ВИДАТНИЙ ДІЯЧ

ПАРТІЇ І ДЕРЖАВИ
«Вірний син партії і народу» — так називається доку
ментальний фільм, випущений на екран
столиці. Він
присвячений 75-річчю
Генерального
секретаря Цї<
КПРС, Голози Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєва, яке урочисто відзначили радянський народ, про
гресивна світова громадськість.
Екран відтворив вручення видатному політичному дія
чеві сучасності найвищої нагороди Батьківщини — орде
на Леніна, і медалі «Золота Зірка» Героя
Радянського
Союзу, а також нагород ряду інших країн. Ці акти стали
виявом високого авторитету і поваги, які завоював то
вариш Л. !. Брежнєв невтомною діяльністю на благо на
роду, справи миру і торжества ідеалів комунізму.

До фільму включено виступи Леоніда Ілліча Брежнє
ва при врученні нагород, в яких він запевнив, що буде
і далі не шкодувати сил в ім’я нових успіхів безсмерт
ної ленінської справи.
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• Четвер, 18 ЛЮТОГО 1982 року • “21 і20м>- • гТа

Кінострічку створено на Центральній студії докумен
тальних фільмів.
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ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ

СТЕНДИ • •є
З МЕТАЛОЛОМУ
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Коли заходиш
на по
двір'я Добровеличківської
райсільгосптехніки,
в очі
впадає
написане
вели
кими літерами гасло: «Ко
лектив бригади П. Котрикова з цеху
ремонту ко
робок
швидкостей став
ініціатором почину: «Оди
надцяту п’ятирічку — до
115-ї річниці
з дня на
родження
В. І. Леніна».
Обмовимося
зразу, що
комсомольсько- молодіж
на бригада порівняно мо
лода: з часу її створення
минуло трохи більше двох
років. КМК взявся освою
вати зовсім нову справу—
і ремонт коробок швидкос| тей тракторів Т-150. Щоб
читач мав деяке уявлення
про цей складний вузол
потужного агрегату, варто
відзначити,
що
Еажить
еін
близько півтонни, а
вартість його ремонту до
рівнює вартості
ремонту
колісного трактора. В кол
госпних майстернях його
не полагодиш, в ПОЛЬОВИХ
умовах — тим
паче. Потрібні спеціальні
стенди
для діагностики поломок,
для їх усунення, обкатки
коробок. В
райсільгосптехніці таких
стендіс не
було.
Завідуючий ремонтною
майстернею Георгій Васильович Ламницький, по
казуючи мені цех, розпо
відає:
— Виробнича площа на
шої майстерні невелика, а
саме
на ній треба було
виділити місце для ремон
ту коробок. Ми вирішили,
що тут необхідна замкну
та технологічна лінія, яка
дасть змогу на обмеженій
території розмістити всі
стенди, створити, по суті,
цех у цеху. Для цього бу
ла створена технологічна
група під
керівництвом
Юрія Яковича Шевченка.
Крім членів бригади, до
неї увійшли кращі раціо
налізатори
райсільгосптехніки Федір Григорович
Пуля, Григорій Федорович Щербатюк,
єлектрослюсар Едуард Михайло
вич Селюнін
та слюсар
по ремонту
обладнання
Микола
Васильович Мі
рошниченко.
Перший стенд
для де
монтажу коробок вийшов
на славу, хоча виготовили
його з
металолому. Над
кресленням сиділи вечо
рами, у вихідні дні. Вда
лий
початок
окрилив.
Працювали з ентузіазмом,
намагаючись
в короткий
строк запустити
.ліні о.
Г. В. Ламницький із задо
воленням показує стенди,
ущо не відрізняються від
заводських
(заводський
стенд коштує більше п'яти
тисяч, а умільці райсіль-

і

госптехніки виготовили їх
більше десяти!) розповідає про них:
— На обкатку коробки,
наприклад,
потрібно 38 кілограмів дефі
цитного мастила. Після об
катки воно вже не викори
стовувалось. До речі, час
то надходять
на ремонт
коробки швидкостей, які
не відпрацювали й трети
ну встановленого моторе
сурсу тому, що е колгоспах
за браком
необхідного
мастила використовували
його замінник.
Тому в
бригаді виготовили і змон
тували автомат для фільт
рації мастила.
По-моєму, найхарактер
ніша риса цьсго КМК —
бережливість. Кожен член
колективу старається зде
шевити ремонт. Тут стало
правилом реставрувати всі
старі деталі, що дає чима
лу економію.
Приміром,
новий вторинний вал кош
тує тридцять карбованців
а реставрація старого —
всього п'ять. Бригада га
рантує безаварійну роботу
відремонтованої коробки
протягом року.
І варто
сказати, що за час існуван
ня КМК сюди ще не над
ходила жодна рекламація.
Все це завдяки нововве
денням. Раніше для што
пора вала приводу викори
стовувалась гайка. Бід віб
рації вона відкручувалась,
виводила складний вузол
з ладу. Умільці
заміни.тл
її штопорним
кільцем.
Гартування деталей стру
мом високої частоти, тер
мічна обробка, наварюван
ня металу в середовищі
водяної пари — ось дале
ко не повний перелік пе
редових методів праці.
Минулий рік бригада за
вершила достроково. Було
відремонтовано
463 ко
робки замість 380 по пла
ну.
— Нам іноді буває дуже
прикро, — говорить бри
гадир Петро Котрикоз, —
коли
надходять коробки
швидкостей, що вийшли з
паду від неправильної ек
сплуатації.
Адже госпо
дарство несе значьі збит
ки 6ІД простою потужних
Машин. Нині ми вирішуємо
питання
виїзду окремих
члеьів КМК в колгоспи ра
йону для профілактичних
робіт.
планом
З виробничим
першого
/
місяця
др/гого
-----------п’ятироку одинадцятої
річки бригада справилась
успішно:
Передостанній
тиждень лютого, присвяче
ний братній
Грузії, ко
лектив вирішив відзначи
ти ударною працею: здати
в експлуатацію надпланокоробки.
ві полагоджені

В. САВЕЛЬЄВ.
ПЗ

ЕКОНОМІКА ПОВИННА БУТИ ЕКОНО/АНОЮ
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Мп вже звикли, що
• в комсомольсько-молодіж
них колективах, які по
стійно лідирують у соціа
лістичному змаганні, спра
ви в усіх ланках його
життя також найкращі. 1,
здебільшого, цс дійсно так.
Постійна боротьба з будьяким проявом недисциплі
нованості, творчий підхід
до
--------------справи.
ініціатива
кожного члена КМК —
запорука успіху.
Багато хорошого можна
сказати про КМК ваптажної слектровозвої колоті імені GO-річчя ком
сомолу України Зпам’яиського локомотивного де
по. Цей колектив існує з
1975 року. За ініціативою
парторгаї.'ізації депо тоді
було створено дві комсо
мольсько-молодіжні коло
ни. їх очолили Анатолій
Ониіпспко і Анатолій Рогов. Іпюв час, визначався
головний напрям роботи,
шліфувались обидва ко
лективи. Особисте «я» пе
рековувалось у загальне і
невід’ємпс
«ми». У депо
...... * .......
все частіше стали говорити про колону, якою
керував Анатолій Опи___
щепко. Але по-справжньо
му визнали колектив то
лі, коли колону очолив
Володимир Шелест.
Які якості повинен мати
сьогодні керівник КМК?
По-перше — професіона
лізм. Володимиру його не
треба було позичати: 10
років тому прийшов він у

депо помічником машиніс
та. Чотири роки наполег
ливо оволодівав 'тонкоща
ми водіння електровоза.
Став першокласним спе
ціалістом, майстром своєї
справи. Пізніше сам як
громадський маїшіпіст-іиструктор відкривав почат
ківцям обрії улюбленої
професії. Прийшла впев- '
ясність у своїх силах, чіт
ко визначився ГОЛОВНШІ"
напрям усього життя -цс була зрілість.
Йшов рік знаменних дат
у житті молоді країни —
60-річчя ВЛКСМ і комсо
молу України. КАЇК зу
стрів ювілеї гідною тру
довою перемогою: став
переможцем соціалістич
ного змагання серед КМК
області. За високі досяг
нення їхня колона здобу
ла почесне право назива
тися коловою імені 60-річ
чя комсомолу України.
Два рокиі тому колону
комуніст
очолив молодий
?
Сергій ГІу;гачов.
Молоді машиністи не
втратили своїх позицій.
Виробниче завдання 1981
року вони виконалп достроково, економія електроепергії — очевидна. За
цей період молоді заліз
ничники перевезли додат
ково 881 917 тонн важли
вих народногосподарських
ЗСКОНОМИЛИ
вантажів,
кіловат-годину
138 481
провели
електроенергії,
додатково 1947 важкова
гових поїздів.

