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26 грудня в Кисві відбулась 
республіканська науково-прак
тична конференція на тему: 
«Творчий розвиток ленінських 
принципів кадрової політики' в 
творах товариша Л. І. Брежнєва 
«Мала земля», «Відродження», 
«Цілина»,

Вступним словом конференцію 
відкрив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК Ком
партії України товариш В. В. 
Щербииький.

У роботі конференції взяли 
участь перші секретарі й секре* 
тарі обкомів, ряду міськкомів і 
райкомів партії, керівники і сек
ретарі партійних комітетів мініс
терств і відомств, ряду підпри
ємств, будов, колгоспів і радгос
пів, наукових установ і закладів 
культури, ветерани партії, пра
цівники органів масояої інфор
мації, військовослужбовці.

З доповіддю на конференції 
виступив товариш В. В. Щербиць- 
кий.

Великою подією в ідейно-полі
тичному житті нашої партії, всьо
го радянського народу, відзна
чив він, став вихід у світ книг 
Леоніда Ілліча Брежнєва «Мала 
земля», «Відродження» і «Ціли
на». Вони викликали винятково 
великий інтерес комуністів, усіх 
трудящих нашої країни, величез
ний резонанс в усьому світі.

У них дістав відображення 
весь комплекс теоретичних і 
практичних питань кадрової по* 
літичи партії. Розглядаючи їх у 
діалектичній єдності, Леонід Іл
лі1! Брежнєв показав зразок

У Центральній виборчій комісії 
по виборах до Верховної Ради СРСР

26 грудня в Москві відбулось 
перше засідання Центральної ви
борчої комісії по виборах до 
Верховної Ради СРСР десятого 
скликання.

Па засіданні комісії відзнача
лось, то з часу виборів до Вер
ховної Ради СРСР дев’ятого 
скликання в житті країни, всіх 
радянських людей відбулися ве
ликі відрадні змі пі. XXV з’їзд 
КПРС визначив генеральну пер
спективу розвитку радянського 
суспільства, стратегію і тактику 
комуністичного будівництва на 
сучасному етапі. Послідовно вті
люючи в життя рішення з’їзду, 
радянський народ під керівницт
вом Комуністичної партії добив
ся видатних успіхів у розвитку 
економіки, науки, культури, в 
підвищенні матеріального до
бробуту трудящих.

СВІТ СЬОГОДНІ

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ

СТРІЧКИ ТАРС

ПРАГА. З усіх кінців Чехосло- 
ваччини надходять у ці дні в сто
лицю трудові рапорти виробни
чих колективів про дострокове 
виконання планових завдань ро
ку. В авангарді соціалістичного 
змагання трудящих ідуть шахга- 

творчого підходу до ленінської 
спадщини.

Глибоке вивчення книг Леоні
да Ілліча допомагає нашим кад
рам всебічно враховувати істо
ричний досвід партії, здобузати 
з нього уроки, робити правильні 
висновки, чітко визначати зав
дання на майбутнє, до будь-якоі 
справи підходити з урахуванням 
наших стратегічних цілей.

Ці книги учать комуністів, пар 
тійний актив, усі наші кадри го 
зорити з людьми мовою прав* 
ди, учать творчого, ініціативного 
підходу до розв’язання завдань, 
учать спиратися на колективний 
розум партії і народу.

Книги Л. І. Брежнєва є бойове 
керівництво до дії, вони закли
кають пристрасно і наполегливо 
боротися за здійснення планів 
партії, повніше використовувати 
всі переваги, закладені в нашо
му соціалістичному лг.ді.

Досконало оволодіти величез
ним досвідом партійної роботи, 
сконцентрованим у творах това
риша Л. І. Брежнєва, сказав на 
закінчення товариш В. В. Щср* 
бицький, — найперший обов’я
зок наших кадрів, найважливіша 
умова дальшого вдосконалення 
всієї організаторської і полі
тичної діяльності, успішного 
розв'язання історичних завдань, 
поставлених XXV з’їздом КПРС.

З повідомленнями на консЬе- 
ренції виступили член Політбю
ро ЦК Компартії України, пер
ший секретао Київського міськ
кому партії О. П. Богвин, дирек
тор Інституту історії партії гри 

Радянські люди гаряче схва
люють і цілком підтримують 
внутрішню і зовнішню політику 
партії. її ленінського Централь
ного Комітету, Політбюро ЦК па 
чолі з товаришем Л. І. Брежнє
вим.

У відповідь на рішення липне
вого і листопадового (1978 р.) 
Пленумів ЦК КПРС трудящі ще 
ширше розгортають соціалістичне 
змагання за виконання і переви
конання завдань десятої п’яти
річки, за підвищення ефективнос
ті виробництва і якості роботи.

Наш народ вступає у виборчу 
кампанію в обстановці великою 
політичного піднесення, тісно 
згуртований навколо комуністич
ної партії — керівної і спрямо
вуючої сили радянського суспіль-

ства, ядра його політичної сис
теми.

Радянська виборча система, 
закріплена Конституцією і недав
но прийнятим Законом про ви
бори до Верховної Ради СРСР 
створює всі необхідні умови для 
проведення виборів на глибоко 
демократичній основі. Чергові 
вибори до найвищою органу 
державної влади стануть вели
кою подією в громадсько полі
тичному жпгті країни, знову з 
усією сплою продемонструють 
непорушну єдність партії і наро
ду, торжество соціалістичної де
мократії.

Центральна виборча комісія 
розглянула па своєму засіданні 
ряд питань, зв'язаних з підготов
кою до виборів.

(ТАРС).

рі. До кінця року країна одер- 
жити близько ЗОЄ тисяч тонн над
планового палива. Високосортну 
сталь і прокат дають уже в раху
нок 1979 року працівники стале
ливарних заводів Кладко, надпла
нові машини і устаткування ви
готовляються тепер у багатьох 
цехах машинобудівного комбіна
ту «Шнода» в Гільзені, Кралозо- 
ГІольського комбінату в Брно, 
празького заводу «Моторлет».

СОФІЯ. В Бургаському порту 
нинуло якір нове великотоннаж-

ЦК Компартії України — філіалу 
Інституту марксизму-лєнінізму 
при ЦК КПРС, член-кореспон- 
дент АН УРСР В. І. Юрчук, сек
ретар парткому металургійного 
заводу «Запоріжсталь» О. О. Ге
расименко, перший секретар Ні
копольського райкому партії 
Дніпропетровської області В. І. 
Остапченко, перший секретар 
ЦК ЛКСМУ А. І. Корнієчко, член 
Військової Ради — начільник 
Політуправління Червонопрапор- 
ного Чорноморського флоту, ві
це-адмірал П. М. Медведев, сек
ретар правління Спілки письмен
ників України П. А. Загребель- 
ний.

Із заключним слоеом на кон
ференції виступив товариш В. В. 
Щєрбицький.

Учасники конференції прийня
ли рекомендації по дальшому 
вдосконаленню роботи з кадра
ми у світлі положень і висновків, 
що їх містять книги товариша 
Л. І. Брежнєва «Мала земля», 
«Відродження», «Цілина».

З великим піднесенням було 
прийнято листа Центральному 
Комітетові КПРС, Генеральному 
секретарю ЦК КПРС, Голові Пре
зидії Верховної Ради СРСР това
ришеві Л. І. Брежнєву.

В роботі конференції взяли 
участь товариші М. М. Борисен
ко, О. Ф. Ватченко. Г. І. Ващен
ко, О. П. Ляшко, П. Л. Погреб
няк, В. О. Сологуб, В. В. Федор
чук, Б. В. Качура. В. Ю. Малан- 
чук, Я. П. Погребняк.

(РАТА У)-

не судно «Родина», збудоване на 
замовлення НРБ суднобудівника
ми Миколаєва. Корабель повніс
тю автоматизований, має ком
фортабельні службові і житлові 
приміщення. Радянські суднобу
дівники збудували для болгар
ського морського флоту вже кіль 
1л^>сУЛЄН Ц'ЄІ сеР"’, які ьивели НРБ на четверте місце серед со
ціалістичних країн за тоннажем 
морських суден Вантажопідйом 
ність ножного таного рудовоза — 
50 тисяч тонн.

