
Ленінським 
курсом

Вірність нашої партії 
ленінському курсу яскраво 
продемонстрував позачер
говий Пленум ЦК КПРС, 
який одностайно обрав Ге
неральним секретарем ЦК 
КПРС товариша Костян
тина Устиновнча Чернен
ка.

Наш учительський ко
лектив, як і весь радянсь
ких народ, гаряче підтри
мує рішення лютневого 
Пленуму. Уважно ознайо
мившись із промовою на 
ньому Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товари
ша К. У. Черненка, ми ще 
раз переконалися в тому,

що й надалі . буде ціле
спрямовано і наполегливо 
проводитись у життя лі
нія, вироблена XXVI з’їз
дом КПРС і наступними 
Пленумами ЦК па інтен
сифікацію виробництва, 
підвищення ефективності 
економіки, прискорення 
науково-технічного про
гресу, реалізацію Продо
вольчої програми.

Одностайно схвалюють 
радянські люди обрання 
Генеральним секретарем 
ЦК КПРС товариша К. У. 
Черненка, ного промову на 
Пленумі, яка підтверджує 
твердий курс нашої партії

А. КАБУЗАН, 
секретар учительської 
комсомольської орга
нізації СШ № 1, член 
РК ЛКСМУ.
Долинський район.

Робітнича
ініціатива

Ще й ще раз перечитую 
промову Генерального сек
ретаря ЦК КПРС К. У. 
Черненка на лютневому 
(1984 р.) Пленумі ЦК 
КПРС. Скільки теплих слів 
у ній про тих, хто сьогодні 
на передовій, про робітни
ків і колгоспників.

«Прислухатися до сло
ва, що йде з робітничого 
середовища, з переднього 
краю соціалістичного бу
дівництва, радитися з 
людьми праці — це й сьо
годні повинно бути най
першим обов’язком, глибо
кою внутрішньою потре-

бою кожного комуніста-ке- 
рівннка».

Прислухатись до сло
ва... Як -просто і вагомо 
сказано. Адже без уваж
ного ставлення керівників 
до трудових починань, іні
ціатив не може бути й мо
ви про рух уперед, про 
комуністичне ставлення до 
праці. Це на ділі доводять 
члени комсомольсько-мо
лодіжної ланки по виве- 
3?н!!.10 Добрив райсільгосп- 
хімії, де керівником ком
сомолець Іван Уманець.

Виробництво багато 
втрачає від того, ідо керів
ники іноді ігнорують ініці
ативу знизу. Я недарма 
згадав ланку Уманця. 
Справа в тому, що ці 
хлопці, які працюють на 
чотирьох автомашинах,

бульдозері і тракторі-ло- 
паті, виступили з ініціати
вою працювати за бригад
ним підрядом. І, звичайно, 
якби керівництво, партійна 
і комсомольська організа
ції об'єднання не підтри
мали молодих, то це не бу
ло б на користь загально
му результату.

У січні комсомольсько- 
молодіжна ланка вивозила 
добрива у колгоспі імені 
Шевченка і зробила це 
високоякісно, у строк, пе
ревиконавши доведені зав
дання.

О. ОЛЕФІРОВ, 
секретар комсомоль
ської організації рай- 
сільгоспхімії.
Олександрійський 
район.

Розглянувши підсумки со
ціалістичного змагання се
ред комсомольсько-моло
діжних колективів області у 
1983 році, бюро обкому 
ЛКСМ України визначило 
переможців.

Перші місця присуджено:
У промисловості — ком

сомольсько - молодіжній 
бригаді механічного обро
бітку шин переміщення Кі
ровоградського виробничо
го об’єднання «Друкмаш» 
(керівник О. В. Меліхов, 
групкомсорг В. В. Габдумех- 
санова). План року викона
но на 136,2 процента. Всю 
продукцію КМК здав із

П’ЯТИРІЧКА: РІК ЧЕТВЕРТИЙ

молодіжному колективу 
вантажної електровозної 
колони імені XXV з’їзду 
КПРС станції Знам’янка 
(керівник М. А. Пфафенрай, 
групкомсорг Е. О. Костів). У 
1983 році проведено 3919 
великовагових поїздів. По
над план перевезено 2,2 
мільйона тонн народногос-

Правофлангові

ву промоб’єднання < от.ове- 
нівського райунівермагу 
(керівник В. Малакан, груп- 
комсорг В. Сидорков). План 
виконано на 116 процентів. 
У колективі висока культу
ра обслуговування покупців.

У громадському харчу
ванні --- КОМСОМОЛ ЬСЬКО-МО-
лодіжному колективу кон

дитерського цеху Но- 
всмиргородсь кого 
комбінату громадсь
кого харчування (ке
рівник Т. Б. Картуно-

одержав 
молока від

тракторних

першого пред’явлення.
У вугільній промисловості 

— комсомольсько-молодіж
ному колективу машиністів 
екскаватора Е-2503 № 12
вуглерозрізу «Бандурівсь- 
кий» виробничого об’єднан
ня «Олександріявугілля» 
(керівник В. І. Погрібний, 
групкомсорг П. Р. Ольхо- 
вик). З виробничим завдан
ням гірники справилися на 
127,4 процента, 
дання 
ресня 
план 
тисячі

У
комсомольсько - молодіж
ному колективу бригади 
електрозварників механо
складального цеху № 2 ви
робничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка» 
(керівник О. П. Попов, груп
комсорг М. І. Дорош). 
План 1983 року виконано на 
168 процентів. У бригаді 6 
ударників комуністичної 
праці.

У будівництві — комсо
мольсько - молодіжній 
бригаді мулярів тресту «Кі- 
ровоградм а ш в а ж б у д» 
(бригадир М. Ф. Шачковсь- 
ка, групкомсорг Н. П. Ру- 
бан). План будівельно-мон
тажних робіт виконано на 
143 проценти.

Річне зав- 
виконали до 16 ве- 

1983 року. Понад 
видано на-гора 107,2 
тонн вугілля, 
машинобудуванні —

У легкій промисловості— 
В комсомольсько - молодіж- 
П йому колективу в’язальниць 
| Кіровоградської панчішної 
| фабрики (керівник Ю. М. 
" Дамаскін, групкомсорг Т. Г. 
ІВербицька). Виконання пла

ну становить 133 проценти. 
У КМК працює одинадцять 
ударників комуністичної 

І праці.
На залізничному транс

порті — комсомольсько-

змагання
подарських вантажів. Зеко
номлено 325 тисяч кіловат- 
годин електроенергії.

В автотранспорті — ком
сомольсько - молодіжному 
колективу бригади другої 
автоколони Кіровоградсь
кого АТП 10064 (керівник 
В. Д. Іващенко, групкомсорг 
О. В. Бондар). З річним 
завданням КМК справився 
на 112 процентів, зекономив 
4600 кілограмів паливно- 
мастильних матеріалів.

У харчовій промисловості 
— комсомольсько-молодіж
ному колективу цеху про
дукції з незбираного моло
ка Маловисківського заводу 
сухого молока (керівник 
Т. І. Чорна, групкомсорг 
Л. І. Грицай). Планове зав
дання виконано на 120 про
центів. КМК впровадив рац
пропозиції, річний еконо
мічний ефект від яких ста
новить 1800 карбованців.

