Пим
І ПРОГРАМИ
КОИСОМшг
Учень та студент, робігк ник та інженер — техніч
ний працівник — кожен із
нас не може, не має моя рального права стояти ос
торонь цієї боротьби. Сьо-'
з годні вона охопила десят| ки і сотні навіть таких коI лективів, які раніше не ма
ли ніякого відношення до
_ виробництва зерна, м’яса.
Я
Продовольча програма
і — справа всенародна!

І
і
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(МАТЕРІАЛИ
ПРО
УЧАСТЬ МОЛОДІ В РЕАЛІЗАЦП
■ ПРОДОВОЛЬЧОЇ
ПРОГРАМИ ЧИТАЙТЕ ПА
2—3 СТОРІНКАХ).

Валентина Поклад — групкомсорг комсомольськомолодіжного колективу молочнотоварної ферми М* З
колгоспу імені Леніна Долинсьмсго району. Минулого
року вона одержала від ножної норови в середньому
по 3467 кілограмів молона.
і

І

Ще одна красива ново
будова з'явилась у Комиаиіївці
—
відкрито
районний Будинок куль
тури імені Дсм’яна Бед
ного. З перших днів тут
активно почали діяти
гуртки народних інстру
ментів, два хорових, тан
цювальний,
репетирує
вокально -інструменталь
ний ансамбль. Обладна
но також кімнати для
занять учасників духово
го оркестру і драмгуртка.
Незабаром перших моло
дят прийме кімната уро
чистої реєстрації шлюбу.
У перші
дні роботи
Будинку культури прове
дено змагання з шахів, зі
стрільби у спеціальному
тирі. Гостинно розчинила
двері районна бібліотека
з абонементом і читаль
ним залом.
А зовсім недавно зал
для урочистих засідань,
концертів на 600 місць
прийняв перших гостей—
вокально- інструменталь
ній ансамбль Черкаської
обласної філармонії «XX
СТОЛІТТЯ’».

масової роботи,
коли
країна відзначає 40 річчя
Сталіпградської
битви,
краєзнавці особливо ак
тивізували свою роботу.
Войи
розшукують тих,
.’■ТС обороняв місто-горсіі
на Волзі.
Недавно учні зустрі
лися з учасником Сталінградсьхої битви М. II.
Мокряком. Микола Никифорович
розповідав
про подвиги і мужність
своїх однополчан, воєнні
будні. Школярам цікаво
було довідатись, що за
хисник
Сталіиграда у
березні 44-го визволив
і рідну Лепінку, невелич
кий хутір біля Софіївкн.

ЖИВУТЬ ПОРУЧ
Невідомі сторінки бо
йових біографій
своїх
земляків
відкривають
юні краєзнавці Софіївської восьмирічки. У крає
знавчому гуртку, шо пра
цює у школі другий рік,
зібрано вже багато ма
теріалів про воїиів-земляків.
які
захитали
Батьківщину у роки Ве
ликої Вітчизняної війни,
про тих, хто загинув за
визволення рідного села.
Розповіді ветеранів війни
краєзнавці записують в
альбом «Навіки в пам’я
ті народній».
У ні дні, коли прохо
дить місячник оборонно-

ХТО ВЛУЧНІШЕ
СТРІЛЯЄ?
У ході місячника обо
ронно-масової роботи у
Гіерщотравепській серед
нії школі пройшли зма
гання з кульової стріль
би, у яких взяли участь
школярі. 7—10 класів.
Перемогли десятикласни
ки. В особистому заліку
найбільшу кількість очок
— 94 зі ста можливих —
вибав В. Комашко.
Добірку інфорМацій
підготувала каш гро
мадський кореспон- ■
дєнт Я. НОСЕНКО.

КМК: СЛОВО І ДШО
Ції А ГОЛОВНОМУ підпри“• ємстві
виробничого
об’єднання «Друкмаш»—24
.КМК. Я ж вибрав для зна
йомства один — із скла
дального цеху
№ 20. Не
тому, що він
кращий чи
гірший. Просто цей колек
тив, як мені
пояснили в
комітеті комсомолу, дещо
незвичайний. •

ні) нібито не
випустять
стільки деталей, скільки
за таких самих умов ви
пустять їх чотирнадцять,
не кажучи вже про п’ят
надцять. Як же вдається
справлятися із завданнями
членам цього КМК?
Розмовляю з бригади
ром.
— Порушення штатногр

дулхалися над цією проб
лемою, як потім зібралися
всім колективом (а пра
цює він у деі зміни) і вирі
шили працювати за комп
лексно-наскрізним мето
дом.
Щоб стати деталями, за
готовки проходять багато
операцій. Більшість — на
дільниці КМК. Але не всі.

Всупереч
План —меншим складом.
Завдяки
За штатним розкладом
у бригаді по
механічній
обробці деталей електро
двигунів
повинно
бути
п'ятнадцять робітників. У
списку КМК — чотирнад
цять. І першим стоїть пріз
вище В. М. Волкова, льотчика-космонавта, чиє ім’я
присвоєно вулиці, власне,
цілому новому масиву, де
розкинулися сучасні кор
пуси «Друкмашу». Ось уже
шостий рік члени бригади
працюють за себе і зд ге
роя космосу, перерахову
ють його заробіток до Ра
дянського фонду миру. За
цей час внесок КМК дослг
восьми тисяч карбованців.
За правилами арифме
тики тринадцять робітникіз
(до речі, двоє з них — уч-

чому?

розкладу, — каже Олек
сандр Піть, — сталося не
тому, що бракує кадрів.
Є хороший девіз — «Зав
дання — меншим
скла
дом!» Це один із надійних
шляхів підвищення про
дуктивності праці. Бригад
ний підряд, . який ми за
провадили одними з пер
ших, на підприємстві, за
охочує скорочення кіль
кості працюючих: якщо
раніше ми
заробляли в
середньому по 180—200
карбованців за місяць, то
тепер — по 200—250, а бу
ває і по 300. А щоб мен
шим складом зробити не
менше, ніж повним, слід
змінити умови праці, точ-'
ніше — її організацію.
Члени КМК пригадують,
як рік тому серйозно за-

Частину з них, переважно
проміжні, виконували в ін
ших цехах
інші бригади.
Вони через велику заван
таженість, а і о й неопера
тивність, нерідно підводи
ли комсомольсько-моло
діжну, і всі її зусилля мало
не зводили нанівець.
Спочатку члени КМК до
билися перенесення
на
свою
дільницю із цеху
№ 02 аргонозварювального апарата, на якому на
вчилися працювати тодіш
ній бригадир С, І. Хс-рснко
та О. Піть. Енергійно при
бирали молоді токарі до
своїх рук і інші операції,
освоювали такі спеціаль
ності, які спорідненими не
назвеш.
М.
Дяченко,
Б. Стьожка,
С. Подоляк
«підкорили» штампуваль-

ний верстат, формувальну
машину (нині на них мо
жуть працювати всі члени
КМК). Таким чином брига
да. взяла під свій контроль
всі операції, весь процес
обробітку
деталей Ре
зультат?
Незважаючи на
те, що доводилося вико
нувати операції в інших
цехах, тобто (устаткування
звідти не забрали, бо й
н:куди його поставити), а
на те, що зросло наванта
ження на кожного члена
КМК, шлях від заготовки
до деталі став
набагато
коротшим. Внаслідок цьо
го бригада успішно спра
вилася із завданнями ми
нулого року
в цілому і
кожного кварталу зокре
ма. Виконання норм виро
бітку кожним робітником,
приміром, в останніх двох
кварталах 1982-го станови
ло у середньому відповід
но 116—121 процент.
Запровадження
комп
лексно-наскрізного мето
ду, пояснюють
у КМК,
сприяє підвищенню і якос
ті продукції: 99 процентів
її проти 96, як було рані
ше. здають .тут з першого
пред'явлення.
Адже те
пер, коли всі операції ви
конує бригада, на сусідів
не покиваєш. Винуватець
відповідає перед своїми
товаришами, котрі, крім
моральних, мають
ще й
матеріальні засоби впливу
на бракоробів. Коефіцієнт
трудової участі, що врахо
вує основні, показники ро
боти кожного і який ви
значає сам
колектив, —
головне,
що беруть до
уваги при нарахуванні за
робітної плати. Демокра
тизм, на якому базується
бригадний підряд, є запо
рукою ефективності цієї
прогресивної форми ор
ганізації праці в тому чис
лі вихованні
справжніх
господарів,
залученні їх
до участі е.
управлінні
виробництвом...

