данні парламентської 
фракції його власної пар
тії соціал-демократів: «У 
мене пе лишилося ніякого 
сумніву в серйозності на
міру радянського керівниц
тва з допомогою женевсь
ких переговорів досягти 
значних скорочень у галу
зі зброї середньої дальнбе- 

ЖЄ зробИТН, 
.засоби, націлені 

ОДНОГО і обох сто-
ядерні 
одіш на 
ріп, почали скорочуватись'З 4 * 
Зрозуміло, нереально чека
ти, що одна сторона почне 
їх здавати па злам, якщо 
друга вважатиме сніп ар
сенал недоторканим у дусі 
максималістської інтер
претації так званого «по
двійного рішення«. ПАЮ: 
діючі радянські ракети — 
в обмін... на американське 
повітря.

У світлі цього дуже важ
ливий той повий істогнп! 
елемент у радянській пози
ції, який внесено Л. І 
Брежнєвим у його промові 
в Бонні. Це стосується пи
тання про мораторій, тоб
то про заморожування 
кожною зі сторін своїх 
ядерних засобів, сере інію', 
дальності на початку пере
говорів. Радянський керів
ник підкреслив, що при 
згоді США на мораторій 
Радянський Союз готовий 
не просто припинити даль
ше розгортання своїх ра
кет «СС-20», а й «авансу 
вати» рух до обопільно по
годженого - загального 
більш низького рівня оз
броєнь одностороннім ско
роченням деякої частини 
своїх ядерних засобів се
редньої дальності в євро
пейській частині СРСР.

Цей радянський жест 
доброї волі, з одного боку, 
вибиває грунт з-під тверд
ження, що ідея мораторію 
є для СРСР тільки сііосо-

Голова національної ор
ганізаційної комісії з’їзду 
Івгтте Вега, яка виступила 
із звітною доповіддю, від
значила, що федерація ба
чить своїм завданням вико
нання молодого покоління, 
безмежно-відданого справі 
революції і соціалізму, го
тового наполегливо вчи
тись і працювати на благо 
народу.

ЧВЕРТЬВІКОВИЙ
БУДАПЕШТ. Чвертьвіко

вий ювілей відзначає угор
ське бюро подорожей мо
лоді та студентів «Екс
прес». За роки свого існу
вання колектив «Енспресу» 
провів велику роботу по 
розвитку молодіжного ту
ризму всередині країни. 

-Тільки минулого року 700 
тис. юнаків і дівчат ско
ристувались послугами бю
ро для ознайомлення з іс
торичними й архітектурни
ми пам’ятнами Угорщини. 
Важливі завдання виконує 
«Експрес* і а сфері роз-

Про цей, 
иайрадн- 
заРезне•

оом зберегти і закріпити 
його пресловуту «перева
гу в наземних ракетах». З 
другого, вій уточнює і роз
криває в повному вигляді 
радянську інтерпретацію 
мораторію —- не як «холо
дильника» зброї для збере
ження її на вічні часи, а 
як, користуючись а втомо- 
оілі.іізю термінологією, 
«сТерісра» двигуна проце
су скорочень. Якщо немає 
стартера, то двигун завес- 
ги куди складніше. При 
цьому, Радянський Сою» 
згодний першим на певно
му відрізку пройти шлях 
у напрямі скорочення, з 
тим, щоб обидві сторони 
прийшлії разом до кінце
вої мети при попутному 
вітрі довір я.

Зрозуміло, повинна бути 
в наявності н зустрічна го- 
товнісіь США і ГІА'ҐО в 
цілому міряти безпеку 
ЬРСР і ного союзників ти 
ми ж мірками, що й влас
ну. В цих умовах Радян
ський СОюз оун би готовий 
до радикальних скороіеїіг. 
ядерних засобів середньої 
дальності обох сторін —не 
на десятки, а на сотні оди
ниць озброєнь нього класу.