КЛИЧУТЬ ЗИМОВІ СТАРТИ
Якщо переглянути плани 

роботи кращих колективів 
на рік, то відразу впаде в 
око той факт, що і на літній, 
і на зимовий сезони запрогра
мовано провести багато ціка
вих поєдинків, які входять 
до заліку спартакіади. Але, 
па жаль, трапляються її такі 
плани, в яких на зиму кані
кули передбачено. Бо що, 
мовляв, робити, коли спорт
залу немає, а стадіон занесс- 

• во снігом? І десятки юнаків 
та .дівчат чекають весни, 
шоб спробувати свої сили, 
складаючи залік з фізичної 
і військово-технічної підго
товки. Таким спортсменам, 
звісно, не пощастить. Бо не
обхідно знову довго тренува
тись, аби надолужити про
гаяне. Подібні «картини» 
часто-густо спостерігаються 
в сільських колективах фіз
культури Опуфріївського, 
Вільшансвкого, Кіровоградсь
кого. Устинівського районів. 
І цс призводить до ще одного 
огріху — якщо молола люди
на займається спортом без
системно, робить великі пе
рерви між стартами і трену
ваннями, то вона поступово 
втрачає інтерес до нього. І 
навпаки, цікаві спортивні по
єдинки захоплюють, спонука
ють до активних дій.

Завітайте в ці зимові дні 
па Кіровоградський олійжпр- 
комбіпат, зустріньтеся з ін
структором по спорту Ми
хайлом Мітелем, і він вам 
доведе, що тепер, у зимові 
дні, у нього ще більше тур
бот. ніж улітку: зібралися 
походити на лижах, а снігу 
немає. Інструктор відразу ро
бить поправку п спартакіад
ному календарі: «Повторне 
складання нормативів з ку
льової стрільби, зимове бага
тоборство, легкоатлетичний 
крос». Надалі він запрогра
мував лижний агітпробіг у 
села Кіровоградського райо
ну, присвячений 35-річшо ви
зволення області від німець
ко-фашистських загарбників. 
Відбудуться своєрідні зма
гання па льоду — вміння 
про демонструють рибалки. 
Цілі виробничі бригади зби
раються па стадіоні спорт
клубу «Зірка», де залито ков
занку. Щоправда, зробили її 
не зовсім доброякісно. Та й 

КОЛО ПОВЕРНЕННЯ
ДО ПОРТРЕТА ФІЗКУЛЬТУРНОГО АКТИВІСТА

Того недільного дня у Світ 
ловодСьку творилося щось аж 
дивне для людини, яка впер
ше сюди приїхала. Централь
ною площею мчали велоси
педисти. На стадіоні всі сек
тори і трибуни були залюд
нені. В парку культури імені 
Т. Г. Шевченка гуртувалися 
тенісисти, гандболісти, горо
дошники, волейболісти. Біля 
турбази «Славутич» понад 
150 робітників збирались у 
мандрівку берегами Дніпра, 
до місць, де гриміли визволь 
ні бої за місто. І в кожному 
колективі фізкультури — 
спортивні поєдинки: на призи 
героїв-земляків, веселі стар* 
ти, воєнізовані естафети. А 
потім у міському Палаці куль* 
тури — вечір спортивної сла
ви. Отоді й збагнув усе до 
кінця гість Світловодська — 
тут почався Тиждень ГПО.

1 то було свято, то був 
цілий комплекс заходів, спря
мованих на пропаганду фіз
культури і спорту серед ро
бітничої молоді, всіх трудів
ників міста Ініціаторами його 
проведення були міськком 
комсомолу та міський спорт
комитет ЯКИЙ ОЧОЛЮЄ Григо- 
оій Манойлов — відома у 
Світпопп лську людина. Ко 
пись він був слюсарем зай
мався легкою атлетикою Бу- 
пиояіі Иопменч^ичич ГгС П*л

хокейного майданчика досі не 
обладнали як слід. Подібне 
на Черемушках. Біля авто
вокзалу поки що «діє» ста
ціонарний «яшик», який у 
Кіровському райкомі комсо
молу називають хокейним 
полем. Лід тут збираються 
створити, але такті майдан
чик не привабить нікого з під
літків — нема спартакіадної 
емблеми, жодного лозунга, 
жодного заклику. Сірий 
«ящик», за бортами якого 
видніються рдзтрЬщСпі мета
леві сітки.

Нині слід було б показати 
кіровоградпям відеозапис 
стартів вихідного дня у Світ- 
ловодську. Хлоп’ята (а з ни
ми і їхні шефи — робітники 
заводу чистих металів) у 
кожному мікрорайоні залили 
ковзанки. Біля ігрових май
данчиків казкові малюнки, 
барвисті пінти і заклики: 
«Стань чемпіоном ГПОЬ, 
«Виходьте зиму зустрічати’». 
Широка програма в парку 
культури. До послуг любите
лів .зимових видів спорту — 
санчата, лижі, ковзани. Пра
цює в місті прокатний пункт 
спортивного інвентаря.

Але буде великою помил
кою. якщо тепер у колекти
вах фізкультури практикува
тимуть суто зимові види 
спорту Наприклад. V тому ж 
Опуфріївському районі фут
болісти чекають весни, хоча 
є можливість продовжити 
фізичну підготовку В бага
тьох колективах Головйнівсь- 
кого району взяли канікуляр
ну відпустку волейболісти, 
баскетболісти гандболісти. 
Вечорами хіба то шахово- 
шашкові турніри тривають V 
клубах А спортивні залп в 
школах (і не тільки в назва
ному районі, а навій, і в Кі
ровограді) в ней час пусту
ють. Справа ж вимагає тако
го розв'язання, шоб ніяких 
міжвідомчих суперечок не 
було Спортивні бази створю
вались не для окремої кате
горії молоді. Вони — для 
всіх, для кожного І їх. бази, 
треба використовувати по- 
господарському. з найбіль
шою ефективністю

Зимовий день кличе молодь 
па старти. Щоб наблизити 
олімпійські й спартакіадні 
висоти.

СПОРТ

час одного з суботників 
травмував руку, і її довелось 
ампутувати. Безнадія Розпач. 
Але виручає тренер Маной- 
лова І. І. Мірошниченко: він 
подарував хлопцеві оптимізм 
і віру в щасливе сходження. 
Знову тренування. Марафо
нець Григорій Манойлов по
трапляє до збірної республі* 
ки. 1963 року став срібним 
призером України. Серед 
120 найсильніших марафон
ців країни він двадцятий. 
1965 рік: Спартакіада проф
спілок СРСР У Манойлова — 
бронза. 1969 рік: фінал Все
союзних сільських ігор. Де
сять кілометрів — 30 ХВИЛИН 
55 секунд Спортивне довго
ліття тривало. Майстер спор
ту СРСР Григорій Манойлов 
закінчує педінститут, стає 
трекером. І сам тренується. 
За рік під час тренувань про
бігає понад 8000 кілометрів...

І ось тепер він приходить 
на завод у комсомольсько 
молодіжну бригаду запро
шує у спортивні секції роз
повідає про себе. А можна й 
не розповідати — І тан кож
ному фізкультурникові міста 
відома його спортивна б'ю* 
грасЬія Ось чому його слово 
так багато значить

(Закінчення на 4-й стор.).
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У боях за визволення Кіровограда яскраво виявились 
високий моральний дух, масовий героїзм радянських 
воїнів і партизанів. Мужньо билися з фашистами кому
ністи і комсомольці, сини і дочки народів-братів нашої 
Батьківщини.