У побутовому обслугову
ванні — комсомольсько-мо
лодіжному колективу Боб- 
ринецького радіоательє (ке
рівник В. А. Климов, груп
комсорг А. А. Крутий). По
над завдання КМК надав 
послуг населенню на 1600 
карбованців.

У зв'язку — комсомоль
сько-молодіжній бригаді те
лефоністок цеху МТС Кіро
воградської телеграфно-те
лефонної станції (керівник 
Г. П. Василенко, групком
сорг Є. І. Тернавська). Річ
ний план виконано на 124 
проценти.

У торгівлі — комсомоль
сько-молодіжному колекти-

ва, групкомсорг Н. І. Когда). 
План виробництва продукції 
виконано на 110,9 процента.

Серед КМК молочното
варних ферм — комсо
мольсько-молодіжному ко
лективу молочнотоварної 
форми № 3 колгоспу імені 
Леніна Долинського району 
(керівник X. Радченко, груп-

комсорг В. Поклад). При зо
бов'язанні на 1983 оік 3500 
кілограмів КМК 
3877 кілограмів 
корови.

Серед КМК
бригад — комсомольсько- 
молодіжному колективу 
тракторної бригади № 1 
колгоспу імені Комінтерну 
Онуфріївського І 
(Керівник А. Литвин, 
кс/.'.сорг М Бицюк). 
виробив за рік 55727 
рів умовної оранки, 
номив 19538 кілограмів 
лизко-ме-тильних 
лів

Серед КМК автогаражів 
господарств області — 
комсомольсько - молодіж
ному колективу автогаража 
радгоспу імені Куйбишева 
Бобринецького району (ке
рівник В. А. Івашииа, груп
комсорг В. А. Гура). Колек
тив водіїв виробив 2718 ти
сяч тонно-кілометрів, зеко
номив 2800 кілограмів па
ливно-мастильних матеріа
лів.

району, 
груп- 
КМК 

гекта 
зеко- 

па- 
/га.еріа-

ОРГАНІЗОВАНО
У колгоспі імені Кі

рова Знам’янського ра
йону триває вивезення 
місцевих добрив на по
ля. Для чіткого і опе
ративного виконання 
цього завдання в госпо
дарстві створено спеці
альний загін, до складу 
якого ввійшли молоді 
водії Сергій Улянич, 
Микола Євсович, Воло
димир Корнійчук. Гри
горій Радченко. а та
кож бульдозерист 
Олександр Штанько і 
його наставник М. З 
Г игор’кв.

Добре 
молоді 
першому 
Добре
план. Можна було і за
спокоїтись. але висока 
цифра виробітку не 
розслабила хлопців. 
Навпаки • ще з біль
шим завзяттям стали 
трудитись члени спеці
ального загону по виве
зенню добрив. Під
твердження цьому — 
останні результати.

За півтора місяця 
нинішнього року обсяг 
робіт виконано більш 
як па 120 процентів.

Наш кор.

Вечір молодого 
виборця
відбувся недавно у Ма- 
ловисківському місько
му будинку культури. У 
залі зібралися робітники 
цукрового заводу, міжгос
подарської птахофабрики, 
викладачі дитячої музич
ної школи, працівники ра
йонного відділу культури 
та інших підприємств, ус
танов і організацій міста.

Уважно слухали юнаки і 
дівчата голову районного 
народного суду І. В. Яков
лева. Він розповів про по
рядок проведення вибо
рів до Верховної Ради 
СРСР, про демократизм 
радянської виборчої сис
теми, її переваги над бур
жуазною.

Від імені молодих ви
борців виступила праців
ниця районної бібліотеки 
Ольга Байбузан. Вона за
певнила присутніх, що в 
день виборів усі юнаки і 
дівчата віддадуть свої го
лоси за кандидатів непо
рушного блоку комуністів 
і безпартійних.

Учасників вечора приві
тали учні і викладачі місь
кої дитячої музичної шко
ли.

М. ТКАЧЕНКО.
м. Мала Виска.

потрудились 
хлібороби у 
місяці року, 

це понад
Майстерність

„чиЖ,1! « т«лія Андрієнно закінчила Дмитрівсьне сільсьне професійно-технічне 
пХлпТ № 9’ де набула спеціальності майстра-нвітникаря. Нині вона працює в овочевій теплиці спеціальності н пайону. Випошує поз-саВдиЄог?п^ПЛИЦ‘ *'®^я®ДарстіГа^ «Путь^ІллІча» Знам’янського району. Вирощує роз-

Вміє натаая 1 працк,ва- 
ствН а знімну. коХомоЖ^талІя АНДРІЄННО в овочевій теплиці господар- 

Фото Р. ФУРСИ.

демонструють 
учні

У жовтні минулого року 
в кожному навчальному 
закладі системи профтех- 
освіти почались огляди ху
дожньої самодіяльності, 
приссячені 40-річчю виз
волення нашого міста від 
німецько-фашистських за
гарбників.

Недавно такий огляд- 
конкурс відбувся у нашо
му технічному училищі. 
Як на свято прийшли на 
нього хлопці й дівчата. 
Вони підготували цікаві 
номери художньої самоді
яльності. Були визначені 
групи-переможці огляду 
художньої самодіяльності. 
Ними стали майбутні кон- 
тролери-касири ощадних 
кас, контролери ВТК та 
слюсарі -інструментальни
ки (групи 15, 14, 5, де 
групкомсоргами відповід
но Тетяна Кучер, Тетяна 
М'яло та Анатолій Услис- 
тий). Серед груп, які 
сформовані з учнів, що 
прийшли навчатися до нас 
після восьмого класу, пер
шими були слюсарі-ре- 
монтники (група 6, груп
комсорг Андрій Стинен- 
ко).

Переможці огляду наго
роджені почесними гра
мотами адміністрації, пар
тійної, профспілкової та 
комсомольської органі
зацій техучилища та одно
денними екскурсіями.
Ю. МУХАМЕДЖАНОВА, 

голова учпрофкому 
Кіровоградського ТУ 
№ 6.
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС 
ПРО РЕФОРМУ ШКОЛИ

I ОРАТОР ТЕЖ

напа- 
прнст-

Проект ЦК КПРС про 
реформу школи ще раз 
засвідчив турботу партії 
про навчання й виховання 
підростаючого покоління. 
У проекті сказано, що ос
новною фігурою у нав
чальному і виховному про
цесі є вчитель.

Яким він повинен бути? 
Найперше — повинен ма
ти глибокі знання зі свого 
фаху, знати життя нашої 
країни, її історію та су
часність. Він повинен бути 
добрим, людяним, по-бать- 
цівськи ставитися до дітей. 
Він повинен бути зразком 
у всьому для своїх учнів.

І оратором, трибуном 
теж! І. Я. Франко писав, 
що в слові є жар, є во
гонь!

Я не забуду, як ми, мо
лоді вчителі, побували в 
одній із шкіл па уроці ук
раїнської літератури. Де
сятикласники вивчали 
\Слово про рідну матір» 
Максима Рильського. Вчи
телька спершу ознайомила 
учнів із твором. І як! Са
ма прочитала його 
м'ять. Прочитала 
расно, з глибокою любо
в'ю, з вірою, несучи дітям 
думи, мрії поета. Учні, на
слідуючи вчительку, май
же всі вивчили напам'ять 
поему Рильського.

А згодом, коли я уже 
працював завучем, теж по
бував на уроці, темою 
якого було вивчення «Сло
ва...» Рильського. Педагог 
коротко переказав зміст 
твору, а потім заходився 
0відати про художні 

и — порівняння, епі
тети, метафори. І краса 
твору, і сила ного обмину
ли учнів...

