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Не чекали, поки

3 НАРАДИ
ПАРТІЙНО- 
ГОСПОДАРСЬКОГО
АКТИВУ ОБЛАСТІ

Спартакіаді України і не
відкладні завдання по усу
ненню недоліків у спор
тивно-масовій роботі.

ЩО Ж заважало нашій 
збірній зробити краще 

сходження? Передусім, 
певно, прорахунки ще на

легкої атлетики. І все ж 
зуміла принести всьому 
колективу найбільше залі
кових очок на спартакіа
ді — 135,5. Правда, плану
валося мати на 112 очок 
більше. Але замість 60 
легкоатлетів на фінали по-

тиви першого і п'ять — 
другого розрядів.

І ніби у відповідь пред
ставникам Онуфріївського 
району переконливо про
звучав виступ на нараді 
секретаря парткому кол
госпу імені Шевченка Уль-

школах області, (м ство
рюють дедалі кращі умо
ви для занять фізкульту
рою і спортом. За при
кладом бобринчан силами 
педагогічних та учнівських 
колективів, з участю ше
фів, громадських ерганіза- вост і працювати єфектив-

На нараді гостро стояло 
питання будівництва нових 
та експлуатація наявних 
спортивних споруд. їх іще 
не вистачає, особливо на 
селі.

Але ми маємо можли-

Е БУВ справжній екза
мен для кожного 

спортсмена — участь у VII 
Спартакіаді УРСР. Свою 
майстерність мали нагоду 
продемонструвати пред
ставники колективів фіз
культури, спортклубів, в 
хованці ДЮСШ та іни 
Звідси і вимір масовості. 

Нині в області — більше 
1300 колективів фізкуль
тури, які об’єднують 352 
тисячі чоловік. До 
слуг 412 спортивних 
23 типових стадіони, 
вальних басейни, 
.3600 ігрових майданчиків 
та інших спортивних сло- 
РУД-

За останні роки в якійсь 
мірі зріс якісний рівень 
підготовки спортсменів. 
Нього року 34 представни
ки Кіровоградщини стали 
переможцями і призерами 
республіканських та Все
союзних першостей, за ро
ки п’ятирічки підготовлено 
65 майстрів спорту СРСР.

У ході першого і друго
го етапів VII літньої Спар
такіади УРСР на старти ви
йшло пснад 650 тисяч тру
дівників області. І ті, хто 
домігся найвищих резуль
татів, завоювали право ви
ступати на фінальних тур
нірах. Щасливими вени бу
ли для авангардївця Лео
ніда Левченка і вихованця 
«Колоса» Сергія Мезенце
ва, які стали бронзовими 
призерами в потрійному 

чьі стрибку та з боротьби 
* ® дзю-до. А член студент

ського спортивного това- 
| риства майстер спорту 
|| міжнародного класу Вік- 
Е тор Савчук, виборовши 

Б золоту нагороду на рес- 
І.І публіканській спартакіаді, 

додав до неї ще й бронзо- 
_. ву медаль на всесоюзно- 
і му турнірі борців класич- 
ІІ ного стилю. На спартакіад- 
и них змаганнях Леонід Леи- 
і ченко, Ольга Демеха та 

Б Любов Савенко виконали 
нормативи майстрів спор- 

[ту. І якби з таким завзят
тям, з такою відповідаль
ністю виступали всі 190 
учасників спартакіадних 
поєдинків, що ввійшли до 
складу збірної Кіровоград
щини, багаж цього колек-- 

І тиву був би вагомішим. А 
; так ми маємо лише 595 

очок і останню сходинку в 
турнірній таблиці VII Спар
такіади УРСР.

' Цей показник не тільки 
засмучує, а й дає привід 

Едля серйозної і принципо
вої розмови про причини 
спаду в діяльності спортив
них організацій області. І 
така розмова відбулася на 
обласній нараді, що роз- 

п г.лянула питання про під- 
| сумки участі спортсменів 
і Кіровоградщини в VII

Ill ЗНАЧКИ ГПО

першому етапі спарта
кіади. Тут, на змаганнях у 
колективах фізкультури 
колгоспів, підприємств, на 
районних і міських турні
рах багато спортсменів не 
могли виконати розрядних 
нормативів. Приїжджали 
збірні районів на обласні 
змагання — знову низька 
віддача: спортсмени не
приносили своїм командам 
навіть залікових очок.

Про яку масовість могла 
бути мова, коли голованів- 
ці не виставили на обласні 
змагання команд велоси
педистів, стрільців, гирьо
виків, а онуфріївці вже 
другий рік підряд не бе
руть участі в обласних 
змаганнях з багатоборства 
ГПО? Не було кого везти, 
бо ніде готувати високо
класних спортсменів. Так і 
в Компанійському, Усги- 
нівському районах. І тому 
фізкультурні активісти бе
руться рапортувати 
даними цифрами, 
звісно, не можемо 
креслювати такий і 
ник: нині в області нор//а- 
тиви ГПО складають понад 
140 тисяч робітників, кол
госпників, студентів, учнів, 
105 тисяч із них уже стали 
значківцями. І ось кращі з 
кращих поиїжджаюіь на 
обласні змагання, щоб 
узяти ще більші висоти. Га 
раптом. їм записують нулі. 
Саме так сталося з пред
ставниками II ступеня, які 
складали залік з кульової 
стрільби. Десять із 23 
учасників змагань з бага
тоборства ГПО були по
просту в ролі початківців, 
а не чемпіонами міст і ра
йонів Перевірили велику 
групу допризовників, які 
мали документи значківці“. 
ГПО. Третина з них не під
твердила визначеного по
казника.

А саме в групах ГПО 
юнаки та дівчата мали 
здобути високий фізичний 
гарт, щоб потім далі під
вищувати свою майстер
ність. Та нашим тренерам, 
як казав на нараді декан 
факультету фізвиховання 
Кіровоградського педін
ституту імені О. С. Пушкі
на М. Й. Гасман, доводи
ться починати з нуля. Тому 
не повністю була укомп
лектована збірна області •?..

