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Без перебільшення
можна сказати, що сьо
годні скрізь, де потрібні 
енергія, запал молодих, 
успішно діють комсо
мольсько - молодіжні ко
лективи. Скажімо, важко 
уявити будівництво шахти 
«Вєдмежоярська» в Олек
сандрії, яка є республі
канською комсомоль
ською ударною будовою, 
чи випуск продукції в ли
варному цеху Кіровоград
ського чавуноливарного 
заводу без комсомоль
сько - молодіжних колек
тивів. Нині в області їх 
працює 1385 — на 100 
більше, ніж минулого ро
ку.

Успіхи багатьох комсо
мольсько - молодіжних 
колективів є результато/л 
професійної майстерності 
молодих робітників, кол
госпників, міцної трудової 
і технологічно! дисциплі
ни, особистої відповідаль
ності кожного за спільну 
справу. Взяти, наприклад, 
бригаду О. Мелсхова з 
виробничого об’єднання 
«Друкмаш». У колективі 
працює одинадцять ви
робничників, яких тісно 
об’єднують досвід, старан
ність і молоде завзяття. 
П’ять років тому Олек
сандр очолив КМК, який 
був у відстаючих. Насам
перед спробував розібра
тися, що заважає колек
тиву працювати краще. 
Почали із зміцнення тру
дової і виробничої дис
ципліни. Вирішив колектив 
раз і назавжди — добре 
організованій праці ста
ють гальмом перекури, 
запізнення тощо; з цими 
негативними проявами тут 
поеєли настійливу бороть

Схвальні відгуки покуп
ців надходять на адресу 
недавно створеного ком
сомольсько - молодіжного 
колективу продовольчого 
відділу магазину № 18 Зна- 
м'янського відділу робітни
чого постачання.

Керівник КМК’ кандидат 
у члени КПРС Олена Щер- 
бан за короткий час зумі
ла згуртувати молодих 
продавців. І як результат 
— робота у відділі пішла 
на краше. Піврічний план 
виконано на 103 процен
ти.

Н а' з н і м к у: комсо
мольсько - молодіжний ко
лектив продавців магазину 
Яг 18 (зліва направо) На
таша Асмолова, Люда Маш- 
люн, Олена Щсрбак Олена 
Бобін та Наташа Погоре
лова.

Фото М. САВЕННА.

ПЕРЕМОЖЦІ
З ЧЕТВЕРТОЇ

За звання називатися 
кращим борються Ю КМК 

і шахти «СвТглопільсьКа». 
4 Успішно ведеться індиві

дуальне' змагання пред
ставників шести основних 
шахтарських професій.

Нинішнього •’ року НІНІ* 
кращих результатів до
бився комсомольсько мо
лодіжний колектив чет
вертої видобувної дільни
ці, де керівником гірни
чий майстер ’М. О. Єре- 

бу. І вони відійшли в ми
нуле. А за підсумками ро
боти КМК області у про
мисловості у другому 
кварталі бригада О. Ме- 
лехова зайняла перше 
місце. Всю продукцію ро
бітники здають із першо
го пред’явлення. Отже, у 
молодого колективу вер
статників «Друкмашу» по
явився наполегливий ро
бочий характер.

Молоді друкмашівиі, як 
і всі члени КМК області, 
з глибоким інтересом 
сприйняли і підтримали 
постанову ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРС.Р і ВЦРПС 
«Про посилення роботи 
по зміцненню соціалістич
ної дисципліни праці». 
Про це свідчить редак
ційна пошта останніх 
днів. «Впевнений, що нові 
конкретні заходи, про які 
говориться в постанові, 
дадуть велику користь, 
підвищать відповідальність 
кожного трудівника», — 
пише в листі до редакції 
комбайнер колгоспу «іск
ра» Олсксандрівського 
району член ЦК ЛКСМУ 
В. Петренко.

Так, велику відповідаль
ність покладено на трудо
ві колективи по зміцнен
ню трудової дисципліни. 
Тільки свідома дисципліна 
зможе допомогти вироб
ництву рухатися вперед. 
Ось тут і повинні сказати 
своє ваго/ле слово КМК. 
Стан трудово? і виробни
чої дисциплін:' став важ
ливою умовою для вияв
лення переможців соціа
лістичного змагання се
ред комсомольсько - мо
лодіжних бригад на ви
робничому об’єднанні 
«Друкмаш», Кіровоград

мепко, а групкомсоргом 
Віктор Яровий. Планове 
завдання першого квар
талу шахтарі викопали на
125 процентів.

Ця комсомольська зміна 
по праву вважається иай- 
сильнішою па шахті. То 
й не дивно, що цей колек
тив став переможцем у 
соціалістичному змаганні 
за другий квартал і пер
ше півріччя » нинішнього 
року серед КМК об’єднан
ня: '

Ю. ПАШИН, 
секретар
комсомолу шахти. 
Олександрійський 
йон.

комітету ТОНН*

НА

ТРАКТОРАХ-
МОЛОДІ
ЖІНКИ

Нині в нашому районі 
вже заготовлено 2090 тони 
сіна, 12500 тонн силосу, 
6640 тонн сінажу і 17400 

соломи — •усього
близько 40 ТИСЯЧ ТОНН різ
них кормів для громад
ської худоби. В авангарді

ра-

РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

ському заводі радіовиро- 
бів, Олександрійському 
електромеханічному за
воді. Тут, як і на багатьох 
інших підприємствах об
ласті, здійснюють важли
ві заходи по комплексно
му ідейно-політичному, 
трудовому і моральному 
вихованню молоді у світ
лі рішень червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС.

Однак ще ряд К/АК не 
виконує взятих соціаліс
тичних зобов’язань, до
пускає брак у роботі. 
Трапляються тут випадки 
порушення трудової ДИС
ЦИПЛІНИ. Приміром, ос
таннім часом «лихома
нить» комсомольсько 
молодіжний колектив то
карів, очолюваний В. Олій
ником, з ремонтно-меха
нічного заводу Укррем- 
тресту. Донедавна він хо
див у передовиках. Нині 
випускають браковану
продукцію, послабили
трудову дисципліну. І все 
це — результат безконт
рольності за роботою ко
лективу з боку адміністра
ції, комсомольської орга
нізації підприємства.

Комітетам комсомолу 
треба боротися за підви
щення ролі КМК у роз
витку ТЕорчої ініціативи, 
трудової активності юна
ків і дівчат. Бо нерідко 
буває так: через неуваж
не, формальне ставлення 
комсомольських організа
цій КМК працюють дале
ко не на повну силу, а ін
коли навіть розпадаються. 
Як це трапилося цього ро
ку в Бобринецькому, 

Онуфріївському, Компані- 
ївському, Добровеличків- 
ському районах. Обов’я
зок комітетів комсомолу 
— добиватися зростання 
кількості комсомольсько- 
молодіжних колективів.

