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ЗАКРІПЛЮЮЧИ ДОСЯГНУТЕ, НАРОЩУВАТИ ТЕМПИ
навчання, і медична допо
мога, і оздоровлення трудя
щих — усе те,-до чого мн
давно звикли. А про це ко
ВЦРПС і ЦК
Після попередніх виборів рисно інколи замислитись,
Політбюро і далі твердо й ' СРСР,,
збудовано 1 мільйон 657 ти особливо молодим людям,
наполегливо проводитимуть ВЛКСМ.
генеральний
ленінський
Справді
всенародною сяч квартир. Житлові умо які наші величезні соціаль
курс нашої партії, курс на ,справою стало здійснення ви поліпшили сім з полови ні завоювання сприймають
мирне співіснування держав Продовольчої і Енергетич ною мільйонів чоловік. Це як справу звичайну, само
з різним суспільним ладом, ної програм. Планомірно означає, що тепер за два собою зрозумілу.
місто, яке
зміцнення інтернаціональ розв’язуються завдання пе роки будується
Справжнім оглядом до
ної єдності всіх революцій реведення економіки на ін дорівнює Києву. Помітно сягнень соціалістичного Ки
шкіл, про
них сил сучасності і загаль- .тенсивний шлях розвитку на зросла мережа
єва стало святкування його
ного миру, зроблять усе для (основі прискорення науково- фесійно-технічних училищ, 1500-річчя- В ювілейні дні
здійснення великомасштаб технічного прогресу, кращо дитячих дошкільних закла місто було нагороджено ор
них заходів по підвищенню го використання величезно дів. Для народного госпо деном Дружби народів. Ви
ефективності виробництва, го виробничого потенціалу, дарства підготовлено близь сокими урядовими нагоро
для дальшого зростання на бережного,
раціонального ко двох мільйонів дипломо дами відзначено чотири ти
родного добробуту.
всіх ресурсів, ваних спеціалістів. Дальшо сячі киян. Результати робо
витрачання
набула сфера ти свідчать, що кияни пра
Народ України, як і всі Варто уваги, що останнім го розвитку
радянські люди,
повністю часом випереджаючими тем культури та обслуговуван- цюють плодотворно, з доб
настроєм.
Приємно
підтримуючи рішення лют пами зростала продуктив ня. Новими значними тво- рим
невого
Пленуму
ЦК ність праці. Цс забезпечує рами збагатились літерату сьогодні поздоровити всіх
трудящих Києва з нагород
КПРС, одностайно схвалює послідовне здійснення прин ра і мистецтво.
Одним слором, підкреслив женням міста перехідним
ленінську внутрішню і зов ципу оплати за працею, не
Прапором ЦК
нішню політику
партії, її ухильне зростання фондів В. В. Щербпцькпй, який би Червоним
Ради
Міністрів
всебічно зважений і послі суспільного
споживання, бік нашої дійсності ми не КПРС,
ВЦРПС
і
ЦК
довний курс на вдоскона розширює можливості жит взяли, скрізь бачимо прик СРСР,
принципово нової ВЛКСМ за досягнення внлення розвинутого соціаліз лового і соціально-культур мети
му, своїми практичними ді ного будівництва. Як зазна якості життя трудящих. Во соках результатів у Всесо
соніал істинному
лами повсякденно зміцнює чалось на лютневому Пле ни не зводяться тільки до юзному
за
підсумками
економічну та оборонну мо нумі ЦК КПРС, наш пря матеріального забезпечення, змаганні
весь 1983 року. Докладається
гутність нашої держави.
мий обов’язок — активніше а вбирають у себе
, Промовець відзначив, що розвивати
позитивні тен спектр повнокровного люд багато зусиль, щоб зробити
республіки _ще
найважливіші політичні до денції, що проявляються в ського буття — Сприятли столицю
кументи—звернення Цент економіці країни, надати їм вий суспільний клімат і пов кращою, перетворити її в
високопродуктивної
ну трудову зайнятість, ко місто
рального
Комітету КПРС сталого характеру.
праці, високої культури ї
лективістський
дух
і
това

до всіх виборців, громадян
Багатогранні
завдання,
гпомадського
Союзу Радянських Соціаліс які стоять перед радянсь риську взаємодопомогу, мо зразкового
тичних Республік матеріали кою економікою, в підсум ральне здоров’я і почуття порядку.
Чим вище піднімається
лютневого Пленуму ЦК ку націлені на те, щоб за господаря країни. У нашо
КПРС — вичерпно характе безпечити дальше зростання му суспільстві добробут лю наше суспільство по щаблях
ризують виборчу платформу добробуту
і культури ра дини — це і всі реальні соціального прогресу, від
дають їй значив далі В. В. ІЦербвцьнашої Комуністичної партії. дянських людей. І зроблено можливості, які
Чергові вибори до Верхов тут немало. В усіх ділах змогу розвивати і застосо- кий, тим повніше розкривав
як воно свої творчі сили і все
ної Ради СРСР. безсумнів країни втілені праця і душа вуваги свої здібності
но, дадуть новий могутній робітника, колгоспника, ін особи і громадянина, це і більш масштабні завдання
імпульс дальшому розвит женера і техніка, вченого і доступність народові освіти, ставить перед собою. Є у
кові
соціалістичної демо педагога, людей старших охорони здоров’я, культури, нас, звичайно, і труднощі, в
кратії,
стануть яскравим поколінь і нашої молоді. І впевненість у завтрашньому й недоліки.
нарешті, турбота
підтвердженням
непоруш за всім цим — велика орга дні, це,
На дальшому вдоскона
ності блоку комуністів і без нізуюча і спрямовуюча ро про збереження природи та ленні
управління вироб
партійних, зростання авто бота нашої ленінської пар примноження її ресурсів в ництвом, прискоренні нау
ритету нашої ленінської тії, Радянської держави, які інтересах прийдешніх поко ково - технічного прогресу,
партії.
на нерозв’язаних завдан
безустанно дбають про бла лінь.
Відрадні зміни відбулися нях, усуненні ВУЗЬКИХ МІСЦЬ
За п'ять років, що минули го кожної радянської люди
за останні п’ять років і в і недоліків зосереджує на
після попередніх виборів до ни.
ша партія свою головну
Верховної Ради країни, ста
У рамках єдиного народ житті трудящих міста-героя
лося чимало подій великого ногосподарського комплексу Києва. Вклад киян V розви увагу. Такого підходу до
справи вчив Володимир Іл
політичного значення. Від за останні
п’ять років іцс ток економічного і науко
бувся XXVI з’їзд КПРС. більше зміцнів економічний вого потенціалу республіки ліч Ленін. 1 так ми будемо
Його настанови були роз потенціал, забезпечено по неухильно зростає. Промис робити й надалі. В дусі ці
винуті й конкретизовані в мітне просування вперед ловість міста за цей період єї ленінської традиції го
рішеннях наступних Плену УСІХ союзних республік. Па виробила продукції більше, ловний наголос повсюдно
мів ЦК КПРС. У них чітко Україні, наприклад, істотно ніж за сьому і восьму п'я повинен бути зроблений на
визначено основні напрями збільшилися національний тирічки, разом узяті. Збіль дальшому підвищенні рівня
віддача
науки. господарювання, вдоскона
поступального руху вперед доход, обсяг промислового шується
Економічний ефект віл реа ленні стилю і методів робо
в усіх сферах
суспільного
життя. Найважливішим по виробництва. Здійснено ве лізації розробок наукових ти, зміцненні дисципліни,
літичним підсумком мину лику програму капітального колективів столиці тільки в підвищенні організованості,
лого
п’ятиріччя є дальше будівництва. Введено в дію нинішній п'ятирічці переви діловитості і відповідаль
підвищення керівної ролі такі великі об’єкти, як Чор щив два мільярди карбован ності кадрів. Щоб забезпе
КПРС, зміцнення морально- нобильська. Ровснська і ців. Багато робиться в місті чити досягнення всіх показ
плану,
політичної- єдності нашого Південно-Українська атомні і в соціальному плані. За ників п’ятирічного
електростанції.
Миколаївсь

важливо
тепер
не
тільки
останні
п
’
ять
років
збудова

суспільства. Яскравою де
монстрацією торжества ле кий глиноземний завод, су но 6.4 мільйона квадратних зберегти, а й нарощувати
нінської національної полі часні шахти у Свсрдловсь- метрів впорядкованого жит набрані темпи. А для цього
тики паптії
стало святку ку, Шахтарську і Павлогра ла — це дорівнює всьому необхідно, насамперед, кра
вання 60-річчя утворення ді. Збучовяио також потуж житловому фондові довоєн ще використовувати основні
ний
киснево-конверторний ного Києва. Кращим стало виробничі фонди, наполег
СРСР.
цех
на
дніпровському ме транспортне обслуговуван ливіше формувати у кадрів
Як переконливо показано
економічного
у Зверненні П.К КПРС, ска талургійному комбінаті іме ня. Відкрито нові трамвай новий тип
мислення,
націлений
на ді
ні
Дзержинського,
унікаль