вига-
Ми, 

гіере- 
показ-

їхало лише ЗО. Решту не 
було рації делегувати на 
ці відповідальні змаган
ня через низькі результа
ти. Підвели збірну спарта- 
кізці, динамівці, представ
ники «Локомотива» 
«Трудових резервів», 
на легкоатлетичних 
рах «завоювали» і 
був би такий 
планувався, 
зайняли б не 
сьоме місце.

Вина передусім тут ля
гає на тренерів, які очо
люють легкоатлетичні сек
ції та групи. Таких фахівців 
в області більше 60. 
їх перевершив 
спортклубу «Зірка» 
Іванець, вихованці 
дали команді 95

та 
які 

турні- 
нулі. А 

ужинок, як 
легкоатлети 
дев’яте, а

Всіх 
тренер 

В. К. 
якого 
очок. 

Решта, як бачимо, справно 
одержувала заробітну пла
ту, не дбаючи про підго
товку висококваліфікова
них спортсменів, які мої ли 
б увійти до складу збірної.

Неабияка вина в цьому і 
спеціалістів, що працюють 
у дитячо-юнацьких спор
тивних школах. Наприклад, 
176 тренерів ДЮСШ обл
вно готують першорозряд
ників та кандидатів у май
стри спорту втроє менше, 
ніж 47 їхніх колег з ДЮСШ 
профспілок.4 іч-

Більшість про/иовців на 
нараді самокритично оці
нювали прорахунки в ро
боті колективів фізкульту
ри, висловлювали пропо
зиції. Онуфріївці Ж, ЯК І 
раніше, почали з виправ
довувань — їм, мовляв, 
ніхто не допомагає, ніхто 
не сприяє—і в будівництві 
спортивних споруд, і в ор
ганізації змагань. А що 
вони, господарники, проф
спілкові, комсомольські та 
фізкультурні активісти, 
зробили для поліпшення 
становища, так і не зрозу
міло. «Не приїхали на зма
гання, бо не було транс
порту», «Не будуємо ста
діону. бо немає докумен
тації...»

Такий підхід до розв’я
зання проблем не тільки в 
онуфоіївців. А звідси і ре
зультат; на фінальних зме
таннях з багатоборства 
ГПО. що відбулися в Кіро
вограді, з 205 учасників 
пише три виконали норма-

яновського району В. 
Крижанівського, 
лився досвідом 
цтва спортивних

— Нам дали 
через три місяці збудува
ти стрілецький тир. Ми ви
ділили кошти, мобілізува
ли молодь. І у визначений 
строк доповіли керівникам 
району про виконання зав
дання. Так і стадіон здали 
в експлуатацію, інші спор
тивні майданчики.

Вміло використовуючи 
спортивні бази, шевченків- 
ці досягли успіху в масо
вості і майстерності — ко
жен четвертий колгоспник 
узяв участь у спартакіад
них поєдинках, 109 юнаків 
і дівчат виконали нормати
ви комплексу ГПО.

По-діловому підійшли 
до розв’язання проблеми і 
в колі оспах імені Щорса, 
імені Фрунзе цього ж ра
йону, 
хтось збудує для них ста
діони. Зуміли знайти і кош
ти, і спеціалістів-будівель- 
ників, згуртували ударні 
загони під час суботників і 
недільників. А тепер роб
лять ще один крок упе
ред — об’єднують зусилля 
спеціалістів, які поведуть 
молодь до взяття спортив
них висот. Ульяновці вва
жають: щоб мати своїх 
тренерів, інструкторів по 
спорту, треба направляти 
своїх представників у вузи 
колгоспними 
тами.

Чому б гак 
онуфріївцям? 
імені Шевченка 
сытого району два спеціа
лісти з вищою освітою, які 
займаються виховною ро
ботою з молодими спорт
сменами, а в Онуфріїв- 
ському районі не можуть 
дібрати кандидатури на 
посаду навіть голови ра
йонного спорткомитету. 
Спорткомітет не виконує 
своїх прямих обов язків. а 
райком комсомолу вважає 
роботу по фізичному вихо
ванню молоді справою 
другорядною.

Неабияку надію ми по
кладаемо на 
смснів, які

стипендіа-

не зробити
У колгоспі 

Ульянов-

тих спорт- 
підвищують 

свою спортивну майстер
ність у загальноосвітні*

цій у багатьох навчальних 
закладах Ульяновського, 
Компанії вського, Новоук- 
раїнського районів облад
нано спортивні майданчи
ки з твердим покриттям, 
де встановлено нестан
дартне устаткування.

На XXVIII Спартакіаді 
школярів України юні 
спортсмени області вибо 
роли 12 других і 4 третіх 
місця, а в загальному 
командному заліку ви
йшли на четверте, місце в 
третій групі областей. 
Найбільший успіх у бас
кетболісток — вони стали 
бронзовими призерами 
спартакіади.

А ось вузівські спорт
смени знизили свою май
стерність. Вихованці «Бу
ревісника», стартувавши в 
13 видах, здобули залікові 
очки лише в чотирьох. На
приклад, від Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машино
будування у фіналах спар

такіади взяло участь лише 
п’яіь студентів. їхній вне
сок у копилку збірної об
ласті — 8 очок. А пред
ставники педінституту, де 
є факультет фізвиховйння, 
дали всього 87 очок. І як
би не авангардівці області 
(352 очка), збірна Кірово- 
градщини мала б ще гірші 
результати.

Слабо ведеться фізкуль
турно оздооовча 
серед 
вельних організацій, 
ри обслуговування, 
спорту, на підприємствах 
легкої, харчової промис
ловості, в торгівлі. Тут не 
практикують попередніх 
навчально - тренувальних 
заходів, нормативи комп 
лексу ГПО юнаки та дів
чата складають від випад
ку до випадку І це не при
носить бажаних резуль
татів.