Комітетам комсомолу 
також треба більше про
являти послідовності й 
вимогливості в організації 
соціалістичного змагання, 
вдосконаленні практики 
морального заохочення 
його учасників, активні
шого впровадження пере
дових форм і методів 
праці. В області поки що 
за бригадним підрядом 
працює лише кожен де
сятий КМК, хоча добрих 
прикладіз, які б говорили 
про переваги цієї форми 
організації праці, є чи
мало. Взяти, приміром, 
Добровеличківську рай- 
сільгосптехніку. Тут уже 
п'ятий рік за методом 
бригадної організації та 
стимулювання праці тру
дяться гри бригади, зай
няті на ремонтному ви
робництві. За цей час 
значно зросла продуктив
ність праці, зміцнено 
трудову дисципліну, від
сутня плинність кадрів...

Все ж прогресивному 
методу^ організації праці 
ще не надають потрібного 
значення комітети комсо
молу м. Кіровограда, Нов- 
городківського, Ульянов
ського районів.

Міцно ввійшли, в наше 
життя слова «комсомоль
сько - молодіжний колек
тив». Слід зробити все, 
щоб їх роль зростала з 
кожним днем. Цього ви
магає час.

СО.ціалістичного змагання 
комсомольсько - молодіж
них колективів попереду 
жіноча тракторна лапка з 
колгоспу імені Леніна, 
рчолювапа молодйм кому
ністом Валентиною Кли
ма новою. Нині в КМК 17 
чоловік. Колектив уже 
припас близько 2000 тонн 
кормів — майже третину 
всього, що заготовив кол
госп.

В. ЖУКОВ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Знам’янсько- 
го міськкому комсо
молу.

Завітайте до Кірово
градської студії звукоза
пису, і ви засумніваєтеся, 
що це виробництво. Неве
личка затишна зала зі сто
ликом і м’якими кріслами 
для відвідувачів створює 
атмосферу приємного від
починку. Це враження 

ПЕРЕВІРЯЄМО ВИКОНАННЯ 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Звук, ритм,
молодість
посилиться, коли -раптом 
із робочих кімнат, де пра- 
цююуь оператори, полине 
сучасна популярна музи
ка.

Однак про виробництво. 
Працює тут молодь. І це 
не дивно. Бо ж найперше 
слово, яке ми ставимо 
після слів «музика» і 
«ритм» — «молодість».

Минулого року комсо
мольсько - молодіж
ний колектив Кіровоград
ської студії звукозапису 
був нагороджений пере
хідним призом Ленін
ського райкому ЛКСМУ 
«Колективи передових під
приємств торгівлі Ленін
ського райхарчоторгу — 
кращому комсомольсько- 
молодіжному колективу 
сфери обслуговування». 
Юнаки і дівчата стали та
кож переможця/ли удар
ної вахти на честь 60-річ- 
чя утворення СРСР.

Нині КМК очолюють 
бригадир комуніст Леонід 
Степанович Руденко та 
комсорг Микола Цапенко. 
Колектив прагне підтвер
дити звання кращого ви
конанням підвищених зо
бов'язань. На початку ро
ку газета друкувала ці 
зобов’язання.

Про плани і справи сту
дійців прошу розповісти 
Миколу Цапенка:

— До складу нашої 
бригади входять шість 
комсомольців. Очолюю я 
їх перший рік, але вже 
можу з упевненістю ска
зати, що ми справимось 
з цьогорічними зобов'я
заннями достроково. Як і 
передбачали, ми викона
ли план третього року 
п’ятирічки. А до 65-рїччя 
з дня народження Ленін
ського комсомолу думає
мо справитися з планом 
трьох з половиною років. 
Задуми наші небезпід
ставні: молоді оператори 
постійно підвищують свій 
професійний рівень. Не 
відстають і «новобранці» 
— недавно Ірині Яровій, 
яка прийшла до нас після 
закінчення Кіровоград
ського технічного учили
ща зв’язку № 1, присвої
ли третій розряд.

Та чи не найголовніше 
для членів бригади — 
оперативно і культурно 
обслужити клієнтів: і кі- 

ровоградців, і тих, з ким 
колектив листується. А 
замовлення приходять із 
різних республік країни.

Чим обумовлена така 
популярність студії? Рі
вень музичних записів тут 
може задовольнити будь- 
які потреби. Про чистоту

звучання — особлива тур
бота: щомісяця прово
диться профілактика апа
ратури, вдосконалюються 
деталі звукозаписуючої 
техніки. Кращими із кра
щих тут називають Олек
сандра Куниченка, Ірину 
Безсмолу, Анатолія Коже- 
м’яченка.

У соціалістичних зобо
в’язаннях бригади є та
кий пункт: зробити свій 
внесок у виконання Про
довольчої програми
СРСР. Як він виконується
— комсомольці студії зві
тують ось уже другий 
рік. Влітку не раз хлопці і 
дівчата їздили в господар
ства КомпаніЇ8ського ра
йону прополювати огірки, 
редьку, заготовляли си
лос.

До операторської студії
— туди, де безпосередньо 
здійснюється запис пісень 
на платівках чи магнітних 
стрічках, — мене запро
шує інженер - технолог 
Вадим Глібович Ярошєв- 
ський.

Зі смаком обладнані 
«музичні лабораторії», до
статня кількість записую
чої апаратури.

— Вважаю, — говорить 
В. Г. Ярошевський, — що 
культура виробництва по
чинається з того, який ви
гляд має робоче місце 
Якщо воно мені подоба
ється, коли мені приємне 
тут, то й працюється тоді 
натхненніше. Ось такий 
підхід до справи я й на
магаюся прищепити на
шим комсомольцям.

... На столі — гірка бан
деролей, які чекають від
правки. У них — малень
кі платівки з малюнками 
та видами Кіровограда, 
касети з плівкою. Тут за
писані найулюбленіші му
зичні твори замовників 
Я впевнена, що адресаі 
буде задоволений ним 
запис на платівці чи плів
ці — хорошо? якості. Бо 
зробили його спеціалісти 
високої квал^^Аип

С. ТРЕНИЧ, 
студентка факупьіету 
журналістики Київ
ського держуніверси
тету імені Т. Г. Шев
ченка.
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О У ЗАГОНІ —
ТІЛЬКИ ДІВЧАТА

ПРАЦІОЄТЬСЯ
ВІД ДУШІ ;

аі смійтеся
НА ЗДОРОВ’Я

Ми всі романтики н поети.
Ми у містах і в гомоні села.
Ми — комсомол, ми — молодість планети. 
Нашим безсмертям 
Стануть наші діла!

Ці обидва студентські загони мають назву «По-

лум’я». Одні загонівці у майбутньому стануть педа<
гогами, інші — медсестрами. І сьогодні вони під-

тверджують своє право на цікаві і благородні про-

фесії самовідданою працею. Втім, у цьому ви пере-

конаєтеся самі, коли прочитаєте розповіді про ро-

боту загонів.

За крок до професії

Майже місяць працює за
гін «Факел» Кіровоград
ського педінституту в рад
госпі «Інгульський» Усти- 
нівського району. За цей 
час студенти відсортували і 
допомогли закласти на збе
рігання сотні тонн зерна 
нового врожаю, під свою 
турботу взяли і овочеву 
плантацію радгоспу.

Командир загону А. Кис
ла, комісар Л. Кваша, сек
ретар комітету комсомолу 
радгоспу О. Вінник зуміли 
організувати змагання між 
студзагонівцями і комсо
мольцями радгоспу.

Нинішнього трудового се
местру члени студзагону 
«Факел» вирішили всі за
роблені кошти перерахувати 
до Фонду миру.

