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ДОСВІД І

Важливим резєрЕОм економічного і соціального роз
витку республіки є прискорення науково-технічного
прогресу. З початку п'ятирічки за рахунок впроваджен
ня досягнень науки і техніки досяінуто основного
приросту продуктивності праці, більшої частини еконо
мії трудових, фінансових і матеріальних ресурсів. Загаль
ний економічний ефект дослідницького пошуку стано
вить 1,9 л\ільярда карбованців.
Ці та інші факти наводились на Пленумі ЦК Компартії
України, який відбувся 26 квітня. Обговорено хід здійс
нення республіканських цільових комплексних програм
і заходи по підвищенню ролі інститутів Академії наук
УРСР і галузевих інститутів у розв’язанні завдань науко
во-технічного прогресу.
З доповіддю в цьому питанні виступив
Голова Ради
Міністрів УРСР О. П. Ляшко. В обговоренні взяли участь
перший секретар Київського міськкому партії Ю. Н.
Єльченко, перший секретар Львівського обкому партії
В. Ф. Добрик, президент Академії наук УРСР Б. Є.
Патон, перший секретар Донецького обкому паотіі
В. П. Миронов, начальник спеціального конструкторсько
го бюро «Турбоатом», головний конструктор парових і
газових турбін виробничого • об'єднання ^Харківський
турбінний завод імені С. М. Кірова»
Ю. Ф. Косяк, за
ступник Голови Ради Міністрів УРСР, голова
координа
ційної ради програми < Енергокомплекс» М Ф Ніколасв, перший секретар Ворошиловградського обкому пар
тії Б. Т. Гончаренко, голова Південного наукового цент
ру Академії наук УРСР, директор Фізико-хімічного ін
ституту Академії наук УРСР О. В. Богатський,
перший
секретар Харківського обкому партії В. П. Мисниченко,
голова Держбуду УРСР, заступник голови координацій
ної ради програми «.Матеріаломісткість» Г. К. Злобін,
перший секретар Миколаївського
обкому партії Л. Г.
Шараев, секретар парткому Дніпровського металургій
ного засоду ім. Ф Е. Дзержинського А. І. Приймак,
ланковий механізованої ланки колгоспу імені Суворова
Жашківського району Черкаської області, член коорди
наційної ради програми «Цукор» О. Н. Парубок, перший
секретар Запорізького міськкому партії І. Г. Воденіктов,
голова президії Південного відділення ВАСГНІЛ, заступ
ник голови координаційної ради програми «Агрокомп^
леке» Г. О. Богданов, бригадир токарів
Одеського ви
робничого об’єдне-иня важкого
кранобудування імені
Січневого повстання В. І. Чербаєв,
перший секретар
Житомирського обкому партії В. М. Кавун.
У доповіді і виступах відзначалося, що республікан
ські цільові комплексні програми стали важливою лан
кою науково-технічного прогресу. Таких програм на Ук
раїні шість: «Метал», «Маїеріаломісткість», «Енергокомплекс», «Агрокомплекс», «Цукор» і «Праця». Усі вони
орієнтовані на розв язання великих вузлових проблем,
від яких великою мірою залежать успішне виконання
завдань одинадцятої п’ятирічки, дальший розвиток еко
номіки республіки. До їх реалізації залучено 280 науко
во-дослідних інститутів, проектно-конструкторських ор
ганізацій і вузів, а також близько дев’яти тисяч підпри
ємств.
Учасники Пленуму заслухали і обговорили також ін
формацію другого секретаря
ЦК Ко/гпартії України
О. А. Тигаренка про хід виконання організаційно-полі
тичних заходів ЦК Компартії України по здійсненню рі
шень XXVI з’їзду КПРС і XXVI з’їзду Компартії України.
В обговоренні взяли участь перший секретар Кримсько
го обкому партії В. С. Макаренко,
перший секретар
Полтавського обкому партії Ф. Т. Моргун, вальцюваль
ник запорізького металургійного заводу «Запоріжсталь»
імені С. Орджонікідзе В. О. Орлов, перший секретар
Ждановського міськкому партії В. І. Жарксв,
перший
секретар Ленінського райкому партії м. Києва К. І. Па
нікерський.
В інформації і виступах підкреслювалося, що основну
увагу обкомів, міськкомів,
райкомів партії необхідно
зосередити
на організаційно-політичному
зміцненні
первинних партійних організацій, посиленні їх бойовитості, впливу в трудс-гих колективах, підвищенні дисцип
ліни, організованості і порядку на всіх ділянках і в усіх
ланках господарювання і управління, поліпшенні добору,
розстановки і виховання кадрів, удосконаленні ідеоло
гічної, масово-політичної роботи, утвердженні ленінсько
го стилю в діяльності всіх партійних, радянських, госпо
дарських, профспілкових і комсомольських органів.
На Пленумі, виступив член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компартії України В. В. Щєрбицький.
В обговорених питаннях Пленум прийняв
відповідні
постанови.
Розглянуто організаційні питання. Плену/л
увільнив
Г. І. Ващенка від обов’язків члена Політбюро ЦК
Компартії України у зв язку з вибуттям з республікансь
кої партійної організації. Пленум перевів першого за
ступника Голови Ради Міністрів УРСР Є. В. Качалозського з кандидатів у члени Політбюро ЦК Компартії Ук
раїни.
Пленум обрав першого секретаря Донецького обко
му партії В. П. Миронова кандидатом у члени Політбюро
ЦК Компартії України.

(РАТАУ).

ХВИЛЙНІ-СУВОРИИ
ЛІК І
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ТРИВАЄ ГРОМАДСЬКИЙ ОГЛЯДПЕРЕВІРКА ОБЛАСНОГО
ШТАБУ
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО
ПРОЖЕК
ТОРА» І РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «МОЛО
ДИЙ КОМУНАР»

ОГЛЯД ДОПОМІГ
Одпнадцять
членів
ВЛКСМ входять до складу
штабу і постів
«Комсо
мольського
прожектор І»
нашого колгоспу. Трудя
ться вони на різних ділян
ках виробництва.
Голов
ним
своїм
завданням
«прожектористи»
вважа
ють формування
почуття
справжнього господаря у
кожного молодого трудів
ника. Так, так — не вик
риття недоліків, не. фікса
цію недбальства,
а саме
виховання свідомого став
лення до праці.
Молоді дозорці — часті
і бажані гості у виробни
чих підрозділах господар
ства. На фермах і польо
вих етапах,
у колективі
авгогаража, серед овочів
ників часто можна зустрі
ти моїх товаришів. Мста
їхніх відвіднії завжди од
на: роз’яснити людям, ска
жімо, важливість економ
ного витрачання електро
енергії, пального і маегил,
доцільність оволодіння ме
тодами роботи за прогре
сивними технологіями.
Не випадають з поля зо
ру «прожектористів» і по
рушники трудової дисцип
ліни: бракороби,
п’яниці.