Ц6» МІСЦЯХ є непоганий 
" досвід роботи з під

літками. 8 Олександрії,, 
наприклад, створено два 
спортивних дитячих клу
би — «Факел» і «Кристал». 
Тут постійно влаштовують 
змагання не призи клубів 
«Золота шайба», «Шкіря 
ний м’яч». Але досвід 
оленсандрійців ми пропа
гуємо ще погано.

робота
трудізників буді- 

сфе- 
тран-

ніше.
На спортивно-масову 

роботу лише по лінії 
профспілок витрачається 
щороку 1 мільйон ЗО тисяч 
карбованців. Здійснюю
ться заходи для поліпшен
ня роботи з кадрами. За 
останніх чотири роки кіль
кість штатних фізкультур
них працівників збільши
лась на 128 чоловік і ста
новить нині понад 1500 фа
хівців. Це — люди зі спе
ціальною освітою, спро
можні допомогти молоді 
підвищити СВІЙ фізичний 
гарт і взяти нові спортивні 
висоти. Одначе якість ро
боти багатьох тренерів пи
шається ще низькою. Якби 
всі еони пройнялися висо
кою відповідальністю за 
доручену справу то й при 
наявних можливостях мож
на піти вперед. Приклад 
у цьому показують тре
нер спортклубу «Зірка» 
В. К.‘Іванець, його колеги 
М. І. Романенко, А. І. Ко- 
тенко, М. І. Жеретятьєв, 
М. С. Кукуруза, вихованці 
яких регулярно виступа
ють на республіканських 
та всесоюзних змаганнях 
і стають призерами.

Виступаючи на Всесоюз
ній нараді ідеологічних 
працівників, член Пояіг- 
бюро, секретар ЦК КПРС 
М. А. Суслов сказав: «По
стійну увагу потрібно й да
лі приділяти фізичному 
вихованню радянських 
людей, особливо підро
стаючого покоління. Зміц
нювати фізкультурний рух, 
поліпшувати умови для за
нять фізичною культурою 
і спортом, використовува
ти для цієї мети пропаган
дистське значення Олім
пійських ігор 1980 року — 
обов’язок партійних, усіх 
громадських організацій, 
керівників підприємств і 
установ».
: Тбж на нараді підкрес
лювалось, що в усіх колек
тивах фізкультури необхід
но поліпшити ідейно-ви
ховну і пропагандистську 
роботу «Від значка ГПО— 
до олімпійської медалі?»— 
під таким -девізом повинні 
працювати всі фізкультур
ні організації Олімпіада- 
80 — не тільки для олім
пійців! Підвищення ди-

• сципліни й організованос- 
. ті. прищеплення кожному.
■ спортивному працівникові 

високого почуття відпові
дальності за доручену 
справу, ініціатива і енер-

, гія, творчий підхід дадуть 
) змогу зробити новий крон 

уперед у поліпшенні спср- 
тивно-масової роботи.

1 Олімпіада кличе до нових 
1 висот усіх — і рекордсме

нів, і початківців. Вона 
і проекзаменує тисячні за-
■ іони які мають рівнятись 

на олімпійців
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Запрограмовані
«Завдання поляїас а тому, 

щоЬ піднести рівень пла
нування і господарювання, 
привести їх у відповідність 
з вимогами нинішнього 
етапу — етапу розвинуто
го соціалізму, добитися 
значного підвищення ефек
тивності суспільного ви
робництва, прискорення 
науково-технічного прогре
су і зростання — 
ності -----
якост і 
сенові 
ухильне піднесення еконо
міки країни і добробуту ра
дянського народу».

(З постанови Ції КТІРС 
1 Ради Міністрів СИСР 
«11ро поліпшення плану
вання і посилення впли
ву господарського меха
нізму на підвищення 
ефективності виробни
цтва і якості роботи»).

г.родуктив- 
праці, поліпшення 
продукції і на цій 

заоезпечити не-

штрафи

ЛЯ БУХГАЛТЕРІЇ Кі
ровоградської бази по 

оптовій торгівлі бакалій
ними товарами «Укронгба- 
калії» Знам’янський кон
сервний завод давно став 
притчею во язпцех.ІІсвико- 
наиия плану, численні 
штрафи, великі й дрібні 
конфлікти... Ось і ниніш
нього року завод виплатив 
уже 7,6 тисячі карбованців 
за невиконання планів по
ставки продукції в асорти
менті, запрограмовано йо
му ще 9 тисяч карбованців 
шірафу. 1 точаться довгі 
телефонні розмови між 
директором заводу хЧ. М. 
Якимовою і керуючим ба
зою О. 11. Зубахою. Ди
ректорові ніяк не вдає
ться довести, що ставлен
ня до нашого підприємства 
неправильне, а керуючому 
базою, звісно, не хочеться 
поступатися здобутими не 
за один рік «привілеями».

Важко мені розібратися 
в густому сплетінні проб
лем, що виникли за попе
редні роки,—недавно при
йшла на завод. Перш за 
все тут, м’яко кажучи, по
ганенькі виробничі умови. 
Багато процесів доводи
ться виконувати вручну, 
зокрема мити посуд, чисти
ти овочі й фрукти, відно
сити готову продукцію на 
склад. До початку морозів 
яблучний сік виготовляли 
під відкритим небом. За 
браком складських примі
щень банками й бутлями 
із соком, салатами і дже
мами 
стелі
проходи в коридорах, сто
ять вони й попід стінами в 
цеху. Словом, 
дуже багато, 
прийняли ми і 
двох молодих 
Оформляла документи 
почувалася незручно: про
понувала ж їм не світлі 
цехи та білосніжні хала
ти...

Нашому новому директо. 
рові Марії Миколаївні Яки- 
мовій удалося знайти 
спільну мову з колективом. 
Тільки за третій квартал 
виготовлено 197 тисяч 
умовних банок консервів. 
Завдяки цьому виробни
цтво валової продукції за 
дев’ять місяців порівняно з 
минулим роком зросло на 
84 проценти, продуктив-

захаращено до 
кабінети майстра,

труднощів 
Недавно 

па роботу 
дівчат, 

і

ність праці — на 32. Ус
пішно виконано и десяти
місячний план.