На знімках: сту
дентка, молодий комуніст 
О- ДИКАЙЧУК проводить 
чергову політінформацію; 
Валентина ХАРЧЕНКО, Ва
лентина ПОЛУНЯ та Світ
лана КОЛІСНИЧЕНКО’го
тують до випуску черговий 
номер стіннівки «Факел».

Фото М. САВЕНКА.

УСМІХНИСЬ

РОЗРАХУНОК 
НА ДОГАДЛИВІСТЬ

Один студент пише лис
та своїм батькам: «Доб
рий день, мамо і тату! Ва
шого листа одержав, за 
який дуже дякую. У мене 
все нормально. Оце не
давно позичиа сто карбо
ванців, купив собі пальто. 
З нетерпінням чекаю від
повіді».

ВКЛАД
У ТЕРМІНОЛОГІЮ

На іспиті з елементар
ної теорії музики голова 
комісії запитує студентку:

— Як позначається в 
музиці гучне звучання?

— Форте.
— Правильно. А дуже 

гучне?
— Фортель,

ДИВИСЬ У КОРІНЬ
— Професоре, скажіть, 

будь ласка, скільки людей 
працює у вашому інсти
туті?

— Г адаю, процентів 
шістдесят.

ВІДВЕРТІСТЬ
— Ви коли-небудь пе

рестанете запізнюватись 
на лекції?

— Звичайно, адже я ко
лись закінчу інститут...

КОНФЛІКТІВ НЕ БУЛО

— Нонно, в тебе такі 
красиві речі, коли ти тіль
ки встигаєш їх в’язати?

— Мохерову хустину на 
лекціях зв’язала, а ша
почку — під час семіна
рів.

— І ніяких конфліктів з 
викладачами?

— Я ж їм не заважала.

ВИПЛУТАВСЯ

Старий капітан екзаме
нує курсанта:

— Що ви зробите, коли 
з правого борту судна 
налетить шквал?

— Кину якір.
— А коли й другий 

шквал — з лівого борту?
— Кину другий якір.
— А коли ще один 

шквал — із корми?
— Кину ще один якір.
— Досить! — запротес

тував екзаменатор. — 
Звідки ви візьмете стіль
ки якорів?

— А звідти, звідки ви 
берете шквали, капітане.

Ця лікарня дитяча, ліка
рі тут особливо уважні і 
доброзичливі. Поряд із 
ними працюють члени 
студентського загону «По
лум’я» Кіровоградського 
медичного училища імені 
Є. О. Мухіна.

У Свєти Максименко з 
дитинства була одна-єди- 
на мрія — стати лікарем. 
Завжди уявляла себе у 
білосніжному халаті, такій 
же білій шапочці і обо
в’язково усміхненою і 
привітною. Тому після за
кінчення десятирічки від
разу подала документи в 
медучилище і тепер ось 
разом зі своїми подруга
ми працює у студзагоні 
«Полум’я».

Звичайно, приходили 
дівчата у лікарню і рані
ше. Тут набували перших 
практичних навиків, тут 
по-справжньому зрозумі
ли, якою нелегкою, але 
необхідною буде їхня 
майбутня робота. І хоча 
Лєна Вовченко, Галя Ару- 
тіна, Люда Шоколова, Та
ня Завалій виконують за
раз обов’язки санітарок, 
та при нагоді допомага
ють і медсестрам.

Олена Малиновська — 
командир загону. Правда, 
відчути себе справжнім 
командиром ще не встиг
ла, бо тільки-но почали 
працювати. Але дівчата 
вже знають: із команди О. СКИРТАНЬ.

На рівнині за річкою 
Аджамкою здалеку видно, 
як по полю, відбиваючи 
райдугу на рівні рядки 
городини, падають краплі 
цілющої вологи з дощу
вальних установок. Це — 
городи колгоспу «Рассвет» 
Кіровоградського району. 
В обідню пору, коли сон
це стояло в зеніті і не
щадно пекло, на городах 
віяло прохолодою і пахло 
озоном. На ділянках до
стигають помідори, огір
ки, кабачки, капуста.

- Тут я зустрівся зі сту
дентами Ровеиського ін
ституту культури, які зби
рали огірки. По обличчях 
дівчат було видно, що 
працювати їм весело, та й 
наповнені добірними огір
ками ящики свідчили про

ром їм пощастило. Ви
моглива, старанна, Олена 
і до інших підходить із та
кою ж міркою. Головне, 
що зазжди допоможе, 
підбадьорить.

На перший погляд ро
бота у дівчат нескладна.

— Це вам так здається, 
— заперечать мені Люда 
Квакуха, Лєна Малинов
ська, Ліля Рудь і Лєна 
Вовченко. Ці дівчата пра
цюють у відділеннях, де 
знаходяться на лікуванні 
діти віком до одного ро
ку.

— Спочатку боялися на 
руки взяти, — згадують 
дівчата, — а тепер звик
ли.

І малюки до них теж 
звикають. По голосу впіз
нають. Рученята тягнуть.

— Своїми юними поміч
ницями ми дуже задово
лені, — каже головна мед
сестра дитячої лікарні Ві
ра Олексіївна Малахов- 
ська. — Вони всі обов'яз
ки виконують ретельно, 
ніколи не відмовляються 
від будь-якої роботи. А 
лікар торакального відді
лення Н. Я. Йоржикова 
особливо відзначає Олену 
Дозоренко, яка працюва
ла в першу зміну. Наталія. 
Яківна впевнена: дівчина 
буде прекрасною мед
сестрою.

те, що працюють бійці СЗ 
від душі.

Очолює загін комсомол
ка Валентина Капітула, 
котра навчається на режи
серському факультеті. 
Студзагонівці обрали її 
свЬїм комісаром. І тут, на 
городах, вона показує свої 
організаторські здібності, 
що дуже важливо для 
справжнього режисера.

Коли запитав про побу- 
тові'умови, дівчата пові
домили, що зустріли їхній 
загін добре, правління 
колгоспу про все потурбу
валося.

Закінчується черговий 
робочий день, точніше він 
триває, змінюються лише 
заняття молодих ровсн- 
чан. Приміром, книголюби

Студентський загін
«Полум'я» Кіровоградсь
кого педінституту імені 
О. С. Пушкіна як і мину
лого року успішно працює 
на полях колгоспу «Ро
сія» Новоукраїнського ра
йону. Загін незвичайний. 
ГІо-’перше, складається він 
з одних дівчат, а по-дру
ге...

Слово комісару студза
гону Ользі Хіміч:

— Наш загін — загін 
безкорисливої праці. Тру
димося ми з повного відда
чею, на совість.

Як усе починалось? У 
нас в інституті є така 
традиція: група, яка перс-, 
магає у соціалістичному 
змаганні серед груп пер
шого курсу, завойовує 
право працювати в загоні 
безкорисливої праці, і 
ось тепер ми повноправні 
бійці. «Полум’я». .

Свого помічника допов
нює командир загону Зі- 
наїда Гонопольська:

— Нашій " групі потра
пити в загін «Полум’я» 
було особливо необхідно. 
І справа ось у чому. Ще 
під час занять разом зі 
своїм куратором ми вирі
шили взяти шефство над 
кіровоградським Будин
ком малюка. Бувалії там, 
допомагали, як могли. А 
одного разу дізналися, що 
дітям потрібен автобус. 
Отоді й з’явилась у нас 
думка: заробити гроші, 
купити автобус і урочис
то передати його малень
ким мешканцям Будинку 
малюка.