Нарешті, слід сказати і 
ще про одну важливу по
зицію в радянській страте
гії переговорів. ~ 
но суті справи, 
кальнішиіі спосіб 
чити неядерну альтернати
ву для Європи найменше 
говорять західні спостері
гачі. Невже їхні руки так 
ів’язаиі схильністю до 
ядерної зброї, що вони не 
думають закрити ’ всякі 
шляхи до її збереження 
і можливого використан
ня?

Тим часом мова йде про 
ге, що Радянський Союз 
розуміє під єдино прийнят
ним, ідеальним «нульовим 
рішенням». Таким ідеалом 
у його очах, як підкреслив 
,4. 1. Брежнєв, була б до
мовленість про повну від
мову обох сторін — Захо
ду і Сходу — від усіх ви
дів ядерної зброї серед
ньої дальності, націлених 
на об’єкти в Європі. «Ми 
взагалі за те, — •сказав 
він, — щоб в остаточному 
підсумку Європа стала 
вільною від ядерної зброї 
— і середньої дальності, і 
і активної».

Історичне значення цієї 
іаявн в момент початку 
переговорів у Женеві по- ’ 
лягає в тому, що знайшла
ся країна і знайшовся 
уряд, які взяли на себе 
мужність і відповідаль
ність прокламувати ідеал 
європейського ядерного 
роззброєння, визначити но- 
ю в руслі практичної полі
тики і поставити його на 
порядок денний міжнарод
ної дипломатії.

Від Женеви -- до без- 
ядериої Європи. Таким ви
глядає маршрут, пропоно
ваний Радянським Союзом.

Спартащ БЄГЛОЗ. 
|АПН|.

витну міжнародного туриз
му. в 1980 р. понад 100 
тис. угорських юнаків 1 
дівчат побували по путіо- . 
нах «Експрзсу» за кордо-' 
ном, насамперед у соціаліс 
гичних країнах.

У ДВА РАЗИ
БІЛЬШЕ

ЗАХІДНИМ БЕРЛІН. Без
робіття серед молоді а За
хідному Берліні продовжує 
зростати швидкими темпа
ми. Як видно з повідомлен
ня місьного управління у 
питаннях праці, загальне 
число безробітних віком 
до 20 років збільшилось у 
листопаді порівняно з 
жовтнем майже на 11 про
центів.

Зараз не мають можли
вості дістати роботу або 
місце учня на оиробництзі 
майже 12 проц. західноберл 
пінських юнаків і дівчат.. 
Це о два рази більше, ніж 
рік тому,
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ЦІ СЛОВА сказав своїм 
друзям у Москві Федір 

Шаляпін-молодший, син 
великого російського ар
тиста. Живучи в Римі, він 
усією душею — б Москві. 
Цього чергового приїзду 
він гостював у нашій сто
лиці більше тижня. І всі 
дні були наповнені хви
люючими зустрічами.

Його приймали в Мі
ністерстві культури СРСР, 
у Державному музеї му
зичної культури імені 
Глінки. Побував він в от
чому будинку, який рес
таврується, щоб стати 
музеєм Ф. І. Шаляпіна та 
історії російського вока
лу. Він був у гостях у 
друга дитинства — ра
дянського композитора 
Ю. М. Слонова, провів 
цілий вечір у гостях у 
Івана Семеновича Коз- 
ловського, зустрічався із 
Сергієм Володимирови
чем Михалковим, з ви-

з БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

„Я ПОСПІШАВ ДО ВАС...“
датною співачкою Оле
ною Володимирівною 
Образцсзою, з багатьма 
старими й новими друзя
ми.