ДО 35-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДА 
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Як рідні брати
ХРОНІКА ПОДВИГУ

І

І

’; . * * того лейтенанта В. Ро-гожникова. Остання ата-|ГЯ ІД ЧАС прориву ка гітлерівців була особ-“■ оборони • гітлерів- диво запеклою. Під приціл під Кіровоградом ' • ’ *-•відважно діяли танкісти роти старшого лейтенанта комуніста С. Дронова. Чотири наших екіпажі стрімко ввірвалися в село Іванівну 1 в запекло- . му бою знищили 5 ворожих танків, 5 мінометних батарей, 8 кулеме-- тів, і понад і 00 гітлерівців. Дронов у цьому бою особистим прикладом надихав своїх танкістів, його танк ішов попере-■ ду. Втративши діву руку, відважний командир продовжував виконувати бойове завдання. Машп- . на Дронова гусеницями давила фашистських загарбників. Противникові вдалося підпалити танк героя, але воїни ; продовжували боротьбу.і тільки тоді, коли всі снаряди було витрачено, комсомольський екіпаж на чолі з командиром залишив палаючу бойову машину. За цей подвиг С. Дронова нагородили орденом го Прапора.* *У бою під ворожі тапки в контратаку, протитанкової рушниці • комсомольця Г.І.Чумака підпустила фашистські танки на 150— 200 метрів 1 підбила головну машину, а інші повернули назад. Неза- і баром після цього М. Чумак збив пікіруючий ворожий літак. ’П’ятнадцять ворожих контратак 7 січня відбили гвардійці роти стар-

Червсяіо-*Аджамкою перейшли ОбслугаМиколи

крнттям п’яти танків .воші наступали на бойові порядки підрозділу. Гвардійці відбили всі атаки противника і самі перейшли в наступ, вибили німців із траншей і визволили східну околицю села Високих Байраків. У цьому бою своїм прикладом надихав воїнів парторг роти, сержант В. Фомичов.* * *Героїчно бився проти ворога під Кіровоградом наш земляк, старший сержант і’. І. Бетяіі. Він у числі перших з підрозділу ввійшов у своє рідне село і в . погребі коло зруйнованої хати знайшов батька і матір, дружину і сестру, які тривалий час мучились у фашистській неволі. Вони розповіли знущання окупантів мирних жителів, воджаючи сипа батько сказав: словляю тебе, сішку мій, на священну справу. Бий проклятого ворога, відомсти йому за всі паші болі». -У боях за обласний центр мужньо діяв комуніст Г. Є. Оганесян. Його сапери-гвардійці в складних умовах розмінували поля для просування вперед наших танків і піхоти. На південній околиці міста командира було поранено, але він лишився в строю і надихав воїнів на виконання бойового завдання. За подвиги на кіро-

йому про зИро- в полк, «Благо-

воградській ного сина народу Г. нагородили Слави НІ ступеня І медаллю «За відвагу».Нині Галуст Егорович Оганесян працює в рідному селі Спаидарян Артішського району Вірменської РСГ. Він недавно був у Кіровограді, його радісно й гостинло зустрічали наші земляки — колишні його однополчани.Визволяючи Кіровоград, мужньо громив ворога командир гарматної обслуги, сержант Аматха.ч Досмагамбетов, колишній голова колгоспу . «Аксуан» Кустанайської області. ІІа РіуЩ'гв- ці — східній околиці міста — його гармата знищила 2 танки і понад 50 гітлерівців.У Кіровоградськії! наступальній операції брали участь і сини сонячного Узбекистану. В селі ГІервозванівці командир стрілецького взводу, молодший лейтенант С. Урунов сам знищпз сімох ворожих солдатів і один кулемет. Комсомолець сержант Успанов Ахметнсан на вулиці Яна Томна розстріляв кулеметну обслугу противника.городили чпзняної пеня, а метисана «За відвагу».За героїчні подвиги під Кіровоградом тисячі солдатів, сержантів, офіцерів 1 генералів багатьох національностей нашої країни удостоїлись орденів і медалей СРСР. Дев'ятьом із них присвоїли звання. Героя Радянського Союзу, ц тому числі росіянинові В. І. Акимову, українцеві Н. А. Ахріменку, білорусові М. II. Котловцю, татаринові 3. 111. Шай- морданову та іншим.

землі слав- вірменського Є. Оганесяна орденом

С. Урунова на- орденом війни II сту- Успанова— медаллю
Віт-Ах-

І. АРТЕМЕНКО, 
в. о. доцента кафедри 
історії КПРС Кірово
градського педінститу
ту, кандидат історич
них наук, учасник ви
зволення Кіровограда.

Закінчується другий етап 
Ленінського заліку, при
свячений 60-річчю ВЛКСМ. 
Наша розповідь — про те, 
як молодь Кіровоград
ського заводу радіозиро- 
бів виконує особисті комп- 

. лаксні плани «Вчимося 
комунізму, будуємо кому
нізм».

Разом із другим секре
тарем Кірозського райко
му ко/лсомолу міста Кіро
вограда Наталією Малихі- 
ною ми побували нещо
давно на заводі. Антоніма 
Єшина, секретар комсо
мольської організації цеху 
№ 10, розказала нам, .як 
Іде перевірка виконання 
соціалістичних зобов'я
зань, особистих комплекс
них планів.

У цеху створено атеста- 
ційну комісію, до складу 
якої ввійшли ветеран пра
ці Олександр Миколайо
вич Залевський, начальник 
цеху Віктор Григорович 
Чеканов, член комсомоль
ського бюро Наталія Май- 
борода, секретар комсо
мольської організації Ан- 
тоніна Єшина, секретар 
партійної організації Лі
дія Степанівна Тишкіна. 
Комісія допомагає моло
дим робітникам складати 
особисті комплексні плани 
наступного етапу Ленін
ського заліку, усунути не- 

; ДОЛІКИ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗЗВЯ- 

і жати виконанню взятих 
; молодими виробничника* 
і ми зобов’язань.

Сергій Макаренко, мо
лодий робітник цеху № 10, 

І не виконував змінних зав

дань. З’ясували причину: 
верстат, на якому працю
вав Сергій, буз технічно 
неукомплектозаний. На 
вимогу цехового комсо
мольського бюро робіт
никові створили необхідні 
умови. Це допомогло 
хлопцеві підвищити про

ще вісім років.
У хорошому стані й 

«Колос», яким Сергій в ос
танні два сезони намоло* 
чував більш як по 10 ти. 
сяч центнерів хліба. Моло
дий механізатор зобов’<- 
зався й комбайн експлуа
тувати без капітального 
ремонту два амортизацій
них строки.

На знімку: С. ЛО- 
ШАКОВ.
Фото Д. ДНІПРОВСЬКОГО*

РЕПОРТЕР

СКІЛЬКИ

СЛУЖИТИ

ТРАКТОРОВІ?

Комсомолець. колгоспу 
імені Карла Маркса кіро
воградського району Сер
гій Лошаков — мвк^І1-І'ї~ 
тор широкого профшю. 
Він уміло й надійно догля
дає закріплену за ним 
техніку. Нинішнього року 
закінчився амортизацій
ний строк служби його 
МТЗ-5, але трактор ще ні 
разу не був у капітально
му ремонті. Сергій дав 
слово експлуатувати його 
без капітального ремонту

«НАШ ДРУГ СЬОГОДНІ, ПІСЛЯ ВИСТУПУ«МК» 
ЗАВТРА І ЗАВЖДИ»

У тематичній сторінці 
під таким заголовком «Мо
лодий комунар» 7 вересня 
піддав гострій критиці, зо
крема, незадовільну пріг 
ридоохоронницьку проиа* 
ганду екскурсоводами 
ровоградс.ького бюро 
дорожей та екскурсій.

Редакція отримала 
цінну відповідь на 
виступ. Як повідомив 
ректор бюро подорожей та 
екскурсій А. Т. Ткаченко, 
сторінку «Наш друг сьо
годні, завтра і завжди» 
обгозорено на нараді ек
скурсоводів. їх зобов’яза
ли під час екскурсій про
пагувати знання з питань 
охорони і перетворення 
природи.