Що ж, рішення дівчат 

прямують до сільської 
бібліотеки. Тут вони орга
нізовують читацькі кон
ференції, бо ж серед них 
є і майбутні бібліотекарі. 
І для них це як виробни
ча практика. А створена в 
загоні редколегія висвіт
лює роботу загону в стін
нівці «Культармієць» та 
«Комсомольському про
жекторі».

На знімку: Валентина 
КАПІТУЛА навіть у полі 
з книгою, а поряд Ашот 
БОРСЕГОВ, Валя КРАВ
ЧУК, Тамара ВАР ИII- 
СЬКА, Оксана ЛЯ ЩУК, 
Олена КАРП1НЧУК, Неля 
РЯБЦЕВА, Оксана КО
ВАЛЬЧУК, Оля ПОГРЕБ
НЯК.

Текст і фото
А. ПЕЧЕНЮКА. 

можна тільки вітати. Зав
дання у них особливе, то
му і працюють вони 
добросовісно.

Найпершою у загоні 
прокидається майбутній 
лікар студентка третього 
курсу Дніпропетровсько
го медінституту Тая Мов
чав. Прокидається і йде 
до шкільної їдальні — до
помагати кухарю Клавдії 
Андріївні Шевченко, яку 
дівчата ласкаво назива
ють «паша тьотя Клава».

Таї у «Полум’ї» подо
бається. Хоч потрапила 
вона в новий, незнайомий 
для себе колектив (біль
ше півсотні студентів з 
Дніпропетровського мед
інституту працюють зараз 
у різних студзагона.х Кік 
ровоградщпнп), але швид
ко обжилася. У конторі 
колгоспу виділили гроші 
на медикаменти для заго
ну, так що майбутній лі
кар у всеозброєнні.

За 18 робочих днів 
студзагонівці зібрали і 
почистили більше восьми 
центнерів цибулі, проса
пали чималі площі капус
ти, буряків, моркви.

Бійці загону підтриму
ють тісний зв’язок із сек
ретарем комсомольської 
організації колгоспу «Ро
сія» Ніною Ожогою. А 
Тетяна Супруи, Наталка 
Мазур взяли участь в об
жинках. Ірина Бондарева 
прочитала жінкам город
ньої бригади лекцію пря
мо в полі.

Студзагін «Полум’я» 
виїжджає літніми ранка
ми в поле. Працювати. 
Щоб у Будинку малюка 
був свій автобус.

О. СЛОВ’ЯНСЬКА.
Новоукраїнський ра

йон.

ВІСТІ З БРАТНІХ КРАЇН

Найпопулярніша 
кампанія

ВАРШАВА. У Польщі 
почалась одна з найпопу- 
ляриіших кампаній трудо
вого семестру студентів^ 
яку будзагонівці назвали 
«Операція Пшемпсль- 
2000». Сотні студентів з 
різних міст країни прибу
ли в Пшемпсль, щоб до
помогти в поліпшенні ро
боти комунального госпо
дарства і реставрації істо
ричних об’єктів цього ста
ровинного міста, великого 
промислового і культур
ного центру на південно
му сході ПНР.

За сім років, протягом 
яких проводиться «Опера
ція ГІшемпсль-2000», на 
рахунку студентів набра
лося чимало корисних 
справ. Так, слухачі медпч< 
них академій кожного літ^ 
проводять профілактичні 
медогляди дітей. Майбут
ні історики . реставрують 
місцеві пам’ятки старови
ни. Великою популярністю 
у жителів міста та воє
водства користуються ор
ганізовувані студентами 
культурні і спортивні за
ходи,

(ТАРС).
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ВАС З ТИМИ ГРОШИМА?
хідну ' суму, 
маючи певний 
можна заздалегідь визна
чити, скільки грошей бу
де потрачено протягом 
місяця на харчування, 
одяг, розваги тощо.

У подружжя С. всі бюд
жетні питання, наприклад, 
розв’язуються на сімейній 
раді у присутності дітей. 
Мені здається, це дуже 
важливо — привчати їх 
змалку до розумних вит
рат. На сімейній раді ви
рішують, кому купити но
ве пальто чи костюм, а чиї 
черевики слід віддати в 
ремонт. Таким чином 
можна зекономити певну 
суму на інші потреби. Як
що хлопчик чи дівчинка 
недбало ставляться до 
свого одягу, то здаючи 
його в ремонт, 
вказують дитині 
байливість. У цій сім’ї не 
буває грошової скрути. І 
все завдяки продуманому 
витрачанню коштів.

Хочеться звернути ува
гу молодих дружин на те, 

перш, ніж викинути

ші дні або тижні свого 
подружнього життя. Ви
магати немає з кого, та й 
соромно бути боржником. 
Дуже важливо з самого 
початку подружнього жит
тя навчитися розумно 
розподіляти витрати. Мені 
здається, для цього тре
ба завести блокнот, куди 
записувати, на що витра
чено гроші. Буде видніше, 
чи доцільно було робити 
ту чи іншу покупку. Мож
ливо, без деяких речей 
можна було б обійтися.

Я знаю одну сім’ю, якій 
до дня зарплати завжди 
не вистачає п’яти кар
бованців, причому, гак 
триває не перший рік... Я 
переконана, що при ре
тельному плануванні вит- 

. раї не те що цю мізерну 
суму, а навіть більше гро
шей можна було б 
класти.

Якщо заплановано 
питу дорогу річ, то гроші 
слід відкладати 
час, щоб

Заичайно, 
досвід

До одруження як 
Захотілося доньці, 
ром, мати імпортні 
си, а синові мотоцикла чи ’ 
магнітофона — будь лас
ка, батьки все куплять, 
хоча їхні любимі чада сво
їми руками ще не зароби
ли й копійки. Не секрет, 
що навіть вийшовши на 
самостійний шлях, мало 
хто з молодих замислю
вався по-справжньому над 
доцільністю придбання 
деяких речей, все покла- 
даючи на плечі батьків-

І витрати на весіллях 
теж беруть .на себе бать
ки. А якщо під час 
жества напівжартома 
являють молодим:
зяйнуйте самі, вчіться бе
регти копійку, то й у вас 
буде не гірше, як у лю
дей», — то, певно, мало 
хто з них розраховує, що 
діти сприймуть ті слова 
всерйоз.

Чи не вперше багато 
молодих людей -.стикаєть
ся з розподілом грошей, 
плануванням витрат у пер-

якусь річ, необхідно по
думати. Адже її можна 
реставрувати в ательє, в 
майстернях по 
одягу, взуття, 
нивши відповідно ’ до ви
мог примхливої моди. Ре
ставрована річ мало чим 
поступається новій, а ма
теріальна користь моло
дій сім’ї від того — оче
видна.

Ощадливий — це не 
значить скупий. Завдяки 
економному планомірно
му розподілу сімейного 
бюджету можна гарно, зі 
смаком одягатися, забез
печити різноманітне хар
чування і змістовний від
починок. Справжня моло
да хазяйка в домі — це 
не га, що багато має, а 
та, що добре дбає.