Федір Шаляпін- мо
лодший — не просто 
гість Москви. Він давно 
бере найжвавішу участь 
у реставрації будинку 
Шаляпіних на вулиці 
Чайковського, 25, з гли
боким задоволенням і 
радістю допомагає у 
створенні музею. Крім 
того, він продовжує бла
городну справу, яку по
чав іще разом зі своїм 
рідним братом, відомим 
художником Бооисом
ІІІаляпіним (помер 1979 
року), — перевозить у 
Москву художні скарби,

Що зберігалися в сім і 
Шаляпіних. Федір Федо
рович вважає, що ці цін
ності належать Батьків
щині і повинні бути по
вернуті їй. Цього разу 
О'н привіз і передав Мі
ністерству культури
СРСР три пейзажі Левіта- 
на, п ять робіт Сєрова, 
°Дну картину Коровіна. 
Коли йому в Міністерстві 
культури висловили по
дяку за щедрі дари, він 
відповів, що дякувати 
йому не варто: «Це мій 
обов язок '— повернути 
на Батьківщину твори 
мистецтва, колись пода
ровані батькові друзями- 
художниками».

Кілька років тому Фе
дір і Борис Шаляпіни по-

вернули в Москву порт
рет їхнього батька, напи
саний свого часу двома 
знаменитими живопис
цями Росії — Костянти
ном Коровіним і Вален-* 
тином Сєровим. Величез
ний чудовий портрет нині 
зберігається в Державно
му музеї музичної куль
тури імені Глінки. Крім 
того, Борис Федорович 
передав у дар москвича,л 
ряд робіт зі своєї персо
нальної виставки, що від
булася в Москві 1975 ро
ку: портрети Сергія Рах- 
манінова, Сергія Про- 
коф'єва, Сергія Коненко
ва, Галини Уланової. Фе
дір Федорович має на
мір іще раз з’їздити в 
США, де жив його брат,

і привезти звідти ' решту 
художніх творів, які збе
рігаються у вдови Бори
са Шаляпіна: портрет
Федора Івановича Шаля
піна, що його написав 
сам Борис, інші його ро
боти, малюнки і карика
тури Валентина Сєрова.

Москвичі із симпатією 
ставляться до Федора 
Федоровича. Коли він 
був у Великому театрі на 
«Хованщині», його пізна
ли і з усіх боків потягну
лися руки за автографа
ми. З величезним хвилю
ванням він вийшов після 
вистави на сцену Велико
го театру, де його при
йняла О. В. Образцова, 
все ще в костюмі Мар- 
фи. Видатна радянська

акторка зустрілася з мо
лодим Шаляпіним на 
сцені, де творив його 
батько і де він хлоп
чиком дивився і слу
хав вистави, сидячи в 
суфлерській будці. 

Схвильований, він каже: 
«Який прекрасний дует був 
би з участю мого батька та 
Олени Володимирівни! 
Батько взагалі був небай
дужим до талановитих 
людей і дуже любив пра
цювати з ними. Можу со
бі уявити, як він зрадів 
би блискучому таланту 
Олени Володимирівни. 
Вона покорила б його від
разу й назавжди».

«Люблю Москву — це 
Батьківщина. Житиму на
дією на скору нову зу
стріч з нею», — сказав 
він нам на прощання.

Т. ЄМЕЛЬЯНОВ.

(АПН|.

ТРЕТІ СПОРТИВНІ ІГРИ МОЛОДІ УКРАЇНИ: 
ОСТАННІ СТАРТИ РОКУ

Є Щ Е Н А Д її
24 грудня в Тернополі 

почнеться фінальний турнір 
з класичної боротьби в залік 
Третіх спортивних ігор мо
лоді республіки. Цс останні 
цьогорічні змагання такого 
ранте. У кіровогр їдців поки 
що 630 очок. Цс третій по
казник у їхній групі. А попе
реду — команда Чернівець
кої області (999 очок), другі 
лідери 
(881,5 очка).