Тепер помічниками вчи
теля е кіно, записи голосів 
поетів і артистів, але все 
ж основним лишається йо
го слово, його вміння 
дати тему, розкрити її по- 
о'соблявому, по-своєму.

Слово! Воно буває або 
цікавим, пристрасним, за
хоплюючим, або таким со
бі — лише для обов'язку, 
для виконання навчально
го плану.

Але є ще педагоги, для 
яких' поета здебільшого 
однакові, бо розповідають 
воші про всіх одне й те ж 
— біографічні дані, зміст 
твору, художні засоби,

по-

вивчення

■ ■ ■
значення їхньої творчості.

Школа — не театр, учи
тель — не артист. Не 
можна щоуроку займатись 
художнім читанням, по
трібні і вивчення художніх 
засобів, й інше. Але не по
винно бути байдужих на 
уроках, треба, щоб кожне 
слово розкривалось для 
дітей глибоко,

Де ж учитель має нав
чатися художнього читан
ня, набувати вміння бути 
оратором? Безперечно, в 
інститутах, в університе
тах.

Проект реформи спра
ведливо передбачає ввести 
в педагогічних інститутах 
п'ятирічний курс навчан
ня. Додатковий рік піде 
на поглиблення 
теорії, на продовження 
практики в школах. Треба 
передбачити і тісніший 
зв'язок педагогічних інс
титутів, університетів з те
атрами. Він буде тільки на 
користь, бо слово — го
ловна зброя в руках і ар
тиста, і вчителя.

Є вступні екзамени з 
літератури. І якщо на фі
лологічних, історичних фа
культетах екзаменатори 
зрідка й попросять абіту
рієнтів прочитати щось на
пам’ять, то на інших... А 
слоном же повинні володі
ти й викладачі хімії, мате
матики, фізики...

Після закінчення серед
ньої школи чимало ви
пускників бажають вступи
ти до педагогічних вузів. 
Кожному з них школа дає 
характеристики. Вона, оця 
характеристика, 
бути головною 
мальної комісії вузу. Тож 
дуже хотілося 
тих характеристиках було 
записане таке:

«Брав (брала) активну 
участь у гуртку худож
нього читання, у шкільно
му хорі чи в драматично
му гуртку. Любить слово, 
вміє виразно читати...» Це 
ж па майбутнє, це — для 
роботи в школі. Бо кожен 
учитель — це і оратор, 
трибун.

повинна
для прпй-

б, щоб у

СТОЯН, 
корес- 
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СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИЙ

КОМСОМОЛЬСЬКА ЕСТАФЕТА
Недавно комітет комсо

молу колгоспу імені Жда
нова спільно з радою ве
теранів господарства про
вели зустріч засновників 
колгоспу і перших комсо
мольців Рівного з молод
дю колгоспу. Вона схвилю
вала і запам’яталася рів
нянням, адже комітет ком
сомолу, очолюваний Ва
лентиною Артеменко, та 
голова ради ветеранів кол
госпу Михайло Петрович 
Машинський запросили на 
вечір перших поселенців 
села Р. М. Волошина, 
Т. Л. Спориша, О. Т.

Темпи плюс якість
Про свої високі зобов'я

зання на 1984 рік Централь
ному Комітету Комуністич
ної Спілки Молоді НРБ по
відомив молодіжний колек
тив молочного комплексу 
села Орляк. Що вони під 
силу юнакам та дівчатам- 
операторам машинного до
їння, свідчать такі минуло
річні показники: середній 
надій на корову — 4024 кі
лограми молока, а в ланках 
Велі Мехмедова, Гюльсім 
Раджієвої та Джевлет Ахме

Кравчука, організаторів і 
засновників колгоспу — 
першого секретаря комсо
мольської організації Єв- 
докима Андрійовича І щеп
ка, Віру Андріївну Босу, 
що очолювала господарст
во у 40-і роки та інших. 
Ветерани війни і праці, ор
ганізатори колгоспу при
гадували, як нелегко було 
засновувати господарство 
у голодні 30-ті роки, поді
лилися спогадами про 
свої молоді роки.

Не залишились у боргу 
і сьогоднішні комсомольці 
господарства. Було про що

дова — 5012. Девіз тварин
ників — темпи плюс якість. 
У минулому році всі сто 
процентів молочної продук
ції цього колективу (керів
ник Іван Цонєв) прийнято по 
категорії найвищої якості.

Місячник побуту
і сім’ї
Такий місячник проводить 

нині окружний комітет ком
сомолу разом із Толбухін- 
ським будинком соціаліс
тичного побуту та культури.
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доповісти своїм старшим 
товаришам групкомсоргу 
тракторної бригади № 1 
Миколі Одарченку, чий 
портрет занесено на об
ласну Дошку Пошани, 
кращій пташниці колгосп
ної птахофабрики, груп
комсоргу КМК Аллі Гіо- 
жидаєвій, учениці десяти
річки, що очолює шкільну 
виробничу бригаду Люд
милі Волошин, комсомоль
ському ватажку колгоспу 
Валентині Артемеико.

Два роки очолює Вален
тина цю комсомольську 
організацію. Ще під час

Змістовні .тематичні вечори 
молодих сімей, дискусія на 
тему «Моя майбутня сім'я» 
викликали жвавий інтерес у 
жителів міст і сіл Добруд- 
жі.

Машина Тетяни
Байчевої

Нову електроерозійну ма
шину, змонтовану в інстру
ментальному цеху Толбу- 
хінського заводу високо
вольтної апаратури, дові
рили молодій фрезеру

навчання в сільськогоспо
дарському технікумі това
риші помітили в ній задат
ки організатора-ентузіаста 
і не помилились, обравши 
комсоргом. Після цього 
дівчина не розлучалася з 
комсомольською роботою 
— чотири роки працювала 
заступником голови кол
госпу по роботі з молод
дю на Дніпропетровщині, 
куди поїхала за направ
ленням, а тепер цю ж са
му роботу виконує тут, 
удома.

З того часу, як очолила 
Валентина комітет комсо
молу, відродилася в кол
госпі хороша традиція — 
завжди радитися зі стар
шими, заслуженими своїми 
земляками. Тому й зав'я
залися у комсомольських 
активістів міцна дружба і 
тісне співробітництво з ра
дою ветеранів колгоспу. 
Ось.1 л.° Дня Радянської 
Армії і Військово-Морсь
кого Флоту вони готують

разом вечір зустрічі вете
ранів війни з молоддю се
ла.

НА ЗНІМКУ: у комсо
мольському осередку, який 
очолював близько 50 років 
тому Євдоким Андрійович 
Ііценко було 14 комсо
мольців, а нині в комсо
мольській організації, яку 
очолює Валентина Арте
менко їх 70. Валентина 
завжди прислухається до 
порад старшого товариша 
і колеги.

Фото в. ГРИБА.
Новоукраїнський район.

вальниці Тетяні Байчевій. 
Тепер вона обробляє деталі 
складної конфігурації, не
обхідні для всіх цехів під
приємства. Цікаво знати, що 
нова машина полегшила ви
конання чимало операцій і 
підвищила якість обробки 
деталей. Тетяна Байчева йде 
попереду в соціалістично
му змаганні інструментальі 
ників. *

Добірку за матеріалами 
газети «Добруджанска 
трибуна» підготував
Н. ДОБРІН.