доскопа.ю весні електро
Позицій не втратили, а
воз, потрібно наполегливо
чи зміцнили їх? Сталося
оволодівати практичними
так, шо колектив за остан
навиками, брати па -озбро
ні шість місяців не при
єння весь арсенал передо
множив своїх здобутків.
вих методів.
Тільки тому, ЩО в колоні
Урок не пройшов дар
16 бригад не виконали
ма. В кінці року Валерій
завдання но економії, пе
зі своїм помічником Ана
ревитратили значну кіль
толієм Сиротою вийшли у
кість
електроенергії. У
комсомольця Віталія Кузьчисло передових
бригад
мепка, приміром, переви
колективу. 1 не успіх не
тільки Валерія, а і його
трата електроенергії ста
новить 11 307 кіловат-го
наставника. \\абуть, не
було в КМК таких почи
дин. Хлопець усього дру
нань, на які пе відгукнув
гий рік водить електрово
ся б А. Г. Корчевий. Всі
зи. Не все дається від
сили, все своє уміння вів
разу.
передає молодим
маши
Хочеться
вірити, що
ністам. Юне поповнення,
невикористані можливості
яке приходить V депо з
16 бригад, які заборгува
ли стільки" електроенергії. . МПТУ-2. має чуйного пе
дагога. тактовного това
змусять їх серйозно уже
риша. Скільки їх. вчораш
сьогодні задуматись над
ніх учнів пройшли прак
тим, як працювати далі,
тику на його електровозі.
Адже є в кого вчитися.
Душею КМК. її ядром
Анатолій Григорович Корє комсомольська група.
чевий. наприклад, мину
Тон у починаннях задає
лого року провів 59 важ
гоупкомсорг
Володимир
ковагових поїздів, перевіз
Литвинов, перший поміч
додатково
29 166. тонн
ник керівника КМК. Стеж
вантажу, зекономив 35 742
кою Володимира пішов і
кіловат-години
електро
його
молодший
брат
енергії.
Він — громад
Олександр, який працює
ський
машипіст-іцструкмашиністом у цьому ж
тор, керує школою пере
колективі. Обидва бра
дового досвіду. Навчання
ти — молоді комуністи.
дає вагомі результати. У
Та не тільки внкоиапйого підшефного . комсо
ням вироПпичпх планів
мольця Валерія Белименживе КМК. Колектив акка, наприклад, виявили
ТИВІ1О прапює з мчиямп
значну перевитрату елек
середньої школи № 2, до
троенергії. Довелося Ана
помагає їм обрати май
толію Григоровичу пого
бутній життєвим шлях.
ворити з Валсрієм. Роз
Постійно відвідують шко
питав хлопця про тс. як
лу кращі машиністи коло
вій водить електровоз, ви
ни. розповідають про по
вчили удвох записи стрі
трібну і цікаву професію
чок швидкостемірів. Ра
залізничника, запрошують
зом шукали шляхи запо
учнів V депо. Тут БОНН
бігання втратам.
Наука
мають змогу докладно
водіння електровоза ду
ознайомитися з усіма про
же гонка: трохи збільшиш
фесіями па залізниці.
швидкість—уже й вийшов
Нинішнього року КМК
з графіка руху. А як на
очолив громадський маслідок — вимушений про
шиніст-іпструктор Микола
стій перед вхідними сиг
Умаиець. На другий рік
нальними вогнями, додат
одинадцятої
п’ятирічки
кові заграти енергії на
молоді залізничники взя
гальмування і розгін. При
ли підвищені соціалістич
смілому ж водінні состава
ні зобов’язання.
сам профіль дороги дає
можливість
економити
Н САВЕНКО,
електроенергію, викорис
громадський корес
товуючи інерційні сили на
пондент «Молодого
підйомах і спусках. Щоб
комунара».
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НАУКОВЦІ — ШКОЛІ

Як ми вже повідомляли, в Павлиськіи середній
школі імені в. О. Сухомлинського відбулося виїзне
засідання вчених кафедр педагогіки, психологи і хо
рового диригування
та методики музичного вихо
вання Кіровоградського державного педагогічного
інституту імені О. С. Пушкіна і вчителів місцевої се
редньої шкели та спіє робітників педагогічно-мемо
ріального музею Василя Олександровича Сухомлин
ського.
зі*.

яльпості учнів на уроці і в
по іаурочії'пі
час. 1 піі'й
настановами Суко.млніїського щодо проведения уро
ку керуються передо й пе
дагогічні
колективи ІІавлнської середньої піки І І
імені В. О. Сухомлинського,
Онуфріївськоі десят.'річ
нії, Маловпсківської СІП
№ 3, Коміпнуватської де
сятирічки ІІоврукраїнського району, середньої ніко
ли №14 м. Кіровограда,
де одним із шляхів підви
щення якості знань є ііітенсифікачія процесу нав
чання.