Кі- 
по-

офі
сній
ДИ-

«СКІЛЬКИ КІЛОВАТІВ 
БЕЗГОСПОДАРНОСТІ!»

Рейдовий матеріал під 
таним заголовком газета 
опублікувала 16 листопада. 
Критика стосується на
самперед комітету номсо-

молу Кіровоградського за
воду тракторних і-’лроагре- 
гатів, який не досить ефек
тивно організовує молодь 
на боротьбу за економна 
використання матеріаль
них і паливно-енергетич
них ресурсів.

Виступ «Молодого кому
нара» обговорено на засі
данні завкому комсомолу, 
повідомив редакцію секре
тар комітеїу Віктор Талда. 
Вказані фанти мають міс
це в роботі комсомоле-' 
ської організації підприєм
ства.

Нещодавно відбулися 
збори комсомольського ак
тиву заводу з порядком 
денним «Завдання комсо
мольських організацій у 
боротьбі за економію та 
бережливість». Проведено 
нараду секретарів комсо
мольських організацій це
хів, відділів і начальників 
штабів «Комсомольського 

прожектора», затверджено 
заходи по усуненню випа
лених недоліків.

Сьогодні три комсомоль
сько-молодіжних колекти
ви підприємства уклали 
договори з працівниками 
ремонтних служб на беза
варійну роботу устаткуван
ня, утримання його в зра
зковому порядку.

в гостях
У КАЗКИ

ре- 
за- 
Ва- 
ре-
ДО

вів рейд. У ящиках з від
ходами металу знайшли 
чимало дефіцитних мате
ріалів. Можливо, такої 
безгосподарності не було 
б, якби свого часу кожен 
комсомолець зобов’язав
ся дотримувати режиму 
економії.

ся у вечірніх школах, тех
нікумах та інститутах. Але 
чому майже 40 комсо
мольців взагалі ніде не 
вчаться — цього комсорг 
пояснити не змогла.

Незрозуміло й те, чому 
атестаційна комісія не 
звернула уваги на фор-

ЧИ ПОТРІБНО ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

ПЛИНУВИТИ ОБОВ’ЯЗКИ?
дуктивність праці, вико
нати свої соціалістичні зо
бов'язання.

В особистих комплекс
них планах комсомольців 
є такі зобов’язання: план 
трьох років п'ятирічки ви
конати до 7 жовтня, зав
дання 1978 року — за 10 
місяців. Але в жодному з 
планів, які ми перегляну
ли, на жаль, не зустріли, 
скажімо, такого звичайно
го й потрібно для ро
бітника пункту — дотри
мувати режиму економії 
матеріалів. А це для заво
ду питання актуальне. В 
цеху, наприклад, трапля
лись простої, викликані 
нестачею листової сталі і 
магнітних паличок. «Ком
сомольський прожектор» 
разом із діючою групою 
народного контролю про-

У комплексних планзх, 
котрі нам показали, пе
редбачено вивчити Кон
ституцію СРСР, матеріали 
XXV з’їзду КПРС. Але ж 
цього не досить для все
бічного політичного роз
витку комсомольця. Су
часна молода людина має 
оволодіти творчою спад
щиною класиків марксиз- 
му-ленінізму, ясно розу
міти наступні документи 
партії та уряду. Щоправ
да, із 104 комсомольців 
цеху 35 — слухачі гуртків 
комсомольського політ- 
навчання. Заняття ведуть 
досвідчені пропагандисти. 
На жаль, далеко не всі 
комсомольці в гуртківця- 
ми. Секретар комсомоль
ської організації цеху по
яснила це тим, що дехто з 
молодих робітників учить-

мальний підхід до зобо
в’язань про участь комсо
мольців у громадському 
житті. «Добитися звання 
«Кращий комсомольський 
колектив» — записано в 
трьох з чотирьох особис
тих комплексних планів, 
що їх нам показали. Чи не 
занадто це абстрактно? 
Особливо, коли врахувати, 
що це індивідуальні зобо
в’язання по самовдоско
наленню. Певно, краще 
було б конкретизувати, що 
саме повинен зробити 
той чи інший комсомо
лець, аби разом з товари
шами вибороти це почес
не звання.

У розділі, де йдеться 
про підвищення культур
ного рівня, молоді вироб
ничники зобов'язуються... 
систематично, відвідувати

кінотеатри і брати участь 
у колективних обговорен
нях фільмів. По-перше, 
важко собі уявити молоду 
людину, яка б не відвіду
вала кінотеатрів навіть 
без будь-яких зобов’я
зань; по-друге, комсо
мольці вже й не пригаду
ють, коли востаннє збира
лися в цеху на таке ко
лективне обговорення. Чи 
варто ж було брати подіб
ні зобов'язання?

Незабаром молоді ви
робничники звітуватимуть 
перед товаришами про ви
конання особистих комп
лексних планів, обговорю
ватимуть зобов’язання на
ступного етапу Ленінсько
го заліку, присвяченого 
110-й річниці з дня народ
ження В. І. Леніна.

Як видно, не весь арсе
нал засобів на заводі ви
користано для підвищен
ня ідейно-політичного й 
культурного рівня моло
дих виробничників. Тому 
вважаємо, що всі зусилля 
комсомольської організа
ції необхідно спрямувати 
на пошуки резервів та 
можливостей, які б дали 
змогу піднести на вищий 
рівень політичну свідо
мість і виробничу май
стерність молодих робіт
ників. До цього зобов'язу
ють рішення XVIII з'їзду 
ВЛКСМ, який намітив про
граму дальшого вдоскона
лення ідейно-виховної ро
боти серед молоді.

О. АНОХіНА.

Кілька днів~тому облас
ний театр ляльок показав 
малятам нову виставу. З 
неослабним інтересом 
стежили дошкільнята і мо
лодші школярі за приго
дами лісових звірят з каз
ки Ю. Чеповецького «Ми- 
щині шишки».

Прем’єру веселої і доб
рої казки підготували 
жисер - постановник, 
служений артист УРСР 
лерій Бугайов (він. до 
чі; написав і- музику
вистави), художник-поста- 
новник Андрій Курій, ар
тисти Галина Черняк, Кіра 
Губиря, Тамара Осаулен
ко, Мирон Любенко та ін
ші.

Зайчик Гога, Білочка, 
Ведмедик дуже сподоба
лись дітям. Між казкови
ми героями і юними гля
дачами виникла атмосфе
ра живої, цікавої гри.

На прем’єру музичної 
вистави завітав і автор 
казки, дитячий драматург 
Юхим Петрович Чепо- 
вецький. Він розповів ді
тям про свої нові казки і 
вірші.

3. ТАТАРОВА, 
педагог обласного те
атру ляльок, м. Кіровоград.

ЗУСТРІЧ, 
ЯКУ ЧЕКАЛИ
Нещодавно в приміщен

ні центрального лекторію 
відбулася зустріч молоді 
обласного центру .з передо
виками виробництва. її ор
ганізували Кіровеькнй ран 
ком комсомолу, працівники 
центрального лекторію і 
міської бібліотеки для 
юнацтва імені Т. Г. Шевчен
ка. бригадир регулювальни

ків апаратури заводу ца- 
діовиробін Володимир Ряб- 
ченко розповів учасникам 
зустрічі про своє підпри
ємство, про перспективи 
його розвитку.

Гордість звучала в голо
сі наладчика цеху № 14 
заводу друкарських маши
нок Михайла Рябоконя, ко
ли він розповідав про одне 
з наймолодших підпри
ємств області, про те. як 
уміло володіють сучасного 
технікою молоді трудівни 
ки.

Учениця середньої шко
ли 27 Олена Селютіна 
прочитала вірш Я. Смеля 
нова «Робітник», а бібліо 
текар Л. М. Ребенок зроби
ла огляд літератури на 
тему «Образ робітника в 
літературі».