Високі зобов’язання взя
ла комсомольсько-моло
діжна на 1983-й. Зокрема,
намітила
виконати план
чотирьох місяців до 113-ї
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна,
а річне
завдання— до 1 грудня.
Окремим пунктом — «Бо
ротьба за звання бригади
комуністичної праці».
— За це високе звання,
— пояснює
Олександр
Піть, — ми
боролися І
минулого року. Та хоч і
досягли загалом високих
рубежів, були поодинокі
місяці спаду, невиконання
завдань. Підводив ливар
ний цех. Ми в бригаді вже
жартома
думали: чи не
включити і його до свого
комплексу? А серйозно—
цех потребує реконструк
ції, підвищення
потуж
ності. Зараз адміністрацій
займається цим питанням...
Крім того, великі надії покладеємб на застосування
вазІЕСЬкої системи органі
зації виробництва, деякі
складові її вже запрова
дили...
За підсумками змагання
між КМК минулого року
цей колектив не став пере
можцем.
«Хороший, але
і-:е кращий», — кажуть про
нього самі
токарі. Впни
звикли
бути попереду:
звання «Імені
60-річчя
ВЛКСМ», грамоти ; обком)
та ЦК ЛКСМУ, інші наго
роди Тож вимоги у них
до себе — особливі.
Кажуть,
що ніби той,
хто
хоч раз побував на.
вершині, прагне піднятися
на неї знову.
КМК цеху
№ 20 до сходження гото
вий. А втім — почекаймо
до квітня.
Пам’ятаєте:
план чотирьох місяців —
до 113-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна?
В. РАЦА,

кор. «Молодого кому
нара».
м. Кіровоград.

ОРІЄНТИР —
ЕКОНОМІЯ
/------------------------------- *

для кого
ЛАМПОЧКА?»
У
рейдовому матеріалі
<Для кого горить лампочка?»
(номер газети
за 11 січня
ц. р.) йшлося про нераціо
нальне
використання па
ливно-енергетичних ресурсів
на Олександрійському заво
ді залізобетонних виробів.
Дирентор
виробничого
об’єднання «Кіровогрздзалізобетон» В. Д. ОПЇЙНКК та
секретар комітету комсомо
лу Л. ЧЕРНОВА повідомили:
Виступ «Молодого комуна
ра ■> обговорено на виробни
чій нараді спеціалісті« заво
ду. Факти, виявлені рейдо
вою бригадою, підтвердили
ся критику
визнано пра
вильною. Намічено конкрет
ні організаційно-технічні за
годи і строки їх виконання
по усуненню недоліків... Так,
зокрема, па початку другого
кварталу цього
року буде
введено в дію дві станції для
повернення конденсату в ко
тельню. В новому опа.’нопальпому сезоні
опалення
гірничої дільниці, па яке за
раз
витрачають електро
енергію. здійснюватиметься
від котельні. Пе.редбачено
автоматичне
відключення
освітлення приміщень на час
світлового дня.
Комісія
по контролю за
дотриманням норм витрат і
економному витрачанню па
ливно енергетичних ресур. сів. яка
постійно діє в
об'єднанні.
провела
два
рейди Недоліки, виявлені на
заводі, були
висвітлені V
виступах <• Комсомольського
прожектора».
За недостатній контроль
за використанням енергоре
сурсів головному Інженеро
ві та головному енергетику
підприємства В. Д. Котенку
і Ю. Г. Бухвальду оголошено
догани.
У відповідь на виступ га
зети адміністрація і комсо
мольська організація позідомлякл-ь. що по кожному
виявленому
випадку мар
нотратства на підприємствах
об’єднання попи
вживати
муть дійові заходи до осіб,
винних у безг-ос ледарському
’ставленні до паливно-енер
гетичних ресурсів.

2—3 стор»

47 лютого 1983 року

«Молодий комунари
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СВИНОФЕРМА
У ШКОЛІ
УРОК ПРАЦІ

ПГІДНЕТД

К

«Трудове виховання — це, образно кажучи, гар.монія трьох понять:

І РАДИСТИ ВИВЧАЮТЬ
ТРАКТОР

Ну от, знову не написала своїм. Мама, напевне, хвилюється, а Любі все не
випадає взятися за ручку. Думки про невідправленого листа приходять чомусь

дцодня на роботі, в корівнику. Чому! На ферму прийшли опівдні із Сашком,

МІСТО — СЕЛУ

доїння, звично вмостившись на маленькому ослінчику біля корови.

ють селу молоді працівники Кірово

ТРЕБА БАГАТО

градського заводу радіовиробів

виховувати», — ці слова Василя Олександровича

Сухомл міського добре знають у Павлиськін деся-

тільки знають : пам’ятають, а, повсякденно праг
нуть втілювати їх у життя.

■ го бригади,
і, зокрема,
■ ,сам бригадир — перший
І Міаставник В. Іванов. СьрР годні, працюючи меншим
складом, цей колектив ус
пішно виконує завдання і
за свого товариша.

І

Нині дослідні пристрої
проходять
«обкатку» на
машино • випробувальних
станціях
деяких госпо
дарств республіки. Мета—
перевірити
на практиціі
можливості та економічзастосувачня
Цього року
вирішено ний ефект
Очікуваний
реновинок,
урізноманітнити допомогу
підвищення
землеробам. Вісімнадцять зультат
тварин і
заводчан,
в тому числі продуктивностіі
«НАМШЙНМЯ
)кількості ви-

і відпочинку,

загони-супутники,

шкільні кролеферма і теплиця — ось неповний пе-

релік тих об’єктів, де юні павлишці прикладають
свою енергію, вміння і старання, де вони якраз і

пізнають оту гармонію тих трьох понять.

запровадженню комплек
сної механізації та авто
матизації
виробництва,
ліквідації ручної праці.
Робітники та інженернотехнічні працівники нашо
го заводу прагнуть зроби
ти вагомий внесок у вирі
шення цих проблем. Тому
вони активно включилися
у виконання
важливого
урядового
завдання —
спільно з колективом Кі
ровоградського ремонтномеханічного заводу Укрремтресту розробити і ви
готовити дослідну партію
пристроїв для автоматизо
ваного управління доїль
ним процесом.

порох. ІДИ. ВПКС.ІЛ.