В їнгульському сільсь
кому професійно-технічно
му училищі № 4 майже 
самі хлопці. Воно й зрозу
міло: готують тут тракто
ристів-машиністів, водіїв- 
слюсарів, а робота ця лю
бить чоловічі руки. Однак 
таке твердження спросто
вують Неопіла Полужко- 
ва, Людмила Шевченко, 
Галина Гаврцщ, Надія 
Іванченко, Ірина Луценко. 
Дівчат в училищі п'ятеро. 
Усі вони прийшли в СПТУ 
з навколишніх сіл. ІТадя 
Іванченко, наприклад, ви
росла тут, в їнгульському. 
Тут і вирішила пов'язати 
свою долю із землею. Че
рез рік-півтора водитиме 
дівчина полями рідного 
радгоспу могутню техніку, 
а нині разом із подругами 
вивчає будову сталевих 
машин, розбирається у 
хитромудрих схемах і таб- 
лнцях.

Надію Іванченко і Нео-
нілу Полужкову 
обрали членами ’ 
комсомолу. Надя 

спілчани 
комітету 
відпові

дає за побутовий сектор, 
на Нілу' покладено зав
дання випускати стіннівки 
1 активізувати діяльність 
«Комсомольського про
жектора». Крім дівчат, у 
комітеті комсомолу — Ми
кола' Єрмошенко, Олек-

Знайшли свою дорогу
сандр Поліщук, Сергій По
лудень, Микола Нестерен
ко. Секретарем комсомоль
ської організації в СПТУ 
АЬ 4 молодий майстер ви
робничого навчання Анд
рій Вороній. Досвіду ро
боти в Андрія майже ні
якого — тільки в цьому 
навчальному році після за
кінчення 2-го Харківсько
го індустріально-педагогіч
ного технікуму профтехос- 
віти повернувся він у рід
не училище.’ Повернувся 
майстром виробничого 
навчання. Андрій міцно 
зв’язаний із ПТУ. Тут дов
гий час працювали його 
батьки, тут він одержав 
посвідчення тракториста- 
.машииіста третього класу, 
звідси за направленням 
обласного управління 
профтехосвіти поїхав на
вчатися.

У райкомі комсомолу 
кандидатура Андрія Боро
вша сумніву не викликала. 
Досвіду немає? А у кого 
він на початку був? Та !і 
приріс Андрій душею до 
ПТУ.

Починати завжди нелег
ко. Це розумів комсомолі,- 
ськнй секретар. Ще він 
знав, що самому йому з 
усіма обов’язками, завдан
нями. планами по впорати
ся. Потрібен вірний і на
дійний помічник. Таким 
помічником став для Воро- 
ніїїа комітет комсомолу. 
Хлопці й дівчата, його 
члени, добре знають проб
леми і запити своїх това
ришів. Тому па засіданнях 
комітету комсомолу роз
в’язуються найрізноманіт
ніші’ питання: і обговорен
ня поведінки порушника 
трудової дисципліни, і 
підготовка до наступного 
свята, і підбиття підсумків 
роботи комсомольської ор
ганізації на навчальний 
семестр.

Па обліку в училищі 91 
комсомолець. Ще не всіх 
знає Андрій Вороній на 
прізвище, однак майже 
про кожного може розпо
вісти, чим займається, яке 
має захоплення.

Ірина Луценко, наприк
лад, після закінчення проф-

техучилиіца буде поді
єм, працюватиме у рідно
му господарстві. Мчатнме 
сільськими путівцями, ми
луючись буйними травами 
на широких луках, золоти
ми хлібами на безмежних 
ланах. А інші у руках дів
чини часто можна побачи
ти кольорові олівці, фло
мастери: Ірина любить
малювати. У підготовці до 
будь-якого святкового ве
чора вона бере найактив
нішу участь. Разом з Ці
лою Гіолужковою готують 
випуски «Комсомольського 
прожектора», стіннівки. І 
хоч Ірина не в складі ко
мітету комсомолу — НІКО- 
•ТН не відмовляється допо
могти оформити якийсь 
стенд чи випустити черго
ву «блискавку».
. — В училищі навчалися 
і навчаються хороші хлоп
ці і дівчата, — говорить 
вихователька гуртожитку 
профтехучилища Зоя 
Олександрівна Медведева 
і запрошує мене в музей 
(вона завідує ним) учили
ща. Власне, музею як та

ТОВАРИШ ПТУ

кого ще немає. Є кімната 
в гуртожитку, виділена 
для нього, є багато різних 
експонатів і є бажання уч
нів створити для своїх 
майбутніх колег, котрі 
прийдуть навчатися сюди 
через десять—двадцять 
років, історію рідного 
ПТУ. Зоя Олександрівна 
показувала мені карбу
вання й аплікації, зроблені 
руками Сергія Дремліогп, 
ГІаташі Поліщук, Миколи 
Дзюбенка, Семена Бала- 
ганського. Вони вже за
кінчили училище, працю
ють, але тут їх пам’ята
ють. Про них нагадують 
вироби їх рук.

Про те, що в профтех
училищі добре поставлена 
спортивна робота, свідчать 
численні кубки і грамоти, 
які знаходяться в уже зга
даному музеї. Грамотами 
райкому комсомолу, рай- 
спорткомігету, обласної 
ради ДСТ «Трудові резер
ви» нагороджені команди 
волейболістів, плавців, ша
хістів СГГГУ № 4. Зберіга
ється тут і почесна грамо

та, якою адміністрація, 
партійна, профспілкова і 
комсомольська організації 
деревообробного цеху ви
робничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка» 
нагородили, за сумлінне 
ставлення до праці та ви
сокі трудові показники 
групу учнів, . що працюва
ли па підприємстві.

Грамоти, кубки, дипло
ми — свідчення успіхів і 
здобутків уже випускників 
училища.

— Але ми віримо, — ка
же 3. О. Медведева, — що 
цю колекцію обов’язково 
поповнять паші нинішні і 
завтрашні учні.

Андрій Воронів, комсо
мольський секретар, у 
цьому теж не сумніваєть
ся. Він знає', що хлопці й 
дівчата в ПТУ підібрались 
веселі, дружні,, роботящі. 
Є серед них спортсмени, є 
залюблені у мистецтво. Та 
всі вони — природжені 
хлібороби. Вир,осли у селі 

і твердо вирішили: тут моє 
місце, тут моя стежка’. 
Минуть роки, і вона станс 
дорогою. Єдино правиль
ною життєвою дорогою.

О. СКИРТАНЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
с. Інгульське, 
Устинівський район.
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Кожного четверга вось-

і хлоп- 
і ‘у 'нього па 
ВІп-бо знає,

микласники ЙосипівсЕкої 

восьмирічної школи поспі

шають до своїх шефів — 

тваринників молочното

варної ферми № 3 місце-

Ось де простір для рук роботящих 
постійними стали візити на
ферму. 

Завідуючий МТФ № 
Антон Всеволодович г - 
шок бачить на фермі хло»а 
ців і дівчат, 
душі тепліє, 
як потрібні господаре 
робочі руки. А ходитиму Ь 
сюди учні, значить, прирос
туть серцем до роботи, 
не боятимуться труднощів, 
не пасуватимуть ПСР^ 
першими невдачами- 
фермі багато хороших до
ярок - і Л- І- Миколюк. і 
Л. В. Фарешок, і м. і • 
Рябушспко, і Л. А. Блінко-

вого колгоспу імені Лені

на. Добровільними поміч

никами тут задоволені, бо 

працюють воші на совість.