Кілька років підряд під
приємець було збитковим. 
Не чеканії від нього нічого 
кращого й нині. Та за де- 
•ьл'іь місяц'Г- одержали 33 
тисячі карбованців прибут
ку. випустили рже понад 
4 мільйони 250 тисяч умов, 
них банок консервів - при 
річному плані о мільйонів 

іреоа віддати належне 
ентузіазмові заводчан. Від
чувши зміни в організації 
праці, сприйнявши повий 
метод керівництва, вони в 
найгарячппий для овочів
ників місяць — вересень— 
за добу варили 50 тонн то
мату чи томатного соку, 
хоч при умові кращого 
оснащення технікою, тран
спортом і тарою могли 0 
подвоїти продуктивна І ь 
па цпі операції. Багато у 
нас хороших, працьовитих 
люден; Ганна Лопух, Єв- 
докія Лимар, Марія Пое
тика, Катерина Кобслко, 
Валентина Земцова, Марія 
Панченко, Лідія Мілюті- 
на... Всіх не перелічиш.

На жаль, далеко не все 
залежить від колективу за
воду. Зокрема, в стосунках 
із головним замовником — 
базою «Укроптбакалії».

Згідно з планом вироб
ництва завод протягом ро
ку іювішек випускати 16 
видів продукції, а реалізу
вати тій же базі згідно з 
договором — близько ЗО 
видів. 1 штрафують завод 
за недопоставку ікри і са
латів, чорної смородини з 
цукром, деяких ВИДІВ ком
потів. Але для виготовлен
ня одних консервів на під
приємстві немає устатку
вання, для інших — сиро
вини на території району. 
Тож і виходить, що штра
фи заводові запрограмова
но заздалегідь.

Виникає запитання: яка 
вигода від тяганини зі 
штрафами консервннкам, 
Торговельникам, спожива
чам?

У вересні сталося 
неймовірне. У нас 
подвір’я помідорів, 
купами, а ні склопосуду, ні 
кришок, ні ящиків не було. 
База часто зволікає по
ставку банок (а на постав
ку ящиків на початку року 
колишні керівники навіть 
договору не уклали), інша 
база, «.Укрторгтари», від
мовляється постачати ящи
ки, бо, за її підрахунками, 
боргу нема. А насправді 
10 000 ящиків недодано...

Словом, як у зачаровано
му колі. Складається вра
ження. ніби консервний за
вод для торговельників — 
зайвий, набридливий кло
піт, 1 вони тільки й дума
ють. як від нього відмахну
тися...

Не кращі справи і з дріб
нішими замовниками—ти
ми, кому «Укроптбака- 
лія» виписує наряди на 
Знам’янський консервний 
завод. Так, Світловодський 
міськзмішторг замовив 55 
тисяч умовних банок різ
них консервів. Уся продук
ція не вміститься в одно
му залізничному вагоні.

щось 
пивне 
прямо

Отже, залишок її треба 
перевозити автомашиною. 
Відстань до Сиіі.юводська 
— сотня кілометрів. Доро
го обходиться транспорт! 
А є замовники (їх усього 
22), котрим потрібно 1UU 
умовних байок. 1 по них 
доводишся гаияіи машину 
за десятки кілометрів. За
вод же орендує в авто
транспортного підприєм 
ства лише дві автомашини. 
1 ними треба встигнути все; 
привезти сировину з поля, 
посуд і ящики, відвезти ви
готовлену продукцію за
мовникам. Ось тому й за
харащені цехи соками і 
настами, компотами і са
латами, а транспорт лише 
завдає великих збитків. 
Думаєте, не знають про цс 
на базі «Укроптбакалії»? 
Знають. Та яке їм до нас 
діло? Оштрафують — і 
квит. lie перший рік так. 
Ідуть наші консерви в ін
ші райони та області. Ни
нішнього сезону у нас і по
мідори, і огірки, і соки, і 
КОМНОПІ — першого соріу. 
Тому її дивно, що така ж 
продукція, завезена з Чер
кащини, ірузії, - Молдавії 
тощо, стоїть на прилавках 
знам ямських магазинів, а 
свою ми змушені відправ
ляти за тридев'ять земель, 
витрачаючи на транснорі 
чималі кошти.

На жаль, каша історія з 
базою тягнеться вже ро
ками. і а а наступному так 
не буде. Кожну цифру об
мірковуватимемо згідно з 
постановою «Про поліп
шення планування і поси
лення впливу господар
ського механізму на під
вищення ефективності ви
робництва і якості робо
ти», прийматимемо тільки 
такі умови співробітни
цтва, які нам під силу, — 
перекладати гроші з од
нієї державної кишені в 
іншу без толку, у вигляді 
штрафів, — не велика муд
рість.

Заводові потрібна вели
ка допомога і підтримка і 
«У кркбнеервпрому», і міс
цевії^ керівних органів. 
Тим більше, що намічає
ться реконструкція підпри
ємства, а сучасне оснащен
ня придбати не легко — 
воно заздалегідь не 050:0 
замовлене. Зміцніє наш за 
ВОД, матиме прибутки, по 
лшшаться умови -праці ро. 
бітників — позбудемося 
плинності кадрів, прийде 
сюди й молодь. Появляться 
тоді й кваліфіковані спе
ціалісти, яких сьогодні об
маль.

Словом, багато попереду 
проблем, розв'язати які 

, допомагає постанова ЦК 
1\І1РС «Про поліпшення 
планування і посилення 
впливу господарського ме
ханізму па підвищення 
ефективності виробництва 

якості роботи».і

Т. ІСПРАВНИК, 
секретар партійної ор
ганізації Знам’янсько- 
го консервного заводу.