зав далі кандидат у депута
ні і тролейбусні лівії, вве
ти, за п’ять років, що мину ний прокатний стан «3000» дено в дію дев’ять станцій ловитість, ініціативу і со
ціалістичну підприємливість.
ли після попередніх вибо на ждановському комбінаті метрополітену.
Збудовано
Як ударне завдання чет
рів, на більш високий рівень імені Ілліча, великий комп лікарняні корпуси, поліклі
вертого
року п'ятирічки
піднялась економіка. У ми лекс по первинній переробні ніки, республіканський гос
нулому році досягнуто най- нафти в Лпспчанську. ряд піталь для інвалідів Вели сприйняли трудящі країні
вищих за остапні п'ять ро- підприємств будівельної ІІІ- кої Вітчизняної війни. Зда заклик ЦК нашої партії за
легкої і харчової но в експлуатацію днтячі безпечити в 1984 ропі над
ків темпів розвитку про- дустрії,
планове підвищення про
мполового виробництва. У промисловості.
дошкільні заклали
на 22 дуктивності праці і додат
республіці понад план реа
Істотно зміцнено матері тисячі місць.
кове зниження собівартості
лізовано промислової про ально-технічну базу сільсь
До речі, відзначив
продукції. В числі перших,
дукції на І мільярд 945 кого господарства і агро ■Шербицбкий, в усіх цих со
хто ділом віяловій на цей
мільйонів карбованців. За промислового комплексу в ціальних заходах якнайпов
заклик, були кияни. Разом
успішне виконання держав цілому. Ллє, на жаль, за ніше реалізуються суспільні
ного плану 1983 року в про планованих темпів зростан фонди споживання, які по з трудящими Донецької об
ласті вони поклали початок
мисловості Українську РСР ня . заготівель
основних стійно зростають і нього ро масовому патріотичному ру
нагороджено
перехідним сільськогосподарських про ку досягнуть 491 карбован
Червоним прапором
ЦІ< дуктів на п’ятирічку поки ця на одного жителя рес хові ТРУ’ЛПМХ колективів
КПРС,
Ради
Міністрів що не досягнуто.
публіки. Це і безплатне (Закінчення на 2—3 стор.).

ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ З В» В. ЩЕРБИЦЬКИМ
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Промовці підкреслювали,
В обстановці високого по
літичного і трудового під що трудящі столиці Украї
несення йдуть назустріч ви ни, як і всі радянські люди,
борам до Верховної Ради з піднесенням і гарячим
СРСР трудівники міст і сіл схваленням сприйняли під
Радянської України. На ба- сумки лютневого Пленуму
готолюдннх
зустрічах ви ЦК КПРС і сповнені ріши
борців з кандидатами в де мості практичними ділами
путати найвищого
органу внести свій вклад у зміцнен
державної влади країни во ня економічної та оборонної
соціалістичної
ни одностайно схвалюють могутності
внутрішню і зовнішню по Вітчизни. Вони запевнили,
літику КПРС, заявляють що ще ширше розгорнуть
про своє прагнення успіш змагання за успішне вико
но викопати рішення груд нання рішень XXVI з’їзду
невого (1983 р.) і позачер КПРС, завдань п’ятирічки. '
гового лютневого (1984 р.)
Тепло
зустрінутий при
Пленумів ЦК КПРС, само сутніми, з промовою висту
відданою працею примно пив В. В. Щсрбииький. По
жувати могутність соціаліс дякувавши за високе до
тичної Батьківщини.
вір'я, він відзначив, що бу
трудя
24 лютого в Палаці куль ти представником
тури «Україна» відбулася щих у найвищому органі
зустріч виборців Ленінсь державної влади країни —
кого
виборчого
округу велика честь і велика відпо
м. Києва
з кандидатом у відальність. Це насамперед
депутати Верховної
Ради вияв повного довір’я Кому
СРСР членом Політбюро ністичній партії Радянсько
ЦК КПРС, Першим секре го Союзу, в якій народ ба
тарем ЦК Компартії Украї чить свого випробуваного,
колективного вождя, натх
ни В. В. Щербицькпм.
ненника
й організатора всіх
Оплесками зустріли при. сутні товаришів В. В. Щср- наших перемог.
Єдність партії і народу,
бинького, О. Ф. Ватченка,
І. О. Герасимова, Є. В. Ка- незламна дружба народів
чаловського, Б. В. Качуру, завжди
були, є н будуть
1. О. Мозгового, О. А. Тита- животворним джерелом не
ренка, О. С. Капто, С. II. здоланної сили нашого сус
Муху, Я. П. Погребняка.
пільства. Ця монолітна єд
З великим
піднесенням ність проявилась і в скорбуло обрано почесну прези ботпі дні, коли радянські
дію в складі
“
Політбюро
люди проводжали в останКомітету шо путь славного сина Ко
1 Іентрального
КПРС на чолі з Гснераль- муністичної партії, полум’я
ним секретарем ЦК КПРС ного патріота
Радянської
товаришем К. У. Черненком. Батьківщини,' стійкого бор
Зустріч
відкрив перший ця за мир Юрія Володими
секретар Ленінського рай ровича Апдропова. ' Пере
кому партії К. І. Панікарсь- живаючи гіркоту тяжкої
кпй.
втрати,'наш народ ще тісні
Слово надається довіре ше
згуртувався навколо
ній особі кандидата в депу- . ленінського Центрального
тати — бригадирові фрезе Комітету партії, Політбюро
рувальників
виробничого ЦК КПРС, виявив класову
об’єднання «Завод «Арсе свідомість і високу політич
нал» імені В. І. Леніна», ла ну зрілість.
уреатові Державної премії
Комуністи, трудящі Укра
УРСР П. І. Іванову. Розпо їни, як і всі радянські люди,
вівши про життєвий шлях з повним схваленням зуст
товариша В. В. Щербнцько- ріли
рішення лютневого
го, він відзначив,
що вся Пленуму ІІК КПРС. па
діяльність кандидата в де якому Гепепальним секрета
путати є яскравим прикла рем ЦК КПРС одноголосно
дом відданості справі пар обрано товариша К. У. Чер
тії, беззавітного служіння ненка. Костянтина УстпноБатьківщині і радянському вича добре знають у пас в
народові. Від' імені комуніс країні і за рубежем як ви
тів, усіх трудівників підпри датного діяча нашої партії,
ємства, які разом з іншими активного борця за втілен
колективами висунули то ня в життя її політики, дос
вариша В. В. Щсрбпцького відченого й енергійного ке
кандидатом у депутати Вер рівника, який багато років
ховної
Ради СРСР, П. І. працював л Л. І. Брежнє
Іванов закликав
виборців вим і 10. В. Апдроповпм і
одностайно віддати голоси вніс великий вклад у колек
за кандидатів непорушного тивно вироблювані рішення.
блоку комуністів і безпар
У
численних відгуках
тійних.
відзначається, що у відпо
Потім виступили
гене відальний момент в житті
ральний директор виробни партії і держави учасники
чого
експериментального Пленуму ЦК КПРС пере
взуттєвого об'єднання «Ки конливо продемонстрували
їв» Герой Соціалістичної перед країною і перед усім
Праці П. 10. Тарасюк, ди світом наступність політики,
ректор інституту /(електро непорушну згуртованість і
зварювання імені Є. О. Па єдність нашої партії і її бо
тона. АН УРСР. президент йового штабу — ленінсько
Академії-Наук УРСР Б. Є. го Центрального Комітету,
Патон, секретар правління його керівного плоа — По
Спілки письменників Украї літбюро Ш( КПРС.
ни В. О. Коротич, учитель
Великий інтерес виклика
ка середньої ШКОЛІ! № 164 ла промова товариша К. У.
Пчадкова, студентка Черненка
на лютневому
ІС пінського
Державного Пленумі
ЦІ< КПРС. Пов
університету
імені Т. Г. сюдно висловлюється повна
Шевченка С. О. Полковни- впевненість
V тому, . що
ченко та інші.
Центральний Комітет, його

в в

«Молодий комунар»

ЗАКРІПЛЮЮЧИ ДОСЯГНУТЕ,
НАРОЩУВАТИ ТЕМПИ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

республіки за досягнення
високих кінцевих резуль
татів.
Підсумки
ро
боти в січні, а також у лю
тому, який уже закінчуєть
ся, показують, то настано
ви ЦК КПРС послідовно
здійснюються.
Основу
соціалістичного
народовладдя,
підкреслив
промовець, становлять ради
народініх депутатів, які як
форма- політичної організа
ції відкривають ні з чим не
зрівнянну можливість зби
рати, акумулювати, зверта
ти на загальне благо ініціа
тиву найшпршнх мас, вра
ховувати при
вирішенні
кожного питання величез
ний діапазон думок і про
позицій. Своїми .посланця
ми до органів влади наш
народ називає найбільш ав
торитетних людей, які ко
ристуються довір’ям колек
тивів, здатні із знанням
справи здійснювати відпойідальні повноваження. Це
справді народні депутати.
Так, серед зареєстрованих у
республіці кандидатів у де
путати
Верховної Ради
СРСР більше половшій ста
новлять робітники і кол
госпники, близько третини
— жінки. Серед 176 канди
датів восьми національнос
тей — 130 комуністів і 46
безпартійних. Усі ці люди
— сумлінні трудівники, їх
цінять за бездоганну робо
ту, принциповість, держав
шій підхід до справи, чуйне
ставлення до потреб і запи
тів трудящих.
Нинішня виборча кампа
нія стала справжнім огля
дом діяльності рад усіх
ступенів- Багато уваги при
діляється тому, як викону
ються
накази
виборців.
Більшість з них реалізуєть
ся своєчасно. За. наказами
виборців багато зроблено
для
технічного переосна
щення виробництва, рекон
струкції підприємств, будів
ництва житла, об’єктів охо
рони здоров’я і культури,
поліпшення побутового об
слуговування. У Києві, на
приклад,' за наказами ви
борців збудовано торговель
ні центри в Дарниці і на
Псчерську, будинок побуту
йа Оболоні, ряд поліклінік,
дитячих дошкільних закла
дів, кінотеатрів, проведено
значну роботу по благоуст
рою.
Важливий обов'язок ра
дянських органів — зміц
нення соціалістичної закон
ності, громадського поряд
ку і дисципліни, створення
бсіх умов для того, щоб ко
жен житель міста міг пов
ного мірою використовувати