Включившнсь у громад
ським
огляд обласного
штабу «КП» і редакції га
зети «Молодіііі комунар»
«Робочій хвилині — суво
рий лік!», ми вже провели
одинадцять рейдів: конт
ролювали вихід механіза
торів на роботу, ефектив
ність використання техніка
при проведенні весяпо-польовнх робіт, виконання
розпорядку робочого Д1ІЯ
тваринниками. Під час цих
рейдів було виявлено не
мало порушень трудової
дисципліни, особливо за
пізнень. Матеріали переві
рок розглядалися на засі
даннях групи
народного
контролю і правління кол
госпу. Порушники понесли
заслужені
покарання. Та
головне, иа мою думку, те,
що огляд допоміг виявити
резерви підвищення ефек
тивності виробництва, під
вести роль штабу «Комсо
мольського прожектора» у
боротьбі
за дотриманії;]
свідомої дисципліни прані.
Я. ДМИТРИШИН,
начальник штабу «КП»
колгоспу імені Хмель
ницького.
Ульяновський район.

V НОМЕРІ «Молодого комунара» за 10 березня
* ц. р. громадський штаб огляду «Робочій хвили
ні — суворий
лік!»
запропонував знам'янським
«прожектористам» перевірити роботу міського транс
порту, зокрема, стан трудової дисципліни серед мо
лодих автомобілістів.
Надійшла відповідь секретаря комсомольської ор
ганізації автотранспортного підприємства 10036 Світ
лани ПЕТРОВОЇ.

НА МАРШРУТІ
ПОРЯДОК
Молоді дозорці, комсо
мольські активісти серйоз
но поставилися
до вико
нання цього завдання, ве
лику увагу приділили рей
дам «КП». За цей час про
вели їх три: два по регу
лярності руху автобусів і
один —
по дотриманню
водіями фінансової
дисципліни. Всього ж з початп ять
ку року проведено
перевірок. В ході їх не бу
ло виявлено
порушень з
боку
КОМСОМОЛЬЦІВ. До
складу рейдових
бригад
входили також представ
ники народною контролю
і
міліції,
адміністрації,
партійної та профспілко
вої організацій.
Крім рейдів, комсомоль
ські активісти (як правило,
це молоді
спеціалісти)
часто
здійснюють конт
роль за роботою водіїв
протягом зміни. Бони ве
дуть хронометраж, вияв
ляють резерви
викорис
тання робочого часу. Не
рідко допомагають запо
бігти порушенням графі
ків руху.
Особливо хочу відзначи
ти комсомольця
Сергія
Дзюбенка. Минулого ро
ку він закінчив інститут, і
йому довірили
керувати
колективом
водіїв паса
жирської колони № 1, яка
обслуговує міські маршру
ти. Молодий керівник доб
ре
розуміє, що успіху
можна добитися насампе
ред завдяки постійній на
полегливій роботі з людь
ми. А оскільки водії пра
цюють у відриві
від ко
лективу, то їм слід приді
ляти більше
уваги, ніж,
скажімо, ремонтникам. То
му Сергій старається час
тіше бувати
з ними на
маршруті. Він
спокійний,
урівноважений,
під час
контрольних поїздок для
водія
навіть непомітний
серед пасажирів.
І коли
виявить якесь порушення,
ніколи не здіймає галасу
(навіщо про це знати ін-

шим?). Але кожна така по
їздка сприяє поліпшенню
культури
обслуговування
пасажирів.
Серйозно ставляться до
комсомольських доручень
по контролю за до<ри?ланням графіків руху міських
автобусів інші спілчани —
водій вантажного автомо
біля Віктор Дячков (він —
начальник
штабу «КП»),
диспетчер
пасажирської
колони № 1 Світлана Мірошникова,
ревізор диспегчерської служби АТП
Лідія Труханович.
За підсумками минулого
року та першого кварталу
1983-го наше підприємст
во перемагало у соціаліс- '
тичному
змаганні серед
АТГІ облавтоуправління за
найважливішим
показни
ком роботи
— регуляр
ністю руху автобусів. Але
радус не тільки це. Порів
нюю перші
місяці двох
років. Минулого
року за
порушення графіків руху
стягнення було накладено
на чотирьох комсомольців,
а нинішнього — жодного.
Зриви
рейсів
допускав
тільки один молодий во
дій. Хлопець
працює на
старій машині.
Успіхи, яких добивають
ся водії автобусів, були б
неможливими без злагод
женої роботи
ремонтни
ків. Останнім часом трудо
ва дисципліна серед них
стала міцною.
Кількість
прогулів
зменшилася у
півтора раза,
рейдовими
перевірками не виявлено
випадків пияцтва у робо
чий час.
Зміцненню
трудової
дисципліни сприяє
ство
рення трьох комсомольсь
ко-молодіжних екіпажів, а
також інші заходи, спря
мовані на виховання моло
дих робітників.

І

С. ПЕТРОВА,
секретар комсомоль
ської організації АТП
10036.
м. Знам’янка.

Дієвість

І

ь

Секретар комітету комсомолу тресту « Кіровоград.машважбуд» О. Настояша повідомила громадський
штаб огляду «Робочій хвилині — суворий лік*»:
«Статтю «Твій обов’язок, прожектористе» («Моло
дий комунар» за 5 квітня ц. р.) обговорено на засі
данні комітету комсомолу тресту. Критику визнано
правильною.
Переглянуто перспективний плай роботи штабу
«КП». В ньому передбачено проведення щотижневих
рейдів но контролю за постачанням на об’єкти мате
ріалів та устаткування, за станом трудової дисцип
ліни.
Штаб «КП» буде щоденно підбивати підсумки ро
боти постів «КП», які є на кожному об'єкті. Резуль
тати перевірок доводитимуться до адміністрації трес
ту з метою усунення виявлених недоліків».

І

2 стор
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ІШЕННЯ листопадово

го (1982 р.) Пленуму
Р
Ц1< КПРС
зобов'язують

кожного трудівника пра
цювати ефективніше,
до
кладати максимум зусиль,
знань і творчості
для ус
пішного виконання планів
третього року
одинадця
тої п’ятирічки. Керівницт
вом до дії стали вказівки
партії про
необхідність
зміцнення трудової і ви
робничої ДИСЦИПЛІНІ!, рішу
чої боротьби з
безгоспо
дарністю.
Кілька років тому слу
хачі шкіл комсомольсько-

«Серп і молот» під рубри
кою «Кожен слухач ком
сомольської політосвіти —
передовик
виробництва»
вміщує виступи пропаган
дистів, секретарів
комсоорганЙацій,
польських
міськкому
працівників
комсомолу. Так, у січні—.
лютому.ц. р. друкувались
виступи пропагандистів з
«Україна»
та
колгоспу
ПМК-133. Про підтримку
ініціативи
розповіла на
сторінках
газети другий
секретар
міськкому ЕОМсомолу Л. Бородіна,
Разом з тим є деякі не-

ТРУДОВИХ колективах
Кіровоградського ре
монтно-механічного заво
ду Укрремтресту в ці дні
активно
обговорюють і
схвалюють проект Закону
СРСР «Про трудові колек
тиви і підвищенні
їхньої
ролі в управлінні підпри

по
го політнавчання Знам’яиського локомотивного депо
виступили
з ініціативою
«Кожен слухач комсомоль
ської політосвіти — пере
довик виробництва». Вив
чення теорії пов'язується з
конкретними практичними
справами.