ЖИТТЯ БІЛЯ «ЯДЕРНОЇ
БОЧКИ» НЕ ВЛАШТОВУЄ
ШВЕЙЦАРЦІВ

тирічці, що носить ім’я видатного педагога. І не
як завжди. Він зараз порається з кормами, підбираючи рештки. Вона почала

В ході громадського за
Багато довелося потру
хисту соціалістичних зобо
над цією новинкою
в’язань на 1983-й особли- дитися
,
сектора спеці
Іву увагу було
приділено начальнику
і
конструкторсько
пункту про допомогу сіль- ального
<
ськогосподарським колек- го
і бюро молодому кому
тивам. Кожен комсомо ністу Миколі Симонову та
лець дав слово третього його колегам. Адже умози
року п’ятирічки відпрацю експлуатації розроблюва
пристрою
досить
вати у підшефних колгос- ного
Іпах не менше чотирьох жорсткі: агресивне сере
днів — більше, ніж мину довище, висока вологість.
лого року. А комсомолець Та незважаючи на це кон
Олександр
Колечкін ви структорська документа
явив бажання поїхати за ція була підготовлена і пе
у виробництво у
комсомольською путівкою редана
. працювати трактористом стислі строки.
у село Злинку МаловисківНалагодити
апаратуру
двом комсо
ського району. Шкода бу довірили
ло втрачати такого робіт мольсько-молодіжним ко
очолюють
ника (у конкурсі профмзй- лективам, які
I стерності він здобув при Флоріан Владеско і Воло
зове місце серед молодих димир Ніколаєв. Обидві
І радіомонтажників).
Але бригади справилися із зав
І тим приємніше, що наш данням на «відмінно». До
КМК Ф. Владоско
І робітничий колектив і на- речі,
пкомсорг
Ігор Бара1 м:у комсомольську органі- (гру
i<ov.y
було
краЩим
в зпцію »»о сс пі продстпля** у tanysl иизично
й иоі оролж.'чо
н
nepoxllV'H.A Ччрпоинм чрл-

1 ПРЕ-

працею і без праці, тому що без праці у будь-якій

Табір праці

Будівництво відгодівельного свинокомплексу, зби
рання врожаю, заготівля
кормів — далеко не пов| ний перелік робіт, у про■ веденні яких минулого ро
ку взяв участь
колектив
заводу,
що носить ім’я
XXVI з’їзду КПРС. Тільки
молоді робітники та інже
нерно-технічні працівники
підприємства відпрацюва
ли на полях підшефних
господарств 452 людинодні, накосили на невдобах 118 тонн зеленої маси
і цим сприяли виконанню
Продовольчої
поограми
СРСР.

ВАЖКО

її складності і багатогранності людину не можна

Розповідь про допомогу, яку нада<

I

ТРЕБА,

КРАСНО... Немає і не може бути виховання поза

ВСТИГНУТИ
---------------------- НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ----------------------РО МАМУ думає часто.
Як не дивно, але тоді,
у сімдесят сьомому, коли
вирушила із рідного села в
Іршавському
районі на
Закарпатті, домівка Любі
згадувалася
рідше. Ма
буть, тому, що не довело
ся їй у ту пору пережити
клопотів, якими сповна на
ділена тепер — у материн
ських. А до матері захоті
лося не тому, що їй, донь
ці, чомусь
раптом стало
погано.
Просто мама не
бачила її такою — на сво
їй фермі, за улюбленою
роботоюПравда, коли
Галина Юр’ївна приїздила
в Покровку останнього ра
зу, коли народилася мен
ша Любина дочка
Людмилка, то бачила здалеку
їхній білий острівець —
молочнотоварний
комп
лекс. Дочка була щасли
вою,
розповідаючи про
те, що їм з чоловіком до
роботи рукою подати і на
фермі все гаразд.

— У нас хороші люди,—
скотарем, вона — дояр
кою. Молода, завзята сі розповідає Люба. Багато
м’я Бондаревих — приклад молоді. Кожного з нас,
кожному на комплексі.
комсомольців -тваринників
Побачивши Любу, неви турбує особистий вклад у
соку, з довірливими ямоч виконання Продовольчої
ками — зовсім дівча — програми. Бачу, як стара
важко повірити, що друге ються мої подруги молоді
місце по комплексу вибо доярки Таня
Кириенко,
ров у минулому році не Аня Сулимова, Надя Фархто інший, як вона. Але тушняк, Валя Цудикова, і
це справді так. Любов Му- хочеться
працювати ще
сикова, краща доярка, пе краще, увесь свій робо
реможець змагання, щиро чий день напружувати до
вітала
молоду
колегу,
краю. Так добре — відчу
жартуючи:
вати свою силу.
— Старайся, я не обра
Із Ольгою Писарєвою,
жусь, якщо мене випере секретарем
відділкової
диш.
партійної організації, ми
Справді, це була пере проходили
комплексом.
мога, хоч цифра — 2554 Було обіднє доїння — зви
надоєних
кілограми від чайний ритм, всі при ділі.
кожної корови — здзза_ Шкода, не можу по
лась Любі не такою вже й знайомити вас із
нашою
значимою. Змогла ж Му- кращою дояркою Людми
сикова надоїти по 3382.
лою Олексіївною Мусико— Ну що ти рівняєш, у вою. Якраз
в районі на
неї ж досвід який, — за зустрічі передовиків тва
спокоював дружину Саш
ринництва. Але ось її по
ко, коли та
вдома спів- слідовники. — Оля тепло
Мати виходила з онукою
ставляла результати. Але усміхнулась,
показавши
на подвір’я, йшла новою
не хоче, а рукою туди, де старанно
вулицею з гарними нови Люба чекати
ми будинками. До неї при прагне зробити значимим поралися біля худоби дві
кожен день. Поруч у ко

А всього два місяці тому, прагнучи

зробити і

свій посильний внесок у здійснення Продовольчої

програми СРСР, підсобне

господарство

школа

збільшила — тут появилася свиноферма.

П

язно віталися
— люди
знали що то Люби Бсндз-

'

рсвої мсілао.
Зняли й то,
ЩО НОСИТЬ ЦЯ ЖІНКО Г.і МИII,»1» ..їм ->П«ГТ •. • • "'•»<> гопір-

) тері-героїні.
І
— Зовсім, як у нас удо» ма, — ділилася з дочкою
думками після оглядин ву
лиці. — Будинок у вас хо
роший, новий і люди такі
щирі, привітні. Рада за те
бе, дочко.
Свого
часу
Галина
Юр’ївна
переживала за
дочку —- зовсім юною за
лишила батьківську оселю.

рівнику — група Антоніми
Вікторівни Орлової, супер
ниці по змаганню.
вони
Д.1ИНО прпідіоіоть поруч, І

Оу*АЛІ,Іності. Не залишати важчої
роботи на потім. Ощадли
во витрачати корми. Дбай
ливо доглядати
новона
роджених телят. Взяти усе
краще від суперника і по
множити
його — ось
справжня суть змагання.
Бондарева вірно розуміє
її’ тому у січні взяла свою
висоту, надоївши по 212
кілограмів
від коропи,
___ пмпеоедивши Анто-

■школярки. — її дві ДОНЬ
КИ.

Хтозяо,
може
через
кірі-ка рокіп
ці діочотко
У- «оти. чк Аня. сгяріхіз

сестра, молодий коллуніст.™
трудитимуться на фермі,
Можливо, стануть поруч з
Любою Бондаревою, і бу
дуть позичати в неї вмін
ня, як вона колись у Тетя
ни Семенівни Черкасенко,
Любові Іванівни Маркової.