«... Не можна зводити
духовний світ
маленької
людини до одного навчан
ня. Якщо ми будемо праг
ну ти до того, щоб усі сили
дитячої душі були ПОГЛІ'.Ну ІІ лише уроками, жіігтя дитини стапе иестсрибути
ним. Вона повинна
школярем, а
11Є тільки
перш
за все людиною з
багатогранними іитересаіірагненпями, дапитамп,
ми», — так писав Василь
Олександрович Сухомлинськнн у «Листі про педа
гогічну стику». Про школу
Останнім часом у'науко
радості мріяв видатний пе
вих дослідженнях
І
в
дагог. Такою
ГІавлпська
шкільній
практиці
все
середня і стала для сотень,
більше уваги приділяється
її вихованців. Ця школа проблемному
навчанню.
то Палац піонерів і
Ного суть — _ створення
музична школа, спортивна
теоретичних або практич
школа і дослідницька ла
них труднощів для учнів
бораторія, науковий центр
у процесі
навчання. ІІри
і станція юних натураліс
їх подоланні формується
тів.
дитяча пізнавальна актив
Сухо.млниськпй вважав, ність, розвиваються інте
що виховувати юнь тільки лектуальна. емоційна і во
на одних уроках ііеможліь льова сторони
особи. Ос
во і непотрібно. Вчитель новне завдання проблем
повинен обов’язково спіл ного навчання — підготу
куватися
з учнем і поза вати учнів до самостійної
школою. Зустрічі з видат праці над
підруі|ііііка;лп,
ними людьми села чи міс до творчої праці, розвину
та, вечори відпочинку, по ти V
них інтелекту 3 ТЬіІІ
ходи по рідному краю — можливості для
майбут
все це чудово. Та замало. ньої діяльності в умовах
Щоб хлопчик
чи дівча науково-технічного і соці
проявили
певний інтерес ального прогресу.
до чогось, щоб зміцнилося
Вдало використовує’ ме
у маленькому серці почут тоди проблемного иавчиятя власної гідності,
необ ■ ня викладач
хімії серед
хідно розбудити в дитині ньої шкоти № 13 м. Кіро
совість,
чутливість
до вограда старший учитель
кожного еюва вчителя. А Тетяна Василівна Колмадля цього варто привести кова, яка вміло
впк'орпучнів у кімнату казок, біб стовує педагогічну спа V
ліотеку, музичну кімнату, щину В. О. Сухомлннсьмайстерню.
дослідну ді кого по розвитку творчої
лянку... І найголовніше
думки учнів па
уроках
треба дати дітям добрих шляхам підвищення роті
вихователів.
’ хімічного
експерименту,
Допомогти
педагогам вмілого використання на
практично втілювати ідеї очних посібників.
В. О. Сухомлинського, пе
Про не і йшла
мова в
ревірити, як вони викори доповіді
завідуючого ка
стовують педагогічну спад федрою педагогіки Кірово
щину видатного педагога в градського
педінституту,
комуністичному вихованні кандидата
педагогічних
підростаючого
поколіти я паук Д. 10. Стельмухова.
відповідно
до
вимог
Про те. як у ГІавлйській
XXVI з'їзду КПРС — та десятирічці впроваджують
кою була
головна
тема ся ідеї В. О. Сухомлннсьспільного виїзного засідан кого
по-комуністіїчпому
ня науковців і практиків. вихованню підростаючого
Тема важлива й актуаль покоління, розповів дирек
на, особливо пінії,
коли тор школи кандидат педа
перед народною
освітою гогічних
наук Г. К. На
одинадцята п’ятирічка по стасьей. Завідуючії кафед
ставила складні і відпові рою психології педінстидальні зардапня — підви■ туту кандидат психологіч
щити якість навчання, тру них паук Н. О. Головань
дового і морального вихо зупинилася па досліджеивання
в школі,
па діліі пях кафедри з проб темп
зміцнити зв’язок навчання; комуністичного виховання.
з життям, поліпшити під
і глибокими
Цікавими
готовку школярів До су■ були виступи
дону гага
спільно корисної праці.
УРСР
Верховної Ради
У
підвищенні
якостіі вчителя-методиста
Павзнань і формуванні соці• лпської десятирічки К. М.
ально активної особистос■ Жалепко, директора педаті велика роль належить> гогічио-меморіалі.пого мувивченню і творчому вті-• зсю В. О. Сухомлинського
леїііио педагогічної спад ГІ. Д. Зелепгура, старшого
щини
II. І\.
Крупськіїї, викладача кафедри педа
А. С. Макар,еіЩа,
В. О.
гогіки кандидата педаго
Сухомлинського. Одепжі- гічних паук Т. В. Азарової,
ла
загальне
визнання в ч 11 те ;і ь к 11 М а л о в и с к і з с ь кої
педагогічних
колективів СШ № 3 імені В. І. Лені
практика В. О. Сухомлшї- на 3. М. Савнцької та б.аського
по
підвищеннюі гатьох інших.
ефективності навчального•
Вчителі
продовжили
процесу. Особливо ЦІПІІИ- розмову про СПІЛЬНІ проб
ми подагог-поватор
педагог-новатор вва леми дослідних робіт без
жав єдність навчання і ви посередньо у к часах дес.іховання,
організацію са• тпрічки.
мостійної пізнавальної діТ. БОРИСОВА.

~~

спочатку не збагнув важ
серед
місце у змаганніі
Щомісяця ливості завдання і несер
КМК заводуйозно до нього поставив
завдання на
він виконує
ся, того дня показав прик
проц-игіз.
Стаоіль120
прОЦв
лад у праці — виконав по
ність успіхів зазжди ВИВО
трійну норму. Зміна спра
КМК
а
число
пзредоДИТЬ !*»•••— —
вилася із завданням за
вих.
добу.
майстср
Керує зміною
І олоеним у роботі ХЛОП
М. М. Шапозап, групком- ЦІ зважають застосування
сорг _ Олександр Лавр^найпередовішої техноло
ченко. У складі цього ко гії обообки деталей. Зав
лективу 20 чоловік, біль
жди стараються впровади
ше
половини з Н-ІХ
ти якусь новинку, семи а
комсомольці. Зміна вклю
придумати пристрій, щоо
чає а себе людей різних
поліпшити роботу, приско
професій — токарів» фре рити
процес
обробки.
зерувальників,
свердлу
Минулого року, скажім^
вальників,
сгр/гальникі л.
м. Г. Рабинюк запропону
Частина
верстатників
вав замісіь центруючого
патрона (з якими на зазоді проблема) застосувати
звичайнісінький трикула-іний. Поставили перехід
ний конус задньої бабки.
Це дало змогу користува
тися свердлами різних ді
аметрів і центрувати будьяк/ деталь.
Тамара Демуоа, що дов
гий час працювала секре
КМК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
тарем комітету комсомо
лу зазоду і пам ятає ко
О.
Д.
Апостол.
парторг
ни (цю думку відстоювала
лектив з дня
йога ство
цеху М. Г. Раблнюк, В. І
переважно молодь), інші
рення, каже:
каза»іи, що з цьогсг намір'/ Юничснко — досконало
— Думаю, що успіх зм.нічого путнього не ВИЙД"'. озолоділа всіма названи ни залежить
передусім
ми
спеціальностями.
У
Це ж треба: якийсь деся
від взаємовідносин людей
будь-яку
хвилину
вони
мо

ток «ентузіастів»
думає
у колективі
А люди тут
вершити справу. Ні! Без^ жуть замінити товариша.
прихо дружні, прості. Ніколи не
досвідчених робітників >м Коли в колектив
має у них недомовок. Тре
не обійтися. Та й взагалі дить хтось новий і у нього
ба
зробити справу —
для чого все ламати, хіба не все ладиться, ці люди
зроблять, зібралися
на
завжди
допоможуть,
роз

працюзалоєя
їм погано
чи то у
кажуть, покажуть практич риболовлю —
Досі?
Світлозодськ, чи то на Дипричин зю, но.
Основною
водосховище —
Більшість у колективі —- ківське
—: гострі
яка викликала такі
дебати, було те, що деякі молоді люди, але в ділі їдуть усі, Сашко Главнигірше ченко зиступає за збірну
робітники не хотіли пере розбираються не
ходити від одного мзйстрз від досвідчених майстрів. міста з футболу — також
пропустять жод юго
в підпорядкування іншого. Взагалі про колектив ка не
Після
того
минуто жуть, що він може вико матчу.
— З такими
людьми
стільки років, і тепер де нати будь-яке найскладні
Коли люди працювати
хто 3-адує ті суперечки з ше завдання.
хочеться,
розуміють,
що
роботу
не

посмішкою. Комсомольсь
продовжує думку на паль
якнаико-молодіжна зміна імені обхідно виконати
ник цеху А. Г. Тудников
60-річчя ВЛКСМ довела на швидше, ■ — зроблять, зда- — Колектив
має сильне
ділі, що справа була вар валося б, навіть неможли- ядро. О. О. Додатно, О. Две. Ось і недавно дістали
та увзг-и.
Апостол,
М. Г. Рабліюк,
У кабінеті
секретаря завдання обробити на то- 3. І. Юниченко, О. І Главверстагах
партію
комсомольської ор'аніза- карних
ниченко — це ті люди, які
ції заводу Тетяни Петрен муфт, без яких неможли гуртують назколо
себе
ко зберігаються фотогра во приєднати шланг висо молодь. Я твердо переко
фія колективу біля роз кого тиску. Через відсут наний
що ми
вчинили
горнутого Червоного пра ність цих муфт простоюва правильно,
створивши
ла
лава
Обсяг
робіт
моче