Як
показує
аналіз,
міськком комсомолу, пер
винні організації провели
певну роботу пи підтримці
ініціативи
всіма комсо
мольцями району. У квітні
минулого року за «Столом
ділових зустрічей» міськрайонної газети
«Серп і
молот» розглядалося пи
тання про розвиток ініціа
тиви молоді депо. В обго
воренні взяли участь про• пагандисти, секретарі ко
мітетів комсомолу.
Було
узагальнено досвід роботи
пропагандиста локомотив
ного депо Валентини Іва
нівни Супряги. Вона учас
ник зустрічі кращих про
пагандистів області 1982
року з членами бюро обко
му комсомолу, нагородже
на грамотою
ЦК ЛКС’М
України. Усі 17 слухачів
школи суспільно-політич
них знань
по вивченню
курсу «Ідеологічна бороть
ба і молодь»,
якою вона
керує, — передовики ви
робництва. е січні—люто
му цього року ними внесе
но чотири рацпропозиції.
Питання
комуністичного
виховання молоді система
тично розглядаються на
засіданнях партійного комісету.

Усе це дає непогані рсзуль-тати. Всі слухачі шкіл
комсомольського політавчання депо успішно справ
ляються з виконанням со
ціалістичних зобов'язань.
У школі по
вивченню
кзреу ;?оззі(ток соціаліс
тичного
змагання, вихо
вані! • комуністичного став
лення до праці», де пропа
гандистом Б. Г. Голубни
чки, усі 20
слухачів —
ударники
комуністичної
праці, 8 комсомольців —
раціоналізгйюри,
10
—
агітаторі: і політінформатори. Більшість із них бо
реться за званню «Кращий
по професії».
Комсомольці
колгоспу
«Путь Ильича»
вивчають
курс
«Продовольча про
грама СРСР». Пропагандист
В Ф Базалевич працює зз
планом, у якому
значне
місце відводиться й підтри
манню молодими колгосп
никами згаданої ініціати
ви Цілеспрямована робота
сприяє тому, що
слухачі
показують приклад у поаці й навчанні. А. Агафо
нов — переможець соціа
лістичного змагання серед
водіїв
господарства
на
жнивах
1982 року. Його
премійовано туристичною
путівкою в НДР. Механіза
тори М Мельник- та М. Гамкіп нагороджені
знаком
ЦК ВЛКСМ
«Золотий ко
лос».

газета

доліки в роботі міськкому
комсомолу, первинних ком
сомольських
організацій
району. Ще погано аналі
зують стан справ у цьому
напрямі. Міськком комсо
молу не має чіткої систе
ми роботи, тому питання
ко м со г.ю л ьсько.го пол іт и а в чания, участі
слухачів у
підвищенні
ефективності
суспільного
виробництва,
подіг.шечні якості продук
ції розглядаються епізо
дично. У міськкомі немає
даних про роботу по під
триманню
ініціативи
в
масштабах міста, району,
є лише окремі
факти. Не
всі слухачі комсомольсь
кої політмережі
знають
ініціаторів,
зміст і ціль
цього важлизого почину.
Комсомольські організа
ції колгоспу «Заповіт Ле
ніна» та відділення заліз
ниці питання комсомольсь
кого політнавчання розгля
дають від випадку до ви
падку. 1 як
наслідок, іні
ціатива комсомольців депо
тут взагалі не пропагуєть
ся, немає заходів по впро
вадженню її в життя, за
няття відвідуються погано,
проводяться на низькому
рівні.

Ще не всіх комсомольців
охоплено політкавчанням.
У локомотивному депо із
249 членів ВЛКСМ навча
ється 82 чоловіка, у відді
ленні залізниці із 84 членів
ВЛКСМ вчаться 19, у кол
госпі
«Заповіт Леніна»
менше половини всіх косомольців.
Слабо пропагується дос
від передовиків виробницт
ва. У самих же ініціатооіз
з 82 слухачів — передови
ків виробництва жодного
немає на Дошці пошани.
Не кращі справи й в інших
організаціях.
Міськком
комсомолу,
первинні комсомольські ор
ганізації погано
дбають
про матеріальну базу ка
бінетів політнавчання. У
районі немає жодного ка
бінету, навіть на найбіль
ших
підприємствах, де
технічні засоби
навчання
відповідали б сьогоднішнім
вірчої ам. Внаслідок цього
заняття проводяться у нспристосованих приміщен
нях, на невисокому мето
дичному
рівні,
що не
сприяє підвищенню вироб
ничої і суспільної актив
ності слухачів.
Міськкому
комсомолу,
первинним
комсомольсь
ким організаціям слід при
ділити цьому питанню осо
бливу увагу, спрямовувати
діяльність
комсомольців
иа зміцнення трудової дис
ципліни, на участь у вико
нанні народногосподарсь
ких завдань.

8. КАЖАНОЗ,
Будинку
консультант
обкому
політосвіти
Компартії України.
Знам'янський район.

ві колективи, висловили й
таку пропозицію: на ве
ликих підприємствах ство
рити
молодіжні відділи
кадрів на громадських за
садах.'
— Я вважаю, — гово
рить Надія Байда, — що
такий відділ
має
брати

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЗАКОНУ СРСР

Я/

моя

другл

Статтю 9, в якій ідеться
про повноваження тр/доеих колективів у забезпе
ченні трудової дисципліни,
токар, відповідальний за
випуск цехового «Комсо
мольського
прожектора»
Микола
Крижанізський і
бригадир
Олександр Ба
ранов вважають за доціль
не доповнити таким пунк
том: «За вимогою трудо
вих колективів адміністра

ція зобов'язана звільняти
злісних порушників
дис
ципліни, а прийо?А на ро
боту тих, хто
завинив на
інших підприємствах, здій
снювати лише в тих випад
ках, коли на це дає згоду
колектив».
Коментуючи езою про
позицію, молоді робітни
ки наголосили
на тому,
що суспільству дорого об
ходяться прогули,
запіз
нення на роботу, тривалі
«перекури» тощо. Бо по
роджують
неорганізозаність, безвідповідальність,
завдають не тільки мате
ріальної, * а й моральної
шкоди. Тож із
порушни
ків треба суворо питати.
Нині
молодь
відіграє
все більшу роль у вироб
ничому житті. Отож мо
лоді токарі, обговорюючи
проект Закону про трудо-

Обговорюючи
проект
Закону, майже ЗСІ члени
бригади наводили чимало
прикладів, які переконли
во свідчать: успіх забезпе
чується тоді,
коли вихо
вання розуміють як копіт
ку роботу З КОЖНИМ чле
ном'колективу з урахуван
ням [його знань,
нахилів,
І, навпаки, багато втрача
ють'ті, хто забуває про ін
дивідуальну
роботу
л
людьми.
Молоді
робітники вва
жають, що статтю
слід
доповнити ще двома пунк
тами:

колегам переваги роботи
в бригаді нового зразка,
котра націлена на випуск
вузлів і деталей для мий
них машин, маслоколонск
тощо. Така бригада має в
своєму
розпорядженні
технічну базу, засоби для
стимулювання, можливості

ПРО ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ

домівка,,

Так називає комсомольсько-молодіжну
Микола РУСДВСЬКИЙ
ємствами, установами, ор
ганізаціями», вносять діло
ві пропозиції, допознення.
Секретар бюро
комсо
мольської організації ме
ханічного цеху Надія Бай
да
знайомить
мене із
змістом
доповнень, які
внесли до проекту токарі
КОМСОГАОЛЬСЬКО- молодіж
ної бригади,
очолюваної
Олександром Баріновим.