...Про що ж усе-таки на
писати мамі?
— Напишу, що все га
разд, здорові
діти, Лю
дочка так стає схожою на

ТЕ, що в нашій
десятирічці всі учні,
ПРО
починаючи з першоклас

ників,
хочуть і вміють
працювати, багато гово
рити не буду. Варто ли
ше сказати, що кожного
літа у шкільному таборі
праці і відпочинку пере
бувають більше 200 стар
шокласників. Правління
місцевого колгоспу імені
Комінтерну завжди нам
раде, дає роботу найріз
номанітнішу і на току, і
в полі, і на тваринниць
ких фермах. А коли, при
міром, минулої осені бу
ло підбито підсумки на
шої праці за трудове лі<0, то виявилося, що ви
ділити серед нас кращих
і гірших дуже важко, бо
кожен трудився, що на
зивається, від душі. Ба
гатьом учням голова кол
госпу А. П. Різник і сек
ретар комітету комсо
молу господарства В. Те
рещенко
вручили цін
ні подарунки, а кращі
ланки дев’ятих класів на
городжені путівками для
поїздки до столиці нашої
Батьківщини — міста-гсроя Москви.
Ми хоч і пік.>лярі. але
Лупі остороиі. усього то
ІО, ЧИМ
ЧОГО

прагне наша країна і на
род, не можемо, не має
мо права. Глибоко усві
домлюючи свою ііричегніеть до завдань, постав
лених у Продовольчій
програмі, вирішили: по
будуємо на території
інколи
тваринницьку
ферму, де вирощувати
мемо свиней. Колгосп до
поміг будівельними мате
ріалами, виділив 12 но-

і в кожній справі, поча
ток без проблем не обхо
диться. Як доглядати за
тваринами, в основному
знають усі сільські діти.
Знаємо
і ми,
члени
шкільної • тваринницької
ферми. Але одна справа,
скажімо, погодувати од
ну домашню свиню, інша
— дванадцятеро, причо
му попередньо
самому
приготувати корм, догля
нути тварин.
За два місяці існуван
ня нашої свиноферми ми
відчули, якими дорослі
шими,
самостійнішими,
нідповідальніціими за до
ручену справу зробила
нас справжня праця. От,
наприклад, співпало чер
гування дев’ятикласниці
Валі Важкеби з новоріч
ним святом. Здавалося б,
канікули, час відпочинку,
зустрічі з друзями тощо.
Але Валя сумлінну від
чергувала і щаслива і ра
дісна повернулася додо
му.
Добросовісно трудять
ся у нашому підсобному
господарстві і десяти
класники Миколи Гон
тар.

Іван Мельниченко,
Ланронюк, дев’ягик.’іасникії В/то 1к.
Толя Тк.-іченко. Олексій

ЛІ

І

Всі? хто хоч один раз '
завітає на нашу ферму,
не може не звернути ува
ги на чистоту в примі
щенні.
А ще, наші гості обо
в’язково знайомляться з
«Пам’яткою по науковій
організації праці на
шкільній свинофермі». її
розбирали наші вчителі.
Всі її вісім пунктів по
стійно нагадують нам
про те, рк треба догляла-

Влітку чи восени швей
«1983 рік нерідко нази
вають вирішальним у бо царці планують організу
ротьбі за відвернення но вати
двотижневий марш
вої ядерної війни. Судячи миру із Цюріха в Женеву
з повідомлень, котрі над з масовими маніфестація
ходять у національний ко ми по його маршруту, йо
мітет Швейцарського руху го учасники вручать пос
прихильників миру (ШРМ), лання
швейцарських по
у найближчі
місяці ми борників миру делегаціям
станемо очевидцями нової США і СРСР на радянськомогутньої хвилі антивоєн американських
перегово
них виступів
у багатьох рах у Женеві.
країнах.
Учасники руху
Національний
комітет
за мир у Швейцарії також ШРМ направить своїх де
активізують
свою діяль легатів на
ряд значних
ність, координуючи її з од міжнародних форумів при
нодумцями як на
Заході, хильників миру. Особливо
тан і на Сході».
представницькою — близь
Так говорив мені Ганс ко ЗО чоловік — буде де
Штеблер, президент націо легація
швейцарців
на
нального комітету
ШРМ. Всесвітньому конгресі за
Ми зустрілися
з ним у мир і життя проти ядерної
штаб-квартирі ШРМ у Ба- війни у Празі.
зелі. Від цього
великого
Багато сил швейцарські
промислового
центру
за мир віддають ви
Швейцарії, розташованого борці
своєї газети «Унзере
на стику
н кордонів із пуску
вельт».
Знайомлячи чита
Францією і ФРН, до най чів із позиціями
СРСР і
ближчих
ядерних
баз США у питаннях роззбро
НАТО всього кілька деслг- єння, газета тим самим
нів кілометрів. Життя біля наочно показує, хто справ
«ядерної бочки» не влаш ді прагне до миру.
товує швейцарців.
— Відхиляючи радянські
— За масштабами своїх пропозиції,
США викорис
дій ШРМ не поступається товують
радянсько-амери
антивоєнним рухам у ряді
канські
переговори
в Же
країн НАТО, — відзначає
Ганс Штеблер. — У ньому неві як ширму для наро
представлені
найширші щування озброєнь з метою
верстви
населення нашої добитися військової пере
республіки:
робітники, ваги над СРСР, — заявляє
службовці,
інтелігенція, Г. Штеблер. — Ми прагне
студенти, домогосподарки, мо розкрити очі громадсь
кості на
суть
політики
духовенство.
президента США Р. Рейга
Своїм головним завдан на і його прибічників.
ням ШРМ вважає мобіліза
Розмова
заходить про
цію громадськості на бо
ротьбу проти розміщення той величезний резонанс,
який
у
Швейцарії,
як і в
нових американських ядер
викликали
них ракет у Західній Євро усьому. світі,
пі, за загальне роззброєн нові мирні ініціативи Ра
ня. На найближчі місяці дянського Союзу, висуну
запланований ряд значних ті у виступах Генерально
секретаря ЦК КПРС
акцій. Міжнародний жіно- го
чий день 8 Березня стане К). В. Андропова, і комп
днем масових
маніфеста лекс миролюбних пропози
котрі
містяться у
цій під лозунгом «Жінки цій,
декларації дер
за мир». Четвертого квітня Празькій
спільно з французькими і жав — учасниць Варшав
західнонімецькими борця ського Договору.
— Ми
розглядаємо ці
ми за мир швейцарці про
ведуть пасхальний
марш ініціативи лк реальну аль
сповзанню до
миру по території трьох тернативу
ядерної натастроіЬи, — за
країн
— Ми почнемо
його у являє Г. Штеблер. — Зна
нас у Базелі, потім коло йомлячись із цією програ
ни
демонстрантів
про мою зміцнення загально
йдуть по території
при го миру, світова громадсь
кордонних районіс Фран кість переконується в то
му, ще Радянський Союз
ції. завершиться не мані
фестація
у ФРН. Таким та інші соціалістичні кра
їни роблять усе від них
чином ми продемонструємо

залежно для того, шоб рот- 1
нашу солідарність із си
лами миру у ФРН. боротьо’ялатн проблему ебмежен- /
О.і пиих проти розіміщоніьі чи і скорочення
ядерних І
на з.іх Ідиок ІмоцьнІ й землі
та :иіичі іиих озбросі '>». от- І
нспмх
., мерця., не.чи, їх
дорчвит»
мішн.іродіїу об- І
лдорних р.чхог «» тугняі.і у
с глнопну.
доби гисп -.-. .о- /
ПНрІШЛЛЬ’гу ф.ІГ П..
М.дзиі
«метйЛ ТдеЛ мирного р.Иа- І

м.ає висловити \стурбоза- існування.
\
ність наших
народів до
лею загального миру і ви
0. ДУМОЬ, |
могу вжити дійових захо
власкор АПН. І
дів для ядерного роззбро
єння.
Базепь-Берн.
І

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ ТАРС

працювати трактористом '
у село Злинку МаловисківНалагодити
апаратуру
двом комсо
ського району. Шкода бу- довірили
,
ко
ло втрачати такого робіт- мольсько-молодіжним
і
очолюють
ника (у конкурсі профмай- лективам, які
стерності він здобув при Флоріан Владеско і Воло
зове місце серед молодих димир Ніколаєв. Обидві
радіомонтажників).
Але бригади справилися із зав
тим приємніше, що наш данням на «відмінно». До
КМК Ф. Владеско
робітничий колектив і на речі,
шу комсомольську оргааі- (групкомсорг Ігор Бара
ізацію на селі представля нов) було визнано кращим
й нагороджено
тиме такий добросовісний1 у галузі
■ Трудівник. Рішення Опех- перехідним Червоним пра
* с<ІНДра схвалили члени йо- пором ЦК ВЛКСМ.