і свої права, і сумлінно ви
конувати свої громадянські
обов’язки. Зрозуміло, в усій
цін роботі необхідно краще
використовувати
могутню
силу трудового колективу.
Наша провідна, головна
сила — це робітничий клас.
Ного відзначає сьогодні
зростаюча загальна і тех
нічна освіченість. Дедалі
багатшим стає його духов
ний світ, його громадське та
інтелектуальне життя. Ро
бітничий 'клас несе в собі
глибокі революційні тради
ції. Він завжди виходив на
найважчий передній край,
де на крутих поворотах іс
торії вирощувалась доля
країни. Тому, коли ми го
воримо про риси, необхідні
для формування всебічно
розвинутої особи, здатної
розв’язувати найскладніші
завдання, особи, найбільш
ідейно стійкої, то це насам
перед політичні н моральні
якості робочої людини, її
зростаюча інтелігентність у
найширшому
розумінні
слова.
Слід подбати, щоб повні
ше використовувати досвід
розв'язання виробничих,со
ціальних і виховних зав
дань, нагромаджений у кра
щих колективах міста, та
ких, як виробничі об’єднан
ня «Завод Арсенал» і «Ки
ївський радіозавод», Дар
ницький шовковий комбінат
та інші, щоб методи роботи
передовиків і новаторів ви
робництва ставали -загаль
ним надбанням- Вимагаючи
від партійних, державних,
господарських органів кон
кретності, діловитості в ро
боті, Центральний Комітет
КПРС підкреслює, що го
ловне в керівництві,
як
учив В. 1. Ленін, —- це вмін
ня практично організувати
роботу.
Ніщо не завдає такої
шкоди, як формалізм, бю
рократизм, розрив між сло
вом і ділом. У роботі з
кадрами сьогодні важливо
приділяти увагу, насампе
ред, підвищенню компетент
ності, зміцненню виконав
ської дисципліни, відпові
дальності за доручену спра
ву перед партією і народом.
Обстановка у світі, сказав
далі кандидат у депутати,
загострилася нині до не
безпечних меж. Джерелом
цієї напруженості є імпер
ський
курс адміністрації
СІІІА, яка розглядає всю
земну кулю як зону своїх
так званих «життєвих» інте
ресів, зухвало нехтує волю
народів. Разом із своїми
партнерами по НАТО США
намагаються
зламати існуючу воєнну рівновагу,
яка є основою міжнародної
безпеки, і добитися воєнної

переваги. Об'єктами зухва
лого імперіалістичного роз
бою є багато країн і регіо
нів. Відповідно до прого
лошеного «хрестового похо
ду» проти соціалізму як
суспільно - політичної сис
теми Вашінгтон зміцнює і
націлює свій інформаційнопропагандистський апарат
на розпалювання «психо
логічної війни».
У цій складній обстановці
Центральний комітет нашої
партії діє твердо і послі
довно, зважено і обачно,
зміцнює необхідною мірою
обороноздатність
країни,
вживає конкретних заходів
для посилення нашої безпе
ки та безпеки наших союз
ників. Радянський народ ро
зуміє, що мета ясної і по
слідовної миролюбної полі
тики КПРС — зміцнення
довір’я між народами, по
вернення до розрядки
і
співробітництва. Але досяг
ти цього можна лише в то
му разі, якщо оборонна
могутність Радянської дер
жави і наших союзників бу
де достатньою, щоб стри
мати агресивні заміри па
ліїв війни. Як заявив у про
мові на лютневому Пленумі
ЦК КПРС товариш К. У.
Черненко, Радянський Со
юз і далі буде надійним
другом, вірним союзником
для братніх країн соціаліз
му, залишиться солідарним
з народами, які скинули
ярмо колоніального гніту,
стали на шляху самостійноного розвитку. У відносинах
з капіталістичним!! країна
ми наша держава буде нез
мінно вірною ленінському
принципові мирного співіс
нування, який так необхід
ний народам у вік ядерної
зброї і надточних ракет. Ця
тверда і конструктивна лі
нія нашої партії користу
ється повного підтримкою
радянського народу.
Незабаром, сказав
на
прикінці В. В. Щербнцькиіі,
радянські люди прийдуть на
виборчі дільниці, щоб здій
снити своє конституційне
право і виконати високий
громадянський обов'язок —
обрати депутатів до Вер
ховної Ради країни. Всі
найкращі почуття радянські
люди звертають до ленін
ської Комуністичної партії.
Наша партія є провідною
політичною силою епохи,
яка рухає історію вперед, до
мети, що звеличує людство,
— комунізму. Ленінський
геній осяває наші буденні
справи і великі звершення,
наше славне минуле, героїч
не сучасне і наше світле
майбутнє.
(РАТАУ).

ПОШТОВА
СКРИНЬКА «ВІТРИЛ»

116
листів надійшло на адресу
«Вітрил» з початку нового
року-

Про що пишуть наші ав
тори:
Восьмикласники Дібрівської восьмирічної школи,
що в Новомиргородському районі,
вносять свої
пропозиції до проекту ЦК
КПРС «Про основні нап
рями реформи загально
освітньої
і професійної
школи».
«Зміцнюємо мир своїми
ділами» — так називався
збір, який пройшов у на
шій школі.
Йому було
присвячені спеціальні ви
пуски стінних газет, ілю
строваних юними худож
никами. На збір завітали
ветерани праці
О. Ю.
Дудник, О. К. Бровко, які
й нині працюють у нашій
школі. Комсомольці, піо
нери і жовтенята читали
вірші, уривки з прозових
творів про мир. Потім усі
учасники збору поставили
свої підписи під звернен
ням до ровесників бе
регти мир,
боротися за
нього», — так пише про
своє шкільне життя семи
класниця
СШ
№ 10
м. Олександрії В. САГАТЮК.
«Комсомольська органі
зація Паліївської восьми
річної школи Маловисківського
району малочисельна. Але жоден шкіль
ний захід не
обходиться
без участі спілчан. Піоне
ри теж ніколи не бувають
осторонь
різноманітних
конкурсів, виставок, олім
піад, що проходять по
стійно в школі. Так, одним
з найцікавіших заходів,
що пройшов
тут, став
День юного
героя-антифашиста. В його програмі
були конкурс на краще
виконання
політичного
вірша і пісні,
розповіді
про юних героїв-антифашистів, виставка і захист
політичного плаката. Ак
тивну участь у ньому взя
ли піонери дружини імені
Павлика Морозова». Про
це нам
повідомив наш
постійний
кореспондент
В. ТІЛЬНОВ.
«Вітрила» щиро вдячні
Віті ЧЕРНОВІЙ з Бобринця, Григорію ЛЕВЕНКУ з
с. Рівного Новоукраїнського району.

добрими

Добрі справи
Школярі йосипівської
восьмирічної
школи бе
руть активні’ участь у
Всесоюзному марші юних
ленінців «Ім'я Леніна — в
серці кожному,
вірність
партії ділом доведемо».
Вони прагнуть
внести і
свою частку у важливу
загальнонародну справу,
якою є боротьба за зміц
нення миру на нашій пла
неті. Недавно у восьмиріч
ці відбувся мітинг, на яко
му учні і педколектив за
явили про одностайну під
тримку політики нашої
партії й уряду і вирішили

кошт», зароблені під час
останніх сільськогосподар
ських робіт, а також гро
ші за здане
гарбузове
насіння
перерахувати у
радянський
Фонд миру.
Учні виготовляють іграш
ки для підшефного дитя
чого садка і готують свої
експонати на районну яр
марку солідарності. Виру
чені кошти теж вирішено
передати у Фонд миру. З
початку року на рахунку
носипівських учнів
уже
більше ста карбованців.
З успіхом у школі про
йшов конкурс
малюнків