З

Міськрайонна
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«Молодий комунар»

участь у прийомі юнаків і
дівчат на роботу, органі
зовуючи знайомство мо
лоді з кращими традиція
ми підприємств,
людьми
трудової слази, робітничи
ми династіями.
А також
відповідати за те, щоб ко
жен новоприйнятий пра
цював над
підвищенням
свого
загальноосвітнього
рівня, виявляв активність
у громадському житті. Від
діл повинен допомогти мо
лодій
людині розкрити
свої здібності, уподобан
ня тощо.
Так на зборах
комсомольсько-мол о д і ж н о ї
бригади токарів
народи
лось
доповнення
і до
третього розділу проекту
Закону «Здійснення повно
важень трудознх колекти
вів з управлінні підприєм
ствами, установами, орга
нізаціями»:
«Колективи

великих і середніх підпри
ємств утзорюють молодіж
ні громадські зідділи кад
рів».
Обговорення
проекту
Закону, зокрема його сгаїті 18 «Основні
повнова
ження колективу виробни
чої бригади», ще
більше
зміцнило прагнення брига
дира Олександра Барінова, його тозаришіз пере
йти на єдиний наряд. Адже
це один із
перевірених
практикою ефективних за
собів підвищення продук
тивності праці, прискорен
ня науково-технічного про
гресу, зміцнення виробни
чої і трудозої дисципліни,
Комуністи Олександр Тка
чук, Надія Байда, групкомсорг Микола
Русазський
уміло роз'яснюють своїм

бригаду

а’ «Колективи виробни
чих бригад розробляють,
враховуючи
конкретні
умови своїх підприємств,
закон робітничої честі і
неухильно додержуються
його».
б) «Колективи виробни
чих бригад
здійснюють
свої: виховні
функції З
спразі формування свідомого ставлення до праці».

токар

для забезпечення профе
сійного зростання кожно
го робітника, не на словах,
а на ділі.
<:Ділом» Олександр Тка
чук називає впровадження
досвіду двох бригад скла
дальників і фрезеруваль
«Ми з бригади Баріноників, які вже
працюють
ва»,— з гордістю
кажуть
за єдиним нарядом поруч . токарі, для котрих харак
у їхньому ж механічному
терно економити
кожну
цеху. І хоч ці
бригадні
хвилину робочого часу, ні
формування ще нозі, в них
чого не робити абияк.
уже
створено
належні
Активні молоді токарі й
умози, аби
робітник із
у громадській роботі. На
простого виконазця посту
дія Байда кілька
років
пово
перетзорюзазея в
очолює
цехозу
комсо
творця, у співавтора ново
мольську організацію, ззвведень, запроваджуваних
ьа — депутат обласної Ра
інженерно-технічними пра
ди народних
депутатів,
цівниками.
Олександр Ткачук і Мико
— Зрозуміло, форму
ла Крижанізський — чле
вання бригади нового типу
ни бюро цехової
комсо
ми почали не з нульової
мольської
організації,
позначки, — говорить бри
Олександр Барінов — від
гадир. — І хоч у колективі
повідальний за спортивну
люди різні за характером,
роботу в цеху. Виконують
кваліфікацією,
життєвим
сумлінно доручення ком
досвідом, у нас панує мік
сомольської та інших гро
роклімат
товариськості,
мадських організацій усі
взаємодопомоги, вимогли
члени бригади. Таке сі зо
вості. Відповідаючи на од
ления до праці та громад
не із запитань анкети со
ської роботи все більша
ціологічного дослідження:
переконує в тому, що лю
«Чи відчуваєте ви прив’я
дина в колективі не тільки
заність до свого колекти
не втрачає своїх індивіду
ву?» — токар Микола Руальних рис
характеру, а
савський, наприклад, напи
навпаки, саме
в ньому і
сав: «Колектив бригади —
вдосконалює їх, одержую
моя друга
домівка». Всі
чи від колективу допомо
ми такої ж думки. Ось чо
гу й підтримку.
му передумови для пере
Усе це складові сталих
успіхіз бригади
токарів,
ходу на єдиний
наряд з
оплатою праці за кінцевияка і на заводі, і з меха
нічному цеху утримує пер
/ли результатами згідно з
шість
у соціалістичному
коефіцієнтом
трудозої
змаганні комсомольськоучасті кожного у бригаді
молодіжних колективів.
створено. Спраза тепер за
Н. ДОБРІМ,
рішенням
господарських
член Спілки журналіс
керівникіз
механічного
тів СРСР.
цеху та дирекції заводу.

Первйіожці конкурсу

•

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

ВЕТЕРАНАМИ
Юнаки і дівчата Кіразоградщини гаряче
підтри
мують заклик представни
ків міст-героїз
України
провесчн« традиційну Вахту
пам’яті —
Вахту миру і
присвятити місячник удар
ної праці наступному 40- .
річчю визволення Унраїни
від гітлерівських загарбни
ків. Робітники і колгоспни
ки зараховують у свої ви
робничі колективи героївземлянів, героїв-внзволито-

лів і заробітну плату пере
дають до Фонду миру. Пат
ріотичні акції
влаштову
ються в ці дні □ загально
освітніх школах, вищих і
середніх навчальних зак
ладах, молодь вирушає в
далекі і близькі
походи
«Шляхами слази батьнівт.
НОВОУКРАЇНІСА. Молоді
робітники
Рівнянського
відділення
сільгосптехні
ки зустрілися з учасником
оборони Севастополя сшосарем-електрнком о. Хомутенком. Ветеран розповів
комсомольцям про героїзм
воінів-ьевастопольців. по
вів з ними розмову про Пі
ну робочої хвилини
па
кожному робочому місці

закликав юнаків і дівчат
самовідданою працею зміц
нювати могутність рідної
Батьківщини. Сам фронто
вик працює нині з особис
тим клеймом
якості, Він
ВНІС до Фонду
миру 300
карбованців.
І молодь Рівного
дала
слово
наслідувати його
приклад — працювати за
себе 1 за
всіх 578 своїх
земляків.
КІРОВОГРАД, в середній
І!11», г" 5 четвертий клас
і. М. Погрібної один З пра
вофлангових. У дні Вахти
піонери взяли
участі, в
операціях
«Уренгой* та
«Мільйон Батьківщині? —
зібрано 4020 кілограмів ме-

Секретаріат
ЦК ЛКСМ.
України та президії
рес
публіканських рад ВТ8? і
НТТ підбили підсумки рес
публіканського
конкурсу
на кращі пропозиції моло
дих винахідників і раціо
налізаторів,
Серед переможціз кон
курсу є і наші
земляки.
Зокрема, перше місце з
врученням грошової пре
мії присуджено авторсько
му колективові з Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування. Молоді нау
ковці Г. Шкуренко, 3. Ц'.-ма та С. Колотій розроби-'
ли оригінальний ваговимі
рювальний комплекс для
автоматизованого
зважу
вання
кормороздавачі?.
В. Каличу та А. Баранюку
з цього ж інституту при
суджено другу премію за
розробку
пристрою для
автоматизованого керуван
ня процесами доїння.