пора
об’єднання «Олеккомсомольсько - молодіж
сандріявугілля» і перехід на було виконати за чоти ну зміну. Вона виправдує
Перед тим, як
ний вимпел
переможця ри доби.
себе цілком. Тут і моло
до
роботи,
соціалістичного змагання. приступити
дечий запал,
і бажання
зібралася на раду.
Це заслуги минулих рокі.і. зміна
бути попереду, і напруже
За підсумками четверто Вирішили: скоротити строк на повсякденна робота.
го кварталу 1981 року ко виконання замовлення.
В. АФАНДСІЄНКО.
Токар Юрій Гурін, який
лектив теж посів
перше

Коли 1975 року створи
ли цю комсомольсько-мо
лодіжну зміну а цеху по
ремонту
транспортного
устаткування Олександрій
ського
рудоремонтного
заводу було багато супе
речок. Збори йшли одні
за одними — комсомоль
ські, профспілкові, загальноцехові. Кожен намагав
ся висловити свою думку
до кінця, переконати опо
нента, довести (ну як він
цього не розуміє?), що ли
ше такий варіант можли
вий, і ніякий інший. Одні
були за створення комсо
мольсько-молодіжної змі-

РУj

Висока

відзнака
1$ ai.rpBi клуоу наукой ііехнічної творчості моло
дих, ніо діє в автокочиіН.іті міста lu.Toyxiii.i. iiiiv;деся і
раціоналізаторсь
ких пропозицій,• впровад
жених минулого року У ви
робництво. ВІД
гіозонзелідирік мство идердень
жало 57 тисяч левів еі.і,/ІІОМІІ. За цими
цифрами
— дні напруженої творчої
роботи, пошуку, сумиїьіі І
знову пошуки, а СІ ІфОПозпці! відзначені на окруж
ній виставці твор'-ю-ді молрдпх, а па XI націй :а и,ній виставні, що відбула«, і
\ Пловдив), молоді авто
мобілісти удостоїлися 11111виїцої нап роди—• їм вру
чено вимне і цк дке.ч.
1 ІИИО.ЇЄ1 ливо іірацюю'і і.
усі 170 членів к.іуи\ над
удосконаленням
роботи
автотранспорту, Раиіовалізатири Іван Іванов \ Тидор Іодоров подали про
позиції,
які
ЛІДВНІЧ11.1І1
технічну готовність авто
буса «ІІІкода-РТ». В авто
господарстві товарних пе
ревезень
впроваджені
пропозицію Василя Вичев.-..
яка дала можливість зп 11- |
но скоротити строки ре
монту автомобілів «Вол
во». Цікава розробка мо- І
лодого інженера Костадіїїа
Сал :ева — електролічил .ник бензостанції.
Технік
Сашо Міланов
два роки
працював над універсаль
ним приладом, який, замі
пить
примітивну техніку
па ремонті
радіостанцій.
Комсомольці постійно від
чувають підтримку керів
ництва автокомбінату. А
довір’я окриляє, створює
добрі
передумови
ДЛ І
творчої праці.

БІБЛІОТЕКА

ТВАРИННИКАМ
Людно
іу Розсохо-загсьбібліотеці
ній
сіл ьсьній
зимопі дні
завжди. У ці
відвідують
бібліотеку метваринники,
ханізатори,
рільники,
І кожен з.ч.чхохорошу
дить тут
_ книгу,
дізнається багато цікавого,
нового про своїх колег,
про хід
соціалісти хного
змагання в колгоспі, райо
ні, області.
У залі
оформлений ку
точок «Наш нолгосп в оди
надцятій
г’------- п'ятирічці»,
де
вміщені
соціалістичні зобов’язання
господзрс-ал,
інформація
про їх ви.чонання, портрети перзцозиків: механізатора В. Ф. Бі
гуна. доярки Н. С. Ткачен
ко та розповіді
про них.
Поряд — книжкова вистав
ка
«Тваринництво
—
ударний фронт». Книжко
ву виставку, у якій підіб
рана методична, технічна,
зооветеринарна література
про утриманця та до-ляд
худоби в зимовий період,
оформлено і в кімнаті тва
ринника
на фермі Мв 4.
Щомісяця тут поноол.оптьсл список рекомендованої
літератури «Для ззе, тваринннки».

Авторитетом
і повагою користується
У трудівників
колі оспу «Україна» Нсвгородчівського
району молодий
комуніст, заступник і снопи правління
господарства
Наталка Иітченяо. Уміє вона запалити
справи, розбудити в них цікавість до молодь на хорошіІ
громадського
жиг
тя.
м
На знімну: Н. КІТЧЕМКО.
Фото 3. ГЯИ5А.

Частий
гість у дояро><
завіду юча
бібліоте ІОЮ
Н. Ф. Гоц. ’Тільки останнім
часом вонаі пропела п колентиві
ібібліогрдфіччи
_____ ______
ч
огляд літератури про^
еадження іидустріапаного
методу, виробництва у тва
ринництві, зробила огляд
літератури на тему: «Пере
довий досвід доярок»,
ра
зом
зі старшокласник -.-.ы
підготувала і провела чи
тацьку
конференцію
по
книзі
л. І.
Брежчсза
«Спогади».

Л. КОВТУН.
Ма лов и скізсьний
район.

і

1

Похід

бережливих
Колектив
МОЛ0ДІЖ ЮГ"
цеху імені космонавта Ге
оргія Іванова з Тсрвсльського заводу
«ІІ.іасглі'.'.'
викопав план
минулого
року на 113 процентів. Ви
сокі темпи юнаки і дівчіта гримають і в перші мі
сяці 1982 року.
Неданг.»
воші добилися права пра
цювати з особистим клей
мом і здавати продукцію
11 ред’ явленая,
з першого
В колективі широко ро>змагання з?
горнулося
підвищення продальше
дуктпвності праці, 0X0111»'
мі:о сировини іі матері ї- j
лі в. Тон у поході бере. • І
лнвіїх задають комсомоли-1 І
ці Йордан Єнчев. Мілані-1
Піколова, Хпкмеї
Кп;:і' І
мов. Стайка
Димитров* І
та іп.

Щодня
надпланова

продукція
На заводі «Гарйп • 1ІЬ*
у с Овчарово, понад іР?‘
типа працюючих —
ЛОДЬ. Молоді виробні!1! 1
кіт йдуть у перших ряді'
тих, хто зобов’язався Д:’’
строково справитися з н-'’=’
нами піт іш нього
Р1'1'-'Особливо
ВИСОКИМ!! ЇС'!‘
лам і у праці відзнача-1*’
ся комсомольська бригада.
яку ОЧОЛЮЄ ХрііСТО ІГ’.\1’
той. Щодня молоді іпф11"'
НИЧ1І11КИ викопують ел. ":;
завдання на 120—130 пр3
центів. Продукція, яку в0
ПІ!
ВИГОТОВЛЯЮТЬ, ІІ.Ь’4'
відмінної якості.
За матеріалами т°п
бухінської окружної Р»;
зети
«Добруджано’*1
трибуна».
Переклав з болгарсь'
кої В. ГАНОЦЬКИЙ.

/>

Ї8 лютого 1982 ролу

— ,,15<олодягй котуігар«*

З шпор

жжгмипяи

іяп

аел

УВАГА: ПІДЛІТОК!
У нашій області діють 334 громадських пункти
охорони правопорядку, з них у Кіровограді
____
, _
— 14.
Це - порівняно, нова форма участі 'громадс'ькоетї у
профілактиці правопорушень. Га сьогодні ми може
мо вже говорити про певний позитивний досвід робо
ти даних пунктів. Ііро це і йдеться в листі ДО редак
ції начальника інспекції у справах неповнолітніх Ле
нінського районного відділу внутрішніх справ м. Кі
ровограда капітана міліції М. Ф. Синєока.
Дуже важливе й злободенне питання порушує у
своєму листі начальник інспекції у справах неповно
літніх Кіровського РВВС майор міліції (). Кравчен
ко. Отож — їм слово.