Найбільший 
пилку області 
кетболіїткп, які 
боротьбі закріпилися 
четвертому місці (120 очок). 
Дев’ять вихованців Кірово
градських тренерів увіходи
ли до складу збірної респуб
ліканської пади ДСТ «Аван- 
тард>, що змагалася за при
зі: в міжвідомчій першості 
України з футболу за про
грамою Третіх спортивних 
ігор. Авангардівпі здобули 
«•• олсто». Є ще 102 оч са. А 
гєс.’іа пальчики привезли їх 
додомА- 116. Виручила збір
ну області вихованка світ.дл- 
водського тречера Анатолія 
Котенка Марина Корвегіна, 
котра на турнірі з плавання 
в Капкові не мала собі рів
них у .чаплині на 200 метрів 
стн 'ем батерфляй. Тат же 
на стометрівці вона завою
вала срібнч нагороду. За 
попередніми підрахунками. 
Корнегіна набрала 99 очок, 

результат — 97.

хмелйіичанії

внесок у ко- 
зробнли бас- 

в упертій 
на

Міпімалі ні здобх тип v ст-п 
попиків. Фехтувальників, 
нреДстаї инків кінного сипо
та’. ІІідве пі збірну дзюдоїс
ти, гандболісти і гандболіст- 
ьи. стрільці КУЛЬОНИКИ. які 
отримали нулі.

Тут доречно згадати, то 
її збірна футболістів не дала 
жодного очка, 
.авангардівпі. то 
виді ми мали 
Звідси висновок: 
майстерності юних футболіс
тів якоюсь мірою розв’язу
ються в авангарді всяких 
колективах, інші ж відом
ства пустили цю справу на 
самоплив.

Отже, через дев’ять днів 
— турнір борців класичного 
стилю. Паша збірна з цього 
виду спорту сподівається 
теж бути в числі тих. хто 
дав області найбільшу кіль
кість очок. Будемо ж надія
тись, що нинішній спортив
ний рік на Третіх спортив
них іграх молоді України 
кіровоградці завершать, 
прописавшись у трійні ліде
рів.

i якби не
ii у цьому 
б прочерк.
проблеми

Ю. ПОВОРОЗКО, 
навчально-спортив- 
еідділом обласного

зав.
ним 
спорткомітету.

Оголошується збір
для членів майбутніх клубів любителів бігу,

для всіх, хто хоче бути бадьорим •

областного комитета

в

ШСМ Украины,

На украинском языке. Індекс 61107.EK 05293.

Минулої неділі 
на першості облас
ті з художньої гім
настики 
факультету 
ховання 
ррадського 
стптуту і 
сперту Тетяна Мо
роз знову довела, 
що вона найся п.ні
ша на Кіровоград- 
іцнні. А перед цим 
вона здобула золо
ту нагороду за кра
щий результат з 
багатоборства на 
вс.есою.чному турні
рі «Кубок Прчба і- 
тики» 
Тетяна 
член 
команд ресяуб ііки 
і Центральної ради 
ДСТ «Буревісник». 
Тренує здібну
спортсменку В. 
Бпковя.
Фото В ЧЕРЕД
НИЧЕНКА.

студентіта
• Фізіш- 

Кірово- 
леді’і- 

майстер

КОР.: Аркаді к> Сергійови
чу, в постанові йдеться 
про послідовне прищеплен
ня молодим людям потреби 
фізичного й 
вдосконалення, 
в них високих 
якостей. І комсомольські 
та фізнультурні активісти 
мають показати в цьому 
особистий ппиклад. Які ж 
їхня позиція?