— Прибіжать — і корми

— Сергію, що вас як ди
ректора ресторану най
більше хвилює у вашій ро
боті?

— Те, що й кожного ке
рівника будь-якого колек
тиву — авторитет підпри
ємства. Поняття авторите
ту багатогранне, одним 

Т О р и т е т
словом його ІІС пояснити, 
і для кожного колективу 
існують різні шляхи, яки
ми йдуть до авторитету. 
Це залежить у першу чер
гу від специфіки підприєм
ства, закладу, організації.

Для нас ознакою авто
ритету є те, як відвідують 
наш заклад люди. А відві
дуватимуть тоді, коли в 
ресторані на високому рів
ні буде поставлено обслу
говування.

— Авторитет підприєм
ства громадського харчу
вання працює і на вироб
ничі показники?

— Тут пряма залеж
ність: чим більше людей 
побуває у «Києві», тим 
краще він викопає свій ви
робничий план. Скажу не 
без гордості, що ось уже 
третій рік підряд ресторан 
з місяця в місяць план по
стійно перевиконує.

— Що сприяє цьому?
— Насамперед прагнен

ня колективу працювати 
так, щоб не доводилося 
червоніти за свої резуль
тати, прагнення не втрати
ти заслуженого престижу.

Говоритиму про' кон
кретні напрями, за якими 
вдосконалюємо свою прак
тику. Заклад громадсько
го харчування повинен по
стійно дбати про розши
рення асортименту страв. 
На кожен рік ми складає
мо спеціальний план про
ведення декад. Торік, на
приклад, проводили дека
ди національних- кухонь. А 
у вересні—жовтні, напере
додні Дня Конституції, 
особливою популярністю 
користувалась декада кух
ні народів СРСР. У ці де
сять днів можна було за
мовити національні страви 
усіх 15 республік країни. 
І готувались страви опера
тивно — за півгодини. 
Звичайно, з наявних про
дуктів. Ресторан у ті дні 
мав дуже багато подяк віл 
відвідувачів.

Прижилась у нас дека
да, яку ми назвали «Дари 
кіровоградських полів». У 
ці дні ми реалізовуємо 
овочеві страви. Та й уза
галі вегетаріанці па наш 
заклад не ображаються.

«Київ» повинен Виправ- 

роздадуть худобі, і підме
туть, а дехто й доїти бере
ться, — хвалять хлопців і 
дівчат доярки.

У багатьох восьмиклас
ників на цій фермі мами 
працюють, тож стежку сю
ди вони знають ще з ран
нього дитинства. У сім'ях, 
де робочі руки в пошані, 
діти змалечку привчають
ся до праці.

Для Олени Гарячук, 
Віктора Антонова, Тамари 
Вожинської, Тетяни Сурж- 
ко, Сергія Миколюка та 
багатьох їхніх товаришів 

довувати свою назву. Ми 
про це не забуваємо. Тому 
не випадково торік у пер
шому кварталі провели 
декаду, протягом якої на
ші кухарі готували страви 
за київським!! рецептами. 
Але ми маємо окремий 
прейскурант фірмових 
страв нашого міста.

І- ... СЛУЖБА СЕРВІСУ------—=------

— Я давно помітив, що коли мова заходить про 
ресторан, то говориться здебільшого про щось не
гативне у ньому. І нам, працівникам сфери обслуго
вування, стає прикро за таке упереджене і, прямо 
скажу, необ’єктивне ставлення до нашої роботи. Ад
же завдання ми ставимо перед собою серйозні і на
магаємось їх серйозно виконувати. Саме так, як цьо
го вимагає заклад, де людина може смачно поїсти, 

“ відпочити, поспілкуватись...
Так сказав нашому кореспондентові у недавній 

бесіді директор ресторану «Київ» міста Кіровограда 
С. А. Бедзай. Глянути на ресторан не тільки очима 
завсідника, якому ввечері нікуди час подіти, а й очи
ма економіста, естета, гурмана тощо. На ресторан у 
місті і в селищі, який користується авторитетом. І 

І який безнадійно чекає на своїх відвідувачів. Нам 
здається, що це цікаво і необхідно.

Тому, публікуючи сьогодні інтерв'ю з директором 
ресторану «Київ», редакція просить читачів продов
жити розмову. Питання можна порушувати різні. А 
щоб легше нам було вести таку розмову, пропонуємо 
відповісти на кілька запитань, які ми поставимо після 
інтерв'ю.

Але спочатку — бесіда з С. А. Бедзаєм.

підприємства
У дні літніх шкільних 

канікул подбали, щоб у 
підвідомчому кафе «Сні
жинка» розширити асорти
мент тістечок, фруктів, 
морсів, соків — проводи
ли так звані дні ласунців. 
З ініціативи Ленінського 
райкому комсомолу влаш
товували у ресторані дис
кусійні вечори під назвою 
«За чашкою чаю», у яких 
взяли участь кіровоград
ські студенти.

■— Згадане вами кафе 
«Сніжинка» до вподоби кі- 
ровоградцям...

— Так, ми це знаємо. І 
надалі будемо йти саме 
таким шляхом — відкрит
тям підвідомчих закладів 
— розширювати аудито
рію своїх відвідувачів. Ко
ли позаминулого року з 
міською Радою народних 
депутатів, своїми шефами, 
заводом «Цукрогідромаш» 
і виробництвом «Кіиотех- 
пром», ми збирались від
крити «Сніжинку», то пе
редбачали, иіо за рік вона 
дасть приріст до товарообі
гу в 60—70 тисяч карбо

ванців. Насправді цифра 
за минулий рік вийшла 
значно соліднішою по
над 83 тисячі.

Охоче молодь Кірово
града відвідує сьогодні і 
коктейль-бар ресторану. 
За останні три роки май
же втроє зросла його вн- 

робнича потужність. 1 зно
ву виникає запитання: за 
рахунок чого? Приміщення 
бару капітально відремон
товано, встановлено світ
ломузику, розширився 
асортимент продуктів.

Цього року хочемо біля 
ресторану побудувати літ
ній павільйон, де могли б 
посмакувати морозивом 
діти. Зробити його приваб
ливим, не схожим па ін
ші...

Плинність кадрів у нас 
невисока. Через тс, що по
стійно виконується план 
товарообігу. З 1982 року 
паш ресторан став основ
ною виробничою базою 
підготовки кадрів для сис
теми громадського харчу
вання області. Випускники 
кулінарного училища уп
равління громадського 
харчування об. і в пкон ком у 
обов язково проходять 
практику в ресторані «Ки
їв».

Нинішній колектив пра
цівників «Києва» молодий 
Майже, всі працюючі — 
здібні і перспективні ком- 

ва. Брати приклад сього і- 
Н1ШІІ1М школяра-,, є 3 КОг;

Добре, що у восьмирічці 
трудове виховання став- 
лить поряд із навчанням 
Велика заслуга у цьому 
педколектнву шкоЛС Бо 
саме праця, саме активна 
участь у створенні матері
альних благ допоможе уч
ням у майбутньому стати 
дбайливими господарями.

і
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Документальний нарис

В. ГОРЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара». 
Вільшанський район.