В. ДИГАЛО, 
завідуюча Кіровоград
ською міською бібліо
текою для юнацтва 
імені Т. Г. Шевченка.

О

І



СЛУЖБА

СЕРВІСУ

ЮТв року -
Скажімо, молодий бать

ко вибрав своєму синові 
комплект «Конструктор», 
іде до каси розраковува-

п1№олоджй комунар" 3 с шор

цей дорослий
«ДИТЯЧИЙ СВІТ

її люблять і поважають 
дорослі і діти. Щодня з 
нею радяться люди поваж
ного ІИЬ*, і зовсім ЮНІ по
купці. Щодня перед її очи
ма проходять близько 
п’яти тисяч відвідувачів 
світловодського універса
му «Дитячий світ».

Вона, молода продавщи
ця, комсомолка І інталія 
Косинська, працює тут 
уже п'ятий рік. Завідує 
відділом канцтоварів та 
.іграшок. Тож вона має 
допомоггн юному покуп
цеві вибрати найрізнома
нітніші товари — від зви
чайнісінького олівця до 
заводної машини чи ляль
ки. Це — не прості.

»
І тут Наталія обо- 
л стініае: скільки 

конструкт о-

ТИСЬ. 1 
в'язково ............... ........

років малому конструкто
рові? ІЦЬ йому більше до 
вподоби? А потім (таке 
нерідко буває)' порадить 
інший комплект, який, без
перечно. сподобається ма
люкові.

Ні; не 
простий, 
світ». І 
відверто, 
днх продавців працювали 
тут стільки, скільки по
трібно для. відробітку піс
ля закінчення технікуму 
радянської торгівлі. Про
давець «Дитячого світу» 
— це цпенхрлог, і чуйний, .

такий
цей
якщо 

то чимало моло-

він уже 
«Дитячий 
говорити

ІНДІЯ

будні

такий, що все розуміє, то
вариш нашої малечі.

На адресу Наталії Ко- 
сшіської можна почути ли
ше теплі іі щирі слова по
дяки. її портрет — на об
ласній Дошці пошани 
сфера обслуговування.

А ще вона — чудовий 
комсомольський активіст. 
Без її участі не відбува
ється жоден випуск «Ком
сомольського прожекго-

• ра», «Блискавки...»
Та головне - 

«Дитячого світу».
— Я вважаю, — каже 

Наталія, — дуже актуаль
ною і вчасною постанову 
ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «Про заходи по 
збільшенню виробництва 
товарів дня дітей, иідвп- 
щешію їх якості і поліп
шенню торгівлі цими това
рами». Це зобов’язує нас 
працювати не тільки з ен
тузіазмом, а й творчо, з 
повного віддачею ..знань і 
досвіду своїм вимогливим 
маленьким покупцям.

С. ТИШКО.
м. Сзітловодськ. •

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю

ВЕЛИКОГО ЄДНАННЯ

Н. КАНТОЛІНСЬКА, 
бібліограф обласної ди
тячої бібліотеки імені 
А. П. Гайдара.

га азгоріз 
і Д- А.

шляхи

З інтересом кожен про
читає книгу' «Літопис бра
терства» (Донецьк, «Дон
бас», 1972). Це — доку
менти, статті, спогади, на
риси та вірші радянських 
письменників. Сторінки 
книги поведуть читача по
лями битв Великої Вітчиз
няної війни, роками геро-

Гїро визвольну боротьбу 
українців, яка завершила
ся історичним актом воз
з’єднання з російським на
родом, про героїв цієї бо
ротьби Богдана Хмель
ницького, Северина Нали
вайка, Данила Нечая, Мак
сима Кривоноса та інших 
написано багато художніх 
творів (трилогії М. Ста-

:> ■ ч' 
відразу ж після Жовтне
вої революції довелося 
вести збройну боротьбу 
проти внутрішньої і зов
нішньої контрреволюції. 
Про те, як на території 
колишньої Російської ім
перії утворилися братні 
радянські республіки, зо
крема Українська РСР 
(1919 рік), розповідає кни-

СТОРІНКИ 
ЛІТОПИСУ 
ДРУЖБИ

череді ЛІНОЮ 
жих грудневих 
дійських газет ___ ж
Ііідіа», «Хіндустан тайме», 
«Ііетріот», журнали «Лінк* 
і «Мейнстрім». На їх сто
рінках журналісти, еконо
місти, публіцисти, ПОЛІТИ
КИ підпивають підсумки 
року ІУ'/Вму, що минає. В 
оглядових статтях за рік 
па міжнародні теми велика 
увага приділяється індій
сько радянським відноси
нам. 1 це не випадково.

-- Тема дружби з СРСР, 
завжди присутня у перед- 
новорічних коментарях, — 
кажз головний редактор 

щотижневика «Мейнстрім» 
Ніхіл Чакраварті. — Так 
уже повелося з перших ро
ків здобуття Індією неза
лежності. що практично 
кожний рік вписує нову 
сторінку в літопис дружби 
Індії з Радянським Сою
зом. '

Ніхіл Чакраварті відпи
ває з чашки духмяний ко
фе, робить паузу і продов
жує: — Так, щороку... нові 
сторінки. Але найяскраві
ші з них золотими літера
ми вписані 1971 року, ко
ли було підписано індій
сько-радянський Договір 
про мир, дружбу і співро
бітництво. 1973 рік, про
довжує Ніхіл Чакраварті. 
також навічно зостанеться 
в нам’яті наших народів. 
Це рік історичного візиту 
в Індію великого друга на
шої країни, Генерального 
секретаря Ції КПРС, Го
лови Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнєва.

Як відомо, весною 1977 
року після чергових пар
ламентських виборів до 
влади в Індії прийшов 
уряд Джаната парті на чо
лі з прем'єр-міністром Мо- 
рарджі Десаї. На Заході і 
в Пекіні було зроблено 
тоді спроби вбити клин у

купка сві- 
іюмеріп ін- 
«Таймс оф

має твердий, стабільний 
характер І не залежить від 
кон'юнктурних впливів 
складної міжнародної об
становки».

Проте далеко но всім 
прпйіилисл до смаку ці за
яви А. Б. Ваджпаї. Перед
усім воші викликали роз
дратування у Пекіна. Маю
чи це на увазі, А. Б. Вадж- 
паї на прес-конференції в 
Москві цілком чітко і не
двозначно заявив: «Індія 
не буде прагнути до нор
малізації відносин з Кита
єм за рахунок вірних дру
зів, насамперед таких, як 
СРСР».

У серпні по всій Індії 
пройшли мітинги і збори, 
присвячені 7-й річниці 
підписання 9 серпня До
говору про мир, дружбу і 
співробітництво між СРСР 
та Індією. У зв’язку з 
цією річницею в країні 
було оголошено місячник 
дружби з СРСР. У листо
паді Індія широко відзна
чила 5-у річницю візиту 
в цю країну Я. і. Брежнє
ва. Всі ці заходи вилилися 
в яскраву маніфестацію 
індійсько-радянської друж
би.

Дальшого розвитку ді
стали торговельні й еко
номічні відносини між на
шими країнами. Як від
значає «Тайме оф Іпдіа», 
«1978 року обсяг взаємних

льорових лампочок ї яс
крава реклама новорічних 
подарунків. Традиційні 
Сапта-Клауси . настирливо 
закликають перехожих до 
магазинів 
купки. Та 
піддаються 
ки. Дуже багато 
обмежуються « в и в че н ня М » 
ярликів з цінами, що знач
но зросли за останній час.