зуміли цікаво організувати
дозвілля
підлітків:
тут
працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, біб
ліотека. Тут кожен • може
знайти заняття до душі.

Чимало цікавих і потріб
них справ на рахунку гро
мадських активістів пунк
ту. Серед них — організа
ція конференцій для бать
ків, читання лекцій з пе
дагогіки. На конференції
батьки мають можливість
дістати
консультації
з
правових питань. До про
ведення цих заходів рада
громадськості
залучає
спеціалістів. І слід сказа
ти, що конференції дуже
популярні у батьків, чиї
діти навчаються в міських
школах №№ 5, 6, 8.
Мабуть, найвищою по
хвалою ентузіастам робо
ти громадського
пункту
є той факт, що кількість
правопорушень серед не
повнолітніх у Черзонозорівському
мікрорайоні,

важливіших складових час
тин у діяльності ради.
Виявлення
«важких»
підлітків — спразз не та
ка вже й складна, але ко
пітка, потребує постійної
уваги. І тут знову ж таки
чи не найважливішою є
роль
громадськості.
В
усякому разі, лейтенант
міліції В. Булахоз,
діль
ничний інспектор інспек
ції у справах неповноліт
ніх, у своїй роботі цілком
і повністю спирається' на
неї. Мені хочеться розпо
вісти про тих, хто прийшов
де мешкає понад 15 тисяч
до пункту на поклик сер
чоловік, з року з рік
ця, хто так багато сил і ча
зменшується. Це значить:
су
віддає
перевихованню
РОМАДСЬКІ
пункти
щораз більше
підлітків
дітей, котрі збилися з пра
охорони
порядку
завдяки безкорисливій до
вильного
шляху,
стали
■ (ГПОП) стали справжніми
помозі активістів
пункту
правопорушниками.
координаційними центразнаходить для себе спра
Надія
Іванівна
Томас
—
Іми по профілактиці пра
ву цікаву й корисну. Як
організатор
позакласної
вопорушень. Великий дос
кажуть, до душі.
роботи десятирічки № 6.
від у цьому плані нагро
Вона очолює створену при
мадив, наприклад,
пункт
м. синєок.
пункті громадську інспек
№ 2 Ленінського району
цію у справах неповноліт
міста, де
раду
громадніх.
ськості
очолює
Л.
О.
—Я завжди відчуваю ве
І Швець. Робота ведеться,
личезну радість, — каже
згідно з планами, системаН. Томас, — коли бачу, що
тично. І в цьому — оснонаша робота дає добрі
за успіху. Та ще — з неплоди. Адже це значить,
розризному зв’язку з тру
що
наші
профілактичні
довими колективами: гро
рейди, бесіди, розмови,
мадський пункт об єднує
всі наші старання не про
148 дружин,
до
складу
пали даром.
яких увіходить 2060 дру
Певно, саме оце відчут
жинників.
тя потрібності своєї робо
ти
допомагає й вихова
тельці жеку нь 1 Є. С. ЛЯ ІЛІЦЕИСЬКА
машина
Профілактика правопоСолодкіній. Діти
просто
мчить надвечірнім міс
ТІ;
рушень серед неповноліттягнуться до неї. В жеку
том. Мікрорайон Черекнік розглядається тут як
одна з невід’ємних і най-

Коли

серце

зігріте
Г

Чому
мовчить
таксофон?

Здається, зовсім недав
но тут був
пустир. Коли
закладали першу цеглину,
не кожен міг уявити собі
прекрасний комплекс ба

гатоповерхових
корпусів
кіровоградського
заводу
друкарських машин. Нині

ж ним пишаються всі жи
телі міста.
З нагоди десятирічного
ювілею у конферен Два»!
підприємства
відбувся

•

святковий вечір. Секретар
парткому заводу А. Ф. Зубарєв розповів про будів

ництво заводу, про успі
хи, яких добиваються тру
дящі підприємства.

Перший секретар Кірозс.коіо райкому Компартії
л

України
О. К. Тупчієнко
вручила генеральному ди
ректору
об'єднання

«Друкмаш» М. П. Малеп
грамоту райкому партії за
шефську допомогу школі
№ 19.
Зі словами
подяки за
шефську роботу виступила

директор середньої шко
ли № 19 3. П. Юроза.

Ювілярів привітали піо
нери.
Багатьом
оголошено

працівникам
подяки, вру

чено посвідчення

ветера

на підприємства, грамоти,
цінні подарунки.

А. ЧОПЕНКО.

ції та
жінка

Ініціативної
літня
кидається назпе-

рейми

машині,

подаючи

рукою знак, щоб зупини
лися.

— Хлопці, допоможіть!—
у
голосі
' незнайомки
величезне хвилювання. —

Н-з жаль, подібні факти
не поодинокі. Чи ж розуміють підлітки, які ВЗЯЛИ
собі за правило без меги
вештатися ввечері містом
і шукати сумнівних при
год, до чого може при

вести
їхнє
штукарство?
Адже а ровкаваному ви

При

ще випадку мало не ста
лося лихо. Якась
частка

ступ... А телефон не пра
цює...

вини за це лягає ще й на
батьків.

Чоловік помирає...

го

...Незабаром до хворо
прибула
машина

«Швидкої
допомоги». А
жінка,
трохи заспокоїв
шись, розповіла ось що.
Поселилися вони з чо
ловіком у цьому мікрора
йоні недавно.

Сусідів,

у

яких був би телефон, не
знають. Тож і вирішила
вона скористатися таксо
фоном. А тут, як на горе,

жодного справного таксо

9
В
Я
1
■

Ми
познайомилися
з
батьками хлопців.
Вони
здалися нам людьми ерудованими, тямущими. Сім ї
хлопців — із тих,
які

прийнято називати
«бла
гополучними». Добре за
безпечені . матеріально.
Але... Найчастіше дорослі,
виправдуючи прогалини у
вихованні дітей, поясню
ють це зайнятістю. Так, і
того вечора батьки чотир
надцятирічного
Едика

фона не знайшлося побли
зу...

роз'їхалися у своїх спра
вах, залишивши сина
на
самоті.
Бездоглядність

Та не поспішаймо зви
нувачувати у всьому зв'яз

приззела до правопору
шення. Та чи тільки вона?

ківців. І звернімося до та
ких ось фактів.

Певно, чотирнадцять ро
ків — вік, коли людина

10 січня 1982 року наші
дружинники застали за
ганебним- заняттям учні»
восьмирічної ШКОЛІ! № 33
і середньої школи № 32
Вадима
Гайдаєика
та
ЕдуарДа Мамалата, які па
вулиці Карла Маркса біля
гастроному № 200 пошко
дили відразу три теле-,
фоиинх апарати. Па запи
тання про те. навіщо во
ни так учинили, хлопці не
змогли дати більш-менш
виразної відповіді. Згодом
воші зізналися, що місяць
тому в районі Чсремушок
пошкодили кілька теле
фонних трубок.

дещо розуміє. Особливо в
наш час. Значить, тріщина

появилася ’ раніше. І мені
хочеться, не применшую
чи вини сім’ї, школи і гро
мадськості, звернутися ще

й до самих підлітків. На
гадати їм іще раз про те,
що своїм «геройством»
вони завдають

не тільки

великої матеріальної шко
ди державі, а й не мен

шої моральної — оточую
чим і собі самим. Зрошу
ють у своїх душах бездум
ність і байдужість. Якого ж
урожаю ждати з такого
засіву?