Подольський: 
що ми можемо 
проводити масові спортив
ні турніри, свідчить легко
атлетичний пробіг, який 
було влаштовано за про
грамою Тижня фізкульту
ри і спорту на Україні. То
ді на старт вийшло понад 
сім тисяч фізкультурників 
різних вікових груп. А пе
ред цим були підготовчі 
старти в колективах фіз
культури. Групи фізкуль
турників очолили фізорги 
і комсорги. Тож була пєе- 
на віддача. Надалі такі 
пробіги ми будемо прово
дити кілька 
Наприклад, 
ступного року на кросозу 
дистанцію міського фі
нального пробігу вийде 
близько 14 тисяч робітни
ків. школярів та студентів. 
Одним з етапів підготовки 
до таких 
створення 
лів бігу, 
відкрити Б 
рорайоні міста,- при робіт
ничих і студентських гур
тожитках, у парках культу
ри і відпочинку. Щоб такі 
клуби дали користь, слід 
організувати спеціальні 
штаби сприяння: той, хто 
виявив бажання щоденно 
бігати, має отримали чон- 
сулотацію лікаря, інструк
тора по спорту, інших фа
хівців.

КОР-: Як це конкретно 
робитиметься?

Подольський: Одного
дня, коли ми вже рпзв я- 
жемо всі попередні Оізгл- 
нізаційні питання, тобю

морального 
виховання 

вольових

Про те, 
і вміємо

разів на рік. 
у травні на-

пробігів буде 
клубів любиіе- 

Іх передбачено 
кожному м!:<-

«Молодой коммунар»

орган Кировоградского

-------------- ПРИЦІЛ — НА-МАСОВІСТЬ -------------
Більше трьох місяців минуло після прийняття поста

нови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше 
піднесення масовості фізичної культури і спорту». Як 
.’.орієнтувались у цьому напрямі ради колективів фіз
культури обласного центру, які заходи намічаються 
на наступний рік?

Наш кореспондент веде роїмову на цю тему з го
ловою міського спорткомитету А. С. Подільським.

намітимо координацію дій 
усіх членів 
гуртожитку, біля 
будинку, на бході до пар
ку, стадіону буде оголо
шено: «Всіх, хто бажає ста
ти активним членом клубу 
любителів бігу, запрошує
мо на загальний збір». 
Укажемо місце збору. Тут 
перед жителями мікрора
йон/ виступлять люди, які 
вже багато років бігаюти 
щоранку організовано, 
тобто група/ли, і самостій
но, виступлять чемпіони і 
споотсменм, лікарі і викла
дачі факультету фїзвихо- 
вання педінституту. Тут і 
вирішимо, як кому бігати. 
А восени проведемо вже 
міські змагання між коман
дами таких клубів. До ре
чі, я таблицю спортивних 
змагань з нового року 
вносяться турніри між 
збірними мікрорайонів Кі
ровограда.

КОР.: А що буде зробле
но для поліпшення споп- 
тивної бази?

Подольський: Ми часто 
говоримо про будівництво 
нових спортивних баз і 
Еодночас інколи забуває
мо про експлуатацію на
явних. Нові ми будувати
мемо— прості, за місцем 
проживання. Біля житло- 
аих будинків, гуртожитків 
обладнаємо ігрові майдан
чики, встановимо перекла
дини різної висоти, гім
настичні драбини, тенісні 
столи. Але цією справою 
повинні займатись не тіль
ки фізкультурні активісти і

штабу, біля
< вашого

працівники жеків. У поста
нові йдеться про вдоско
налення нормативно-пра
вових актів, про організа
цію фізкультурно-масової 
р-'боти за місцем прожи
вання населення, включаю
чи порядок виділення не- 
житлозих приміщень, їх 
обладнання, утримання 
спортивних споруд, фінан
сування спортивної робо
ти, участь шефських орга
нізацій у матеріально-тех
нічному забезпеченні. Про 
останню з цих вимог варто 
повести розмову ширше, 
серйозно й принципово. 
Адже спеціальними рішен
нями райвиконкомів уже 
давно було визначено, яке 
підприємство закріплено 
за тією чи іншою школою, 
женем, домоуправлінням, 
що і де воно має збуду
вати. Поки що ці рішення 
виконуються дуже повіль
но.