Нинішньої зими амери
канцям доведеться запла
тити за опалення своїх 
квартир на 331 мільйон 
доларів більше у зв'язку з 
черговим підвищенням цін 
на електроенергію. Асигну
вання на медичне обслуго
вування в новому році бу
де урізано на 1,8 мільярда 
доларів. Іїа 15—25 про
центів скоротиться будів
ництво жител для бідноти 
і м’алоімуїцих верств насе
лення. За.даними газети 
«Нью-Йорк тайме», тільки 
в Нью-Йорку, який часто 
називають «вітриною ка
піталістичного світу», по
над 300 тисяч жителів 
віднесено до категорії 

. тих, що животіють.
Газети повідомляють 

про намір вашінгтоііської 
адміністрації урізати на 
15 мільярдів доларів ви
датки на соціальні потре
би. Ці плани викликали 
різку критику з боку бага
тьох масових громадських 
організацій, 
продовжує 
ескалації і 
датків, 
ків на 
збільшення 
тягаря бідних верств насе
лення» — заявив прези
дент Національної міської 
ліги В. Джордан.

«Країна стоїть па поро
зі нового економічного 
спаду», — із сумом кон
статує «Нью-Йорк тайме», 

хворобою 
Штатів, — 

є 
інфляція, породжена не
втримними урядовими ви
тратами і величезними 
дефіцитам к торговельного 
і платіжного балансів». У 
новому 
дальше 
лового 
темни 
щать 9 
но із 7,3 процента в цьому 
році.

«На обрії згустилися хма
ри економічного спаду, — 
попереджає газета «Уолл- 
стріг джорнел» — фінан
сова криза поєднана з бан
кротствами, і нинішнє в 
цьому розумінні не буде 
винятком».

Тим часом зростання 
економічних труднощів у 
країні і погіршення мате
ріального становища мас 
ідуть паралельно із збіль
шенням прибутків військо
вих монополій. Так, тільки 
за 9 місяців 1978 року 
чистий прибуток авіабу
дівної компанії «Боїнг» — 
одного з головних підряд
чиків Пентагону — досяг 
215,3 мільйона доларів. У 
новому році, передрікають 
спеціалісти, доходи воєн
но - промислового ком
плексу зростатимуть... 
природно, за рахунок аме
риканських платників ро- 
даткіц. ((і ■ ......

В‘. МАТЯШ, 
кор. ТАРС.

Нью-Йорк.

зробити по 
далеко не всі 
па їхні закліі- 

людей

Фото С. СИЧОВА. 
(Фотохроніка ТАРС).

їчної епопеї будівництва 
соціалізму. Книга присвя
чена трудящим Донбасу, 
який здазна уособлює ве
лику дружбу двох братніх 
народіз — російського й 
українського.

Вірші поетів Радянської 
України про Батьківщину 
вміщено у збірці «Я — 
син Країни Рад» (К., «Дніп
ро», 1976).

Грає, як море.
Союз наш великий. 

Силі народу немає 
кінця!

Друзі, ми чесно з’єднали 
навіки

Руки з руками,
з серцями серцл.

Цими словами М. Риль
ського відкривається збір
ка, через яку проходиіь 
тема дружби народів 
СРСР, зокрема російсько
го й українського, тема 
будівництва комуністично
го суспільства.

А. В. Лихолата 
Чугаєза «Велике 

єднання» (М., Політзидаз, 
1972).

Матеріали про святку
вання 60-річчя, встанов
лення Радянської влади на 
Україні та утворення Ук
раїнської РСР подано у 
збірнику «Україна шля
хом Жовтня» (К., Політви-. 
дав України, 1978).

Про героїчні сторінки, 
трудовий подзиг поколінь 
недалекого минулого, про 
звершення у славні роки 
радянських п’ятирічок, го
вориться в книзі Олек
сандра Гордія «Від пер
шої до десятої» (К., «Ве
селка», 1977). Тут ідеться 
про план ГОЕЛРО, за яким 
збудовано Дніпровську 
гідроелектростанцію, і про 
героїв перших п’ятирічок 
— зачинателів стаханов- 
ського руку. Багатьох за
цікавлять ці матеріали, 
адже в квітні 19/9 року 
відзначатиметься 50 річчя 
першого п’ятирічного 
плану.

ДО 325-РІЧЧЯ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ

рицького та 1. Ле, роман 
Н. Рибака «Переяславська 
Рада», п’єса О. Корнійчука 
«Богдан Хмельницький»).

Спільна боротьба росій
ського та українського на
родів проти іноземних за
гарбників, проти царсько
го самодержавства і капі
талістичного рабстза, за 
торжество соціалізму, за 
нові перемоги комуністич
ного будівництва ще 
більш зріднила наші наро
ди.

Про участь трудящих 
України з класових битвах 
проти поміщиків і капіта
лістів розповідається в 
книзі «Революційна слава 
України» (К., Політвидаз 
України, 1978). У виданні 
— сотні фотодокументів, 
що розповідають про бо
ротьбу і перемоги народу 
України, який з братнім 
російським народом і тру
дящими інших національ
ностей ішов по шляху, вка
заному великим Леніним.

Народам нашої країни

Скільки б не виступав перед кіровоградцями цей ансамбль, кількість бажаючих 
лооузатя на його концертах не зменшується, його шанувальники сьогодні знають, 
шо знову зустрінуться із самобутнім мистецтвом, побачать оновлену програму, при
свячену 325-річчк> возз’єднання України з Росією.

Ятданці завжди в пошуках. Щоразу, коли буваєш, на но-щерті ансамблю, здаєть
ся шо малюнок танцю вивершений. Але приходиш через певний час на нову зустріч 
а таїшем — і ме можеш не помітити в ньому нових елементів. Прагнення до постій
ну вдосконалення - основна творча риса колективу, І в ^ому ^иого^Нч^мо.

РЕСПУЬЛІКА ПАНАМА, історія країни, що стала не
залежною 1903 року, нерозривно пов'язана з боротьбою 
ланамців за відновлення суверенних прав на знамени
тий канал між Атлантичним і Тихим океанами, який 
проходить по її території,

«Канал — панамцям!» — не одно десятиріччя з на
ростаючою силою лунає вимога, що виражає велю всьо
го народу Панами.

На знімку: Панамський канал.

відносини Індії з Радянсь
ким Союзом. Однак їхні 
розрахунки не виправда
лись. Те. що Індія І СРСР 
керуються не кон’юнктур
ними міркуваннями, а бу
дують свої відносини на 
міцній основі взаємної ви
годи, рівноправності і не
втручання у внутрішні 
справи одне одного, пере
конливо показав і рік 1978.

«Він був насичений вза
ємними контактами між 
громадськими, політични
ми й державними діячами 
Індії і СРСР», — пише га
лета еіістріот». У квітні в 
Індії з офіційним візитом 
побувала делегація Верхов
ної Ради СРСР. її глава. 
Голова Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР. А. П. Ши- 
тіков заявив, що зустрічі 
з керівниками Індії були 
позначені теплотою і щи
рими дружніми почуттями.

У травні Москва зустрі
чала міністра оборони Ін
дії Джагджівана Рама, який 
мав плодотворні зустрічі і 
розмови з керівниками Ра
дянського союзу. Після 
повернення на батьківщи
ну і; ; ------- 1 • .................
ми журналістами 
говорив: <-’ 
ми відзначали 
багатьох 
СРСР з 
родних 
сторони 
ШНМІСТЬ _____
силля щодо зміцнення між
народного 
сприяти 
вносити 
розрядки 
світі».