Л. КРАМАРЕНКО.
м. Кіровоград.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми 

сподіваємося, що на цьо
му наша розмова з чита
чами про ощадливість не 
закінчується. Чекаємо ва
ших листів із поміткою 
«Клуб молодої сім’ї».

ремонту 
дещо змі-

— На червневому 
(1983 р.) Пленумі , ЦК 
К1ІРС пресу було названо 
дійовим інструментом 
ідеологічної роботи, і 
працівники зв’язку вважа
ють своїм обов’язком про
класти нові стежини до 

^робітників і колгоспників, 
"вчителів і учнів' працівни

ків сфери обслуговування 
і працівників культури...

Сьогодні важко уявити 
наше,жнття без періодич
них видань — джерела ін
формації, трибуни партій
них, профспілкових, гро
мадських організацій, цьо
го справжнього літопису 
сьогодення. В нашій облас
ті передплатникам надхо
дить 1 мільйон 756,6 тисяч 
примірників газет і жур
налів. У середньому кож
на сім’я отримує 5 періо
дичних видань.

Цьогорічна передплатна 
кампанія, як і торік, по
чалася 1 серпня, а закін

читься на півмісяця рапі- 
\ ше — 31 жовтня- Цей 

стисліший строк зобов’я
зує працівників зв’язку 
потрудитися наполегливо 
і продуктивно. 2500 пунк
тів створено в області для 
проведення передплати, 
понад 6 тисяч громадських 
розповсюджувачів уже 
включилися в роботу. Ба
гатий досвід розповсюд
ження молодіжних видань 
мають комсомольці Віктор 
Кущ з виробничого об’єд
нання «Друкмаш», Сер
гій Сидоренко з Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування, Галина Бор
зенко з десятирічки Аз 9 
міста Кіровограда та ба
гато інших.

у — Леоніде Миколайови- 
*чу, як в області передпла

чується молодіжна преса?
— З цього приводу, га

даю, треба було б погово
рити серйозно на комсо
мольських зборах у пер
винних організаціях, бо 
стан передплати молодіж
них видань не 
хвилювати нас, 
ців, а також 
ред!) самих комсомольців 
та молодь. Торік «Комсо
мольской правды» в об
ласті передплачено 29 ти
сяч примірників, «Молоді 
України» — 17, «Комсо
мольского знамени» — 
2,5 тисячі, «Молодого ко
мунара» — 55 тисяч. Усьо
го — трохи більше ста тй- 

_ сяч. Молодіжні журнали 
«Ровесник», 

«Ранок»...) ие 
збільшать цю

може не 
зв’язків

ці насампе-

!- міч, ічи.іи.и 
ІС^Юиость».,

’ «Дніпро», < 
набагато ; 
цифру. І якщо взяти до 
уваги тс, то частину них 
примірників 
відомчою
для підприємств, установ; 
що чимало людей далеко 
не -комсомольського віку 
передплатили ці видання, 
то маємо не дуже втішну 
картину — частина членів 
ВЛКСМ області не читає

оформлено 
передплатою

ВЛКСМ області не 
своєї періодики.

А на передплату 
діжннх видань, за винят
ком журналів «Юность», 
«Техника молодежи», 
«Студенческий меридиан», 
немає ніяких обмежень.

— Серед МОЛОДІЖНИХ 
^/*Идань лімітованих три, 
/Мїього ж так званих дефі

цитних більше...
— Так, хоча лімітованих 

видань щороку стає усе 
менше (в нинішньому, як
що можна так 
розлімітовано 
сько - політичний 
дожнііі журнал 
ра»), але гиражі ряду ви
дань обмежено Проте я 
думаю, ню можна зпахо-

МО.1О-

сказати, 
громад-

1 ху-
«Авро-

дитп вихід із цього стано
вища. Ного нам пропонує 
хоча б колективна органі
зація передплати. Така 
форма існує не перший рік 
і завойовує все більше і 
більше прихильників. На
приклад, журнали «Наука 
п жпзнь» та «Граждан- 
скую авнацию», які були 
оформлені на курсанта Кі
ровоградського 
штурманського „.......__
С. Реп’яха, читають його 
друзі -по черзі протягом 

'Усього року. Таких прик
ладів можна навесні ба
гато — тільки в Кіров- 
ському районі міста Кіро
вограда колективну пе
редплату офеюмил.ч по
над З тисячі чоловік.

— Однак повернемося 
до видань молодіжних. 
Одна з причин, що у дру
гій половині року тираж 
їх знижується, в тому, що 
студенти, учні професійно- 
технічних училищ перед
плачують газе і у чи жур
нал лише на шість міся
ців, бо влітку, на каніку
лах, вони трудяться в 
студентських загонах, у 
таборах праці і відпочин
ку або відпочивають дале
ко од альма-матер і не ма
ють змоги отримувати 
пресу в цей час.

— Причина ця — від 
Незнання умов передпла
ти. А вони передбачають 
передплату з перервою по
стачання на період від
пустки, тривалих відряд
жень. Приміром, третьо
курсник вузу може офор
мити передплату на всі. 
місяці року, .за винятком 
липня і серпня, коли він 
не живе у вузівському гур
тожитку...

— Найбільше «перед
платників на півроку» — 
серед випускників-..

— І в даному випадку, 
-по-моєму, вони чинять не
обдумано, позбавляїочп 
себе на кілька місяців не
обхідних газет і журналів. 
Посудіть самі — адже пе
реоформити передплату 
значно простіше, ніж 
оформити її на новому 
місці.' Просто молоді лю
ди іноді думають, що 'пе
редплачені газети 
налн у другому півріччі 
загубляться. Тим часом,, 
знаючи заздалегідь місце 
майбутнього проживання 
(для випускників навчаль
них закладів тут немає 
проблем), можна легко пе
реоформити передплату. 
Для газет встановлені но-' 
рівняно короткі строки: в 
межах обслуговування то
го ж самого відділення 
зв’язку — 1 день, в межах 
міста, але різних відділень 
— 5, в межах області, 
республіки — півмісяця. 
Про переадресування жур
налів слід турбуватись ра
ніше, ніж за місяць. Лімі
товані видання переадре
совуються тільки у зв’язку 
з виїздом до іншого міста, 
села.

— 1 останнє. Дехто, не 
встигнувши передплатити 
газети чи журнали в заз
начений період (серпень— 
жовтень), втрачає надії 
мати щоденну свіжу пе
ріодику...

— Газету чи журнал 
можна передплатити будь- 
якого дня протягом року, 
а доставляти їх почнуть, 
коли мине два повних мі
сяці після вашого замов
лення. Наприклад, якщо 
ви завітали иа пошту у 
листопаді, ю перші при
мірники видань вам іти
муть із лютого,

Розмову вів 
В. БОНДАР-

ЛЬОТИО- 
училища

і жур-

тор- 
за- 

«Ха-

У Вірменії в усіх відді
лах загсу молодим лю
дям, котрі подають зая
ву на одруження, вруча
ють брошуру відомого 
публіциста Зорія Балая- 
на «Віднритий лист мо
лодятам». Автор у попу
лярній формі розповідає 
в ній про згубний вплив 
алкоголю на здоров’я 
майбутніх дітей. Пропо
нуємо увазі читачів ско
рочений виклад змісту 
брошури.