Щодо експлуатації спор
тивних споруд. У нас крім 
типових стадіонів тепер є 
понад 200 спортивних май
данчиків, 61 спортзал. Ве
чорами ці бази нерідко 
пустують. А туг могли б 
поацювати групи здоров'я, 
гімнастичні жіночі 
їх треба створити 
усім у спортзалах 
«Чеовона зірка»,
тоакторних гідооагрегатії*, 
обласної оади ДСТ «Спар- 
так». Найближчим часом 
ми проведемо рейд-пере- 
вірку і встановимо точну 
формулу ефективності ви-

користання наявних баз, 
особливо у вихідні дні.

КОР.: До редакції надхо
дять сигнали, що с бага
тьох виробничих колекти
вах не проводять занять з 
виробничої гімнастики, за
були про неї і в багатьох 
навчальних закладах. Ян 
же розв’язуватиметься да
на проблема?

Подольський: Підіть у
будівельний, машинобудів
ний технікуми, на олійжир- 
ісомбінат, швейну фабрику. 
Тут завжди влаштовують 
уроки виообничої гімнас
тики, фізкультпаузи. У 
цих колективах на належ
ному рівні і спортивно-ма
сова робота. Тепер ми ста
вимо вимогу перед кож
ним інструктором по спор
ту — перш за все прово
дити виробничу гімнасти
ку в цехах, на всіх вироб
ничих дільницях. На спеці
альному семінарі, на кур
сах підготуємо громадсь
ких інструкторів. Якщо ж 
учителі фізкультури 
гальноосвітніх шкіл і 
кладачі фізвихсвання 
редніх спеціальних та
щих навчальних закладів 
"забули про виробничу, й 
ранкову гімнастику, фіз
культпаузи, то вони просто 
не виконують сповна сво
їх прямих обов’язків. Вис
новки хай зроблять керів
ники цих закладів.

КОР.: Що ж ,головне на 
шляху до піднесення масо
вості Фізичної культури і 
сплату?

Подольський: 
спортивних 
лективах 
Проводити 
гуляоно," з 
кількістю 
тільки заради 
вручити грамоти, 
чи медалі. Якщо говорити 
про молодіжну аудиторію, 
то тут /ли чекаємо допо
моги від комсомольських 
активістів, котрі працюють 
безпосередньо в колекти
вах.

за-
БИ-
се-
ви-

групи. 
перед- 
заводу 
заводу

Більше 
змагань у нс- 
фізкультури! 

їх треба рє- 
максимальною 
учасників. І не 

того, щоб 
значки

Особисто-ьоман^на моло
діжна першість "Області з ■ 
боксу два дні проходила в 
Будинку фізкультури заво
ду «Червона зірка». На кі
ровоградському рингу свої 
здібності ДРМЙНСТрУВПЛИ 
представники шкіряної ру
кавички 1960 —1963 піків 
народження.

Добре виступили вихо
ванці спеціалізованої

БОКС

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

ДЮСШ колективу фізкуль
тури «Радист» заводу ра- 
Діовиробів. Переможцями у 
своїх вагових категоріях 
'■тали - другорозрядчнкн 
Юрій Ломакін. Олег Гага- 
Ійн. попшорозрялннки 
Олександр Родак, . Сергій

Коптєлін. Сергій Довгань, 
кандидат у майстри спорту 
Сергій Комаров і псошо-. 
розрядник Олександр Риб-’ 
ка з «Трудових резервів»4.

У командному заліку 
найвища сходинка п’єдес
талу пошани дісталася ат-

летам «Радиста», друге 
місце посіли представники 
обласної ради ДСТ ♦Трудо
ві резерви», третє — ■»Бу
ревісника».

В. с. редактора 
А. РОМАНЮК. •

Обсяг 0.5 ппук. ари.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального сскретл- 
оя — 2-46 87; відділу комсомольського 
і'«1? “ відділу пропаганди —
о «с о ’ фДДІлу учнівської молоді — 
2-4„-35: відділу війсьново-пзтоіотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії — 
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної 

•'»»Іі - 3-03-53.
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