го бригади,
і, зокрема,
сам бригадир — перший
^наставник В. Іванов. Сьогодні, працюючи меншим
складом, цей колектив усІпішно виконує завдання і
за свого товариша.

■
■
■
И

Цього року
вирішено
урізноманітнити допомогу
землеробам. Вісімнадцять
заводчан,
п тому числі
І п'ять молодих, прийдуть
на виручку сільським ме
ханізаторам під час весня
них польових робіт. Вони
наполегливо
опановують
Ще одйу,
хліборобську,
(професію на курсах меха
нізаторів при
технікумі
механізації
сільського
господарства.

И
I
І
І
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На
листопадовому
(1982 р.) Пленумі ЦК КПРС
підкреслювалося, що нові
великі резерви слід шукати у прискоренні науко—
во-технічного
прогресу.
Це стосується і аграрного
сектору економіки, де на
лежить чимало зробити по

Нині дослідні пристрої
проходять
«обкатку» на
машино - випробувальних
станціях
деяких госпо
дарств республіки. Мета—
перевірити
на практиці
можливості та скономічзастосування
ний ефект
Очікуваний реновинок.
підвищення
зультат
тварин і
продуктивності
кількості ви
зменшення
падків захворювання їх на
обслугозумастит. При
ванні такою установкого
річною про200 корів з
дуктивністю 3900 кілогра
мів молока економічний
ефект, за попередніми під
рахунками,
становитиме
не менше п’яти тисяч кар
бованців. Отже, тваринни
ки одержуватимуть більше
продукції з меншими за
тратами.
М. ДЕГТЯРЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу заводу радіовиробів.

те, що їм. з чоловіком до
роботи рукою подати і на
фермі все гаразд,

— Ну що ти рівняєш, у

неї ж досвід який, — за
спокоював дружину Саш
ко, коли та
вдома співМати виходила з онукою
ставляла
результати.
Але
на подвір’я, йшла новою
не хоче, а
вулицею з гарними нови Люба чекати
ми будинками. До неї при прагне зробити значимим
кожен день. Поруч у ко
язно віталися
— люди
знали що то Люби Бондз- рівнику — група Антоніми
рєвої мама. Знали й те, Вікторівни Орлової, супер
Вони
що носить ця жінка з ми ниці по змаганню.
давно працюють поруч, і
лою закарпатською говір
кою почесне звання ма- Люба багато навчилася у
старшої подруги. Сумлін
торі-гороїиі.
ності. Но залишати важчої

— Зовсім, як у нас удо роботи на потім. Ощадлима, — ділилася з дочкою ео витрачати корми. Дбай
думками після оглядин ву ливо доглядати
новона
лиці. •— Будинок у вас хо роджених телят. Взяти усе
роший, новий і люди такі краще від суперника і по
щирі, привітні. Рада за те множити
його — ось
бе, дочко.
справжня суть
змагання.
Бондарева вірно розуміє
Свого
часу
Галина
Юр’ївна переживала за її, тому у січні взяла свою
дочку — зовсім юною за висоту, надоївши по 21 2
лишила батьківську оселю. кілограмів
від корови,
Сестри, (їх у дівчини шес значно випередивши Анто
теро), залишилися вдома, німу Вікторівну.
вони й зараз живуть всі
Дзадцять дев’ять корів
на одній вулиці. Ну, а їй, — це група, яка закріпле
Любі, стелилася інша до- на за Любою. З важкої,
рога, добре, що видалася майже
неперспективної
вона щасливою.
виводила вона її після від
Сашко, виконуючи свою пустки. Результати відчут
роботу, вже звик відчува ні, у цьому і Сашкова ве
ти, де
в даний
момент лика заслуга. І вдома всю
знаходиться
дружина. роботу ділять на двох. ГІо
Знає, з якої корови почи черзі водять у садок п’я
нає доїння, яка дається їй тирічного Руслана і малу
важко. В будь-яку пору го Людмилку. Разом ходять
товий прийти на поміч. Ні на збори, в кіно. Слухачі
чого дивного, так у паоі школи комуністичної пра
працюють вони дазно, він ці.

вою. Якраз
в районі на
зустрічі передовиків тва
ринництва. Але ось її по
слідовники. •— Оля тепло
усміхнулась,
показавши
рукою туди, де старанно
поралися біля худоби дві
школярки. — її дві донь
ки. (
Хтозна,
може через
кілька років
ці дівчатка
$ мати, як Аня, .старша
сестра, молодий комуніст..
Трудитимуться на фермі,
можливо, стануть поруч з
Любою Бондаревою, і бу
дуть позичати в неї вмін
ня, як вона колись у Тетя
ни Семенівни Черкасенко,
Любові Іванівни Маркової.

„.Про що ж усе-таки на
писати мамі?
— Напишу, що все га
разд, здорові
діти, Лю
дочка так стає схожою на
бабусю... Сашко, як зав
жди, поруч, напишу, що
часто думаю про неї, —
вирішує...
А поки що — робота.
Доярок? які живуть дале
ко, тільки
підвезли . на
комплекс, а
Бондарєаи
давно пораються. Початок
дня. Треба багато встигну
ти.
Г. КЛІКОВКД

с. Покровка,
Кіровоградський район.

гатьом учням голови кол
госпу А. ГІ. Різник і сек
ретар комітету комсо
молу господарства В. Те
рещенко вручили цін
ні подарунки, а кращі
ланки дев’ятих класів на
городжені путівками для
поїздки до столиці нашої
Батьківщини — міста-героя Москви.
Ми хоч і школярі, але
бути осторонь усього то
го, чим живе, до чого

прагне наша країна і на
род, не можемо, не має
мо права. Глибоко усві
домлюючи свою Причет
ність до завдань, постав
лених
у Продовольчій
програмі, вирішили: по
будуємо на
території
школи
тваринницьку
ферму, де вирощувати
мемо свиней. Колгосп до
поміг будівельними мате
ріалами, виділив 12 по
росят, закріпив наставників. Будували примі
щення всі разом — і учпі, і вчителі,
і батьки.
Особливо
потрудилися
ваші хлопці Сашко Ірклій, Іван Мельниченко,
Сергій Марченко, Юрко
Шкода, Микола Гоп гар
та інші. ЇЗа два місяці в
одному з куточків шкіль
ного подвір'я виріс аку
ратний цегляний будино
чок — наша свиноферма.
Думаєте, не було і не
має у нас труднощів? Як

зустрічі з друзями і ищи. ц
Але Валя сумлінно від- ■
чергувала і щаслива і ра
дісна повернулася додо- І
Добросовісно трудяги- І
ся у нашому підсобному В
господарстві і десяти- |
класники Микола Гон
тар, Іван Мельниченко, в
Валя Лавренюк, дев’яти- |
класники Віта Поліщук, І
Толя Ткаченко, Олексій І
хМойсеєнко...
І
Всі, хто хоч один раз
завітає на нашу ферму,
не може не звернути уваїй на чистоту в приміідейні.
А ще, наші гості обов’язково знайомляться з
«Пам’яткою по науковій
організації
праці
на
шкільній свинофермі». її
розбирали наші вчителі.
Всі її вісім пунктів ностінно нагадують нам
про те, як треба доглядати за
тваринами. Є у
такий
«Пам’ятці»
і
----- *
ні за
пункт: «Ніколи,
яких умов і обставин не
втрачай бадьорості ду
ху». Ці слова нам допо
магають у ті
хвилини,
коли і справді буває не
легко...