8ІД-

ку-

певний
зібрати необ-

батьки 
на нед-

КЛУБ МОЛОДОЇ СІМ'Ї

що ви думаєте
про дітей
Дороіі друзії Мої молоді 

сучаснішій Ви вступаєте у 
шлюб. Створюєте нову сі
м’ю. Починаєте нове життя. 
Життя, наповнене не тільки 
радощами і прикрощами, 
перемогами та поразками, 
а й життя, пронизане вели
ким почуттям -- почуттям 
відповідальності.

Мені хочеться, щоб ви па
м'ятали про долю одного із 
наших сучасників. Нехай йо
го гірка і трагічна доля ста
нс для вас. уроком.

Його звали майстер Або. 
Ніхто в окрузі не міг так 
майстерно підібрати колір, 
як майстер Або. Будь-яку 
подряпину, будь-яку щер( ; 
ну иа машині він зашпаро
вував так, що потім навіть 
експерти не знаходили їх.

Клієнти знали, що він 
щодня, включаючи й вихід
ні, незмінно в однаковий

СЬОГОДНІ,

0 48.00
ВІДКРИВАЄТЬСЯ 
ньо - 
ВАННЯ 
ДИЧИНУ.

Це справжнє _ свято для 
мислівців — відкриття по
лювання. При цих словах 
одразу ж уявляється зарос
лий очеретом, лепехою ста
вок, на, крузі, горизонту ве
чоровий чи ранішній оран
жевий диск сонця, легень
кий молочний туман. І зви
чайно, — мисливські байки 
при багатті. Мисливці бага-

ЛІТ-
ОС1ННЄ ПОЛЮ- 

НА ПЕРНАТУ

ся друга дитина. Батько був 
щасливий.

До року ніхто ніяких від
хилень не помічав. А потім 
з'ясувалось, що в дитини є 
таї. звані патологічні реф
лекси.

На сімейній раді Або ска 
зав у присутності численних 
родичів, що залишить робо
ту і займеться лікуванням 
дочки. З сином, мовляв, уже 
нічого вдіяти не можна, все 
в нього дуже вже очевидне 
(прямо фатальність якась!). 
Ось із дочкою — зовсім ін
ша справа.

Та розмова залишилася 
розмовою. Увечері Або по
вернувся додому п’яний. Як 
завжди.

ДЛЯ ВАС, МОЛОДЯТА

час, робить двогодинну пе
рерву — обідає. Звичайно з 
черговим клієнтом. Завжди 
в ресторані. Завжди з конья
ком.

Майстер Або був одруже
ний. ї коли народився пер
вісток, він як і обіцяв дру
зям, налив у 20 літрову ка
ністру марочного коньяку: 
пив сам і пригощав друзів. 
Пив з ранку до вечора. Вій 
святкував появу на світ си
па, та що не знав що в його 
оселю вже прийшло лихо. 
Син народився із заячою 
губою. А незабаром, як вста
новили лікарі, хлопчик по
чав відставати в фізичному 
та психічному розвитку від 
сроїх ровесників. Перебував 
на диспансерному обліку з 
основним діагнозом — олі
гофренія, що означає недо- 
умство.

Через три роки народила-

Я гадаю, нема потреби 
далі гортати сторінки біо
графії майстра Або. Дуже 
вже схожі ці сторінки між- 
собою. Скажу лише, що в 
цієї' людини народилось ще 
двоє дітсіі. Бонн відвідували 
так звану допоміжну школу 
для розумово відсталих ді
тей. Всі четверо. Признаюся, 
перш ніж познайомитися з 
біографією Або, я побував у 
тій самій допоміжній школі. 
А побачивши цих нещасних 
дітей, котрі мають однакове 
прізвище, котрих однаково 
звуть по-батькові. я вирі
шив зустрітися з їхніми 
батьками.

Двері мені відчинила ста 
ра жінка з вицвілими очи
ма. Простоволоса. Сива. По 
тім я дізнався, що жінка ця 
зовсім не стара. Горе зро
било свою справу Я поціка
вився чоловіком. Жінка за-

мість відповіді розридалася. 
Чоловіка немає. З горя по
кінчив з життям самогуб
ством.

Наслідки пияцтва небез
печні в будь-якому випадку* 
При будь-яній його мірі. 
Наше обстеження, наприк
лад, показало, що лише нез
начний процент (п’ять від
сотків) батьків, чиї діти зна
ходяться в допоміжних шко
лах, — хронічні алкоголіки. 
Але батьки й інших дітей 
зовсім не заперечують, що" 
«радість любові» у них до
сить часто співпадає зі ста
ном сп’яніння.

Одного разу наукове до
слідження показало; «оїд 
батьків, котрі зловживали 
спиртними напоями, народи
лось 37 недоношених, 15 
мертвононароджених, 36 по
гано розвинених, а тому не
працездатних, 55 чоловік за
хворіли туберкульозом, 145 
— психічними розладами».

Дехто неправильно вва
жає, що вина за народження 
ненормальних дітей внаслі
док зловживання батьками 
алкоголем лежить лише на 
чоловікові, Проте досліджен
ня свідчать, що фатальні на
слідки бувають і тоді, коли 
буває нетверезою мати.

Працюючи над цим лис
том, я знову побував у до
поміжній школі, де знахо
дяться четверо дітей майст
ра Або. Дивився на них. так 
схожих і не схожих на нор
мальних дітей. Дивився, 1 
серце обливалося кров'ю. Я 
дивився на них і ловив се
бе на думці, що в мене зни
кає жалість до їхнього бать
ка. І замість неї з'являється 
презирство.

(Бюлетень для ком
сомольських газет].

тільки ■ 
здали 
брали •

участь І

то докладають своїх рун, 
аби цей день — відкриття 

полювання — став для них 
справжнім святом.

Як і в попередні роки по
лювати дозволяється 
тим мисливцям, ЯКІ 
технічний мінімум, 
активну трудову
протягом року у своїй пер
винній організації по збе
реженню і примноженню 
багатств фауни і флори. Від
мітки про це повинні бути в 
мисливських квитках.. Без 
них, як і без сплати член
ських внесків на наступний 
рік полювання суворо забо
роняється.

Полювати можна лише за 
відстрілочними нартками (се
зонними одноразового

користування), обов’язкова 
також реєстрація мисливців 
та облік добутої ними дичи
ни.

Змінились на нинішній 
сезон строки відстрілу ди

чини. Встановлено єдині дні 
полювання — субота і неді
ля протягом світлового дня. 
З урахуванням запасів ди
чини у нашій області вста
новлено категоричні норми 
відстрілу на одного мислив
ця за день полювання: 5 ка
чок всіх видів, 5 лисок, 5 
нуликів різних, 10 перепі- 
лон, 10 голубів диких. Ра
ніше полювання на диних 
гусей починалось лише у 
жовтні, нині — з початку 
мисливського сезону. Норма 
відстрілу — одна гуска.

Молодим мисливцям на
самперед — раджу виходи
ти на свої перші полювання

з досвідченими, знаючими. 
Тільки висока дисципліна, 
свідомість можуть утримати 
молодого мисливця від чар
ки, від забав на полюванні. 
Хочеться, аби вони постійно 
пам’ятали про техніку без
пеки зі зброєю. Щоб непри
миренно ставились до по
рушників дисципліни, до 
браноньєрів. Це і буде їхнім 
ваговим внеском у збере
ження багатої природи Кі- 
ровоградщини.