талолому та 380 кілограм»**
макулатури. Більшість У *■
пін 4-А вчаться
на «
1
«5». Клас бореться за то,
щоб їх загін носив
їм >*
ПІДПІЛЬНОЇ

КОМСОМОЛЬСЬКІ

організації «Спартак».
Днями п школі відбув^
урок мужності, прнсничсішй пам’яті героїв-спарга^
кінців. Провести ЙОГО ИН
перам
допомогли ко”1" *
мольці студент-практиісаиі
педінституту
Олекса: і ДІ
Авдеев та бібліотекар Іе1/‘
иа Сергач. З хвилювання”
сприйняли учні
Г.,Ои1ДС;.\.
лепня, що їхній загін на> *
роджений
путівкою д ь
поїздки в Красногірку
музеи «Спартака?.

<.

иМолодии комунар»
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ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

СЛОВА
ВДЯЧНОСТІ
На адресу клубу Кірово
градського навчально-ви
робничого
підприємства
сліпих надійшов лист від
інвалідів Великої Вітчиз
няної війни, які лікуються
нині в обласному госпіталі.
В листі — подяка за кон
церти художньої самоді
яльності клубу.
Таких вдячних листівок
директор клубу Павло Зіновійович Присяжнюк та
художній керівник Микола
Григорович Хлебников от
римують чимало. Адже са
модіяльні артисти бажані
гості на споріднених під
приємствах
у Черкасах,
Кривому Розі, Олексаид-

Сюди
завітали молоді
рії, не раз
навідувались
до сільських трудівників. виробничники з електроме
Тільки за останній
час ханічного, авторемонтного
аматори сцени дали на ви заводів, інших підприємств
і організацій міста. Вони
їзді 24 концерти.
А недавно шанувальники прийшли довідатись про
мистецтва привітали само міжнародні події, почитати
діяльних співаків, чіпців, свіжі газети, журнали, по
музикантів клубу з вели слухати сучасну
музику,
ким успіхом — вони зай поспілкуватися з товари
няли друге місце у місь шами. У кафе до того ж
кому огляді колективів ху можна замовити і смачні
дожньої
самодіяльності, страви, фруктові напої, ка
який проходив у клубі за ву.
Добре потрудились
воду радіовиробів.
працівники комбінату гро
С. БОНФЕЛЬД.
мадського
харчування,
м. Кіровоград.
щоб у залі було затишно,
щоб інтер’єр сприяв при
ємному відпочинку.
вечора внУ програмі
ступи колективу «Диско60», яку цікаво вели Віра
Слєта і Віктор Ільченко.
Недавно в Олександрії За
столиками ведуться
[ОС пінно відчинило двері жваві розмови,
Молодь
молодіжне
«Прсс-кафе», дискутує,
сперечається,
яке розмістилось у колиш обмінюється думками.
ньому приміщенні рестора
ну «Трембіта».
3. миколюк.

ЗАПРОШУЄ
«ПРЕСКАФЕ»

Крутились колись
ЧИТАЧ
СТУРБОВАНИЙ
каруселі
Весни чекають усі. Діги
особливо. Бо ж діятимуть
атракціони
в парках чи
скверах, можна буде побззитись,
позмагатись на
спортивних майданчиках.
Та наймолодші мешканці
Малої Виски про таку роз
кіш починають забувати.
Кілька років у міському
парку були
і дерев'яна
гірка, і механічна
кару
сель, стояли два турніки —
один для меншеньких, ін
ший для старших. Невгавав у парку дзвінкий дитя
чий сміх.
Коли ж звели в нашому
місті будинок культури бі
ля самого парну, то біля
нього визначили місце для
нового
дитячого майдан
чика. Значну
допомогу в
його будівництві
подали
шефи зі спиртового і цук
рового
заводів, а також
райсільгосптехніки.
Не можна передати вті
хи, з якою діти зустріли
відкриття нового атракціо
ну. А колишній майданчик
для роззаг
у парку вже

ніхто не
відвідував, і з
часом його занрили й розі
брали. Нині на цьому міс
ці — бур’яни.
Та недовго діти
втіша
лись і новим атракціоном.
Через безконтрольність та
безвідповідальність
адмі
ністрації районного будин
ку культури, за яким був
закріплений
майданчик,
атракціон
вчасно не рег.юнтузали. А на майданчи
ку
частіше
«бавились»
старшокласники, а не ті,
дня кого його побудували.
Кілька років на дитячо
му майданчину — купа
металу заростає густою нехворощщю. А дітям у Ма
лій Зисці
ніде погуляти.
Тож еони розважаються то
на дорогах, то в інших не
призначених
для цього
місцях. Про все це відомо
у школах, виконкомі міськ
ради. в міліції, однак ні
хто не звертає уваги.

В. КУДРЯ,
ветеран праці.
м. Мала Виска.

ХОЧ ЛИСТА па кожне немовля окре
Й НЕ БУЛО мо?»
Редакція надіслала цьо
НАДРУКОВАНО

Щомісячна
допомога
Наша читачка Г. Решет
ник із села Нова Прага
Олександрійського району
в листі до редакції запи
тувала: «Чи правильно ви
плачують мені щомісячну
допомогу на двох новона
роджених близнят: 35 кар
бованців? Може, таку до
помогу треба виплачувати

го листа виконкому Олек
сандрійської районної Ра
ди народних
депутатів.
Ось що відповіла заступ
ник
голови
виконкому
О. І. Молчанова:
— Відповідно до Поста
нови Держкомпраці СРСР
і ВЦРПС від 16 липня
1982 року
№ 156/10—80
«Про порядок
надання
жінкам частково оплачу
ваної відпустки по догля
ду за дитиною
віком до
одного року»
щомісячна
допомога виплачується в
розмірі 35 карбованців не
залежно від того, одна ди
тина чи більше.

Бібліотеку відремонтовано
«Надовго, мабуть, затяг
нувся ремонт в'бібліотеці
нашого селища, яка роз
ташована
в гуртожитку
№ 18. Книги розкидані па
підлозі, і якщо з ремонтом
не вправляться вчасно, то
чимало їх зіпсується, загу
биться. Та й взагалі — чо
му так довго ремонтується
бібліотека? У нашому се
лищі багато студентів-заочників, в яких відібрали
чи не єдине місце для нав
чання. А скільки мешкан
ців Нозого у вечірній час
з надією поглядають на

ІЇІіЕЛЯ
>вМСТ9ПЭ

«ДО ПРИЛАВКА
КРІЗЬ до»
Під таким заголовком у
нашій газеті за 24 березня
цього року було надруко
вано критичну замітку про
те, що завідуючий Кірово
градським салоном побугтехніки по вулиці 50-річчя
Жовтня І. В. Лангермаи
постійно курив у магазині.
Директор міського об’єд
нання «Промтовари» О. В.
Студенець повідомив, що
згаданий факт маз місце.
Критичну замітку обгово
рено на виробничій нараді
об’єднання,
завідуючого
салоном побуттехніки І. В.
Лангермана попереджено.