3. доцяк,
учениця
десятого
класу, завідуюча сви
нофермою Павлисьної СШ.

Онуфріївський район.

м. Кіровоград.

іщніїв
ИО-НШВОИУ

За підсумками соціалістичного змагання 1982 року комсомоль
сько-молодіжний колектив молочнотоварної- ферми № 3 колгоспу
імені Леніна Долинського району (керівник І. Й. МАРКУШ, груп
комсорг В. ПОКЛАД) виборов друге місце серед КМК області,
зайнятих у тваринництві. У складі цього колективу чотири дояр
ки. Кожна з них успішно подолала тритисячний рубіж, а найви
щих показників добилася Ольга ШОСТАРИЧ — 3817 кілограмів
молода від кожної корови.

Добре склався для КМК початок третього року п’ятирічки.
Якщо так ітимуть справи й далі, то в кінці 1984-го всі дівчата на
близяться до заповітного чотиритисячного рубежу.
На знімках: угорі — члени КМК Надія КВАША та На
талія СИТА; праворуч — підмінна доярка
Наталія НЕСТЕРО
ВИЧ, роботою якої в комсомольсько-молодіжному задоволені.
Фото В. ГРИБА.

Цими днями в Ульяновці відбудеться зліт пере
можців
соціалістичного
змагання серед КМК, ком
сомольців та молоді райо
ну за підсумками 1982 ро
ку.
Буде про що розповісти
членам комсомольсько-мо
тракторної
лодіжної
бригади
колгоспу імені
Фрунзе (керівник Ґ. Я. Лу
пай, групкомсорг А. Геркіял). Всередньому по 8,9
гектара
землі обробляв
щодня кожен із них. Виро
біток на еталонний трактор у бригаді
становиз
1790 гектарів,
і
що
на 15
процентів більше,, ніж за
планом. Завдякиі
раціопальній організації праці
та скороченню до мініму-.
му холостих обертів двигу
нів молоді механізатори
заощадили шість
тонн
пального. Дбайливе став
лення до закріпленої тех
ніки дало змогу зекономи
ти запасних частин та ма
теріалів на 1620 карбозанців.
Відзначився член цього
КМК Іван
Настасієнко.
Минулих жнив жаткою
ЖРС-4,9 він поклав у вал
ки зернові па площі 588
гектарів
і став кращим
жаткарем
області. Став
володарем призу газети
«Молодий комунар» «Золота нива». Недавно рай
ком ЛКСМУ вирішив на
городити
механізатора

безплатною туристичною
путівкою.
Високих показників до
биваються молоді доярки
КМК
молочнотоварної
ферми № 1 колгоспу імені
Приміром,
Шевченка.
Людмила Скоробагач та
Рядовіпчик
Людмила
одержали минулого року
від кожної корови відпо
відно по 3243 і 3155 кіло
грамів молока. Високі і за
гальні резульати роботи
всього комсомольсько-мо
лодіжного.
Успіхи, досягнуті пере
довими колективами, пере
конують у силі КМК, яких
у сільськогосподарському
виробництві району поки
що недостатньо. Врахову
ючи це. райком ЛКСМУ у
ході паспортизації комсо
мольсько-молодіжних зосе
редив увагу первинних ОР;
ганізацій на’ необхідність
найти резерви створення
нових КМК. 1983-м став
роком народження ще п’я
ти колективів. —одного на
тваринницькому комплексі
та чотирьох у тракторних
бригадах і в автопарках
колгоспів.
Зобов’язання,
які взяли ці КМК на тре
тій рік п’ятирічки, свідчать
про їхні наміри досягати
високих рубежів.
О. РОДИН,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
нізацій ) Ульяновсько
го райкому ЛКСМУ.
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ведуть пасхальний марш ініціативи як роальну лль*
миру по території трьох тернатииу сповзанню до
країн
ядерної катастрофи, — за
— Ми почнемо
його у являє Г. Штсблер, — Зна
нас у Базелі, потім коло йомлячись із цією програ
ни демонстрантів
про мою зміцнення загально
йдуть по території при го миру, світова громадсь
кордонних районів Фран кість ПОрЄКОНУеТЬСЯ В 7О-І
ції, завершиться ж мані му, що Радянський Союз І
фестація
у ФРН. Таким та інші соціалістичні крл- /
чином ми продемонструємо їни роблять усе від них і
нашу солідарність із си залежне для того, щоб роз- і
лами миру у ФРН. бороть в’язати проблему обмежен- /
ба яких проти розміщення ня і скорочення ядерних І
на західнонімецькій землі та звичайних озброєнь, оз-І
нових
американських доровити міжнародну дб- /
ядерних ракет оступила у становку,
добитися тор- /
вирішальну фа>4/.
Марш жесгва ідей мирного стіп-1
глас висловити стурбова
Існування.
ність наших
іщродіо до
лею загального, миру і ви
могу вжити дійових захо
дів для ядерного роззбро
єння.

О. ДУМОЬ,
власкор АПН.
Базель-Берн.
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З ТЕЛЕТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ ТАРС
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БУХАРЕСТ.
Участь у
розробці більш як 300 тех
нологій, випуск 3,6 нових
промислових виробів, ви
користання у виробництві
вторинних
матеріалів на
суму понад 34 мли. лей —
таким є результат науко
во-дослідної діяльності в
минулому році студентів
університету в румунсько
му місті Ясси. Тепер тут
діють майже 600 гуртків
студентської
наукової,
творчості, які мають свої
цехи, лабораторії, дослідні
станції. Студенти разом з
викладачами активно спри
яють вирішенню важливих
народногосподар с ь к и х
проблем, зв’язаних з еко
номією електроенергії, роз
ширенням сировинної бази
країни, інтенсивним роз
витком сільського госпо
дарства.

родної
громадськості до
загрози, яку являє собою
розгорнута імперіалізмом
гонка озброєнь.

МАДРІД. Понад 6 тис.
студентів і викладачів уні
верситету Барселони взяли
участь у мітингу протесту
в зв’язку з бандитською
вилазкою, вчиненою в уні
верситеті іспанськими фа
шистами. Група
членів'
апостолічного антикомуніс
тичного
союзу
Іспанії
жорстоко побила одного з
студентів,
завдала йому
ножових ран і вирізала
па лобі фашистську свас
тику.
Останнім часом ультра
праві різко активізували
свою діяльність в універ
ситеті. Викладачі і студен
ти, які належать до лівих
політичних партій і демо
кратичних молодіжних ор
систематично
ТОКІО. Резолюцію з рі ганізацій,
шучим осудом внутрішньої одержують листи з погро
і зовнішньої політики уря зами фізичної розправи.
ду Японії прийняла сесія
СТОКГОЛЬМ. 147 тис.
Всеяпонської ради моло
діжних і студентських ор чоловік, з них — 48 тис.
ганізацій, яка відбулася юнаків і дівчат віком до
тут учора. Посилення во 25 років, не мали роботи
єнного союзу з США і курс у Швеції в січні цього ро
на відродження мілітариз ку, повідомляє центральне
му створюють серйозну за статистичне бюро країни.
грозу для миру та безпеки Це на 7 тис. чоловік біль
в Японії, зазначається в ше, ніж у грудні минулого
резолюції сесії. її делегати року.
Крім того, 175 тис. чо
гостро критикували курс
правлячої партії на пере ловік були зайняті на тим
гляд нинішньої конститу часових роботах і курсах
Тепер
ції в
мілітаристському і перекваліфікації.
безробіття у Швеції стано
націоналістичному дусі.
«Намічена урядом ЛД11 вить 3,4 проц. самодіяль
адміністративна реформа ного населення країни.
передбачає зростання во
ЗАХІДНИЙ
БЕРЛІН.
єнних витрат, підвищення
податків, скорочення асиг «Гонка озброєнь позбавляє
нувань на соціальні потре нас робочих місць» — під
би, в тому числі на освіту. таким девізом члени й ак
Ліберал-демократи прино тивісти соціалістичної спіл
сять учнівську і студентсь ки молоді імені Карла
ку молодь країни в жерт Лібкнехта провели «вахту
ву політиці монополій», — протесту» в західноберлінзаявили представники мо ському районі Тіргартен.
лодіжних організацій Япо Вони
розповсюджували
нії.
листівки, в яких висловлю
ється рішучий протест про
БІСАУ. Організація Аф ти гонки озброєнь, яку
риканська
молодь імені проводять Вашингтон і
Амілкара
Набрала НАТО, та розміщення в
(ЖААК) виступила з про- Західній
Європі нових
- позицією провести 27 бе американських
ядерних
резня 1983 року в Бісау ракет середньої дальності.
марш миру. Мета цього за
Молодіжні
антивоєнні
ходу, який пройде під ло заходи відбулися також у
зунгом «Африка — зона ряді інших районів Захід
миру» — привернути увагу ного Берліна.
африканської та міжна(ТАРС].