в
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«Я бачу світа. Тут відзна
чились і'ятикласники На
талка Жирохова, Володи
мир Чалок, Наталка Коркач, Тетша Матяж, На
талка Гінкул.
Відбулося чергове засіЖй?я _ ;луб. яв^тернаціос лйльної дружЛЗіскорка. •,
який сз«ю роботу веде
під девізом «Коли візьме
мось всі за руки — міцні
шим буде мир». Кідівці
під керівництвом учитель
ки іноземної мови С. Я.
Заблоцьної організовують
цікаві зустрічі, диспути,
вони мають друзів у бага-
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У Носоунраїнській середній школі № 6 на початну цього навчального року від
крився музей бойової слави. Не один рін червоні слідопити десятирічки збирали
матеріали для майбутнього музею. Листувалися з колишніми вошами, які звіль
няли Новоукраїнну від німецько-фашистських загарбників. Ветерани прислали
школярам фотографії, газети, листівки, книги воєнних років, ділились спогадами
про тяжкі бої за визволення Новоунраїнни. про друзів, пні залишились на полях
цих боїв.
У просторих світлих кімнатах — цікаво оформлені стенди, експозиції. Ось.
наприклад, стенд, який розповідає про бойовий шлях 50-ої Запорізько-Ніровоградсьної Червонопрапорної орденів Суворова і Нутузова стрілсцьноі дивізії, яка виз
воляла нашу область від гітлерівських загарбників. На ньому вміщені фотографи,
речі воїнів, все, що нагадує про нелегке солдатське життя. Багато експонатів му
зею виготовлено руками самих слідопитів.
Учні десятирічки мають змогу не тільни побувати тут на екскурсії. Вони про
водять у музеї різноманітні тематичні конференції, уроки мужності. На цих уронах мужності виступають ветерани партії та праці, учасники Великої Вітчизняної
війни. В їхніх розповідях зримо відчувається подих історії, розкривається муж
ність синів і дочок нашої Вітчизни, їх безмежна відданість рідній Комуністичній
партії.
Недавно п’ятикласники середньої школи № 6 провели урок мужності Згадай
мо всіх поіменно», на який були запрошені нолишній номандир групи сапер пар
тизанського з’єднання С. А. Ковпака Олександр Євграфович Лукашенко, нагород
жений орденами Бойового Червоного Прапора
та Вітчизняної війни II ступеня,
багатьма медалями, заступник директора десятирічки з навчально-виховної робо
ти Опанас Антонович ПалєєЕ, який
пройшов з боями Білорусію.
Прибалтику
Угорщину, Румунію і за ратні подвиги удостоєний ордена Слави ІІІ ступеня, ме
далей «За відвагу», «За взяття Будапешта».
На знімку: зустріч у шкільному музеї.
Фото І тонет Г. ВРАДІЯ.
*

ЗУСТРІЧ молодих

СПЕЦІАЛІСТІВ
Понад двісті п’ятдесят
молодих спеціалістів сіль
ського господарства обла
сті,
випускників вищих
навчальних закладів 1981
•^1983 років, з’їхались ми
нулої суботи до Кірово
града на свою першу зу
стріч, організовану облас
ним управлінням сільсько
го господарства. Проходи
ла вона в Палаці культу
ри імені Компанійця.
З доповіддю «Про зав
дання спеціалістів сільсь
кого господарства області
по дальшому підвищенню
ефективності виробництва
У світлі рішень XXVI з’їз
ду
КПРС,
травневого
(1982 р.) і наступних Пле
нумів ЦК КПРС» на зу
стрічі виступив начальник
обласного управління сіль

ського господарства В. Я.
Маслюченко. Цікаво, проб
лемно говорили з трибуни
зустрічі головний інженер
колгоспу імені
Фрунзе
Ульяновського району, за
служений інженер сіль
ського господарства Укра
їнської РСР 10. В. Томашевський, голова колгос
пу «Мир» Гайворонського
району О. І. Резнік, бри
гадир тракторної бригади
колгоспу «Комінтерн» Бобрннецькогб району, Герой
Соціалістичної Пр'аці І. К.
Гниляк, головний агроном
колгоспу «Дружба» Новоукраїнського району М. X.
Рубан, молоді спеціалісти
— агроном колгоспу імені
Щорса Долинського райо
ну Галина Валова, голов
ний зоотехнік колгоспу

імені Леніна Вільшанського району Микола Мпсан,
головний економіст кол
госпу імені Куйбишева Новомпргородського району
Валентин Побережець, за
ступник головного бухгал
тера колгоспу імені Шев
ченка
Новоукраїнського
району Таміла Цема, го
ловний інженер колгоспу
«Україна» Ко м п а н і ї вс ько •
го району Микола Чупровський.
На закінчення зустрічі
на запитання молодих спе
ціалістів відповів В. Я.
Маслюченко. Учасники ви
словили загальну думку:
такі зустрічі зробити тра
диційними.

У зустрічі взяв участь
і виступив на ній секретар
обкому Компартії України
В. М. Щербина.
(Нотатки нашого корес
пондента про зустріч мо
лодих спеціалістів сільсь
кого господарства області
читайте в наступному но
мері
«Молодого комуна
ра»).

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ПОВЕСТИ ЗА СОБОЮ
Недавно подивився ціка
ву стрічку
< Обіцяю бу
ти...»,
яку поставив
за
власним сценарієм режи
сер Вячеслав Максаков на
кіностудії імені М. Горького.
Головний герой фільму
— молодий робітник Воло
димир
Наліній. Комітет
комсомолу заводу відряд
жає його у підшефний піо
нерський табір < Берізка»
фізруком. Вибір був не ви
падковим — Володимир до
кожної справи
підходив
творчо, обирав нестандарт
ні рішення. І ось ми вже
з інтересом
стежимо за
першими
кроками спор
тивного ватажка (роль ви
конує актор
Володимир
Носик).
Виявляється, це
зовсім не просто —. стати
для дітей «своїм», люди
ною, якій можна довірити
ся. сподіваючись на під
тримку, на дружне слово.
Це дуже складно і відпо
відально — любити їх щи
ро, безкорисливо, знайти
спільну мову. Ллє Володи
мир — не з тих, хто від

ступає. Ні. він не підлещу
ється до своїх вихованців
у надії здобути «дешевий»
авторитет.
Просто дуже
хочеться йому, щоб виру
вало табірне життя, щоб
запам'яталося ноно не ли
ше вивченими піснями та
розвагами, а й чимось зримішим і вагомішим. І це
теж непросто, бо старший
вихователь табору Тамара
Тимофіївка,
в ролі якої
знялася театральна актри
са Марія Виноградова, має
свій погляд на організацію
та проведення виховних
заходів.
Як- відомо, в моральному
вихованні, в пробудженні
активності педагогам важ
ливо спиратися на психо
логічні особливості дітей.
Юність безкорислива.
На
жаль, не пам'ятає про це
Тамара
Тимофіївка, яка
будь-який виховний захід
у таборі намагається зро
бити надто
яскравим та
ефектним, за що завжди
можна одержати грамоту
чи диплом... Л дітям обрид
ла ця показуха.

Доречно сказати, що на
прикладі стосунків стар
шого педагога і молодого
вихователя Володі Калініиа ми зустрічаємося, так
би мовити, з «повторенням
пройденого» в інших філь
мах про вчительську про
фесію
— побудова
за
принципом «новатор-консерватор». Варто згадати,
наприклад, героїню філь
му «Ключ без права пере
дачі», який недавно пока
зували по телебаченню —
молоду вчительку літера
тури Марину Максимівні'.
Головне для неї —- пробле
ма спілкування. Вона від
чуває недоліки . казенних
традиційних стосунків між
учителями
й дорослими
вже хлопцями та дівчата
ми. Пригадаємо, не всі ко
леги
схвалюють шляхи
зближення учнів з Мари
ною Максимівною. Або ін
ший фільм
— гострий,
претензійний
1 водночас
актуальний — «Щоденник
директора школи». Не вміє
знайти
індивідуального
підходу до учня Інпа Сер

гіївна.
І коли директор
школи різко розмовляє з
догматичним
байдужим
класним керівником — ми
повністю на його боці. А
згадаймо маску посмішки
завуча Валентини Федорів
ни, яку вона «одягає> на
обличчя, перці ніж вийти
в коридор ДО учнів, зайти
на урок...
Так перед нами
посту
пово вимальовується ще
одна сюжетна лінія, коли
стикаються різні погляди,
різний підхід до вихован
ня-Кінорежисер «В. Макса
ков створив фільм, у яііому вдало показані внут
рішні переживання підлітків-макеяма.'Истів зі своїми
поглядами на навколишнії!
світ. Серед НИХ — І ті, ко
го ми овикан
називати
«важкими*- І як важливо,
коли У процесі формуван
ня особистості
поруч з
відлітком стане така гідна
людага- якою вияви;-> я голо-эЛн герої! фільм^Обіцяю бути.. — Володя Ка
лінін. Саме ь ньому піоне
ри побачили справжнього
ватажка, старшого друга.
1 тому пішли за ним.
А. САРЖЕВСЬКИЙ,
директор Кіровоград
ської СШ № 3.
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ПРО ШКОЛУ
МАЙБУТНЬОГО

Л>

розмірковують учні Деріївської
школи Онуфріївського району

прави — добрими руками
кошти, зароблені під час
останніх сільськогосподар
ських робіт, а також гроші за здане гарбузове
перерахувати у
насіння
Фонд миру,
радянсіжни
Учні вііготовляють іграіііки для підшефного дитя
чого садка і готують свої
експонати на районну яр
марку солідарності. Виру
чені кошти теж вирішено
передати у Фонд миру. З
початку року на рахунку
йосипіаських учнів
уже
більше ста карбованців.
З успіхом у школі про
йшов' конкурс
малюнків

«Я бачу світ». Тут відзна
чились п’ятикласники На
талка Жирохова, Володи
мир Чалюк, Наталка Коркач, Тетяна
Матяж, На
талка Гінкул.
Відбулося чергове засі.^т.чя _ клубу ^цтернашо'пальної . іружбігСїскорка»,
який свою
роботу веде
під девігом «Коли візьме;
мось всі за руки — міцні
шим буде мир».
КідІВЦІ
під керівництвом учитель
ки іноземної мови
С. Я.
З а бл оцької о р г а н і зову ють
цікаві зустрічі,
диспути,
вони мають друзів у бага-

«Я — дев'ятикласник і, мабуть, не встиг
ну повчитиря в тій школі, яка має бути в
недалекому прийдешньому.
Хотілося б,
щоб на базі нашої десятирічки працювала
іще й спортивна школа, більше було і гурт
ків художньої самодіяльності. Тоді ми
охочіше б залишалися в рідному селі.