РЕЙД

«мк»

який магазин протяЛ К5И хто взявся визначити, як
відвідувачів, то
Л гом дня приймає найбільше
підрахунками.
йому не треба було б займатися
Можна без сумніву стверджувати — хлібний., бо
без хліба мн не уявляємо собі жодного меню. А
якщо взяти до уваги той факт, що найсмачніший
хліб — свіжий, і до хлібного
магазину ми захо
димо якщо не щодня, то найрідше раз у два дні,
ТО цілком розуміємо тих
мешканців
міста, які
скаржаться на незадозільну роооту хлібних мага
зинів чи хлібопекарень обласного центру.

ОРГАНІЗАЦІЄЮ ро

на кіровоград
Зськихботи
хлібопекарних за

водах, в окремих хлібних
міського
магазинах
«Продтолаоб’єднання
ри» ще не есе на найви
щому рівні. Такий висно
вок зробили члени рей
дової бригади побувавши
минулого тижня у мага
зинах кількох мікрорайо
нів Кіровограда.
Наш перший візит • У
магазин № 56, що напро
ти залізничного вокзалу

міського
об єднання
«Продтовари» — рейд
обласного штабу «Ком
сомольського прожекто
ра» прозодився у вівто
рок 19 квітня.
Магазин № 35 на вули
ці Волкова. Один із чле
нів
рейдової бригади
підходить до каси з трьо
ма буханками хліба.
— Більше, як по дві,
не продаємо, — говорить
касир, але її тут же пе
ребиває співробітниця— Тз хай бере, може,

чоловікові треба.
Отож чи знають про
давці магазину
норми
відпуску товарів населен
ню? Як виявилось пізніше
— знають, і дужа
добре, про це їм постій
но нагадує і Постанова
Ради АХіністрів
СРСР,
що знаходиться на вид
ному місці,
з «Куточку
продавця».
Близько пізіори. сотні
твердих, як камінь, було
чок на час
перевірки
зберігалось у магазині в
лотках, ще чимало —
в
паперовому ящик/,
Аналогічний
факт і а
магазині № 30. І найПрикріше не
те, що на
Наше прохання завідую
чі магазинами не могли
показати заявки хлібоза
водам на відправлення
черствого хліба. Нас пе
реконували, що і крихга
черствого хліба не про
падає,
все продається
(«Знаєте, як у нас ці су
хі булочки
для котлет
беруть?», — казали про
давці магазину
№ 35)
або повергається на за
води. Прикро, що хліб у
маг азинах
засихає, а з
той же час покупці нарі
кають, що не
вистачає

ІЩЕ РАЗ
ПРО ХЛІБ
Скільки коштує хліб? За
питання це не нове і дале
ко не оригінальне. Однак
спробуймо відповісти на
нього.
Ну, якщо брати одну па
ляницю в булочній, скаже
житель міста (а то і села
—г із тих, хто не вирощує
хліб), то вийде 16—50 ко
пійок (з залежності
від
сорту муки). Так;
Але
уявімо собі поле у розпал
жнив. Давайте зупинимо
комбайна і запитаємо в
одного зі степозих володаріз
штурвалу: «Скільки
коштує, по-вашому, одна
паляниця?» Якщо
він не
образиться, то на крайній
випадок серйозно відпо
вість: «Треба
зазжди па
м’ятати, що хліб — безцін
ний, Хіба можна
чимось
визначити його вартість?»
І зам стане соромно
за
своє запитання, а комбай
нер вибачливо усміхнеть
ся: «Час підганяє, вродив
хліб, для нас він — на вагу
золота!»
Що хліб смачний, про це
знає кожен: і малий, і до
рослий. Хліб — сила держази. То чому
ж ми не
завжди бережемо його до
крихти, чому не так часто,
як треба, вчимо цього ді
тей, рідко самі показуємо
приклад?

Дозгий шлях у хліба від
засів*/ зерна
до нашого
столу. Тож чи для того ми
його творимо, щоб ПОТІМ
кидати під ноги, у сміттє
провід чи, урну? Нелегко
хліб вирощується, тим гір
кіше бачити знезагу
до
нього. Надто ж хліборо
бові. Йому у такі хвилини
здається, що ображають не
хліб, а його самого, твор
ця достатку.
Хліб — наша
опора і
джерело життя. Хліб — це
мир. То давайте ж берег
ти хліб — мірило нашого
багатства і
могутності.
Неодноразовий призер обласних ноннурсіз профе
сійної майстерності Ангеліна КОВАЛЬОВА — одна з
найкращих перукарів кіровоградського будинну по
буту «Інгул*».
Фото Ф. ГРОНДИ.

ХЛІБНОГО МАГАЗИНУ
— не відбувся.
Уже о
18.10 на зх-ідних дверях
/магазину висіз величез
ний замок із контроль
ним папірцем,
хоча до
кінця робочого дня ще
залишалося
20 хвилин.
До
відома директора

бібліо’теку!..»
Такого листа отримала
редакція від В. Стрільця
із селища Нового.
Ми попросили відповісти
на нього*директора Кіро
воградського чавуноливар
ного заводу М. Шамілова:
— Ремонт бібліотеки в
гуртожитку № 18 селища
Нового справді затягнувся,
— сказав директор, — ос
кільки бракувало основних
будівельних і опоряджу
вальних
матеріалів. На
сьогодні ремонт закінчено.
Бібліотека працює.

ДУМКИ З ПРИВОДУ

хліба б магазині. У чому
ж справа?
— Все пояснюється ду
же просто, — говорить
відповідальний черговий
магазину № 35 В. І. Непомняща.—Нам невчасно
зазозять хліб. Приміром,
за графіком нам повинні
були завезти з хлібоза
воду № 2 1360 буханок
хліба о 15 годині. Якби
його привезли вчасно —■
за годину—дві полиці
були б порожні. Спраза
в тому, що поряд з ма
виробниче
газином —
об’єднання «Друкмаш»,
і робітникам найзручніше купувати хліб саме з
цю пору, по дорозі додому
після закінчения
А що ж
пеошої зміни,
виходить? Хліб СЬОГОДНІ
привезли мало не о 19
годині. За годину
ми
ледве встигли
продати
половину, а решта — по
над 600 хлібин — на зав
трашній
ранок будуть
уже не першої свіжості.
До обіду наступного
дня вчорашній хліб про
дали, коли
він ще не
втратив своїх
смакових
якостей (строк реалізації
населенню пшеничного
хліба — 24 години з ча-

су виходу його
з печі),
але так буває не завжди.
Та й ще таке: графік за
везення хліба в магазин
складали з урахуванням
багатьох інших моментів,
тому хлібопекарні повин
ні виконувати
його ре
тельно. Цього, на жаль,
нема. Про це нам гово
рили у багатьох хлібних
магазинах.
Часто в магазині мож
на почути: «Чому це така
хлібина маленька?» На
це продавці, як правило,
здивозано знизують пле
чима: це запитання слід,
мозляз, адресувати тим,
хто хліб випікає.
Тому члени обласного
штабу «Комсомольського
прожектора» просять ди
ректорів хлібопекарних
заводів відповісти на за
питання — чому
хліб
до магазиніз надходить
значно легший, ніж це
записують у накладній*,
ФАКТИ. З печі хлібзаводу №
З
пшеничний
круглий хліб вийняли о
14.00; Через чотири години доставлено з мага
зин № 133 на Старій Балашівці. Ще через годи
ну зважено десять до
вільно взятих хлібин. До
передбачуваної ваги не
вистачає 590 грамів, тоб
то з середньому майже
по 60
грамів у кожній
хлібині.
На хлібозаводі
№ 1
хліб пшеничний спечений
о 17.00. Зважувався че
рез три години у магази
ні № 35. На десятьох бу

В. ГОРЕНКО.
с. Йосипівна,
Вільшанський район.