Велике 
вересневий 
міністра іноземних справ 
Індії А. Б. Ваджпаї. В хо
ді переговорів, зустрічей і 
розмов з Л. І. Брежнєвим 
та А. А. Громико було роз
глянуто питання дальшого 
розвитку і зміцнення ра
дянсько індійських відно
син у різних галузях. На 
сніданку, що його влашту
вав А. А. Громико на честь 
індійського Пости. ■ 'А. Б. 
Ваджпая заявив. , 
д і йсько-рада не ька дружба

н розмові з іпдійськи- 
і Дис. Рам 

«У ході зустріч! 
ідейність 

поглядів Індії і 
основних міжна- 
проблем. Обидві 
висловлювали рі- 
продовжувати зу-

миру та безпеки» 
роззброєнню і 

вклад у справу' 
напруженості у

мав.значения 
візит в СРСР

А. В. 
що «Ін-

«Вашіпгтои 
йти курсом 

військових ви- 
змепшения подат- 
доходи багатих і 

податкового

поставок товарів станови
тиме близько одного міль
ярда карбованців проти 
930 мільйонів 1977 року». 
Наші торговельно-еконо
мічні зв’язки й далі не- 
упннио розвиватимуться. 
Зовсім недавно, на почат
ку грудня, каші країни 
парафували нову довгост
рокову програму економіч
ного, торговельного й на
уково-технічного співро
бітництва. Вона передба
чає дальше розширення 
потужності певенців ін
дійсько-радянського спів
робітництва — металургій
них комбінатів у Бхілаї і 
Бокаро. машинобудівних 
заводів у Ранні. Хардварі, 
Дургапурі 1 т. д. Програ
ма націлює на дальше 
розширення товарооборо
ту. Індія, в обмін на радян
ські поставки машин та 
устаткування, нафти і доб
рив, у великих кількостях 
поставлятиме в СРСР чай, 
кофе, спеції, прокат чор
них металів, кабелі, аку
мулятори. гаражне устат
кування тощо.

' 3 урахуванням інтере
сів обох країн збільшува
тимуться обсяг і номенкла
тура товарообміну. Даль
ше розширення індійсько- 
радянського співробітни
цтва, наміченого програ
мою. цілком відповідає ін
тересам народів обох кра
їн, інтересам загального 
миру, підкреслюють у пе
ред новорічних коментарях 
органи Індійської преси.

Р, ГЛАДКИХ, 
Делі — Москва.

(ТАРС),

«Серйозною 
Сполучених 
продовжує газета,

році очікується 
зниження промне- 

виробппцтва, а 
інфляції переви- 

процептів порівия-

США

ХМАРИ НА ОБРІЇ
З наближенням Нового 

року дедалі пожвіівлсіііше 
стає па вулицях ІІьюЛТор- 
кй. У вітринах ма’газйїіїв 
красуються новорічні 
ялинки, гірлянди різноко-
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МОЗАЇКАТУРНІРНЕ

ТАБЛО

У Кіровограді фінішу
вав турнір з класичної бо
ротьби пам’яті Героя Ра
дянського Союзу О. С. 
Єгорова. Його проведено 
з ініціативи активістів 
профтехучилища № 2, яке 
носить ім’я Героя. В тур
нірі взяли участь, спорт
смени Києва, Харкова, 
Миколаєва, Сум, Кривого 
Рога, колективи з міст і 
районів Кіровоградщини. 
Більшість призових місць 
вибороли вихованці
МПТУ-2.

Фото О. ПЛУЖНИКЛ.

Після Тижня ГПО — ог
ляд колективів фізкульту 
ри виробничих підпри
ємств під девізом «Від 
масовості — до майстер
ності». І знову Григорій 
Манойлов разом з фіз
культурними й комсомоле" 
ськими активістами Світло- 
водська робить гожий ви
мір. Його хвилює те, що в 
групах ГПО, у спортивних 
секціях мало жінок і дів
чат з виробничих колекти
вів. На сесії міськради він 
ставить питання, щоб ро
бітники мали де займати
ся фізкультурою і спор
том за місцем проживан
ня.

Першими виявили ініціа
тиву молоді робітники за
воду чистих металів. У них 
був свій Палац спорту, 
але вони хотіли взяти біль
ший розгін. Комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви вийшли на суботники і 
недільники. І ось уже в 
парку культури імені Т. Г. 
Шевченка появилися те
нісні корти, баскетбольні, 
гандбольні, волейбольні 
майданчики, городошне 
містечко. На кожному по
двір'ї — ігровий майдан
чик.

Та на цьому діло не зу
пинилось. Як використову
ються спортивні споруди, 
з якою ефективністю? Чо
му ж все-таки під час 
спартакіадних змагань в 
шеренгах Фізкультурників 
знову малий процент жі
нок і дівчат?

І тоді було взято на об
лік спортивні сім ї, СТРО- 
рено сімейні команди ба- 
гатобориія ГПО. Між ними 
— своєрідні поєдинки.

Ось хоч би «домашня» 
команда Григорія Яненка 
із заводу чистих металів. 
Сам Григорій ТимоФійо- 
рич — апаратник цеху 
№ 7. Захоплюється лег
кою атлетикою, волейбо
лом, баскетболом, кульо
вою стрільбою, плаван
ням. любить порибалити. 
Лідія Захарівна, його дру
жина, теж робітниця, від
відує групу «Здоров'я» 
склала всі нормативи ГПО 
і продовжує тренуватися. 
Старша дочка Зоя — де
в’ятикласниця, захоплю
ється легкою атлетикою 
має третій спортивний 
розряд. А другокласниця 
Наталочка після уроків хо
дить у заводський Палай 
спорту на заняття секції 
плавання.

Щодня до рукотворного 
Кременчуцького моря по-

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.). 

спішає домашня команда: 
тато, мама і дві доньки. 
Темп бігу то наростає, то 
сповільнюється. А потім 
фізичні вправи комплексу, 
які склав сам Григорій Ти- 
мофійович.

За кілька хвилин на май
данчику в парку культури 
до Яненків приєднується 
інша , сім’я, з колективу 
фізкультури «Чайка», — 
Надія Морозова з чолові
ком і двома синами, а за 
ними — бригада плавиль
ників Миколи Петрова. 
Іще. Іще...

—ПОРТРЕТА ФІЗКУЛЬТУРНОГО АКТИВІСТА

КОЛО ПОВЕРНЕННЯ
Григорій Манойлов під

рахував, що в місті понад 
тридцять виробничих
бригад, які називають се
бе спортивними, та близь
ко 50 спортивних сімей. 
Ось де приклад для наслі
дування! Тут і чоловіки, і 
жінки — всі на старт.

* ♦

Згодом така практика 
знову поширилась. На 
міському стадіоні після 
робочих змін з'явилися 
громадські інструктори по 
спорту, які готували до 
складання нормативів ГПО 
«слабкішу» половину. По
діливши жінок на вікові 
групи, кращі спортсмени 
підприємств міста переда
вали їм свій досвід, своє 
вміння.

І ось у МІСЬККОМІ КОМСО
МОЛ’/ та в спорткомітеті 
зробили підрахунки: дві 

третини виробничників 
складають нормативи 
ГПО, половина з них — 
уже значківці. Всі комсо
мольці міста складають 
залік з фізичної та вій
ськово-технічної підготов
ки за програмою нового 
фізкультурного комплек
су. Між комсомольсько- 
молодіжними колективами 
йде своєрідне змагання 
під девізом «Від значка 
ГПО — до олімпійської 
медалі». Але у Манойло- 
ва свій погляд на ті звіти 
і підсумкові відомості. 
Хоч на заводі чистих ме- 
таліє і в колективі фіз
культури «Чайка» найви- 
шіЯі процент масовості і 
найкраще сходження до 
майстерності, хоч немає 
тут такого комсомольця, 
який не склав би заліку з 

фізичної та військово-тех
нічної підготовки, все ж:

— Робимо ще один ви
мір. Приймаємо залік у 
тих, хто залишив трену
вання.

У таких результати, зви
чайно, знизились. І це не 
тільки на заводі чистих 
металів. Отже — повтор
ний залік. ■ І перепідготов
ка.

Юнаки і дівчата зрозу
міли: пауз між тренуван
нями не може бути. Інак
ше всі попередні старан
ня буде зведено нанівець.

Тривали старти з бага
тоборства ГПО. На місь
кому фіналі сильнішими 
виявились якраз представ
ники тих колективів, де 
фізкультурно-масова ро
бота найбільш ціле
спрямована та безперерв
на. Героями дня стали 
представники заводу чис
тих металів і колективу 
фізкультури «Чайка». Між 
ними спорткомітет і влаш
тував показовий матч.