МИ — ЗА МИРІ

республіках ндшої -мужності хлопці й дівчата
ТЬОХ
багатонаціональної Бать зустрічаються з односель
ківщини. листуються із чанами — ветеранами Ве
ровесниками з Болгарії.
ликої Вітчизняної війни, з
Зараз у
восьмирічці учасниками боїв за визво
проходить' місячник обо лення рідних місць.
ронно-масової роботи. Юні
У школярів багато за
слідопити беруть участь в думів,
багато
різних
операції «Пошук», підтри справ. Відступати від за
мують зв’язки з визволи планованого вони не зби
телями, села, рідними за раються, бо їх девіз, ос
гиблих воїнів. До 40-річ- новний принцип «Дав сло
чя визволення Йосипівни во — дотримай».
від німецько-фашистських
В. ГОРЕНКО,
громадський
корес
загарбників вони готують
фотостенд
«Пам’ятники
пондент
«Молодого
комунара».
Вільшанщини — мовчазні
свідки війни». ІТа уроках
Вільшанський район.

Микола ПЕРЕВЕРНИХАТА».

«Із задоволенням освоїла б спеціальність
оператора машинного доїння, швачки, мед
сестри. А в нашій школі і хлопці і дівчата
вчать трактор. От закінчу школу, куди піду
працювати? Хлопцям
легше — тракторі^
автомашин в місцевому колгоспі вистачає.
А дівчатам що робити?
Таня ЯЦИНА, 9 клас».

На знімну: відмінник навчання, дев’ятикласник
СШ № 5 м. Кіровограда Віктор ГАСЛЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

і
ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

МРІЮТЬ ХЛОПЦІ ПРО НЕБО--------

ій школі № б на початну цього навчального року від. Не один рік червоні слідопити десятирічки збирали
музею. Листувалися з колишніми воїнами, які звільцьно-фашистських загарбників.
Ветерани прислали
н. листівки, книги воєнних років, ділились спогадами
я Новоунраїнни. про друзів, які залишились на полях

інатах — цікаво оформлені стенди, експозиції. Ось,
іовідає про бойовий шлях 50-ої Запорізько-Кіровоград• єніе Суворова і Кутузова стрілецьної дивізії, яка визперіпських загарбників. На ньому вміщені фотографи,
; про нелегке солдатське життя. Багато експонатів муиих слідопитів.
змогу не тільни побувати тут на екскурсії. Вони проі тематичні конференції, уроки мужності. На цих уроіетерани партії та праці, учасники Великої Вітчизняної
зримо відчувається подих історії, розкривається мужВітчизни, їх безмежна відданість рідній Комуністичній

середньої школи № 6 провели урок мужності «Згадан
ії були запрошені колишній командир групи сапер парV Ковпака Олександр Євграфович Лукашенко, нагородЧереоного Прапора’ та Вітчизняної війни П ступеня,
іник директора десятирічки з навчально-виховної робоієв. який
пройшов з боями Білорусію,
Приоалтину.
іатні подвиги удостоєний ордена Слави III ступеня, меіття Будапешта»,
у шкільному музеї.
Фото і тонет Г. ВРАДІЯ.

З ьояи директор
. ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ гіївйа.
школи різко розмовляє з
догматичним
байдужим
класним керівником — ми
повністю на його боці. А
згадаймо маску посмішки
зав'-’ча Валентини Федорів
ни,’яку вона «одягає» на
чно сказати, що на обличчя, перш ніж впити
приняв ді стосунків стар- В коридор дз учнів, зайти
урок...
ПіОГО t іедагога і молодого наТак
нами посту
нихова теля Володі Кал і ні- пово перед
вимальовується ще
на ми зустрічаємося, так
ск>жет*а лінія, коли
би мовити, з «повторенням одна
пройденого» в інших філь стикаються різні погляди,
мах ппо вчительську поо- різний підхід до вихованфесію — побудова за 115 Кіяорелсиір В. Макса
принціялом «новатор-коиСаплг.т ор». Варто згадати, ков створив фільм. У ЯКО
и&приї«лад, героїню філь- МУ вдало показані внут
пюч без права пере рішні пережинання підлітМУ
дний недавно пока- ків-манеима.тістів зі своїми
зувалі ! по телебаченню — поглядами на навколишній
молод: •• вчительку літера- світ. Серед Лях — і ті. ко
називати
тури Марнну Максимівну. го ми зникли
Голоді іе для неї — лробде- «важкими». 1 як важливо,
коли
У
проіесі
формуванHß CD ілкування. 'Вона відПОР5,Ч з
чувас недояікп казенних НЯ иеебЯСТОСТІ
цінних стосунків між иідлі-Ніом стаде така гідна
учетгатями
й дорослими людина. якої) виявився говже X лоїщями та. дівчата- леиЙтй перо« фільмч^Обіми. П ригадаємо. ве всі но- цято*бути...» — Володя На
деги
схвалюють шляхи ліній. Саме і ньому піоне
зблии*•ения учнів з Марн- ри побачили справжнього
нок> J»їаксимівною. Або ін- ватажка, старшого друга,
ший фільм
— гострий. і тому пінія? за ніш.
прете наійшій 1 водночас
А. САРЖЕВСЬКИЙ,
ї'-. Не
директор Кіровоград
відуального
ської СШ № 3.
цо учня Інна Сер-

ОБОЮ

[Н?, ОЖНИЙ із нас в дитин все, тут нічого робити. Бо
власну
стві обов’язково мріє щоб виготовити
про те, ким він стане. Дів модель (на це йде як мі
чатка уявляють себе кіно німум рік—півтора), треба
актрисами, лікарками, вчи уміло орудувати і терпу
тельками, хлопці, неод гом, і фуганком,
треба
мінно — капітанами дале мати справу з різноманіт
кого плавання, космонав ними верстатами (це доз
тами, слідчими. Проходять воляється
старшим уч
роки і мрія починає набу ням).
вати реальних форм. Для
В. М. Гуля веде заняття
когось вона з цілого ряду з авіамодельному гуртку
причин так і лишиться не з 1962 року. Уже третє
здійсненною, а для когось десятиліття Віктор Макси
стане єдиною, вірною на мович допомагає хлопцям
есе життя. Як-от для Саш торкнутися душею неба,
ка Куниці, наприклад, який наблизити
ту
щасливу
скільки себе
й пам’ятає, мить, коли модель, зроб
мріє про небо. Ми позна лена власними
руками,
йомилися з ним в облас злітає у височінь. Цікава
ному Палаці піонерів та деталь:
Віктор Гуля сам
школярів імені В. І. Лені колись займався у цьому
на, де Сашко займається гуртку. Теж мріяв про не
в авіамодельному гуртку. бо. Та коли доля розпоря
Прийшов сюди після п’я дилася інакше, прийшов
того класу, а в цьому ро сюди, в Палац піонерів та
ці закінчує уже десятий. школярів на зміну колиш
На запитання, чому саме ньому
керівнику гуртка.
авіамоделюванням
він Прийшов зробити
так,
зайнявся, хлопець відпо щоб високі мрії хлопчиків
вів:
обов’язково
здійснюва
— Ще з малих років ви лись, щоб вони самі пові
рішив,
що буду льотчи рили у свої сили, у май
ком. Навчаюсь на «відмін бутню
перемогу. І коли
но» і «добре», але знаю, його вихованці підкорющо шкільних знань буде ють небо, він серцем там,
замало. Тому й прийшов у з ними, у голубих висотах.
гурток.
Скільки їх допитливих,
Кожного, хто приходить гамірливих,
всезнаючих
у цю кімнату, заставлену було за ці
роки. Тепер
столами,
верстатами, де вони водять повітряні лай
повсюди — моделі плане нери (наприклад
Сергій
рів, зустрічає Віктор Мак Семенюта,
Володимир
симович Гуля — керівник Сніжко, Віктор Заславсьгуртка. Нікому не відмов кий), конструюють, буду
ляє, але нікого й не три ють і випробовують нові
має. Вважає, що хто «за літаки, прямо або непря
хворів» небом не в жарт, мо зв’язані з авіацією.
значить повернеться сюди
Під час нашої розмови
обов’язково. Інакше й не з Віктором Максимовичем
може бути. Білоручкам і до кімнати
зайшли двоє
тим, хто хоче за місяць— юнаків у формі курсантів.
два пізнати
і зрозуміти Привіталися,
розтовори-

лися з ним про свої спра
ви. Як виявилося, це теж
колишні гуртківці. Зараз
Олександр Статовський —
другокурсник Кіровоград
ського вищого льотного
училища цивільної авіації,
а Роман Гордієнко навча
ється в льотно-штурмансь
кому училищі. Давно від
лунав шкільний
дзвінок,
розпрощались
хлопці з
рідним гуртком, та не за
бувають сюди дорогу. Бо
хіба забудеш
Віктора
Максимовича, який відда
вав тобі і товаришам все,
що знав, умів, що міг і
навіть більше.