сомольці і молодь. Ком
сорг Світлана Кролснко, 
куховарки Валентина Но
сова, Неля Єрофеєва, офі
ціантка Оксана Нінчук — 
гордість нашого рестора
ну.

— Здібний і перспектив
ній! ще не означає високо
кваліфікований...

— Звичайно, високої 
кваліфікації молодь набу
ває вже тут, безпосеред
ньо, як кажуть, на робо
чому місці. Маємо досвід- 
чеііих наставників, щороку 
проводимо конкурси про
фесійної майстерності. Не 
випадково двоє наших спе
ціалістів обслуговували 
Олімпійські ігри у Москві.

— 1 останнє запитання, 
традиційне: які плани у 
колективу на завтрашній 
день?

— По-перше — ПОСТІЙНО 
підтримувати високу репу
тацію ресторану. Но-друїс 
— не топтатпсь на місці, 
шукати і знаходити. Цьою 
року ми закінчимо повніс
тю ремонтувати приміщен
ня. Цікаво буде оформле
не фойє. Тут ми хочемо 
запровадити новинку. А 
саме — чистку і дрібний 
ремонт одягу.

Кожної останньої дека
ди місяця проводитимемо 
дії і високої культури об
слуговування. Добре себе 
зарекомендувала бригадна 
форма обслуговування — 

це коли відвідувача обслу
говує не однії офіціант, а 
кілька.

Словом, будемо дбати 
про авторитет підприємст
ва: працюватимемо так, як 
і торік— щоб у «Книзі 
скарг та пропозицій» не 
було скарг, а лише пропо
зиції і побажання.

Розмову ВІВ 
В. БОНДАР.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Аби 
продовжити розмову, ре
дакція просить читачів від
повісти на ряд запитань. 
Як часто ви відвідуєте 
ресторан і з якої причини, 
нагоди? Чи задовольняє 
вас обслуговування в ньо
му? Як ви оцінюєте кухню 
«вашого» ресторану? Що 
б ви побажали ресторанно
му ансамблю? Як ви ста
витесь до новинок, про які 
йдеться у інтерв’ю з ди
ректором «Києва»?

У читачів можуть виник
нути й інші думки і пропо
зиції. Редакція чекає ва
ших листів.

Як було не впізнані... З ту щасливу мить, коли 
вона сама, припорошена снігом, нарешті переступила 
нори його хати, Бойку здалося, що й Ольгу Іванівну 
він уже знав давно. Саме такою уявляв, чекаючи у 
ті дні довгожданої зустрічі. Упізнав би її молодою 
серед тисяч жінок ще з тієї незабутньої зими СОииК 
четвертого, коли стояв на колінах перед Вікторовим 
і читав, читав на його обличчі все, про що бойовий 
друг не встиг розповісти...

Після зустрічі з Бойком Ольга Іванівна повідом...... 
місце захоронения Григорія в Управління розшуку 
виконкому Союзу товариств Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця і попросила допомогти знайти 
могилу чоловіка. За пошуки дружно взялися і пра
цівники французького Червоного Хреста. За свідчен
ням Володимира Самійловича, у перші дні після за
кінчення війни місцеві селяни і партизани перезахоро
нили Вікторова (для Бойка — Вікторова, а для 
французів — капітана Петрова) з гір на кладовище 
села Веркоран (насправді — Веркуаран). Тим-то 
французи, не припиняючи пошуків, невдовзі повідо
мили в Москву, що населеного пункту Веркоран у їх
ній країні нема.

Минав час. Про нелегкі пошуки могили Вікторова 
12 січня 1983 року розповіла газета «Известия». Чи
таємо тут і лист, який Ольга Іванівна якраз одержа
ла з Франції від Еміля Бернара: «Мадам, прошу ме
ні вибачити, що затримав відповідь, але пошуки ви
явились важкими, адже Ваш чоловік загинув під 
партизанською кличкою Петров, у той час як ми шу
кали Вікторова. Я бачився з мером комуни Веркуа
ран, який добре пам'ятає Вашого чоловіка, прекрас
ного солдата. Він був похований з почестями у Вер- 
куарані, де завжди шанували його пам’ять, а потім 
військові власті перенесли його прах на ліонське во
єнне кладовище».

... За вікном просторої світлиці його будинку гихо 
сіється першії:! сніг. Уже вкотре слухаючи неквапну 
розповідь чоловіка, дружина Володимира Самійло
вича не витримує, іде в сусідню кімнату виплакати 
сльоза, а Бойко, щоб якось угамувати і своє хвилю
вання, подає мені докладну карту Франції, де позначе
но весь їхній незабутній шлях від острова Джерсі в 
передгір я Альп і далі, на південь, до Гренобля. По
тім господар викладає на стіл реліквії пам’яті. По
свідчення французького партизана, присяга, бойова 
медаль і посвідка до неї, фотографії багатьох «макі- 
зарів» Франції, Польщі, Росії, Іспанії, Грузії — ці
лий альбом. Бачу, як тепліє в очах мого співрозмов
ника, спалахує і ще довго вогніє спогад за спога
дом. Рука його мимоволі тягнеться до кольорової 
фотографії (згадаймо) Еміля Бернара. Того самого, 
який написав листа Ользі Іванівні. Тут же і лист в 
Оситняжку від бойовою французького друга, ілюст
рації сучасного міста Кургсзоп.

— Гак ст, Еміль теж помилився, вважаючи, що ка
пітан огкторов похований на ліонському воєнному 
кладовищі, — повертається до нашої розмови Воло
димир Сампілович і розгортає відому уже мені цього
річну публікацію в «Известиях» за 6 січня «Ліон не 
забув», у якій Ф. Коломб, мер Ліона, сенатор від 
департаменту Рона повідомляє, що в 1960 році ос
танки Григорія Вікторова були перевезені на націо
нальне кладовищ? Дуа міста Віййорбанн департамен
ту Рона. _

Він обережно згортає газету, кладе її в папку і 
надовго замовкає. Щоб якось розвіяти глибокий 
смуток Володимира Самійловича, згодом підсідаю 
до нього з фотоальбомом. Ось цей усміхнений іспа
нець Карлос, хоробрий «макізар», і в бій ішов щось 
веселе наспівуючи. А то — Войцех, із Ніколою 
Ананьяіюм, що живе нині в Грузії, були вони в Аль
пах нерозлучними друзями. «Прошу тебе, — схвильо
вано закінчує свого листа до Бойка Жан Пуаро з 
Франції, — пиши про себе, про своїх російських ко
лег, які були в «макі». Сердечно тисну руку, мій бо
йовий друже»

І Володимир Самійловнч писав у відповідь. Про те 
що на фронтах війни проти фашистів мужньо били
ся 640 його односельців, з яких 228 полягли смертю 
хоробрих. Братські могили радянських людей, голод, 
попелища і розруху, полишені загарбниками, застане 
він після довгої розлуки на рідній землі Біль душі 
викладе у своїх листах і про малолітніх сиріт, сол
датських вдів, які поруч нього запряжуться в плуг і 
оратимуть поле, густо скроплене людською кров’ю. 
Звідтоді стане Бойко, «макізар» Вольдемар, хліборо
бом. І не знатимуть ного роботящі руки спочинку, 
допоки не заживлять рани землі. А як на місцях во
єнних окопів, траншей і воронок урожайно завруня
ться пшениці, як розквітнуть, мов наречені, молоді 
вишні під хатою, комуніст Бойко напише боновим 
побратимам: «Вірю, що настане гой день, кола й на 
кордонах люди вирощуватимуть хліб Той день, який 
ми гуртом наближали в боях, який мусимо наближа
ти й тепер». Напише Карлосу, Жану, Емілю, Войце
ху, Меркетті, Арно, Іву — усім, хто не забув інтер
національної мови альпійських «макі»: з очей — в 
очі, з ііапівслова. Тієї мови, на якій у роки тяжких 
випробувань розмовляли всі чесні люди Європи, 
усього світу...