О. КРАВЧЕНКО.
Дц д» льлвгп: .1

ЄСВВьЗЕІ^В

На Південному, узбе
режжі Криму розташував
ся міжнародний молодіж
ний табір. Такі табори є у
І^арпатах, па Кавказі, на
Волзі, у Прибалтиці, під
Москвою. Ллє чи не най
більшу популярність мас
табір у Гурзуфі. Історія
міста сягає у минуле тися
чоліття. Тут бували Лфанасій Нікітіп, герой Вітчиз
няної війни 1812 року 'ге
нерал М. М. Раевсі.кнїі,
О С. 1 Іуіпкіп
і А. 11. Че
хов. У Гурзуфі розташо
вана піонерська • республі
ка — Артек.
Невеличке
кримське
містечко стало
місцем зустрічі молоді пла
нети. Щороку у ного г. і бо
рах відпочивать
близько
шести тисяч юнаків та дів
чат З усіх КОІІТ'.ШеїІ і ів сві
ту. У цьому —• величезна
заслуга «Супутника» — ор
ганізації
міжнародного
молодіжного туризму.

Для
відпочиваючих у
молодіжному таборі «Су
путник»
влаштовуються
екскурсії до Ялти, до Нікігського
ботанічного са
ду, піонерського
табору
«Артек», у місто герой Се
вастополь, Алупку, Феодо
сію та інші мальовничі ку
точки Криму.

Чимало приємних спога
дів лишається у кожного
від зустрічей з новими дру
зями з різких країн світу.
Молодь завжди знаходить
спільну мову. І тому таки
ми жвавими і невимуше
ними бувають
бесіди за
чашкою кави. А скільки
радості прнностіь вечори
дружби, «малі олімпійські
ігри*, карнавали, дискоте
ки!
І гі, хто хотів би відночиїн у цьому таборі з 28
лютого по 17 березня, мо
жуть придбати путівки в
бюро міжнародного моло
діжного туризму «Супут
ник». З 12 по
27 берез.іч
юнаків і дівчат чекає, мо
лодіжний табір «Верхови
на» у Закарпатті,
з 5 по
22 травня збирає друзів
«Гянджлик» в м. Баку, з
24 червня
по 11 линия
гостинно розчинить двері
перед
відпочиваючими
міжнародний
центі)
«ІОнісіь» у Мінську. Табір
«Березовий гай» у м. Іва
ново на березі Волги чек їв
на вас з 1 по 18 липня і з
26 грудня 1982 року по 0
січня 1983 року, а моло
діжний табір
«Болгар-,
що у м. Костромі, — з 8
по 25 серпня і з І по 16 ли
стопада.

Іра і Світлана, Черненки
нині навчаються
на тре
тьому нурсі Олександрійсь
кого педагогічного учили
ща. Дівчата зізнаються, що
вибрали для себе фах гой,
про який мріяли
ще під
час навчання у школі. То
му й опановують
педаго
гічну справу
із захоплен
ням, прагнуть бути схожи
ми на своїх учителів. Ма
ють сестри
відповідальні
громадські доручення. Іри
на — староста групи. Світ
лана очолює
академічний
сектор, контролює успіш
ність учню як член коміте
ту комсомолу навчального
закладу. Зі
своїми дору
ченнями дівчата справля
ються відмінно.
Учні педагогічного учи
лища торій у грудні вияви
ли сестрам
Черненко до
вір'я представляти комсомолію закладу на міській
звітно-виборній комсомоль
ській конференції.

На знімку; Ірин а та
Світлана ЧЕРНЕНКИ.

В. ПОНОМАРЧУК.

Фото 8. ГРИ6А.

овзт

— Наш завод молодий
не тільки за віком, — ска

зав зін, —
а ще й тому,
що більшість працюючих
— молодь.

мушки. Раптом.на розі ву
лиць Жовтневої резолю

|

І ДОРОСЛИМ, І ДІТЯМ
Найпоширенішою
хворо
бою сучасної людини, і осо
бливо дітей, є карієс зубів.
Перші
симптоми ураження
можуть виявлятися в період
прорізання
молочних і по
стійних зубів. З віком нарієзність
зубів
посилює
ться.
Часто питають: <-Від чо«о
ж псуються
зуби?» Якоїсь
категоричної відповіді дати
не можна. В цьому процесі
беруть участь багато факторіз
—
кліматичні
умови,
вміст мікроелементів у грун
ті, воді,
павітрі, харачгер
харчування. Значний вплив
мають також і спадковість,
перенесення різних хвороб,
надлишок у їжі вуглеводів,
недостача деяких амінокис
лот і вітамінів.
Одне з чільних місць у су
часній стоматології посідає
профілактика карієсу та йо
го ускладнень: запроваджен
ня протинарієзної дієти, за
стосування мікроелементів І
фосфорнокальцієвих препа
ратів,
вітамінотерапія
то
що. Профілактику слід
по
чинати з
ранньої о дитин

ства (і навіть до народження чі на рік оглядають усіх уч
дитини), бо ембріон отри нів шкіл міста і один раз —
що
мує все з оганізму матері, дітей молодшого віку,
Особ
і відсутність у неї тих чи ін відвідують дитсадки.
ших речовин призводить до ливу турботу про дітей ви
порушень обмінних
проце являють лікарі-стоматологи
Л. Г. Алексєєва та М. П. Масів в організмі дитини.
За
даними
Кіровоград р’єва. Це ті люди, які відра
ської дитячої стоматологіч зу входять у довіру дітей, і
ної
поліклініки, карієсом вони перестають боятися.
уражено 60—80
процентів
При середній школі № 18
стоматологіч
дитячого
населення міста. створюється
Часто хворі звертаються до ний кабінет. Згодом такі ж
лікаря з великим запізнен набінсти буде віднрито і при
Це
ням. У таних випадках ус деяких інших школах.
кладнюється лікування. До дасть змогу поліпшити про
водиться проводити його в філактику карієсу.
три, чотири, п’ять
сеансів.
Але завдання стоматології
До того ж не завжди вдає полягає не тільки в тому,
ться зберегти зуби.
щоб виявляти людей з хво
Пацієнти лозинні зверга рими зубами і лікувати
їх.
тися в поліклініку не рідше Дуже важливого
значення
двох раз на рік. Якщо ж по ми надаємо такому заходо
явився хоч
незначний біль ві, як прищеплення людям
у зубі, то в поліклініку тре навину з наймолодшого віку
ба йти негайно. Не треба стежити за собою. І в цьому
надіятися, що біль швидко нам повинні допомогти
і
утихне. Цим самим упускає батьки, і вчителі,
і_за*:зби
ться можливість сприятливі масової пропаганди й агіта
шого втручання лікаря.
ції, а також самі пацієнти.
Для профілактики карієсу Яка користь, скажімо, з то
при нашій поліклініці ство го, що лікар виявиз хворо
рено виїзні бригади, які дві бу. поля хлопець чи дівчина

не приходять лікувати зуби,
не дотримуються правил гі
гієни?
Для чищення зубів найкра
ще вибирати пасти, до скла
ду яких увіходить фтор. Лі
карі вже давно
помітили,
іцо при наявності з органі 1мі
людини
ДОСТАТНЬОЇ
кількості цієї речовини, зу
би псуються куди
менше.
Дуже важливо, щоб люди
(а особливо діти)
протягом
усього року вживали овочі і
фрукти, остерігалися після
гарячої страви вживати хо
лодну воду, морозиво,
ви
ходити на холодне повітря.
В сім'ї Ульянових, скажімо,
існувало таке правило. Діти
не мали права раніше ніж
через п'ять хвилин
після
трапези виходити на вули
цю.
Крім усього іншого, не
обхідно давати зубам робо
ту. Бездіяльність також Богано впливає на їхню міц
ність:. ослабляються й
сі-

ПОРАДИ ЛІКАРЯ
дають ясна,
дедалі більша
оголяючи при
цьому туби;
діставши раптом підвищене
навантаженя, зуби не витри
мують і ламаються, криша
ться. Але часто-густо мами
та бабусі бояться, щоб ди
тина не вдавилася, і нама
гаються все перенрутити на
м’ясорубку, на
соковижи
малку. Дитині нічого не ли
шається іншого; як ковтати
все готовеньким. Зуби
по
збавлені
можливості жува
ти, тобто вони не виконують
саме тієї функції, яку повин
ні виконувати, тож поступо
во
відбувається
процес
атрофії.