У кімнаті для
занять
клопотали біля своїх мо
делей хлопці. Тільки хлоп
ці?

— Дівчат, на жаль, не
має, — говорить В. М. Гу
ля. — Були раніше, тепер
не ходять. Хоч я не вірю
в те, що і їх
не манить
небо.
Гуртківців тут ділять на
тих, хто займається пер
ший рік І на тих,
хто зі
стажем.
Перші відразу
проходять умовний підго
товчий етап — виготовля
ють схематичну
модель
планера. Якщо вона відпо
відає всім
вимогам кон
струкції і показала себе
з найкращого боку на ви
пробуваннях (чого доби
тись ой як нелегко) Вік
тор Максимович дозволяє
перейти до більш складні
шої моделі.
Не будемо заглиблюва
тись у специфіку авіамоделювання.
Відзначимо
лише, що для того, щоб
займатись у гуртку, треба
добре розумітись у фізи-

Шановні друзі!
У минулому випуску «Вітрил» ми запропонували
нову рубрику «Хочу .листуватися» і одержали дуже
багато ваших листів. На жаль, ми не в змозі всіх їх
опублікувати, тому подаємо кілька адрес.
317080, Знам’янський
район, с. Богданівна, вул.
Підгориого, 29 ВОЙТЕНКО Світлані. Дівчина займа-

Прочитали в останньому ви
пуску «Вітрил»
лист Миколи
Івапченка і вирішили вислови
ти свою думку. Питання, яких
торкнувся хлопець, стали зараз
болючою проблемою у нашому
суспільстві. Адже скільки під
літків можна побачити вечора
ми напідпитку — на вулицях.

ється спортом, бере участь у художній самодіяльнос
ті, любить вірші, музику.
317116, Кіровоградський район, с. Володимирівна
СЮКАЛО Ганні.
317852, Олександрійський район, с. Червона Кам'ян
ка, вул. Гагаріпа, 19, кв. 5 ФІЛІПОВІЙ Олені.
Світловодськпй район, селище Власівка. вул. Мо
лодіжна, 4 а, кв. 43 МИХЕЄВІЙ Людмилі.

па чи доньки день народження
і вони запросили додому одно
класників, найкраще організу
в
громадському транспорті. вати для них «солодкий стіл».
Чай, тістечка, торт будуть куди
Дуже часто воші чіпляються
приємніші, ніж склянка вина,
до перехожих, можуть образи тим паче горілки.
ти будь-кого, а бувають і тра
Не варто забувати,
що цс
гічні випадки.
14—16-річні юнаки
і дівчата.
Щоб цього
не сталося, да Алкоголь негативно впливає на
вайте не будемо
забувати в їх здоров'я, на пам’ять, тобто
будь-яких випадках про на користі від нього ніякої. То як
ших дітей. Коли у вашого си- же можна батькам прпмушува-

«Вітрила» продовжують розмову

«... У школі учням треба
більше уроків
фізкультури, співів. А ще ввести заняття з
хореографії, образотворчого мистецтва...
Люда ЧЕРЕДНИК,
7 клас».

«Спортом хочу займатися,
плаванням.
Школам варто мати плавальні басейни.
Іван КОВДЧ,
7 клас».

«Набридло це коричневе форменне плат
тя. У школі майбутнього всім старшоклас
никам треба нова форма. Гарна спідниця
в складку, світла блузка і жакет. І щоб цей
костюм мав
приємний сучасний вигляд,
легко празея
і прасувався б і недорого
коштував би.
Т. ЯЦИНА».

Розмову записала Т. КУДРЯ.

8ІД «ВІТРИЛ»: публікуючи сьогодні дум
ки юних деріївців, ми запрошуємо всіх на
ших читачів взяти
участь у колективному
написанні твору на тему, яка так і назива
ється: «Школа майбутнього — це...»

КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»
Юлія Щербина з м. Олександрії мріє про
фах закрійника. «Де знаходиться такий нав
чальний заклад і які екзамени треба здава
ти при вступі до нього», — запитує дівчина.

Кіровоградське технічне училище А" 4
готує спеціалістів з даного профілю. Прий
мають юнаків і дівчат без вступних екзаме
нів. Його адреса: м. Кіровоград, вул. Гого
ля, 79.
* У *
Нинішнього року я закінчую вісім кла
сів. Подобається професія медсестри. Куди
порадите вступити на навчання?
Таня Р.
Маловисківський район».

Радимо тобі, Таїно, вступати до Кіровоградського медичного училища імені Є. О.
Мухіна. Що знаходиться по проспекту Ко
муністичному, 16.

О. СКИРТАНЬ.

м. Кіровоград.

«Наша школа виступила в районі ініціа
тором почину «Колгосним садам — учнів
ську турботу». 10 гектарів саду ми взяли під
свою опіку.
Роботи багато,
але нам не
звикати. Та виявилося, що працювати
в
ньому ніколи. Восени ми цілий місяць до
помагали колгоспникам у збиранні осін
ніх культур. Потім посилено наздоганяли
пропущений попередній матеріал. А там і
холоди надійшли. От і не встигли все зро
бити, що треба обов’язково саме восени.
Якби у школі майбутнього вчилися б 5
днів на тиждень, а шостий повністю займа
лися б виробничою працею.
Микола ОХРІМЕНКО,
учень 9 класу».

ці, математиці. Отже, за
няття сприяють і кращому
вивченню шкільних пред
метів, що теж важливо. І
ще одна важлива риса —
тут хлопчики привчаються
до праці. Приходять сюди
в основному,
після тре
тього, четвертого, п'ятого
класів. І серед них є такі,
що ще не тримали в ру
ках ні молотка, ні фуганвчаться
ка. А тут вони
навиків,
елементарних
вчаться бути самостійними.
У гуртківціз багато гра
мот, дипломів,
кубків. З
них дізнаємось,
наприк
лад, що
Саша Куниця,
якого ми вже згадували,
на минулорічних обласних
змаганнях по моделях по
вітряного «бою»
зайняв
друге місце, а на змаган
нях з авіамоделізму став
третім. Команда старшої
вікової групи Палацу піо
нерів та школярів
була
першою на цих
же зма
ганнях з авіамоделізму.
Крім Сашка
Куниці, у
збірну нашої області, яка
виступала на республікан
ських змаганнях, входили
й інші представники Пала
цу піонерів та школярів.
Це Олег Байбароша, Сте
пан Собакін,
Михайло
Лучко,
Валерій Солтан,
Олександр Прядун.
Це
гордість Віктора Макси
мовича. їм на зміну під
ростають Віталій Безрук,
Олег
Сухецький, Женя
Петренко та ще десятки
хлопчиків.
день
за
Поступово,
хлопці до
днем, йдуть
своєї
мрії, Нехай вона
здійсниться.

І
ХОЧУ ЛИСТУВАТИСЬ

середньої

І

*

Дуже хочу набути професію секретаря-’
друкарки...
М. Муміиова, 8 клас,
Світловодськпй район».

При обласному комітеті ДТСААФ постій
но діють п’ятимісячні платні курси машино
пису. Заняття проводяться у дві зміни —
вранці і ввечері.
По закінченні навчання учні трудовлаштовуються самостійно.

ТИ ПІДЛІТКІВ ПІІТІІ спиртне? Як
виховували вони свою доньку,
якщо та вважає, що коли юнак
не п’є, то він не сучасний.
І-Іе знаємо, до чого призвела
гака «гостинність» і не впевне
ні, що в цей вечір котрийсь із
Іриніїних однокласників не об
разив па вулиці дівчину чи жін
ку. не нагрубив дома мате
рі чи батькові. Вважаємо, що
батьків, які пригощають спирт
ним
неповнолітніх у своєму

до.мі, треба суворо карати. Ад
же цс вони сприяють тому, що
у підлітків формується хибна
думка: якщо до тебе прийшли
гості, треба обов’язково при
гостити їх вином чи горілкою,
а коли сам прийшов на запро
шення, теж не можеш відмов
лятися. Алкоголь — це велике
соціальне зло і ми повинні бо
ротися з ним нещадно.
Група читачів.

м. Кіровоград.

- 4 стор
Триває обласний огляд-конкурс роботи комсо
мольських організацій і колективів фізкультури по
впровадженню в дію комплексу ГПО на приз «Моло
дого комунара», присвячений 40-річчю визволення
Кіровоградщиии від німецько-фашистських загарбни
ків. Успішно працюють в цьому напрямі комсомоль
ські активісти машинобудівного технікуму, СШ № 5
м. Кіровограда, Побузького нікелевого заводу, Заваллівського графітного комбінату, колгоспів «Украї
на» Знам’янського, імені Шевченка Кіровоградського,
«Победа» Маловисківського, «Родина» Ульяновсько
го, імені Леніна Долинського районів, тресту «Кіровоградсільбуд», Кіровоградського А1ГІТУ-8.
Сьогодні наша розповідь про колектив фізкульту
ри Побузького нікелевого заводу.