(Закінчення. Початок у №№ 15. 17, 18, 21).



- 4 стор «Молодий комунар» 18 лютого 1984 року

Зростання

колективу

ВІД МАСОВОСТІ - U Ы *3 A D А Г ґДО МАЙСТЕРНОСТІ rlrUUDUrU

народів СРСР. Борець кла
сичного стилю Віктор Сав
чук став чемпіоном, дзю
доїст Сергій Мезенцев 
був сьомим, на змаганнях 
з плавання (дистанція 100 
метрів, батерфляй) зайня
ла дев'яте місце Марина 
Корвегіна, за збірну рес
публіки успішно виступав 
самбіст Микола Казанцев.

У комплексному заліку 
за результатами виступів 
команд на змаганнях XVI 
Всесоюзної Спартакіади 
школярів, III спортивних 
молодіжних іграх, VIII літ
ніх Спартакіадах УРСР та 
СРСР область зайняла чет
верте загальнокомандне 
місце в третій групі (на 
попередніх спартакіадах 
була лише дев’ятою).

До підвищення масовос
ті і майстерності кликали 
старти обласної спартакіа
ди міських, сільських і се
лищних Рад народних де
путатів. На цих змаганнях 
виступило 88 міських і 263 
сільських команди загаль
ною кількістю 2507 фіз
культурників і спортсме
нів. Було показано 14 ре
зультатів кандидатів у 
майстри спорту, 41 — пер
шого розряду. Перемож
цями на спартакіаді стали 
представники Ленінського 
району м. Кіровограда та 
Олександрівського райо
ну. Турніру таблицю зами
кають добровеличківці, 
онуфріївці та петрівці.

Якщо, скажімо, олексан- 
дрівці набрали 202 очка, 
то представники Петрівсь- 
кого і Онуфріївського ра
йонів мали всього по 91. 
Таке відставання поясню
ється тим, що команди бу
ло укомплектовано непід- 
готовленими спортсмена
ми, а в деяких видах вони 
зовсім не виступали. У ве
лосипедному кросі на 
старт не вийшло аж шість 
команд, бо в районах не
має спортивних велосипе
дів.

Щодо комплексу ГПО, 
то його треба впроваджу
вати в дію за певною сис
темою.

Якщо, скажімо, в Новго- 
родківському районі і 
Знам'янці торік підготов
лено по 21 проценту знач
ківців від кількості насе
лення, то в Маловисківсь- 
кому і Новоукраїнському 
цей показник ледь переви
щує Цифру 14. Турбує й 
те, що нормативи ГПО по
гано складає молодь. Ось 
лише один приклад. У Но- 
воархангельському районі 
463 юнаків і дівчат віком 
16—18 років склали залік 

з ГПО. Це лише ЗО про
центів.

Рівень Підготовленості 
значківців ГПО показав 
обласний фінал чемпі она- 
ту країни з багатоборства

ГПО на призи «Комсо
мольской правды». Коман
да Петрісського району, 
наприклад, зайняла на 
ньому передостаннє місце 
серед сільських спортсме
нів. Цього й треба було 
чекати. Тут із 3097 підго
товлених значківців лише 
339 мають золоті значки. 
А в Новомиргородському 
районі з 5441 лише 283 
значківці виконали роз
рядні нормативи з багато
борства ГПО.

Тож не дивно, що ці ра
йони посіли останні місця 
в обласному соціалістич
ному змаганні по впро
вадженню комплексу 
ГПО.

Хочу порушити і таке 
важливе питання як зміц
нення і розширення спор
тивних баз.

В області 27 типових 
стадіонів, 463 спортзали, 
335 стрілецьких тирів, З 
плавальних басейни. Це 
дуже мало. Порівняйте: 
1424 колективи фізкульту
ри і 335 тирів. Тому й яс
но, чому навіть на облас
них змаганнях члени збір
них команд міст і районів 
показують низькі резуль
тати з кульової стрільби і 
не підтверджують норма
тивів ГПО. Ще гостріше 
стоїть проблема з пла
вальними басейнами. Як
що вони є в Олександрії 
і Світловодську, то й го
туються тут розрядники. 
Та в загальнообласному 
масштабі — це краплина 
в морі. Ще повільно буду
ються типові стадіони. Во
ни відсутні в Компаніївці, 
Устинівці, Онуфріївці. На
віть у Кіровограді ми не 
можемо провести легкоат
летичних змагань за лов
кою спартакіадною про
грамою, бо стадіон спорт
клубу «Зірка» не присто
сований для цього. Надіє
мось ще на спортклуб 
«Ікар», який готує свою 
базу для всесоюзної спар
такіади авіаторів.

Гадаю, що тут вагоме 
слово мають сказати ком
сомольські активісти, які 
ще не повною мірою за
лучають юнаків і дівчат 
до участі в трирічці будів
ництва спортивних споруд. 
Адже нині починаються 
старти спартакіади
«Юність». То кому ж, як 
не комсомольським пра
цівникам об'єднати свої 
зусилля з фізкультурними 
активістами? Тож важли
вим є питання будівництва 
нових і належна експлуа
тація наявних спортивних 
баз. Без його розв’язання 
ми не матимемо зростан
ня в масовості і майстер
ності.

О. БЕРЕЗАН, 
голова обласного 
спортномітету.* 1 * * * * * 7

Фізкультурні активісти 
області підсумували ре
зультати своєї минулоріч
ної роботи, яка передусім 
була спрямована на вико
нання постанови ЦК КПРС
і Ради ЛАІністрів СРСР 
«Про дальше піднесення 
масовості фізичної куль
тури і спорту».

В області нині діє 1424
колективи фізкультури, в 
яких систематично займа
ється фізкультурою і 
спортом більше 396 тисяч
робітників, колгоспників, 
школярів, студентів, учнів 
профтехучилищ. Яка ж 
оцінка в масовості й май
стерності? Якщо, наприк
лад, говорити про масові 
змагання першого етапу 
VIII Спартакіади України, 
то тут ми очікували біль
шого. В них не взяли учас
ті.96 колективів. На старт 
вийшло менше третини 
жителів області. А ось по
казники майстерності по
радували. Торік підготов
лено 22 майстри спорту, 
222 кандидати в майстри, 
1471 першорозрядник, по
над 149 тисяч спортсменів 
масових розрядів, майже 
159 значківців ГПО. Це 
значно більше, ніж плану
валось. Однак облспорт- 
комітет ще хвилює те, що 
деякі працівники район
них і міських спорткоміте- 
тів, облрад спортивних 
товариств, готуючи звіти, 
допускають формалізм, не 
дбаючи про достовірність 
даних про підготовку роз
рядників і значківців ГПО. 
В грудні наші рейдові 
бригади побували в 195 
колективах фізкультури, 
де було перевірено стан 
обліку і достовірності зві
тів. В 71 з них статистична 
звітність не підтверджува
лась відповідною доку
ментацією.