Т* ОЙОВЕ хрещення обоє 
здобули на західному 

кордоні.
Після цього було про

йдено сотні кілометрів 
фронтових доріг. Гільов і 
його бойові побратими 
втратили рахунок боям 
великим і малим, в яких 
їм доводилось брати 
участь у ті грізні дні літа і 
осені 1941 року. Та на все 
життя вкарбувались в його 
пам яті бої, що точилися 
на території Кіровоград
ської області, на річ
ці Синюсі. Фашисти ки
нули проти наших де
сантників силу-силенну 
танків, гармат, мінометів, 
авіації і живої сили, нама
гаючись знищити брша-

ду. Нелегко доводилось 
відбивати ті шалені воро
жі атаки. Та десантники 
стояли не на життя, а на 
смерть. І з кожною відби
тою атакою рідшали їх 
ряди.

Небагатьом десантни
кам пощастило вийти із 
цього пекла. Серед щас
ливчиків, що вціліли, буа і 
контужений від вибуху во
рожої бомби Георгій Гі
льов.

Одужавши, він потра
пив на формування у Мо
скву, звідки його напра
вили у Центральний штаб 
партизанського руху.
ТГ ЕМНА осіння ніч. Де- 
* сять парашутистів на 
чолі з сержантом Гільо-

вим зайняли місця в літа
ку. Машина відірвалась 
від землі і взяла курс на 
захід.

Враз темряву ночі роз
сікли лінії трасуючих куль.

— Перелітаємо лінію 
фронту, — донісся спокій
ний голос пілота.

Машина круто взяла 
вгору, і вибухи ворожих 
снарядів залишились да
леко позаду.

— Приготуватись до 
стрибків! — пролунала 
команда.

Першим стрибнув у піть
му Гільов. За ним — уся 
група. Парашутисти з лі
ками, які потрібно було 
доставити партизанам за
гону під командуванням

ФОТОРЕПОРТАЖ

Устаткування працює справно. вчас
но, згідно з графіком, з воріт номбі- 

изту ЕИЇяіджають спеціальні машини з 
продукцієюґТож сьогодні Андрійович, ян 
І завжди, задоволений. У нього, началь
ника млинарського цеху Кіровоградсько, 
го комбінату хлібопродуктів № 2, щозмі
ни так. Зранку хвилювання, поки підуть 
перші нілограми борошна. А вже потім 
Еідлягас від серця.

— Хвилююся за звичкою, — каже Іван 
Андрійович Герасименно. — господар, 
ство ж, бачите, яке велике, складне. І з 
ньому треба працювати вміло. Добре це 
виходить у комсомольсько-молодіжної 
бригади змінного майстра Віри Філь...

Але даремно хвилюється Андрійович. 
Зміна проходить добре, без запинок, лота 
вона, ця зміна, трохи незвична. Сьогодні 
саме той день, коли (раз на денаду; завми
рає устаткування, настає тиша. Дівчати 
виконують так звані «регламентні роооти»:

У бригаді тільки дівчата

регулюють техніку, перемі
няють де треба сита — сло
вом, ремонтують. Яка в цьо
му необхідність? Задля того, 
аби щозміни виробляти по 
70 тонн борошна. Це план. 
Та часто буває по сімдесят 
дві, сімдесят три, сімдесят 
гі’ягь тонн.

Ми оглянули цех, по
цікавилися, за рахунок чого 
мають дівчата трудові успі
хи. А секрет чіткої роботи в 
тому, що колектив зі знан
ням справи обслуговує тех
ніку, вчасно проводить огля
ди її.

...Часу до кінця дня лишає
ться неоагато, і дівчата роз
ходяться по робочих місцях, 
щоб унласгися в регламент. 
Поспішають, бо незабаром 
на вахту (вже виробляти оо- 
рошно) заступить інша змі
на. А їй потрібна підготовле
на для цього техніка. І вона 
будеі.,

...З території хлібокомбі- 
нату виїжджає транспорт не 
тільки з борошном. Звідси о 
господарства Кіровоградщи- 
нн, а також на птахофабри
ки ще кількох областей рес
публіки, відправляють ком
бікорми. 560 тонн цінного 
харчового продукту, здобре
ного тваринним жиром, іде 
щодоби для поірсб сільсько
го господарства, йде вчасно, 
комсомольсько - молодіжна 
бригада цеху, одна з кращих 
на комбінаті хлібопродуктів!

На з н і м к ах: перед®® 
ва виробничниця комбікор
мового цеху Надія ТИТА
РЕНКО; номсомольсьно-мо- 
лодіжна бригада цеху, од
на з кращих на комоінаті 
хлібопродуктів № 2; началь
ник млинарського цеху Іван 
Андрійович ГЕРАСИМЕНКО 
і змінний майстер, групком- 
сорг комсомольсько-моло
діжної бригади Віра ФІПЬ.

А. ШИЛОШИИ.
Фото В. ГРИВА.

і

Через 38 ронів
Сергія Федоровича Мали
кова, висадились у задано
му пункті Олевського ра
йону, що на Житомир
щині.

Гільову не раз доводи
лось на чолі групи міне
рів виконувати важливі 
завдання командування,

Назавжди залишився в 
пам’яті Георгія Петровича 
день 15 травня 1943 реку, 
коли мінери вийшли на 
завдання по знищенню за
лізничної колії иа перего
ні між станціями Білоко-

ровичі і Олевськ. Вико
навши його, народні мес
ники поверталися у розта
шування загону.

1а фашистське коман
дування вислало на місце 
вибуху бронепоїзд і ба
тальйон піхоти.

Зав'язався нерівний бій, 
у якому Гільова було дві
чі поранено. Стікаючи 
кров’ю, він потрапив у 
яму, наповнену дощовою 
водою. Тут його і підібрав 
житель села Чапаєвки, до
ставив у партизанське

з єднання Сабурова. Звід
ти тяжкопораненого воїне 
Суло відправлено літаком 
у Москву, а потім—в Уфу.

Нині Г. П. Гільов живе в 
Світловодську. Комуніст 
часто виступає перед мо
лоддю зі спогадами про 
буремні роки війни, роз
повідаючи про мужність, 
героїзм і відвагу своїх од- 
чеполчан, закликаючи юнь 
бути гідною бойової сла
ви старших поколінь.