Поради•лікаря приносять
користь тоді, копи ЇХ точно
дотримуються, Тож давайте,
не відкладаючи на
потім,
будемо виконувати всі ті за
ходи, які
сприяють
зміц
ненню здоров'я.

М. ТКАЧЕНКО, .
лікар дитячої стомато
логічної
ПОЛІКЛІНІКИ! ,
м. Кіровограде.

1 стор

,,1^олодяи кому нар* *
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И1АХОВИГІ ТУРНІР ЗАКРІ
ПИВСЯ
В НОВГОРОДКІВСЬКІП ВОСЬМИРІЧНІЙ школі
Л- 3. ЧЕМПІОНКОЮ
СЕРЕД
ДІВЧАТ ТУТ СТАЛА УЧЕНИ
ЦЯ 1 то КЛАСУ АЛЛА МИ
ХАЙЛОВА.
Фото С. РЕНЕНКА.

ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

А. А. З.убков, перший секре

ПОЗИВНІ
ЮВІЛЕЙНОЇ
У білому
вбранні сосни
міського парку культури і
відпочинку імені Т. Г. Шев
ченка. Сюди прокладені чис
ленні лижні стежки, які
зливаються на трасі, іцо
пролягла алеями. Тут .що
дня тренуються спортсмени,
готуючись до першості міста
з багатоборства ГГЮ. Цими
днями більше 200 значків
ців колективу фізкультури
«Чайка» вийшли па старти,
щоб визначити кандидатів
до своєї збірної.

Стартувала XX ювілейна
спартакіада колективів фіз
культури
Світ -шведська,
присвячена 60-річчю утво
рення СРСР. В урочистому
параді відкриття спартакіа
ди. що відбувся в ігровому
залі спорткомплексу заводу
чистих
металів,
взяли
участь важкоатлети, волей
болісті!, шахісти. їх вітали
заступник голови виконко
му Світловодської міської
Ради народних депутатів

тар Світловодського міськком^ЛКСМУ В. II. Іванов,
голова міськспорткомітету
Г. М. Маноіілов.»
Почалися спортивні зма
гання колективів
фізкуль
тури, команди яких виборю
вали перші очки в залік
ювілейної спартакіади. Ві
сім чоловічих і шість жіно
чих команд стартували у
волейбольних турнірах, що
одночасно проходили па
двох майданчиках ігрового
залу спорткомплексу заво
ду чистих
металів. Перші
перемогіг здобули волейбо
лісти
«Чайки» (капітани
Т. Моляєва і В. Мерзлікін)
і господарі «поля» (капіта
ни Л. Глазцріпа і О. Олі.ховатськшї).

Найбілош «масовою» бу
ла команда з Мало', Висни.
Сам голова райради Юрій
Матко впевнено поклав на
стіл оргкомітету змагань
заявку, в якій значилось
одно прізвище
— його.
Завідуюча відділом облради «Колоса» Катерина Ко
лісник здивувалась:
— А де ж Доценко, Чечоня? Ми хотіли
бачити їх
тут, щоб переконатись, чи
вони
можуть
увійти до
енладу збірної області. Це
ж перспективні багатоборці.
Валерій
Доценко на
норматив кандидата в май
стри тягне, а ви забули
про нього.

Згадали відповідальних
працівників Маловисківського райкому комсомолу,
котрі мали теж потурбува
тися про комплектацію
команди і виїзд її в Іїовоукраїнку. Та Матко нама
гався
виручити другого
секретаря райкому:
— Я сам иа цей раз.

І золото,
і бронза

І. КАРАНТ.

В Одесі відбулася
пер
шість України з боксу се

М. Се'ТЛОВОДСЬК.

ДІІВНІ парадокси по
ЦІ чалися
ще в той день,

коли збірні районних рад
ДСТ «Колос» з’їхалнея В
Иовоукраїпку, щоб взяти
участь у першості облрадч
свого товариства із зимо
вого багатоборства ГГЮ.
Два хлопці зайшли в кім
нату і сказали:
— Ми — з Онуфріївни.
Там, надворі, решта.
— А де ж ваш представ
ник, тобто голова райра
ди? Чи, може, хтось із рай
кому комсомолу прибув з
вами? Де ваша заявка?
— А ми так... Самі приїхалн.

БОКС

ред трудрезервівців. В ній
взяли участь і ніровоградці — вихованці кіровоград
ських тренерів А. О. Яценна і Б, С. Тертілова. Канди
дати
в майстри
спорту
Леонід Черепанов і Володи
мир Сорокін зайняли пер
ші місця, а Олексій Синь
ков став володарем брон
зової •нагороди.
Четверо наших земляків
(майстер
спорту
міжна
родного класу Володимир

Парадокси з головами
районних Рад ДСТ «Колос», які мали місце на обласних
змаганнях із зимового багатоборства комплексу

У Гайвороні,
очевидно,
вирішили по-своєму укомп
лектувати команду: хай по
їде один школяр, розвідає,
чи є для гайворонців до
стойні суперники, а потім
подасть сигнал, і рекорд
смени з берегів Південного
Бугу підуть на взяття но
вих вершин. Так це було
чи ні, але в тиру ми почу
ли саме про таку позицію
Ніяк ие відкинуть гапьгайворонців. Це тоді, коли
«посильний» з Гайворона ма з важелів, щг стриму
ють
активізацію роботи по
Олег
Шацюк
■
отримав
впровадженню в дію комп
«бублика» на
вогневому лексу ГПО,
голованівці.
рубежі.
«Колоса»
Голованівці теж поназа- Голова райради
ли_ свій «почерк» _ у їх Валентин Жегалюк почав
комплектувати
команду
то
ній команді не було жінок,
їх наслідували бобринч л- ді. коли треба було йти на
автобусну
станцію.
Він
ни.: 33 медалями в Новоуквийти на
раінку райспортномітєт по теж вирішив
слав двох
значківців — старт. Жегалюк дуже хогів,
Юрія Палашнюка і Миколу щоб його номанда набли
Аркана. Останній під час зилась до лідерів, проте не
першим підвів
першого виду змагань (ку вдалось:
— на зма
льової стрільби) вибив аж колентив він
21 очко з 50
можливих і ганнях з двох видів висту
затну не дав.
пав, а на кросову дистан
Я ОВГО міркуй алп фіз- цію не вистачило сил. То
культурні і комсомоль му в протоколі стоїть нуль
результати теж
ські праціїииікп Петрово- (попередні
скасовуються).