Торік свої зусилля ми 
спрямували на забезпе
чення підготовки та успіш
ні виступи збірних команд 
і окремих спортсменів на 
спартакіадних змаганнях, 
створення належних умои 
для роботи тренерів, під
вищення їх спортивної 
майстерності. Остаточна 
оцінка була постазлена на 
фіналах VIII Спартакіади 
УРСР. Ми в своїй групі 
зайняли п-яте загально
командне місце. У фіналь
них спартакіадних змаган
нях з 22 видів спорту взя
ли участь 283 наших 
спортсмени. Вони завою
вали 4 золотих, 10 срібних,
7 бронзових медалей. Чо
тири представники Кірово- 
градщияи виступали на 
фіналах VIII Спартакіади
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А Слідом за чоловіками 
В боротьбу в турнірі фігу
ристів вступили одиночни
ці. В цьому виді програми 
нашу країну представля
ють три учасниці, серед 
яких безперечним лідером 
є учениця заслуженого 
тренера СРСР С. Жука 
москвичка Олена Водорє- 
зова.

Змагання учасниці поча
ли з обов’язкових вправ. 
Найкраще першу і третю

На лижі і
В області почався огляд- 

конкурс на кращу поста
новку фізкультурно-масо
вої і оздоровчої роботи із 
зимових видів спорту.

До програми змагань 
входять масові старти ви
робничих бригад, цехів, 
відділів, учбових груп, 
спортивних сімей з норма
тивів комплексу ГПО на 
дистанціях лижного кросу, 
змагання з ковзанів, зимо
вого багатоборства комп
лексу ГПО, спортивного 
орієнтування, туризму, 
турніри хокеїстів з шай
бою і м’ячем. Всюди в міс
тах. і районних центрах, 
будникоуправліннях і жит
лово-експлуатаційних кон
торах відбудуться змаган
ня дитячих дворових 
команд па приз клубу «Зо
лота шайба», на звання 
«Кращий юний лижник». 
На стадіоні «Зірка», зок
рема, у вихідні дні, відбу
дуться масові старти юних 
ковзанярів на приз 
«Швидкі ковзани», у яких 
можуть взяти участь діти 
і підлітки.

Як тільки настали ного-

Студенти факультету 
фізвихованнл Кіровоград
ського педінституту імені 

готуються 
агітпробігу, 

40-річчю
0. С. Пушкіна 
До лижного 
присвяченого 
визволення Кіровоградщи-

ХОДА БІЛОЇ 
фігури виконала Водорєзо- 
ва. В другій найвищі оцін
ки одержала американка 
Розалінн Самнере, яка 
стала лідером змагань, 
Олена за сумою друга. За 
нею — чемпіонна Європи 
Натаріна Вітт з НДР.

А В районі гори Ігман 
відбулася лижна естафета 
4x10 нм. На першому ета
пі за радянську команду 
виступав наш земляк — 
гонщик з Чернігівщини, 
чемпіон світу з цього виду 
Олександр Батюк.

Батюк передав естафету 
Олександру Зав’ялову дру
гим, відставши від збірної 
Швеції на 10,4 секунди.

Потім триразовий олім
пійський чемпіон Микола 
Зимятов усе ж таки пер
шим прийняв естафету, 
але перевага минулих ета
пів помітно розтанула. Те
пер 29-річному ветеранові 
слід було вести виснажли
ву суперечну на лижні з 
відомим шведським гонщи
ком Гунде Сваном, який 
молодший за нього на сім 
років.

Довго титуловані спорт
смени йшли один за од
ним. Потім — поруч, І все 
ж біля стадіону шведу вда
ється випередити Миколу 
Зимятова приблизно мет
рів на двадцять. У такому 
порядку вони і прийшли

ОЛІМПІЙСЬКИЙ РІК — НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ОЛІМПІЙЦІВ

ковзани
жі снігові дні, па лижні 
старти вийшли студенти 
факультету фізвпхованпя 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна, технікумів 
— сільськогосподарського 
у м. Бобринці, машинобу
дівного та радянської тор
гівлі в обласному центрі, 
училищ — Олександрійсь
кого педагогічного, медич
ного та льотно-штурмансь
кого цивільної авіації 
м. Кіровограда. Збірна 
команда Кіровоградського 
вищого льотного училища 
цивільної авіації впер
ше взяла в ці дні 
участь у першості Україн
ської республіканської ра
ди ДСТ «Спартак» з лиж
ного кросу серед навчаль
них закладів. Наша коман
да увійшла в десятку кра
щих. Всі лижники викона
ли в естафеті нормативи 
першого спортивного роз
ряду:

У рамках огляду-коп- 
курсу триватиме республі
канський Тиждень лижни
ка. На старти запрошу
ються і вихованці дитячих

- -rfL-X

ни від німсцьно-фашистсь- прокладають лижну трасу: 
них загарбників. А пони на передньому плані — 
що тренування — після другокурсник Юрій БОН- 
ленцій, у вихідні дні. ДАРЕНКО.

На знімку: студенти Фото В. ГРИБА.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ОЛІМПІАДИ 
на фініш. Шведська збірна 
змогла повторити олімпій
ський успіх після двадця
тирічної перерви.

Срібними призерами ста
ли гонщики СРСР, а брон
зовими — лижники Фін
ляндії.

А На табло сараєвсько- 
го стадіону «Зетра» трива
лий час верхній рядок таб
лиці змагань скороходів 
займало прізвище москви
ча Сергія Хлебникова. На 
дистанції 1500 метрів він 
показав — 1.58,83. Пере
вершити цей результат на
магався досвідчений І ти
тулований голландський 
ковзаняр X. ван дер Дюйм, 
але його час виявився гір
шим — 1.59,77.

Другому москвичу Олегу 
Бож’єву вдалося наблизи
тися до товариша по 
команді. Він фінішував на 
шість сотих секунди гірше
— 1.58,89. Проте головним 
суперником нашого лідера 
став канадець Гастан Бу
ше, який тут же — на Бі
лій Олімпіаді вже виграв 
звання чемпіона на кіло- 
метрівці. Хлебников певни- 
во стежив за його бігом І 
вже по відрізках зрозумів: 
Буше біжить за кращим 
графіком. І канадець зно
ву фінішував переможцем
— 1.58.36. Хлебникову ді
сталася срібна медаль.

садків, і люди похилого 
віку. Дистанції лижних 
кросів — на вибір, в міру 
можливостей, головна пе
ремога — цс хороший на
стрій і бадьорість, зміцнен
ня здоров’я.

А колектив фізкультури 
УТО «Кіровоград», на
приклад, запланував про
вести змагання з зимово
го багатоборства комплек
су ГПО серед усіх торго
вельних комплексів.

ГІа міськмолокозаводі 
обласного центру щодня 
після роботи робітники 
різних цехів стають на ли
жі, щоб виконати норма
тиви комплексу ГПО. Уже 
відзначились майстер цеху 
Тетяна Ткачснко, токар 
Михайло Козлов, налад
чик Олександр Лесксвич, 
показавши розрядні нор
мативи.

На багатьох спортивних 
базах працюватимуть кон
сультаційні пункти, де фа
хівці даватимуть поради 
щодо занять зимовими ви
дами спорту, працювати
муть пункти прокату спор
тивного інвентаря.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
інструктор облрзди 
ДСТ «Спартак».
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«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 
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