...Залікувавши рани, но
го український побратим
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СЕМІНАР ПРОПАГАНДИСТІВ
У Будинку політосвіти 

обкому партії почав робо
ту обласний триденний се
мінар пропагандистів по- 
літгуртків «Наш Ленін- 
ф>ким комсомол», «Молодівслухачів, використанню
Іїрб партію», «Біографія елементів педагогіки і пси-

. . < кііін.і.-. хології у пропагандпет-
& часники семінару про- ській роботі тощо.

слухали лекції з питань 
дальшого поліпшення ідео
логічної роботи, одержали 
методичні поради по орга
нізації самостійної роботи

> використанню

ГОСТІ
З БОЛГАРІЇ

У Кіровограді перебуває 
молодіжна група туристів 
з НРБ, яку очолює голова 
Толбухінського бюро мо
лодіжного туризму «Орбі

та» Ілля Стратієв.

Болгарські друзі ознайо
милися з містом, побували 
па заводі «Червона зірка». 
Воші зустрінуться зі сту
дентами Кіровоградського 
інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня, курсантами КВЛУ.

Завтра туристи відбува
ють на батьківщину.

«=*■

умов

фізичного

20 РОКІВ ТОМУ XIV СЕСІЯ ГЕНЕ-

духовного й РАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН ПРИЙНЯ- 

Г ЛА ДЕКЛАРАЦІЮ ПРАВ ДИТИНИ

Г
тичних країн у 

оптимальних

— Досягнення СОЦІдЯІС-

створенні

[
розвитку дітей переконли

во свідчать про те, що 

цілком реальна побудова

<3 ст о у.

3 ПОШТИ ВІДДІЛУ ШКІЛЬНОЇ 
ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

рівновагу сил, що склала-| 
ся в Європі, забезпечити 
агресивному блоку НАЮ _ 
військову перевагу. Ліде- І 
ри НАЮ намагаються при- І 
ховати від громадської к 
думки в Західній Європі | 
той факт, що ці ракети мо- ■ 
жугь нести- нейтронні за
ряди. Якщо їх пустять у І 
хід, школи, дитячі садки і | 
парки збережуться — але 
тихими й пустими, бо їх 
маленькі господарі по
мруть нестерпною смер
тю. Хіба це не жахливо!

Жінки — члени МДФЖ 
звернулися з листами до 
президента США, до ке
рівників Великобританії, 
ФРН, Голландії, Бельгії і 
закликали їх б ім я свя
щенного права кожної лю
дини, і передусім 
дитини, — права 
тя — розірвати 
коло гонки озброєнь, 
допустити розгоріання но
вої ракетно-ядерної зброї 
в Західній Європі.

Гаряче 
конструктивні 
Радянського 
свідчать про 
зміцнити політичну 
рядку і доповнити її роз
рядкою військовою, зміц
нити довір'я між держава
ми з різними політичними 
системами, відзначила 
М. Віре-Тоумінен, МДФЖ 
закликала політичних дія
чів Заходу здійснити невід
кладні позитивні кроки у 
відповідь на новий вияв 
доброї волі з боку СРСР 
та інших країн соціалізм/.

— Національні організа
ції, що входять до складу 
МДФЖ, — сказала напри
кінці М. Віре-Туомінен, — 
нині розгорнули велику ді
яльність, пояснюючи наи- 
ширшим масам жінок у 
Європі значення радян
ських ініціатив, прагнучи 
розкрити очі на небезпе
ку, яку неминуче принесе 
розміщення нових ракет 
США, що перетворюють 
Європу у військовий полі
гон НАТО. Вони проводять 
мітинги і демонстрації, 
збирають підписи під за
кликом зупинити смерть, 
поки вона не ввійшла в 
наш дім. Кампанія протес
ту жінок у Західній Європі 
наростає. Ми глибоке 
переконані, що її успіх од
ночасно означатиме новий 
крок на шляху справжньо
го втілення в життя декла
рації прав наших дітей.

А. БУРДАНОВ, 
кор. ТАРС.

Берлін.

в УЛЬЯНОВЦІ ВІДКРИВСЯ 
МУЗЕЙ.

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАБЧИЙ

...Документи про засе
лення краю, гайдамаччину 
1755—1/57 років. На сте
лажах — серни, наколе-'- 
лики сохи, жорна, старо
давні монети, селянське 
хаіьє начиння сивої дав
нини.

Окремі експонати від
творюють історію цукро
вого заводу. Іуг 19/2 ро
ку був створений перший 
у районі комсомольський 
осередок. Через два роки 
на мітингу, приссяченсл\у 
пам’яті В. І. Леніна, робіт
ники підприємства вирі
шили просити Радянсокий 
уряд присвоїти заводу і 
селищу ім я вождя проле
таріату — В. І. Ульянова. 
Влітку 1924 року ЦБК 
СГ'СН задовольнив це 
грохання.

Експонати наступного 
залу нагадують про події 
часів Великої 
...Жорстокий окупаційний 
режим. 2492 
відправлено 
ську каторгу. Але пагрю-

ти не склали зброї. Баїаїс 
матеріалів пов язано з 
підпільною організацією 

с-рвона зірка», що діяла 
у селі Вільховому. На 
стенді — портрет комсо- 
молки-підпільниці Валі 
Шевченко, розстріляної 
гітлерівцями. її ім я при
своєно першій Ульянов
ській середній школі. Тро
хи далі — партизанські 
листи, портрети землт.кі^- 
мелоземельціз, Героїв Ра
дянського Союзу.

Третій зал присвячений 
сьої оденню. Тут розпові
дається про славні діла 
хліборобів, що зоирають 
чи не найвищі в оЬльсті 
врожаї, про тваринників, 
про новоОудови району.

А ініціатор створення 
цього музею і його орю- 
Нізатор — учитель нашої 
школи Дмитро Маркович 
Дрс зденко.

М. КОСАРЧУІС, 
десятикласник СШ № 2.

м. Ульяновка.

Вітчизняної.