І

«Молодий комунар»

4 стор.

3. У ЗБІРНИХ

/^4Р^ІіЄчирій/іо

іїмаши
(Продовження. Поч. у газетах за 22, 27 січня. 3. 5 та
10 лютого ц. р.).

— Знаєш, я не хочу тебе страхати. Але й веселого
тут мало. Ти не давай себе провокувати, не влазь у
бійку, чуєш? Головне — з ними не заводитись, — По
мовчав і пояснив. Це не може бути чесна сутичка.
Ти один, а їх багато, ти кулаком, а вени ногами.
Зрозумів?
— Ну, це ти переборщив, Миколо Олексійовичу, —
намагалася пом'якшити настрій мати, хоча очі у са
мої були неспокіні;і...
* » $

ЕВДОВЗІ до газети надійшов лист під назвою
«Хто поверне здоров’я нашому синові?»
Н«Шановна
редакціє, можливо, дивно, що ми звер

таємось до вас із таким запитанням, зле якщо серед
вас є матері н банки, ви зрозумієте.
24 листопада наш сни Вадим, учень 9 класу Старостепівської середньої школи, разом із однокласника
ми пішов у кіно в Новостепівський будинок культури
га сеанс о 18-й годині. Після ного закінчення хлоп
ці гуртом вийшли на вулицю і попрямували додому.
Раптом до них підійшов незнайомий юнак і сказав
сипові, що ного чекають інші хлопці на протилежно
му боці вулиці і хочуть щось запитати.
Товариші, з якими йшов наш син,
зостались на
місці, а Вадим підійшов до тих, що чекали, і запитав,
чого їм треба. У відповідь наш син дістав сильний
удар в обличчя, від якого впав. Юрба несамовито
накинулась на нього і почала бити ногами в живіт.
Наспіли товариші, котрі чекали Вадима, і зашкоди
ли тин виродкам добити його...
Ми доставили енна в лікарню, там
його негайно
поклали на операційнім стіл.
До четвертої години
ночі тривала складна операція. За цей час ми обоє ма
ло не збожеволіли. Хірург сказав: «У вашого сина
розбита селезінка, і її довелося видалити».
Можете уявиги наш стан.
Органи міліції затримали тих садистів, і з’ясува
лось: побили воин сина за те, що місяців три або чо
тири тому, з їхніх слів, він, сидячи позаду одного з
цих негідників, піднімав ногами сидіння переднього
стільця.
Цими хлопцями виявились учні 9 класу Новостгпівської середньої школи.
Наш сип став інвалідом у 15 років.
Хто ж винен у цьому?

Звідки в наш час беруться такі негідники?
Хто їх такого вчить і хто їх виховує?
Яму користь принесуть вони в майбутньому нашій
державі?
л
Оскільки справа перебуеа ще в слідчих органах, ми
не знаємо, яну міру покарання вони одержать. Але
як би їх не покарали, ми вже понарані дуже жорстоно...
Хочемо, щоб ця історія, в якій постраждав наш син,
була опублікована у вашій газеті і послужила пере
сторогою подібним диким випадкам, які не типові для
нашого суспільства.
З повагою — Микола Олексійович і Олена Андріїв
на»;

Листа наведено майже дослівно, за винятком пріз
вища родини потерлі чого — нашого доброго знайо
мого Вадима.
Що ж, дорогі мої молодші друзі, зізнаюсь відверто:
тяжко полишати розповідь про Вадима — ту, якою
він поділився зі мною вже після лікарні. Тяжко, але
мушу: до цього спонукали учасники негідної змови,
що спричинила трагедію. Є необхідність поміркувати
над суттю того, що не лише мовою юристів означає
злочин. Власне, чому про цей злочин — не тільки з
точки зору юристів?
Кожному відомо: незнання законів не звільняє од
відповідальності
перед ними. Погодьтеся, навіть
хлопчик, не кажучи про дорослого, навряд чи вважає
серйозним пояснення: «Не знав, що не можна». Удо
ма, в дитсадку, на вулиці, у школі — практичне по
всюди неповнолітній — ваш, друзі, ровесник, — пі
знає і засвоює вимоги які ми називаємо нормами
моралі, у переважній більшості з нас ці норми орга
нічно поєднуються з внутрішніми переконанням», з
власного совістю, і, ясна річ. відхилень бути не може.
У нашій свідомості вельми диференційовано, тобто
з чітким визначенням і розподілом оцінок, фіксу
ється: вибити, скажімо, шибку в чужому вікні — це
бешкет, скривдити слабшого, принизити його людську
гідність — хуліганський вчинок, пограбувати перехо
жого—це злочин. Ми можемо не володіти юридичними
термінами чн поняттями, не знати статті Криміналь
ного кодексу, але пустощі, дитячі забави відрізнити
від неблагопрнстойних, негідних вчинків зобов’язані.
Найчастіше ж у відповідь про причину неповноліт
ні винуватці говорять: «Не знав, іцо так закінчиться»,
«Не пам’ятаю, як вийшло». Що ж, це ближче до істи
ни. З такою ситуацією випало зіткнутися під час од
ного з рейдів комсомольських оперативников. Наведу
один факт.
(Далі буде).

Нерідко викладачі фізвиховання середніх спеці
альних навчальних закла
дів, знайомлячись із пер
шокурсниками, ЦІК89ЛЯТЬся, як вони складали нор
мативи комплексу
ГІ1О.
Юнаки і дівчата запевня
ють, що стали значківця
ми. Проте перевірка вста
новила, що багато випуск
ників сільських
шкіл не
спроможні
підтвердити
норматив із стрільби, пла
вання,
метанні гранати
тощо. І серед
таких є й
колишні школярі з Усгинівського району.
Що ж нині тут робиться

для усунення недоліків у
роботі по фізичному вихо
ванню учнівської молоді.
Ось що відповів на це за
питання
інспектор шкіл
райвно О. О. Швед:

Левицький
«а вогневому
рубежі вибив 49 очок з 50
можливих, підтягнувся на
перекладині 18 разів, 6-кілометрову кросову дистан
цію подолів за 23 хвилини
32 секунди,
Левицький
— один із
280 значківців, що підго
товлені торік у його шко
лі. Решта 282 учні продов
жують складати
норма
тиви.
Передусім
заліки
приймають
у майбутніх
воїнів. Біля
десятирічки
обладнано кілька ігрових
майданчиків, містечко для
складання нормативів ГПО,
діє стрілецький тир...» •