ПРО ТЕ. ЩО в

інших
■ ■ командах були випад
кові спортсмени, свідчить
тої! факт, що тільки в ти
рі 10 юнаків і 16 дівчат з
92 учасників не дали залі
кових очок, 8 чоловік ЗІ
ЙШЛИ з дистанції під час
кросового забігу, бо на
важились стартувати без
тренувань. Про низьку бо
єздатність
багатоборців
Компапіївського
району
можна судити з таких по
рівнянь: вони
набрали
очок в 45 разів менше,
ніж другі призери — 110воукраїнці (на першому
місці — представники об
ласного центру). Ситуація
та ж. що і в голованівців
— у Иовоукраїпку їхали
люд і, котрі виходила па
старти ГПО від випадку
до випадку, аби поставити
галочки в рапортах, зві
тах. Більшість спортсменів
з’явилась у тирі з позиче
ною зброєю, і це теж впли
вало па результати. Як по
тім з’ясувалось, деякі ко
лективи просто не мають
гвинтівок. Виходить, пер
ші спроби влучити в «яб
лучко» сільські спортсме
ни робили вже тут, па фі
нальному турнірі.
Окремо хочеться згадати
про світловодців. Уже не
раз на сторінках «Молодо
го комунара» підкреслюва
лось, що працівники місь
кого комітету
комсомолу
рідно контактують з пра
цівниками райради «Нолоса» в плані поєднання зу
силь,
спрямованих
на
активізацію
спортивномасової
роботи в комсо
мольських
організаціях
колгоспів району. Досвід у
цьому комсомольські акти
вісти мають. Але віддачу
від їхніх дій
видно зде
більшого в місті. Ось і цьо
го разу вони на зорієнту
вались правильно. Го-то а
світловодсьної
райради
«Колоса»
В. П. Гузенка в
зимові дні була у відпуст

ці (бо «влітну дуже наси
чений календар змагань у
колективах
фізкультури,
планується багато турнірів
районного масштабу, тре
ба буде дбати про будів
ництво нових спортивних
споруд...»). І- їй не; можна
дорікати за це, адже біль
шість колег В. П. Гузенко
відпочивала
таки влітку.
Тож
тепер нікому було
контролювати, як іде під
готовка світловодців
до
стартів із зимового багато
борства. I ось на обласні
змагання команда з’явила
ся не
в повному складі,
слабка. Вона була третьою
з тих, що отримали нулі.

Д ОТ УСТІІНІВЦІ мі.иі
™ досить пристойні ре
зультати. У них ніби та ж
ситуація, що і в світло
водців — голова райради
«Колоса» поїхав па зимову
екзаменаційну сесію, інст
руктор — у декретній від
пустці. Та не розгубились
відповідальні працівники
райкому комсомолу. Згур
тували команду, яку очо
лив кращий інструктор по
спорту.
І багатоборці з
Устшіівкп виступили кра
ще, ніж у попередні роки.
Пре те, що
райкоми
комсомолу часто ухиляю
ться від роботи по впро
вадженню комплексу ГІІО
в сільських
колективах
фізкультури, свідчить хо
ча 5 той факт, що в ІІовоукраїнці під час змагань
не було
представника
жодного
райкому, крім,
звичайно, ІІовоукраїнського.
* * *
і ВСЕ Ж у Новоукраїчці було свято — зи
мові змагання з багатобор
ства ГПО почались уро
чистим парадом сільських
спортсменів. Відповідальні
працівники облрадп «Ко
лоса», райкому комсомолу,
райради сільського спор

В. ТВЕРДОСТУП.

ства П1О Раїса Мартілер
із Знам’янського району.
У своїй віковій групі й па
цей раз вона стала ліде
ром.

ГПО НА МАРШІ

го і Новгородкп: їхати чи
пе їхати? Нарешті, дійшли
згоди: краще не сороми
тись. бо в колективах так
і ие спромоглися провести
змагання із зимового бага
тоборства ГГЮ. На місцях
комітети комсомолу тут
зорієнтувались знову тра
диційно: готувати значків
ців. допомагати їм удоско
налювати свою майстер
ність тоді, як надворі по
тепліє, тобто десь аж на
прикінці квітня. У школах
ІІстріпського і Новгородківського районів подекуди
ще блимає вогник актив
ності, юнаки та _ діяч іта
складають
нормативи у
стрілецькії^ тирах
і в
спортивних залах, підтя
гуючись иа перекладній. А
ось у колективах фізку.тітури колгоспів
поки що
канікули. Про зимові види
спорту петрівцям, опуфріївц-ям,
повгородківцям,
звичайно,
нагадали, але
вже ніколи робити розгін
— зима закінчується. Ось
як тут «ділом» відповіда
ють на
постанову ЦК
КІІРС і Ради Міністрів
СРСР «Про дальше підне
сення масовості фізичної
культури і спорту».

Долгунь, майстер
спорту
Леонід Бабинський,
кан
дидати в майстри спорту
Леонід Черепанов і Воло
димир
Сорокін) увійшли
до енладу збірної команди
української ради товари
ства «Трудові резерви» для
підготовки і участі в Тре
тіх міжвідомчих республі
канських іграх молоді.

тивного товариства зроби
ли все належне, аби юна
ки га дівчата
районного
центру і ті, що приїхали з
сіл району, мали
нагоду
спостерігати за
справді
красивою
боротьбою. І
навіть ті, що підводили
свої команди,
не змогли
посіяти на спортивних аре
нах Новоукраїпки безна
дію і нудьгу. Бо в основ
ному учасники змагань бу
ли вірними собі і колекти
ву — впевнено і цілеспря
мовано йшли до перемож
ного фіналу.

Раз-по-раз суддя-інформатор називав кращі ре
зультати
в стрілецькому
тирі. Новоукраїнці
Ігор
Нетреба та Юрій Гавриш,
кіровоградці Леонід Бара
нов і Олександр Глущенко,
представник
Новоархаигсльська Володимир Якушечкін вибивали по 45—46
очок.
Найвищі оцінки під час
кросового бігу на 6-кі.юметровій дистанції показа
ли Микола Колісниченко
і той же Якушечкін. Пер
ший з них фінішував з ре
зультатом
19.19 хвилин,
другий — 20,12.
Восени па< спортивних
базах Кіровограда шану
вальники спорту вітали Ва
лентина Белова з села По
кровки Кіровоградського
району. Цс тоді, коли :і-і
старті' з
багатоборства
ГПО вийшли учасники
жнив. Нині
на змагання
чемпіон оЗлради «Колоса»
послав дочку Таїно і сипа
Євгена, які теж були серед
призерів.
Не здає позицій і чемпі
онка області з багатобор

Варто згадати і про «се
редняків».
Скажімо, вільшанців. Торік на зимовій
першості
сільські спорт
смени району отримали ну
лі. Нині команда
з Віль
шанки зайняла сьоме міс
це. її турнірне станозище
могло 0 бути ще кращим,
якби не плутанина в ході
змагань — два багатобор
ці з цієї гоманди поміня
лись стартовими номерам «.
Тепер можн і з упевне
ністю сказати, що на збу
дованих вільшанцями ба
зах у майбутньому
зна
йдуть свою висоту дссят <и
перспективних
спортсме
нів.

Дружно виступали бага
тоборці Олександрівсьного
району, яким не вистачило
всього шість очок, щоб по
рівнятись з третіми призе
рами в командному залі <у
— знам’янцямн.
У ході поєдинків 10 бага
тоборців виконали норма
тив першого спортивного
розряду, 29 попознипо за
гін спортсменів
масових
розрядів.

М АПРПКІНЦІ варто ще
■ " повернутись
до тих
парадоксів, що трапились
з головами районних рад
ДСТ «Колос».
Розмову
треба повести про те, що
саме па місцях вирішуєть
ся проблема
віднесення
масовості фізичної культу
ри і спорту. Яі; би не ста
рались відповідальні пра
цівники обласних рал спор
тивних товариств і ві
домств, представники облспорткомітсту провести на
високому рівні обласні фі
нальні змагання, результат
буде мізерний, коли фор
мально. байдуже працюва
тиме в колективі фізкуль
тури інструктор по спорту,
коли у районних радах
спортивних товариств си
дітимуть дипломовані то
вариші, котрі хочуть поба
чити зрушення в спортив
но-масовій
роботі через
шибку вікна свого кабіне
ту. А їхнє ж місце там, се
ред
фізкультурників і
спортсменів, у колективах.
М. ВІНЦЕВИЙ.

В. о. редактора А. РОМАНЮК.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСЛ

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

ЕК 02078.

Індекс 61107.

Обсяг 0.5 друк, арк.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87: відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
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—
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; зіддіду
оголошень —- 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35: коректорської - 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
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