мо-
ли-

ульяносці 
на фашисі-

кожної 
на жит- 
порочне 

не

вітаючи нові 
пропозиції 

Союзу, що 
прагнення 

роз-
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І Заради щастя дітей

школи

ЦІКАВІ ЗНАХІДКИ

дум-

Світ-

Нев- 
війни 

Черво-

і веде 
бойових 

десантників 
Написав Так музей допоміг роз

шукати бойового побрати
ма, якого втратив Д. М. 
Боцман у перші дні війни.

Нинішнього, ювілейного

суспільства, де теперішнє 
й майбутнє підростаючого 
покоління забезпечене і 
гарантоване, — сказала в 
розмові з кореспондентом 
ЇАРС Генеральний секре
тар Міжнародної демокра
тичної федерації жінок 
М. Віре-Туомінен.

20 листопада 1959 року 
вперше в історії людегза 
Організація Об єднаних 
Націй прийняла Деклара
цію прав дитини, діти всіє: 
ЗеМЛІ, ГОЇОрИГоСЯ в ній, 
незалежно від їхнього по
ходження, кольору шкіри і 
соціального становища 
батьків мають право на 
здоров я і розвиток, лю
бов і розуміння, на захист 
і першочергову допомогу, 
на виховання в дусі доуж- 
би між народами. Відтоді 
минуло двадцять ~робв. 
Останній з них — ювілей
ний — був по оголошений 
Організацією 05 єднаних 
Націй Міжнародним роком 
дитини.

Кожному з нас ясно, 
підкреслила М. Віре-Туо
мінен, що становище дити
ни невіддільне від стано
вища її близьких, її сім’ї, 
від умов життя всього су
спільства, в якому вона пе
ребуває. Діти зворушуюсь 
нас особлизо глибоко: ад
же дитина — це продов
ження нашого «я», її очи
ма ми сподіваємось поба
чити майбутнє.

Проведення Міжнарод
ного року дитини пок-.па
ло разом з тим, які ілибс- 
кі перетворення необхідні 
в багатьох країнах світу 
для того, щоб права дити
ни, про які г оворитпся в 
декларації, знайшли сеоє 
здійснення. Міжнародний 
рік дитини сприяв тому, 
щоб привернути увагу як 
урядів, так і широких кіл 
'громадськості до станови
ща дітей — до одні-’ї з 
найгостріших проблем су
часності. В багатьох краї
нах пройшов ряд зустрі
чей, семінарів і дискусій, 
присвячених дітям і їхнім 
проблемам. жінки,

нор- 
ходи-
BOHk'
пра-
Азії, 
Аме-

обгднані в Міжнародній 
демократичній федерації 
жінок, заявила Г енераль- 
ний секретар МДФЖ, не 
можемо приховати най
глибшої тривоги і занепо
коєння у зв'язку з тим, що 
в багатьох країнах світу 
принципи, проголошені 
Декларацією прав дитини, 
грубо порушуються. Сотн 
мільйонів дітей у світі жи 
вуть в умовах злиднів і по
стійних нестатків. Вони нє 
мають можливості, 
мально харчуватися, 
ти до школи. Змалку 
поиречені на важку 
цю. Тільки в країнах 
Африки, Латинської
рики, за даними ЮНІСЕФ, 
550 мільйонів дітей терп
лять від недоїдання, хво
роб, злиднів. Лише одна 
дитина з п’яти отримує в 
цих країнах медичну допо
могу. Дитяча смертність 
лишається дуже високою.

Справді трагічним є ста
новище дітей, які живуть в 
умовах расизму та апар
теїду, в умовах фашист
ських режимів, іноземної 
окупації. Це діти, позбав
лені дитинства, позбавлені 
найелементарніших прав. 
Хто з нас без хвилювання 
і болю може думати про 
дітей Палестини, Півден
ної Африки, Чілі?! Та вони 
ж і викликають почуття 
гордості — це діти, чия 
людська гідність лишає
ться незломленою, діти, 
які беруть разом із дорос
лими участь у боротьбі за 
життя, за краще майбутнє, 
продовжувала М. Віре-Туо
мінен.

Діти терплять від злид
нів і несправедливості, во
ни є жертвами кризи, що 
загострюється і в промис
лово розвинутих капіталіс
тичних країнах. На них 
тяжко позначається безро
біття батьків, незабезпе
ченість і невпевненість у 
майбутньому. Засоби ма
сової інформації в країнах 
капіталу отруюють свідо
мість дітей пропагандою 
насильства і війни. Особли-

во скрутним є в цих краї
нах становище дітей етніч
них меншостей: індійців, 
иегрів, пуерторіканців та 
інших. їхня доля — голод, 
злидні та безгірав я. Всі ці 
проблеми були в центрі 
уваги конференції «За 
мирне й щасливе майбутнє 
всіх дітей», яка проходила 
в Москві у вересні 1979 
року і яка стала найважли
вішою подією в Міжна
родний рік дитини. Кон
ференція підкреслила не
обхідність прийняття ООН 
Конвенції прав дитини, 
яка стала б міжнародним 
документом, обов язковим 
для кожної держави, що 
ратифікувала його.

Захищати дитинство, за
явили учасники конферен
ції, неможливо, якщо ді
тям не буде забезпечено 
миру.

Конференція звернулася 
до урядів парламентів усіх 
країн, до ООН із закликом 
зробити все можливе, щоб 
забезпечити права дітей і 
серед них основне — пра
во на саме життя, яке 
же бути забезпечене 
ше за мирних умов.