Приблизно таким був 
шлях до успіху, коли на 
обласнсму фіналі чемпіо
нату країни з багатобоо- 
ства ГПО на призи «Ком- 
сомольской правдьі» чо
тири світловодських спорт
смени стали чемпіонами 
Кіровоградщини, чотири з 
дванадцяти — робітники 
Г оигорій Яненко, Надія 
Мооозова, Володимио Ко" 
вязін, Тетяна Метірова. 
Ковязін виконав норматив 
кандидата в майстои спор
ту. Срібний призео чем
піонату Анатолій Семенов 
— теж робітник із Світло- 
водська. А вся команда 
наддніпрянського міста 
була другим поизером 
після кіровоградців.

Через день світловодці 
вшановували дві спортив
ні сім’ї, які делегували у 
збірну міста двох чемпіо
нів — Григорія Яненка і 
Надію Морозову. Вшано
вували й кращих багато" 
борців ГПО з усіх підпри
ємств міста.

• » ♦

Завітав я до Манойлова 
в грудні. В комітеті його 
не було Він міг бути на 
заводі. А може, й у Пала

ці спорту: там, крім спар
такіадних поєдинків, ще й 
«розважальні» старти — 
у вихідні дні змагаються 
спортивні сім’ї, комсо
мольсько ■ молодіжні 
бригади, зміни. У Світло- 
водську є день стрибуна, 
день снайпера, день бата- 
тоборця, день щасливого 
рибалки...

Таки відшукав голову 
спорткомітету на заводі 
чистих металів.

— Я б давав найбільші 
премії робочій людині, 
яка займається спортом,

— сказав тоді Манойлов.
— Це не те, що школярі 
чи учні профтехучилища. 
У людини — сім’я, робо
та. Але вона знаходить 
час для того, щоб піти на 
стадіон. Це і для неї, і для 
підприємства краще. Бо 
людині високого фізично
го гарту легше здобувати 
трудову перемогу. Тому я 
й поспішаю до них, щоб 
з’ясувати, чи не потрібна 
моя допомога. Адже по
переду такі невідкладні 
справи — старти із зимо
вого багатоборства ГПО, 
новорічні спортивні бата
лії, в парку культури — 
старти на санчатах і ли
жах. Та ще поєдинки хо
кеїстів. І хочеться, щоб 
заводчани допомогли 
школам, — продовжує 
розмову Манойлов. — 
Щоб усі, щоб разом ішли 
до Фізичного гарту. До 
краси.

... Завернувши на стаді
он, ми побачили там біль
ше сотні робітників і служ
бовців з «Чайки», буді
вельних і побутових орга
нізацій.

Григорій вийняв з ки
шені секундомір і за хви
лину сказав:

— Іде «війна» з товсту
нами. Оце ми «атакуємо» 
тих, у кого сидяча робота. 
І вони нам скажуть спаси
бі, коли повернемо їм зав
зяття.

«Ми» — це близько 60 
спортсменів-активістів, які 
з допомогою досвідчених 
комсомольських і фізкуль
турних працівників, меди
ків добровільно прийшли 
на підмогу своїм товари
шам по роботі. Але пер
шим почав це Манойлов, 
людина, яка вважає, що 

спорт — то життя. І для 
славетного вченого, і для 
робітника. Тому він так 
хоче переконати кожного, 
з ким спілкується: «Люди, 
не сидіть на місці!» Він 
просить слова на всіх на
радах, що відбуваються в 
місті, на всіх пленумах, 
зборах господарського й 
комсомольського активу. 
Ведучи «політику» ство
рення якнайкращих умов 
для занять фізкультурою і 
спортом, він іще раз пов
торює:

— Якщо вам далеко до 
стадіону, якщо вам бояз
ко довго бігати, вставайте 
раніше і не користуйтесь 
автобусами. Десять кіло
метрів пішого ходу зроб
лять вас бадьорим. Це до
вели науковці.

Його часом називають 
диваком. І якщо хтось із 
керівників заводів чи фаб 
рик міста відмахується, 
посилаючись на зайнятість 
виробничими проблемами, 
Манойлов називає ім’я 
секретаря міськкому пар
тії Анатолія Григоровича 
Гуземи:

— Він щодня на біговій 
доріжці стадіону, на але
ях парку в спортивному 
костюмі. А я неділю не 
минає волейбольних та 
баскетбольних баталій — 
сам виходить з м’ячем на 
майданчик. І це солідно! 
А ви кажете, директорові 
чи начальникові незручно 
гратися з хлопчаками. Фіз
культуру 1 спорт треба 
робити тільки на солідній 
основі. Бо це державна 
справа...

І аж тепер я зрозумів 
сповна, чому Григорій 
Манойлов такий самовпев- 
нений та оптимістичний. Бо 
його завжди підтримують 
у міському комітеті пар
тії, в комітетах комсомо
лу. Підтримують і допо
магають. Сам А. Г. Гузема 
тренується з головою 
спорткомітету на одному 
спортивному майданчику 
Вони — найперші порад
ники для всіх фізкультур
ників міста. От завітайте в 
спортивний зал, приміром 
заводу чистих металів у 
недільний день. Іде, ска
жімо, матч між цеховими 
командами. І перші уболі
вальники тут А. Г. Гузема 
і Григорій Манойлов. Тм 
дуже хочеться побачити 
претендентів до складу 
збірної міста, яка невдовзі 
поїде на змагання в Кіро 
воград. Ось так!

М. ШЕВЧУК.
м. Світ.іоволськ

УГОРЩИНА. Портрети ві
домих історичних осіб ча
сів середньовіччя вирізає 
з дерева скульптор із Сі- 
гетвара Д’юла Загон. Як 
вихідний матеріал для ро
боти він використовує ба
гатовікові дубові бални. 

Фото МТІ — ТАРС.

ЮВІЛЕЙ МІККІ 
МАУСА
Хто не знає забавного; 

мишеняти на ім'я Міккі 
ЙІаус — героя мультиплі
каційних фільмів, одного з 
най пі домі тих американ
ських маіістрів нього жан
ру Уолта Діснся! Улюбле
нець дітей і дорослих ось 
уже півстоліття смішить 
людей майже в усіх краї
нах світу. Недавно Міккі 
Маусу минуло 50 років. Кі
нозірки не люблять гово
рити про свій вік. але Мік
кі не робить із нього СЄК-. 
рету. адже він навічно ли-; 
шиться таким, яким від
бив ного кінематограф.

Уперше Міккі Маус по
явився па екрані 13 листо
пада 1928 року у звуково
му мультфільмі /Пароплав 
Віллі». Відтоді мишеня в 
білих рукавичках і черво
них тчтпнпях брало участь, 
у 120 фільмах. Ного мор
дочку з великими вухами й 
тепер молена зустріти в 
мільйонах примірників га
зет і журналів і на найріз
номанітніших предметах.

Ллє симпатичному ми
шеняті не вдалося уникну
ти долі, уготованої кіно
зірці у СВІТІ. До все вирі
шують гроші. Деякі ділки, 
перекопавшись, шо Мїкір 
Маус популярний серед 
мільйонів глядачів. вирі
ши."”' погоїти на ньому ру
їні. Пого зображення стали 
ш и по: .'о нп коппе+ову ва
ти у вигляді реклами. Ви
йшли навіть кілька порно- 
графічип” фільмів з учас
тю лже-Міккі Maven.

Друзі Міккі намагаються 
захистити мишеня від бпу- 
ду. який нецуть із собою 
комерційна реклама і жа
доба прибутку в' капіталіс
тичному світі. Та цс не 
завжди п"'"”-’-' г»

І ДЕХТЯРЬОВ.
/т" t ГН"\

США. Припускається, що 
цьому омарові, виловлено
му біля узбережжя Уест- 
порта. близько... 200 ронів. 
З поваги до такого солід
ного віку було вирішено 
випустити довгожителя на 
волю, і він знову опинився 
в морі.

Фото ЮПІ - ТАРС.

Редактор М. УСПДЛЕНКО.
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