ханках
невистачало 520
грамів.
Найлегшу
пшеничну
хлібину спечено на зав о«
ді № 1 — до повної ва*
ги її не вистачало .100
грамів.
АБУТЬ, не варто довсн
дити продавцям, як
важливо дотримуватись
вимог санітарії та гігієни
зо прилавком
хлібного
магазину. Однак під чає
рейд/ часто доводилось
зустрічатись
із проти*
лежкими фактами.
кіроаоУ магазинах
міського
градського
«Промтоза*
об єднання
ри» №№ 91, 133, 97 хліб
на полицях складений у
4 і більше поверхів, час*
то — купою. У першому
з них під прилавками го
дину тому доставлені бу
ханки лежали серед бру
ду, газет... А завмагазином № 133
Катерина
Гальченко на запитання,
чому у приміщенні бруд
но, відповіла: «Це ще й
нічого — недавно ледве
пацюків визели...»
Коментарі, як кажуть,
зайві.

М

Рейд провели чле
ни обласного штабу
«Комсомо льсьх ОГО
прожектора» В. КАР
ПЕНКО — завідую
чий відділом робіт
ничої І СІЛЬСЬКОЇ МО
ЛОДІ обкому ЛКСМУ,
К. ГЛУЩЕНКО — лі
кар
облеанепідемстанції, В. БОНДАР
— спецкор «Молодо
го комунара».

4 стор

«Молодий комунар»
ду і стоячи дивіться спек
такль до антракту.
Якщо є вільні місця, то,
зрозуміло, ви можете сіс
ти лише на
те, яке най
ближче до вас, щоб не
турбувати інших глядачів.
Якщо місць немає, а ви
прийшли своєчасно і сиди
те неподалік від входу, а
серед тих, хто спізнився,

КОЛИ голить
СВІТЛО РШИ
мося над тим, чи готові самі до сприйняття того, про |

що йдеться на сцені. Інколи доводиться спостеріга -1

Іти, як глядачі заходять до залу після початку вистз- «
ям, голосно розмовляють із сусідами, кидають реплі-1

не поліпшує

якості І

вистав. Хотілося б, щоб на сторінках «Молодого ко-

мунара» розповіли про культуру поведінки у громад

І

ських місцях...

БИРАЮЧИСЬ до театру,

є жінки, то ви повинні по

ви повинні
заздале
гідь подумати про те, щоб
оточуючі вас люди не від
чували через вас незручностей.

ступитися одній із них сво
їм місцем. Тільки за однієї
умови: якщо все це ви зро
бите тихо. Якщо ж еаші пе
реміщення
заважатимуть
глядачам,
то не робіть
цього.

Точність — один
із яс
кравих проявів ввічливос
ті. Особливо
коли мова
йде про театр чи кіно: ад
же спектаклі і кінофільми
починаються в точно при
значений час,
і той, хто
спізнився, ставить
себе у
незручне становище.
Та інколи
трапляється
так, що запізнення буває
не з єашої вини
(транс
порт підвів,
затримка на
роботі тощо). Як тут бути!
Ідучи в зал, коли спек
такль чи кінофільм уже
почався, ви повинні зроби
ти все, щоб якомога мен
ше заважати глядачам.

У більшості театрів після
третього дзвінка
вхід у
зал для глядачів заборо
нений, тих, що спізнилися,
пускають на балкон. Пово
дитися в таких
випадках
треба
якомога
тихіше.
Станьте неподалік від вхо

Якщо ви прийшли в те
атр із дружиною, то про
ходьте
через контроль
першим і
пред’являйте
квитки. Б ложу ви можете
увійти, коли в
залі вже
почне гаснути
світло. У
партері, амфітеатрі, бель
етажі треба займати свої
місця не пізніше третього
дзвінка.
Іноді, коли еаші місця
не скраю, вам доводиться
турбувати глядачів,
які
вже сіли на
свої місця.
Вони повинні
пропустили
вас.
Першим по ряду йде чо
ловік. До початку спектак
лю ви проходите обличчям
до глядачів вашого ряду,
спиною до сцени. Але вже
після першого антракту ви
повинні —
із поваги до
акторів (і в тому випадку,
коли серед глядачів
ва

ТРАВНЯ

сприяє і те, що
під час
антракту прийнято прогу
люватися по фойє, розім ятися після
тривалого
сидіння.

Якщо до жінки підхо
дить знайомий, то вона не
зобов’язана знайомити йо
го із супутником. Чоловіки
просто обмінюються по
клонами.
Коли знайомий підхо
дить до чоловіка, то чоло
вік повинен підвестися. Як
що знайомий
відразу ж
піде, то його не обов'язко

во представляти супутниці.
Але коли він сам попро
сить представити його, не
варто вдавати,
що його
нетактовність вразила вас,
— виконайте прохання.
Не розглядайте публіку
в бінокль. Це непристойно.
Ним користуються
лише
для того, щоб краще ба
чити, що відбувається на
сцені.

студент фізико-математичного факультету Міро
непіьігтитмти»
С. БОГУН,

З

стань між вами не пере
вищує простягнутої руки.
Якщо перевищує — обмі
нюйтесь легкими поклона
ми (ніяких розмов через
голови тих, що сидять, ні
яких вигуків).
У фойє, кімнатах для ку
ріння, буфеті і вестибюлі
ви при зустрічі із знайоми
ми поводьтеся, як при зу
стрічах на вулиці, цьому

«Останнім часом м
з<о говоримо про театр. ІнІколи нарікаємо на гру акторів. Але часто не задуму«-І

ки... Думаю, що така поведінка

шого ряду немає знайо
мих) — проходити облич
чям до сцени.
Зрозуміло, в театрі мо
жуть бути ваші
знайомі.
Заради них ви з місць не
вставайте. Тиснути
один
одному руки можна лише
в тому випадку, коли від

Під час вистави не треба
висловлювати вголос свою
думку про спектакль, гру
акторів, постановку, навіїь
коли це
хороша думка.
Почекайте антракту.
Якщо вам спектакль не
сподобався, не аплодуйте.
Але ніякими іншими діями

не висловлюйте свого не
вдоволення.
Остерігайтесь
людей,
які прагнуть показати себе
знавцями
і намагаються
розповісти
вам наперед
зміст п'єси або
кінофіль
му. І, звичайно, не уподіб
нюйтеся їм.