на приз

комунара
виш

НІШ

ОРІЄНТИР «ФАКЕЛА»
І. Початок
Трапляється часом так:
складе юнак чи дівчина
нормативи ГПО, а потім
кілька місяців їх не видно
на стадіоні і в спортзалі.
Покличуть таких на спар
такіадний турнір, а вони на
подив організаторів зма
гань
показують
низькі
результати. Навіть ті, хто
отримав золотий значок,
не
можуть підтвердити
нормативу. Подібне було
і в колективі фізкультури
Побузького нікелевого за
воду. Як позбутися такої
пасивності?
Директор
спорткомплексу
підпри
ємства Євген Явтушенко
не раз міркував над цим.
Головний інженер заводу
Є. Г. Митцев, який очолює
колектив фізкультурників,
пропонував:
— Треба краще пропа
гувати
нормативи
ГПО,
частіше влаштовувати по
казові
виступи
кращих
багатоборців, і їх неодмін
но наслідуватимуть інші.
Спробували активізувати
роботу в цьому напрямі.
Але суттєвих зрушень не
помітили.
У
змаганнях
брали участь одні І ті ж
спортсмени, хоч головний
орієнтир намагалися взяти
на масовість.
— Треба якось заціка
вити хлопців і дівчат, —
сказала на засіданні комі
тету
комсомолу краща
багатоборка Таміла Бур-

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини.
8.20 —
Творчість
юних. 8.55 —
Фільм «Ескадра йде на за
хід». 10.20 — «Зимова каз
ка». Концерт. 11.00 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 —
Для радянської людини. До
кументальні фільми «Благо
словляю новосілля». «Най
більша турбота». 15.25 —
Твоя ленінська бібліотека.
В. І. Ленін. «Лист до амери
канських робітників». 15.55
— Новини. 16.00 — Стадіон
для всіх. 16.30 — Розповіда
ють
наші кореспонденти.
17.00 —
Документальний
фільм «На посту — дружин
ники». 17.05 — «Мелодії Бо
риса Мокроусова». Фільмковцерт. 18.15 — «Молодим
виборцям—про Верховну Ра
ду СРСР». Передача і. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Наука і -життя. 19.30 —
М. Равель. «Вальс». Хорео
графічна поема для оркест
ру. Викопує
симфонічний
оркестр Московської
дер
жавної філармонії. 19.50 —
«Хроніка одного літа». Прем’єра художнього телефіль
му. 1 серія. 21.00 — «Час».
21.45 — Молодіжний вечір у
Концертній студії Останкіно.
До 30-річчя початку освоєн
ня цілинних земель 1 25-річчя
Всесоюзного
студент
ського загону. 23.20 — Сьо
годні у світі.
"А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ігротека.
Ділова
телегра
«Фітотрон». 10.55 — Фотое
тюд «Українська кераміка».
11.00 — Музичний
фільм
«Фантазія
міста». 11.40 —
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бан, яка очолює групи
ГПО у виробничих підроз
ділах. — Переконати —
захопленням.
Євген радився з най
більш
перспективними
спортсменами,
які тре
нуються щодня. Сказав їм
і про пропозицію Таміли
Бурбан. 1 ось уже розлив
ник плавцеху Микола Су
хий та електрик Микола
Ізбагаров зійшлися на од
ній думці: найбільше мо
лодих робітників захоп
люється легкою атлети
кою, то треба їх згуртува
ти в один колектив, який
би тренувався за чітко
виробленою системою. 1
Явтушенко згодився з ни
ми. Він був за те, щоб
створити клуб любителів
бігу.

формулою
активності
Спочатку на старти ви
йшло близько 50 юнаків та
дівчат. Лідер тут — Ми
кола Сухий, член збірної
області з марафонського
бігу. За рік він долає ди
станцію більше восьми ти
сяч кілометрів. Для почат
ківців, звичайно, хто мати
ме не менше ста кіломет
рів. Бігали окремими гру
пами— вулицями селища,
на стадіоні, степовими до
рогами.
Ранками і вечо

Шкільний екран. 6 клас. Ро
сійська література. 12.10 —
Міжнародна студія УТ. 12.40
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок». 16.30
— Телефільм
«Лише один рядок». 16.50—
Вперед,
орлята.
17.45 —
«День
за днем». (Кірово
град). 18.00 — «Назустріч
виборам». 18.30 — «Продо
вольчу програму — в дію».
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Ста
виться
питання. Передача
2. 19.45 — Концерт народ
ної артистки СРСР Д. Петриненко. 20.15 — Автотран
спорт: складові ефективнос
ті.
Досвід
використання
пального у Запорізькій об
ласті. 20.45
— «На добра
ніч. діти».
21.00 — «Час».
21.45
—
Фільм-вистава
«Шість старих
дів і один
чоловік». 23.15 — Новини.

А

ЦТ (1 програма)

8.00 — Новини. 8.20 —
Мультфільм «Аліса в країні
чудес».
8.50 — Телефільм
«Хроніка одного літа». 1 се
рія. 10.00 — Клуб мандрівни
ків. 11.00 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Союз науки
і прані. Документальні філь
ми. 15.45 — Концерт май
стрів мистецтв Білоруської
РСР. 16.05 — Об’єктив’ І 6.35
- Новини. 16.45 — Етюди
Ф. Шопена
у виконанні
Рл Егорова
(фортепіано).
17.1а — «...До шістнадцяти і
старші».
18.00 — Народи!
мелодії.
18.15 — Молодим
виборцям про Верховну Ра
ду СРСР. Передача II. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм «Як Алдар-Косе
перехитрував тигра». 19.10

«Молодой коммунар»

рами. А у вихідні влашто
вувались масові
старти.
Заодно всі члени клубу
складали нормативи ГПО.
Євген
Явтушенко роз
робив спеціальну програ
му занять перед пробігами. Ось тільки окремі її
складові:
— парадоксальна
ди
хальна гімнастика,
спря
мована на зміцнення ди
хальної системи;
— музично - стрибкові
вправи під ритмічну фо
нограму;
— аутотренінг з участю
тренера і без нього;
— спортивно-рухові ігри
за спрощеними правила
ми;
— щоденне відвідання
сауни,
ознайомлення з
формами спортивного і
профілактичного масажу;
— турпоходи вихідного
дня і під час відпустки,
плавання, загартування на
еоді і сонці;
— обов’язкове
дотри
мання режиму після від
відання (періодично) ка
бінету лікарського контро
лю спорткомплексу.
Минуло шість місяців,
як створили клуб любите
лів
бігу. Його
членами
стали 160 робітників, ін
женерно-технічних праців
ників. Вони розділені на
дві основні групи — при
скореної ходьби, сповіль
неного бігу («трусцою») та
спортивного бігу.
Протягом літа Явтушен
ко разом з фізоргами ор
ганізував ДЕа чемпіонати

З 28 лютого
по І березня

1984 року
— Що може колектив. Пе
редача 1. 19.45 — «Хроніка
одного літа». Телефільм. Се
рія 2. 21.00 — «Час». 21.45
— Камера дивиться у світ.
23.00 — Сьогодні у світі.

Чемпіонат
СРСР з хокею
«Сокіл» — «Крила Рад». 2 і
З періоди. 20.45 — «На доб
раніч, діти». 21.00 — «Час».
21.45 — Новини кіноекрана.
23.00 — Новини.

▲ УТ

А ЦТ (II програма)

10.00 — Новини. 10.20 —
Музичний фільм «Два кипа
риси». 10.30 — «Компас ту
риста». 11.00
— Докумен
тальний телефільм. 11.40 —
Шкільний
екран. 4 клас.
Музика
П. Чайковського.
«Лускунчнк».
12.05
—
Фільм-вистава
«Шість ста
рих дів і один чоловік».
13.35 — Новини. 16.00 — Но
вини.
16.10 — «Срібний
дзіночок».
16.30 — Теле
фільм «Про тих. хто пам’я
тає». 17.00 — «Назустріч ви
борам».
Нарис. 17.20 —
Телефільм «Ільхом Джаббаров». 17.30 — Продовольча
програма — справа кожно
го.
«Спеціаліст
на селі».
18.00 — «Обрій».
(Кірово
град). 18.30
— «День за
днем». (Кіровоград). 18.45—
«Школа і час:
проблеми,
пропозиції».
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна
каме
ра. 19.30 —
Ставиться пи
тання. Передача Ш. 19.40 —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.
БК 02083.