«Безперечно, успіх знач
ною мірою залежить від то
го. як ми розв’яжемо проб
лему педагогічних надріз.
У цьому вже маємо пенні
зрушення:
з сімнадцяти
вчителів фізнультури оди
надцять мають вищу, два
середню спеціальну освіту,
а ще два навчаються за
очно, За останні роки по
Це, заичайно, радус. Та
ліпшилась
матеріальна
спортивна база е більшос хоч Устинівська СШ взаті шкіл. Колгоспи
допо жасться кращою в роботі
могли в спорудженні тирів, по фізичному вихованню
в обладнанні комплексних
майданчиків.
Ми робимо школярів,
тут теж ще є
орієнтир на те, щоб були багато
нерозв’язаних
ефективними уроки фіз проблем. В
спортзалі по
нультури. щоб у всіх шко
лах ще більше активізува встановлене нестандартне
лась позакласна
робота. обладнання, вчителі бідчаВже перші старти в ноиоються, де
дістати м’ячі,
му році дали
нам змогу
мати, тенісні
оцінити, де до справи став гімнастичні
спортивну форму
ляться з поєною серйозніс столи,
тю. а де спортивно-масову хоч
дяя
збірних
би
роботу пусмають на само-

команд.
восьмирічних
В трьох
школах з .дітьми
.
працю(Закінчення. Поч. у газе ють учителі без потрібної
тах за 8 тії 12 лютого ц. р.). кваліфікації. Це дас привід

біж вийшло
70 кращих
значківців.
Десять з них
(підкреслимо
ще раз —
тих, кого на місцях вважа
ли найкраще підготовлени
ми) не виконали нормати
ву. Сім юнаків і дівчат не
принесли своїм командам
залікових
очок під час
змагань із зимового бага
тоборства ГПО. Знову ж
таки дуже слабкі результа
ти на вогневому рубежі.
Адже юні спортсмени, мі
сяцями не брали
в руки
зброю. Бона
відсутня в
багатьох школах, бо досі
не розв’язали проблеми її
збереження.
Тож і на обласному фі
налі з багатоборства ГПО
на призи «Комсомольской
правды» в списку призерів
немає представників з Устинівки. Останнім чемпіо
ном — в 1979 році — був
Вадим Горбенко, з тих пір
його ніхто не змінив. Нові
імена висококласних спорт
сменів з’явилися б у шко
лах району, якби тут уміло
організовували
дитячі
спортивні ігри «Старти нз-

ШАХИ

ЛІДЕРІВ-ТРОЄ
В інституті сільськогос
подарського машинобуду
вання триває
особиста
першість області з шахів.
У турнірі беруть участь 44
шахісти, Мета них змагань
— виявити найснльнішіїх
гравців, які у березні візь
муть участь у фінальному
турнірі VIII Спартакіади
УРСР.
Після трьох турів у гру
пі лідерів
кандидати в
майстри спорту з Кірово
града 10. П. ГІігарєв, І. І.
ГІтельман та В. І. Руголь.
Г. ДУБІВКА,
майстер спорту СРСР.
ЦІЛОДЕННО В ПЛАВАЛЬНОМУ БАСЕЙНІ ДЮС1ІІ
ОБЛСГЮРТКОМІТЕТУ ТРИВАЮТЬ ЗАНЯТТЯ ЮНИХ
СПОРТСМЕНІВ. БІЛЬШЕ 270 ХЛОПЧИКІВ І ДІВЧА
ТОК ПІДВИЩУЮТЬ СВОЮ МАЙСТЕРНІСТЬ ПІД КЕ
РІВНИЦТВОМ ДОСВІДЧЕНИХ ТРЕНЕРІВ.
СЕРЕД
КРАЩИХ ПЛАВЦІВ — ОЛЕНА ЧУХНО. ПЕРШУ
СВОЮ НАГОРОДУ ВОНА ОТРИМАЛА НА ЗМАГАН
НЯХ -»ВЕСЕЛИЙ
ДЕЛЬФІН»,
ЯКІ РЕГУЛЯРНО
ВЛАШТОВУЮТЬСЯ В.ДЮСШ.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

316050. МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул, Луначарського,
ЕК 05245.

* * Ф

ш шшш
ІЄШШІЇ шш

орган Кировоградского

На украинском языке.

плив. Наприклад, під час непокоїтись.
Звідси вис дій»,- «Олімпійські сходин
районного турніру із зимо
вого
багатоборства ГПО новок — випускники шкіл ки».
краще інших
виступили району з числа
кращих
представники
Устинівсь- фізкультурних
активістів
кої, Ганно-Требинівської та
Березівсьної
середніх та спортсменів рідко на
Робочий кабінет голози
шкіл. Саме в цих навчаль правляються
вчитись на
них закладах впроваджен факультети
фізвиховання Устинівського райспортконя в дію комплексу
ГПО
мітету Анатолія Нікіші та
ведеться
планомірно,
і вузів.
Про
якісний показник кий тісний і захаращений,
значківці тут
мають ста
більні результати.
Після фізкультурного активу, що що він швидше схожий на
того, як юнаки та дівчата працює в школах, можна комірчину — два сейфи,
склали
нормативи, вони
продовжують тренуватись, судити, переглянувши про дві шафи, два столи один
тобто триває перепідготов токоли останніх районних біля одного. А де вистачи
ка — окремі групи уком змагань школярів. Наприк ти таблиці рекордів, мето
плектовані кращими знач лад, під час
фінальною дичні посібники, розклади
ківцями, які потім виступа
турніру республіканських спартакіадних змагань, де
ють на змаганнях з бага
змагань оформити хоча б куточок
тоборства.
Наприклад, счно-заочних
старшокласник
Василь стрільців на вогневий р/- спортивної слави? Все це
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І- все ж
А. Нікіша на
строєний оптимістично:
«З кабінетолл можна по
чекати, головне — щоб на
місцях були створені на
лежні
умови для занять
фізкультурою і спортом.
Відрадно те, що в плану
ванні розвитку фізичної
культури і спорту є прин
ципово нові
напрями •—
враховуватимуть показни
ки ефективності викори
стання спортивних баз, а
також конкретне визна
чення значківців ГПО. Як
що ми звітуватимемо про
кількість тих, хто система
тично займається фізкуль
турою і спортом, то маємо
вказати ,на яких базах во
ни тренувались. Отже виз
пропускна
начатиметься
спортивних
можливість
споруд. І любителі припи
сок каратимуться.
Важливі
функції нале
жить виконати депутатсь
ким комісіям з фізкульту
ри і спорту. А раз виборці
дають наказ народним де
путатам, то слід, чекати н
віддачі. Впровадження в
дію нових форм роботи
по фізичному вихованню
дозволить нам подолати
відставання. Але це буде
лише тоді, коли в тісному
контакті з фізкультурни
ми активістами працювати
муть профспілкові, комсо
мольські комітети».
М. ШЕВЧУК,
спецкор
«Молодого
комунара».

рошнловграда
студент
педінституту імені О. С.
Пушкіна Олександр Шполянський та викладач ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування
Юрій Кулешков. їх вони
отримали на особистому
чемпіонаті республікансь
кої ради ДОТ «Колос» з
боротьби самбо.
А срібними медалями на
них змаганнях нагородже
ні робітник заводу «Чер
вона зірка» Микола Мель
ников і лікар
четвеотоі
міської лікарні Сергій Гсржов. «Бронза» •— в учня
машинобудівного техніку
му Павла Возного та сту
дента педінституту Воло
димира Долгих.
В. Долгих,
П. Возний,
О. Шполяпськпй та ІО. Ку’лешков включені до збір
ної «Колоса», що виступатпме на чемпіонаті цент
ральної ради ДСТ «Уро
жай».
Л. МЕДВЕДЕВ,
старший тренер обл• ради ДСТ «Колос».
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