Ніколи не кидайтесь до
роздягальні при останніх
словах
актора або при
першому русі
фінальної

завіси. Неповага до теат
ру і його працівників мо
же БИЯВИТИСЯ і в юму, що
би прийшли в театр з каш
лем або нежитем. Кашель,
чхання —
не/лає нічоо
страшнішого для актора,
який може
сприйняти ці
звуки
як ознаки байду
жості. А байдужість залу
завжди погано позначаєть
ся на всьому спектаклі.

28 квітня 1983 року

ІЕ
Мені Ult' не доводилось
бачити в селі чи місті дош
ку
пошани, де був би
портрет корівника місце
вого колгоспу чи підпри
ємства на галереї спортив
ної слави. Та ось перебу
ваючи в Гайвороні у від
рядженні,
біля будинку
фізкультури залізничників
помітив фото
директора
тепловозоремоптпого за
воду Дмитра Антоновича
Деркача, майстра спорту
СРСР. Цс мопс зацікавило.
— Найбільших висот до
бився Дмитро Антонович
у городошному спорті, —
Іочповів голова вузлового
комітету ДСТ
«Локомо
тив» 1. Ф. Пугач. — Але й
іншими видами спорту він
захоплюється. Передусім
— багатоборством
ГПО,
любить крос.
... Секретар
комітету
комсомолу Василь Гонча
рук перегортає
фотоаль
бом, де відображено спор
тивне життя
колективу
підприємства. І знову на
одному із знімків пізнаю
Дмитра Антоновича — гі.ч
біжить просікою в лісово
му масиві, а за ним — де
сятки юнаків і дівчат, лю
дей старшого віку.
— Це перший масовий
забіг на кросовій дистан
ції за програмою нового
фізкультурного комплексу,
— пояснив
Гончарук. —
Наш директор тоді заува
жив перед початком стар
тів:
«На змагання всіх
робітників мають вивести
начальники цехів, брига
дири, профорги і комсор
ги. Вони повинні показа
ти приклад».
Цього правила на під
приємстві дотримуються н
нині. Після зміни, у вихід
ні дні тепловозоремонтннкп збираються на базі від
починку на березі Півден
ного Бугу. Слюсар Є. А\огильчак, коваль В. Тюхтій,
пресувальник
О. Малий,
інженер В. Тимановський,
інші спортсмени, які пер-

шимі) склали
нормаі’іви
комплексу ГіІО і відзначи
лись на турнірах з багато
борства ГПО, тепер про
довжували самі тренува
тись і допомагали готува
тись до складання норма
тивів товаришам по робо
ті. Тут, на базі, її і олова
завкому профспілки Д. М.
Ссклицькнй, секретар ко
мітету комсомолу Василь
Гончарук. Першим вийшов
на стометрівку В. Гонча
рук. На фініші суддя за
фіксував його результат —
12 секунд.
А в слюсаря
В. Волощука —
12,2 се
кунди. Це — найкращі по
казники дня.
Ссклицькнй тоді підкрес
лив:
—
Наш
заводський
комсорг одержав нагороди
па спартакіадних змаган
нях, під час турнірів з баіатоборства ГПО на призи
«Комсомольской правды».
Не було на підприємстві
такого турніру, де б не ви
ступав В. Гончарук. Тож
він визнаний лідер в колек
тиві фізкультури. За ним
іде молодь.
Більше половини фіз
культурників заводу торік
склали нормативи
ГПО.
18 робітників
поповнили
загін
першорозрядників.
Решта продовжує тренува
тись перед заліком. Але
секретар комітету комсо
молу невдоволенні'!.
— Інколи на старти ви
ходять одні й ті ж значків
ці. Дехто вважає, що після
того, їік отримав значок,
вже можна бути тільки
вболівальником. А якби всі
загартовували себе так, як
Могильчак, ми б не гово
рили на
комсомольських
зборах про байдужість ок
ремих спілчан. Євген, як і
паш Дмитро
Антонович,
майстер спорту, не раз за
войовував
нагороди па
республіканських і всесо
юзних змаганнях городош
ників. Але він вважає, що
без всебічного загартуван
ня, в якомусь одному виді

успіху не матимеш. О і ах
би всім!
В робочому щоденнику
Гончарука намітки майже
па кожен день:
«Організувати складання
нормативів
колективами
бригад...». «Перепідготовка
збірної з багатоборства
ГПО для участі в район
них змаганнях». «Турніри
спортивних сімей... Загаль
нозаводський
крос...».
«Оформити стенд, фотовіт
рину з портретами
пере
можців заводської спарта
кіаді), кращими багагоборця.ми ГПО...»
# * *
Минулого року на спар
такіаді Одеської залізниці
спортсмени Гайворонського нідвідділка здобули пе
реконливу перемогу.
Чия це
заслуга? Тут
добре спрацювали комсор
ги і фізорги, спортсменів
підтримали керівники під
приємства.
Який не зайнятий Дмит
ро Антонович Деркач (а у
директора клопотів чима
ло), але він завжди поці
кавиться, як організовують
своє дозвілля
робітники
підприємства, як поставле
на споргнвно-масова робо
та. От і недавно запросив
j кабінет до себе В. Гон
чарука. Розмова була про
те, який спортивний інвен
тар треба
закупити, як
влаштувати краще дозвіл
ля молоді у вихідний день.
Пшла мова
і про вплив
спортивпо-масової роботи
зміцнення трудової
на
дисципліни Па прощання
директор ніби
мимохідь:
«Буде тиждень ГПО, ска
жи мені, коли і куди при
ходит)). Це ж здорово —
помірятися
завзяттям в
такими, як ти..»
Під час тижня «До пра
ці і оборони СРСР — го
товий!» па заводських ба
зах щодня
триватимуть
змагання. Нагороду чемпі
ону ГПО вручатиме дирек
тор заводу...

ФУТБОЛ

головою нападаючого «Ко
лоса» Ю. Іванова опинився
в сітці воріт «Зірки». Хтсс.о
із
уболівальників у цю
мить сумно промовив: «Це
вже поразка». І ніхто йому
не заперечив, бо найпалніші ентузіасти — прихиль
ники номандн — переста
ють вірити в неї. Переста
ють вірити задовго до за
кінчення гри.

«ЗІРКА»-«КОЛОС»-0:1
У день зустрічі «Зірки»
і павлоградського «Колоса»
майже одночасно по теле
візору транслювався матч
між молодіжними збірними
СРСР га Португалії, і все
ж досить велика кількість
глядачів
зібралась на кі
ровоградському
стадіоні,
сподіваючись, нарешті, по
бачити цікаву та змістовну
гру своїх земляків. Та мар
но...
Матч
почався
мляво,
гра, в основному,
ішла в
центрі поля. Але поступово

Е Е ТОР

обидві команди почали ду
мати і про атаки. Найак
тивніше
інших
діяли
В. Димов та
О; Алексеев.
Останній, наприклад, тричі
міг відкрити рахунок.
В другому таймі, надійно
граючи в захисті, гості все
частіше почали турбувати
ворота Б. Філатова. І хоча
територіальна перевага за-|
лишалася за «Зіркою», ігВова — за павлоградцлми.
а 63-й хвилині м’яч після
красивого удару о падінні

М. ШЕВЧУК.

А. БЕЗТДКА.
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