І. БАТ ЛУК, 
заступник голови об
ласної організації то
вариства мисливців І 
рибалок.

ПІД ПАРУСОМ 
ПОШУКУ

Повністю вивільнити від 
ручної праці . робітників, 
вдвоє підвищити продук
тивність операцій при рі
занні металопрокату дасть 
можливість механізована 
лінія розкрою листової ста
лі, створена. молодими 
проектувальниками спе
ціального конструктор 
ського бюро «ЗапорВкгІд- 
росталь» тресту «Гідромон
таж». Усім технологічним 
процесом оператори тепер 
управлятимуть з дистан
ційного пульта Економіч- 
ний ефект від використан
ня цього винаходу стано
витиме шістдесят тисяч 
карбованців па рік.

Кор. РАТАУ.
' • ? і ‘1

ПІСЛЯ зливи. Фото В. ГРИБА.



«Молодий комунар»

І

А. ПЕЧЕНЮК.

псре- 
стсж-

ВІД МАСОВОСТІ — 
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Кожному зрозуміло: як
що буде належна спортив
на база, тоді можна зро
бити впевнений крок упе
ред від масовості до май
стерності. Тож хлібороби 
нашого колгоспу одними з 
перших у районі взялися 
за будівництво типових 
спортивних споруд. Всі 
сектори навколо футболь
ного поля мають гумово- 
бітумне покриття. Непода
лік — спортивний зал, 
стрілецький тир, наплав
ний басейн, смуга 
шкод, яку названо
кою здоров’я- На польо
вому стані тракторної 
бригади, біля аьгогаража, 
на молочнотоварній фермі 
юнаки та дівчата облад
нали для себе містечка 
ГПО. Є в нас необхідний 
спортивний інвентар, для 
команд закуплено спор
тивну форму. Тільки в 
першому кварталі року 
нравлін’ня нашою колгос
пу, яке очолює П. М. Сол- 
тпк, виділило на це біль
ше двох тисяч карбован
ців.

Па комплексних май
данчиках ніші тренуються 
спортсмени, що згуртува
лись у 12 секціях. Най
більш масова — з багато
борства ГПО.

У розпалі спартакіада, 
яку ми проводимо з 8 ви
дів спорту. Крім цього, 
влаштовуємо змагання па 
призи героїв-земляків, 
старти вихідного дня, 
спортивні свята сівачів, 
женців.

Майже половина трудів
ників села цього року

вппшла на- стадіон 
скласти нормативи Г11О. 
А потім у значківців 
перепідготовка. Бо вчо
рашній результат не за
довольняє наших спорт
сменів. Голова виконкому 
сільської Ради народних 
депутатів А. І. Нетребко 
(він голова комісії ГПО), 
голова профради госпо
дарства Т- Г. Варфоломій- 
чук, заступник голови 
колгоспу по роботі з мо
лоддю Борис Кисіль, гро
мадські інструктори по 
спорту і тренери механі
затор Павло Ткачук, елек
трик Леонід Дорофєєв, 
обліковець 
бригади Андрії! < 
завжди в колективі 
культурників. Вони 
пагують нормативи 
моги комплексу 
розповідають юнакам 
дівчатам про результати 
радянських спортсменів на 
фіналах VIII Спартакіади 
народів СРСР, на міжна
родних змаганнях, 
жителям села відомі 
сягнеїшя і кам’янокрипи- 
чанців на спортивних аре
нах. У спортзалі, на ста
діоні, в тирі виставлені 
таблиці рекордів членів 
колективу фізкультури, 
портрети наших чемпіонів.

Сьогодні па нашому 
стадіоні знову буде спор
тивне свято. Прийдуть сю
ди ті, хто відзначився на 
жнивній нині, прийдуть ве
терані! війни і праці. Мо
лодь звітуватиме їм про 
досягнення в спорті. Свою 
майстерність демонстру
ватимуть футболісти і во
лейболісти. стрільці, ве
лосипедне Г11. легкоатлети, 
багатоборні ГПО. Змага
тимуться н окремі вироб
ничі підрозділи — теж за 
масовість і майстерність. 
Визначаться кращі спор
тивні, сім’ї. І я перекова
ний. що в цеху здоров’я 
буде нове поповнення.

О. КСРЖУК, 
інструктор по спорту 
колгоспу імені Щор
са.

село Кам’яна Криниця, 
Ульяновський район.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

НА МАЛОМУ СТАДІОНІ

До першої
Тоді був недільний день.

Па спортивному майданчи
ку, що обладнали біля ди
тячого садка сільські ком
сомольці. зібралися бать- 

| кп з маленькими донька
ми і синами. Діти одяглії 
спортивну форму, і поча
лися веселі старти. Цс 
була звичайна гра — ма
люки бігали, стрибали, 
кидали м ячіік. Найбільш 
спритні, прудкі, завзяті 
отримували призи — цу
керки, іграшки, книжки..’.

А наступного вихідного 
повели своїх вихованців

І

13 серпня 1983 року

Механізатор колгоспу 
«Унраїна» Знам’янського 
району Анатолій КАМІН- 
СЬКИИ був призером тур
ніру з багатоборства ГПО 
серед механізаторів облас
ті. Сьогодні колективу, в 
яному працює А. Камін- 
ський, буде вручений спе
ціальний диплом Спортко- 
мітету СРСР 
ГЛОЖЦІО 

на призи 
тия», що 
девізом

як пере
огляду-конкурсу 
газети «Извес- 

проводиться під 
m_____ «Усією бригадою
— на стадіон!»

Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

висоти

тракторної
Сусло 
і фіз-
1 про- 

і ви- 
ГПО.

і

БАГАТОБОРСТВО ГПО. За
кінчився обласний турнір 
із багатоборства ГПО се
ред представників сту
дентських будівельних за
гонів. У командному заліку 
перемогли спортсмени
«Спектра» (педінститут іме
ні О. С. Пушкіна), на дру
гому місці «Оріон» (інсти
тут сільськогосподарсько
го машинобудування), на 
третьому «Чайка» (педін
ститут). Найбільше очок 
набрали Микола . Ісаєв 
(«Оріон»), Валерій Іванець, 
Минола Живанов, Оксана 
Савченко («Спектр») та Ла
риса Цуля («Чайка»).

ШАШКИ. Дев’ятиклас
ниця Кіровоградської се
редньої школи № 13 канди
дат у майстри спорту Те
тяна Кубрак була четвер
тою на міжвідомчій осо
бистій першості нраїни, 
що відбувалася в місті Зе- 
леноводську. А на чемпіо
наті центральної ради ДСТ 
«Спартак» вона посіла п’я
те місце серед дорослих.

ЛЮДМИЛИ ВИННИЧЕНКО
Людмила Винниченко захопилася 

спортом ще в школі. Після десятирічки 
вступила до Кіровоградського педаго
гічного інституту імені О. С. Пушкіна на 
факультет фізичного виховання.