нлубу, під час яних мета
лурги І члени їх сімей взя
ли участь у поєдинках з
багатоборства ГПО, вико
нали нормативи з бігу на
довгі дистанції. Значківця
ми тепер були уже всі ті,
хто стартував. А Сергій
Будулак, Вікторія Орлик,
Олена Калініченко, Віталій
Шматков, Тетяна Козачен
ко, Олена Демидаш та Ге
ра Мірохін стали розряд
никами.
Було
визначено,
хто
здійснить 28-кілометровий
пробіг з Побузького до
села Красногірки. В день
народження
Ленінського
комсомолу біля
музею
«Спартака» мав відбутись
мітинг-реквієм.
Комсо
мольці назвали імена трьох
кращих спортсменів—ААиколи Сухого, Євгена Явтушенка та Миколи Ізбасарова. Там,
біля обеліска
героя/л Красногірки, вони
вручили члену підпільної
комсомольської організа
ції В. Р. Тиховському сим
волічний факел (на древ
ку замість полум’я
ви
блискував злиток фероні
келю). Коли на лінійці
Слави Євген склав рапорт
про те, що комсомоль
сько-молодіжна
бригада
Миколи Лозинського пра
цювала десять місяців за
командира бойової групи
«Спартака» Михайла Гро
мового і зароблені за ньо
го гроші перерахували у
Фонд миру, Володимир
Романович запитав:
— А як
найменовано
ваш клуб?
— Ми назвали його «Фа
келом».
Невдовзі їх покликали
більш відповідальні стар
ти. Кросмени Побузького
завоювали бронзову на
городу під час республі
канського
легкоатлетич
ного пробігу, спеціальні
призи отримали на Мос
ковському міжнародному
марафоні.
І все ж найбільше уваги
інструктор по спорту Ми
хайло Рожко та директор
спорткомплексу Євген Явтушенко приділяли стар
там. що проводились в ко
лективі фізкультури. Тур
ніри під девізом «Від знач
на ГПО — до олімпійської
медалі»,
«Всією
брига
дою — на старт!», «Тато,
мама І я — спортивна
сім'я» влаштовувались без
посередньо серед спорт
сменів окремих
виробни
чих
підрозділів. Найкра
щим спортивним
цехом

_________ Обсяг 0.5 друк, арк.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Хранителі хліба». 8.35, 9.35
— Астрономія. 10-й кл. 9.05.
12.10 — Німецька мова. 10.05
— Учням ПТУ. Історія. Груд
неве збройне повстання у
Москві. 10.35. 11.40 — За
гальна біологія. 9 кл. 11.05 —
Тележурнал «Сім’я і школа».
12.40 — Науково-популярний
фільм
«Відкриття № 210».
13.00 — Чи знаєш ти закон?
13.45 — «Люди
дякують».
Теленарис. 14.15 — Є. Буков.
Сторінки життя і творчості.
15.00 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Трактор» —
ЦСКА. 3-й період. 19.00 —
Наш сад. 19.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Спартак» —
«Торпедо» (Горький). 2 і З
періоди. У перерві — 20.05
— Вечірня казка. 21.00 —
«Час». 21.45 — Фільм «Во
роття немає». 23.15 — Но
вини.

названо плавцех. Йому танож
присвоєно
звання
«Цех здоров’я». Тут ножен
комсомолець склав залік з
фізичної та військово-тех
нічної підготовки.
Кілька
років
підряд
збірна
Голованівського
району була внизу турнір
ної таблиці на обласних
фіналах чемпіонату країни
з багатоборства ГПО на
призи
«Комсомольской
правды». І коли побузьці
перемогли на районному
фіналі, їм запропонували
поїхати
всім
складом
команди в Кіровоград. З
певних причин не кожен
з тих, хто отримав чемпі
онські жетони в Голованівську, мав змогу брати
участь в обласному турні
рі. Але заміна знайшлася.
З 430 значківців ГПО, що
були підготовлені з почат
ку року, Михайло Рожко
відібрав тринадцять найсильніших
багатоборців,
які мали спортивні розря
ди. КрІАА ТОГО були ЩЄ Й
запасні. І така передбач
ливість виручила побузьців. Коли лідер команди
Євген Явтушенко отримав
травму, його замінив Пет
ро Федека. Всі тоді на
брали максимальну кіль
кість очок. Тож були не
досяжними для інших сво
їх суперників. І команда
заводу, що представляла
район на X обласному
фіналі, стала чемпіоном
Кіровоградщиии.
* * *
Перед
тим, як взятись
за написання цієї корес
понденції я побував в об
ласній раді ДСТ «Колос».
Річний звіт і характеристи
ки райради спортивного
товариства на кращий ко
лектив Голованівського ра
йону я попросив проко
ментувати завідуючу орг
відділом К. В. Колісник.
Вона підкреслила:
— Саме «Фанел» зробив
«погоду». Марафонці запа
лили вогник активності в
усьому колективі фізкуль
турників. А їх тут більше
тисячі. Це за половину
всіх трудівників
підпри
ємства. В середньому ко
жен з них сім разів про
тягом минулого року брав
участь
у спартакіадних
змаганнях, 440 стали роз
рядниками, чотири — кан
дидатами в майстри. В
спортивних секціях олім
пійськими видами спорту
займається 611 металургів.

А ЦТ (І програма)

3. Погляд
у завтра
Євген Явтушенко, Михайло Рожко, С. Г. Митцев
і секретар комітету ком
сомолу Віра Довга скла
дали проект перспектив
ного плану
роботи до
кінця п'ятирічки, щоб по
тім винести його на обго
ворення
зборів комсо
мольського і фізкультур
ного активу. Якщо торік в
колективі було проведено
34 масових фінальних зма
гань, то тепер планується
довести їх до 50, тобто —
один турнір щотижня. Се
ред масових заходів —
два зимових, чотири літніх
фінальних пробігів з учас
тю всіх членів «Факела», в
якому до кінця року буде
близько 200 чоловік. А спо
чатку на старти вийдуть
бригади, потім цехи. Стар
туватимуть
призовники,
які візьмуть участь в спор
тивному святі в день від
значення 40-річчя визво
лення району від німець
ко-фашистських загарбни
ків. Триватиме конкурс на
кращу
спортивну сім'ю,
на найбільш загартованого
фізично
робітника під
приємства. їм готуються
спеціальні призи.
Від планів — до
Спортивний комплекс
вантажений в ці дні максимально. За спеціальним
змагаються
графіком
стрільці, йде
перепідготовка значківців ГПО. А у
вихідні дні заводчани ста
ють на лижі, ковзани. Не
має перепочинку у «Фа
келі», який розпалив бла
годатне огниво активності
металургів Побузького.

М. ШЕВЧУК.
Голованівський район.

ни Українського телебачен
ня. 18.00 — Корисні поради.
18.10 —
«Назустріч вибо
рам». Нарис про кандидата
и депутати Верховної Ради
СРСР доярку колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоархангельського району
Кірово
градської області М. А. Моиашу.
(Кіровоград’ на РТ).
18.30
—
Фільм-копцерт.
19.00 — Актуальна камера.
19.30— «День за днем». (Кі
ровоград). 19.45 — «Перші
кроки експерименту з цик
лу «Дпсппцліна
поставок:
міра
відповідальності
і
честь підприємства». 20.45
— «ІІа добраніч, діти». 21.00
— «Час». 22.00 — Тележур
нал «Старт».
22.30 — Кон
церт Радянської пісні. 23.20
— Новини.

8.00 — Новиїш. 8,20 —
Мультфільми «Біле верблю
деня». «Казка про лінь», «Ми
з Джеком». 8.45 — Телефільм
«Хроніка одного літа». 2 се
рія. 9.55 — Концерт Першо
го Окремого показового ор
кестру Міністерства Об'/іо
ни СРСР. 10.30 — Докумен
тальний телефільм «Здрас
туйте, копі». 11.00 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 —
«Комуністи
вісімдесятих».
Документальні
телефільми
«Секретар парткому». «Пізнє
світло у вікнах». 15.45 —
Концерт Державного акаде А ЦТ (її програма)
мічного симфонічного ор
8.00 — Гімнастика. 8.15 —і
кестру СРСР в депо Москва- Документальний
телефільм'
Сортувальна. 16.25 — Нови «Здрастуйте лікарю...». 8.35.
ни. 16.30 — Веселі старти. 9.35 — Загальна біологія. 10
17.15 — Р. Шуман, Соната кл. 9.05. 12.00 — Іспанська
для скрипки і фортепіано. мова. 10.05 — Науково-попу
Викопують лауреат Міжна лярні фільми. 10.35, 11.35 —
родного конкурсу М. Коміса- Зоологія. 7 кл. 11.00 — Мами
ров, М. Молчадська. 17.30 — на школа. 12.30 — «Дорога
Шахова школа. 18.00 — Ле до першини».
Теленарис.
нінський університет міль 13.00 — Сторінки
історії.
йонів. «Два світи — дві по «Я — громадянин
Радян
літики». 18.30 — В козиному ського
Союзу». 13.30 —
малюнку — сонце. 18.45 — Фільм із субтитрами «Ста
Сьогодні у світі. 19.05 — жист». 15.05 — Новиїш. 18.00
Концерт лауреатів
премії — Новини. 18.20 — Сільська
Ленінського комсомолу. 19.50 година. 19.25 — Світ і мо
— «Хроніка одного літа». лодь. 20.00 — Вечірня казка.
Телефільм. З серія. 21.00 — 20.20 — А. Еіппай. Четверта
«Час». 22.00 — Концерт ар симфонія.
21.00 — «Час».
тист) в балету. 22.40 — Сьо 22.00 — Короткометражний
годні у світі.
телефільм «Гість». 22.30 —
Новини. 22.35 — Чемпіонат
А УТ
СРСР з гандболу. Чоловіки.
16.00 — Новини. 16.10 — ЦСКА — СКЛ (Мінськ).
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
Республіканська фізико-математична школа. 17.15 —
«Країна Комсомолія». Наго
Редактор
роди — молодим механіза
Ю.
СЕРДЮЧЕНКО.
торам. 17.45 — Екран Поша-
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Тренери, яні працюють на
громадських засадах,
го
тують першорозрядників з
легкої атлетики, волейбо
лу, класичної боротьби, ну
льової стрільби, шахів. Єв
ген
Машнов, Володимир
Кислін, Дмитро Яровенно,
Таміла Бурбан самі по
всякчас підвищують свою
майстерність і допомагають
іншим. І все ж в основі —
ГПО. Саме завдяки вміло
му впровадженню його в
дію
активізувалась
вся
спортивно-масова
робота
в колективі.
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