Якось «вона подумала: «А чи зможу 
зробити стрибок із парашутом?». Прой
шла теоретичну підготовку в авіаспор- 
тивному клубі ДТСААФ. Потім — пер
ші практичні заняття. І парашутний 
спорт став для Людмили невід емною 
частиною життя. За чотири роки комсо
молка зробила 410 стрибків. Вона вико
нала норматив першого спортивного 
розряду, оволоділа повидл вітчизняним 
парашутом ПО-9.

Нинішній рік для Людмили буде па
м’ятним. Вона закінчила інститут, поїде 
працювати викладачем фізкультури у 
Компаніївський район. Кілька днів то
му брала участь у першості України з 
парашутного спорту. Яка то радість 
змагатися з такими видатними майстра
ми, як абсолютна чемпіонка світу Ва
лентина Закорецька, чемпіонка Радянсь
кого Союзу Олександра Швачко та ти
туловані майстри Валентина Покотило, 
Тамара Лисюк, Лідія Волкова! Коман
да нашої області виборола сьоме місце, 
і в цьому немала заслуга комсомолки 
Людмили Винниченко. їй випала честь 
брати участь у показових виступах 
спортсменів-парашутистів при закритті 
першості.

па сільський стадіон на 
змагання «Татв. мама і я 
— спортивна сім’я».

І так майже щомісяця.
Фізичному вихованню 

дітей ми надаємо неаби
якого значення. Працівни
ки дитсадка пройшли спе
ціальну підготовку. Тепер 
воші кожного дня влашто
вують у своїх групах фіз
зарядку, тренують хлоп
чиків і дівчаток персі 
заліковими стартами. Я 
особисто найбільше часу 
відвожу на те, щоб нав
чити малюків плавати. Па

березі ставу наші майст
ри обладнали спеціальний 
нірс, і в погожі дні тут 
збираються діти. Працюю 
з кожним 
Пііііі всі
чатка старших груп 
ють 
мені 
яким 
щоб 
ними

Комбайнер нашого кол
госпу Микола Ткаченко, 
який разом зі мною.висту
пав на обласних, змаган
нях з багатоборства ГПО, 
якось зауважив:

— Я переконаний, що 
ці малюки вже не зможуть 
жиги без фізкультури і 
спорту. Будуть із них і 
чемпіони. Бо той, хто ко-

індивідуально, 
хлопчики і дів- 

умі-, 
плавати. Допомогли 

в цьому й батьки, 
теж дуже хочеться, 

їхні діти росли міц- 
й здоровими.

рискою справою захопив
ся в дитячі роки, з тим за
хопленням житиме зав
жди.

і цс справді так. Наші 
вихованці, котрі вийшли з 
дитсадка кілька років то
му, тепер уже демонстру
ють зрослу майстерність 
на змаганнях, що влашто
вуються в школі. Мине 
час, і покличуть їх на ра
йонні турніри, а потім — 
далі-

ФУТБОЛ

«ДЕСНА»-

Л. КОРНЄВА, 
завідуюча дитячим 
садком колгоспу
«Шлях до комунізму:’, 
багаторазова чемпіон
ка облради ДСТ «Ко
лос» з багатоборства 
ГПО.
Долинський район.

«ЗІРКА»-1:0
Зустріч них команд бу

ла принциповою. Адже в 
таблиці шостої, україн
ської зони суперники зна
ходились поруч. Господа
рі стадіону її замикали, а 
гості були на передостан
ньому — двадцять п’ято
му місці.

У першому колі сильні
шими виявилися Кірово
граді. які взяли -верх 
над «Десною» — 2:0.

ГПО НА МАРШІ

можна буде 
спортнрккх

Іспувап- 
логіці звикли 

старти ра-

воротар фут- 
команди підпри- 
Бере’ він хчасть, 

члени КМК- — 
Мозговиії. Олен- 

Харченко. Віталій 
у змаганнях 

орієнту-

Сьогодні їх 
побачити на 
майданчиках і бігових до
ріжках стадіону СК «Зір
ка». Члени бригади елект
розварників механоскла
дального цеху № 2 вироб
ничого об'єднання по сі
валках «Червона зірка» на 
чолі з Оленсісм Поповим 
— активні учасники масо
вих поєдинків із багато
борства ГПО, присвячених 
Дню фізкультурника.

ЧС *

Ця комсомольсько-моло
діжна бригада одна з кра
щих на підприємстві. В 
змаганні за право виготов
ляти деталі і вузли до 
тримільйонної сівалки, 
яку було випущено мину
лого місяця, ІШК Олексія 
Попова був названий пер
шим у списку перемож- 
ців — до завершення п’я
тирічного завдання йому 
залишилося впоратися ли
ше з половиною річної 
норми, отже, на робочому 
календарі електрозварни
ків нині липень 1985 року.

Відома на підприємстві 
і пристрасть усіх членів 
бригади до спорту.

Наведу лиш один прик
лад. Працював у цеху ро
ків три тому Анатолій 
Суржиков. Відслужив в 
армії, але повернутися на 
завод чомусь не поспішав, 
була думка шукати робо
ту па іншому підпри
ємстві. Дізнався про це 
Олексій Попов (він — го
лова цехового колективу 
фізкультури). Згадав, шо 
Анатолій має перший роз
ряд із волейболу, захоп
люється футболом. ’І за
пропонував йому піти до 
нього у бригаду, бо був 
упевнений: спортивна і
трудова вдача його това
ришів допоможе Анатолію 
зробити правильний вибір. 
Минув рік. За цей час 
Анатолій не лише опану
вав нелегку професію 
зварника. Тепер він — ка
пітан заводської збірної з 
волейболу, 
больної 
ємства. 
як і інші 
Анатолій 
савдр 
Семилевко 
зі • спортивного 
вання.

За вісім років 
вя бригади j 
виходити на 
.чом. Взимку після турн.Іру 
із зимового багатоборства 
ГПО їм присвоїли розряд, 
дп. Товариші Попова п<- 
пропускають жодного за
гальнозаводського змаган
ня. Весною вони брали 
участь у міському легко
атлетичному кгюс.і. у Тиж
ні ГПО. Дні плавня. В 
змаганнях на і-пашу цехо
ву спортивну бригаду, які 
проводила обласна рада 
«'Авангарду». КМК О. По
пова посів- перше місце.

І ось знову новина: за 
підсумками заочної пер
шості серед КМК промис
лових підприємств респуб
ліканська рада ДСТ «Аван
гард» визнала бригаду 
Олексід Попова кращою на 
Україні.

В ЄБГЕНЕНКО, 
кореспондент багато
тиражко; газети «Чер- 
Еона зірка». •

зіпсованому дощем. Пер 
ший тайм закінчився без- - 
результатно — 0:0. .

Після відпочинку черні
гівцям вдалося забити 
єдиний гоп, який і вирішив 
долю поєдинку на їхню 
користь.

Після проведених вось
ми матчів у другому колі 
«Зірка» набрала одинад
цять очок із шістнадцяти 
можливих- Вона виграла 
чотири зустрічі, три звела 
внічию і в одній зазнала 
поразки.

17 серпня — черговий 
тур. «Зірка» приймає 
авангардівпів Ровно.

Е. ШАБАЛ1Н.
■

Матч другого кола про- 
важкому полі,ходив на Редгкторі

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.^

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградсного 

областного комитета 
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