— І сьогодні, — заявила 
М. Віре-Туомінен, — міль
йони жінок, об'єднаних у 
лааах МДФЖ, висловлю
ють своє обурення тим, що 
а Міжнародний рік дитини, 
коли все прогресивне люд
ство, всі люди доброї волі 
виступають за те, щоб за
безпечити мирне й щасли
ве майбутнє дітям нашої 
планети, мілітаристські ко
ла виношують нові плани, 
спрямовані на посилення 
гонки озброєнь і загост
рення обстановки у світі. 
Члени МДФЖ висловлю
ють рішучий протест про 
ти планів США розмістити 
на території Західної Єв
ропи нові ракети з ядер
ними боєголовками. Ці не
безпечні плани являють 
собою серйозну загрозу 
справі миру в усьому світі, 
життю і щастю наших ді
тей. їх мета — порушити

Десятикласниця Митрофанівсьної середньої 
Новгородківсьхого району Таня ГРИГОР’ЄВА — від
мінниця навчання, бере антивну участь у громадсько
му житті. Таня — член редколегії шкільного «Комсо
мольського прожектора».

Фото С. ФЕНЕНКА.

ЗУСТРІЛИСЬ БОЙОВІ ПОБРАТИМИ УКРАЇНЕЦЬ 
ЖДАНОВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ І РОСІЯНИН 
НОВОСИБІРСЬКОЇ ОБЛАСТЬ ЯКИЙ НИНІ ЖИВЕ

ДМИТРО МАКАРОВИЧ БОЦМАН З МІСТА 
ГЕОРГІЙ ПЕТРОВИЧ ГІЛЬОВ, УРОДЖЕНЕЦЬ 
В СВІТЛОВОДСЬКУ.

Дмитро Боцман знову по
трапив на фронт. Його на
правили в 21-у роту роз
відки 3-го повітряно-де
сантного корпусу. Воїн хо- 

* - Кавчачі,
визво-

У країну, 
гро-

робро бився на 
під Сталінградом, 
ляв від фашистів 
Білорусію, Польщу, 
мив ворога на його влас
ній території. Закінчив 
війну в Берліні, начальни
ком розвідки 350-ї стрі
лецької дивізії.

Батьківщина високо оці
нила ратний подвиг хороб-

рого сина українського 
народу, удостоївши його 
дев’ятнадцяти урядових 
нагород. Серед них — ор
дени Олександра Нез- 
ського, Вітчизняної 
першого ступеня, 
ної Зірки.

ПОНАД ЗО років 
пошук своїх б 

побратимів - і 
Д. М. Боцман, 
якось у Музей повітряно
десантних військ Радян
ської Армії, що у місті 
Рязані. І якими ж радісни-

ми іскорками засяяли очі 
колишнього гвардійця, ко
ли йому надіслали з му
зею адресу Г. Т. Гільова!

«Невже це той самий 
ГілоОВ, з яким я починав 
свою службу у далекому 
37-му?»—бентежила 
ка.

І він пише листа у 
ловодськ...

Так музей допоміг

року, коли трудящі нашої 
багатонаціональної Бать
ківщини відзначають 325- 
річчя возз'єднання Украї
ни з Росією, друзі зустрі
лися. Через 38 років роз
луки...

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий позаштат
ним відділом органі
заційно-масової робо
ти та військово-патріо
тичного виховання 
Світловодського 
ськкому ДТСААФ

Влітку в нас, студентів 
історичного факультету Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту, була пер
ша практика — археоло
гічна. Одна група майбут
ніх учителів-історпків зай
малася дослідженням грун
тового скіфського могиль
ника та двох курганних 
поховань поблизу м. Світ- 
ловодська. Інша група пра 
цювала в селі Комаровому 
Кельмепецького району 
Чернівецької області. Екс
педиції очолювали канди
дати історичних паук П. Т 
Ковпапснко та Г. і. Смир
нова.

З перших днів роботи в 
Комаровому ми знайшли

черепки, кремінні вкладиші 
від серпів, бронзову про
колку. Вони — свідки жит
тя людей IX—VIII століт
тя до нашої ери. Та найці
кавішими були розкопки 
залишків трьох стародав
ніх жител. Тут ми виявили 
чимало уламків гончарних, 
кістяних, кремінних виро
бів, попелу. Знахідки ха
рактеризують культуру пе- 
редскіфського періоду на 
території Подністров’я 1 
допомагають нам краще 
вивчити історичне минуле 
рідного краю.

С КАРДАШ, 
студент 22-ї групи іс
торичного факульте 

ту КДПІ.
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НА
ФРАГМЕНТ 
ТАНЦЮ.

ЗНІМКУ:
З

УСПІХОМ 
ПРОХОДЯТЬ Б 
ОБЛАСТІ ВИ
СТУПИ ЦИГАН
СЬКОГО ЕСТ
РАДНОГО МО- 
ЛОДІЖН ОГО 
АНСА М Б Л Ю 
«МЕЛОДІЇ РО
МЕН» (ХУДОЖ
НІЙ КЕРІВНИК 
ОЛЕКСА Н Д Р 
ІВАНЕСКУ).

Фото Б. ГРИБА.

МОЗАЇКА

Марафонське
ГОНІННЯ

Досягнення, встановлене 
японським перукарем Ісао 
Цутія-зі швидкісного голін
ня, мабуть, так і не потра
пить на сторінки книги не
бувалих світових рекордів 
Гін несеа. Минуло всього 
лише кілька тижнів відтоді 
як він умудрився поголити 
за годину 223 чоловік, за
тративши в середньому на 
одну персону 16 секунд. 
Рекорд Ісао Цутія влетів у 

• копієчку — він найняв па 
час «змагань» студентів, 
Заплативши кожному 3000 
іеіі за «бороду». І ось ре
корд знову побито. Пальма 
першості перейшла до 
глійського цирульника 

. рі Харлея.

ан-
Ген-

„Кумуйте 
шматочки 
надгробника“

Американське місто. Мем
фіс (штат Теннессі), де зна
ходиться могила «короля» 
рок-н-ролу Шшіса Преслі,
який номер два роки тому, 
стало місцем

паломництва численних ша
нувальників його таланту. 
Цим не проминули скорис
татися всякого роду ділки, 
а то й просто пройдисвіти, 
котрі намагаються погріти 
руки на «сувенірному бу
мі», що процвітає гут.

Свою частку від «золотої 
жилії», яка не бідніє, вирі
шив урвати і якийсь Вільям 
Карвіл — власник невелич
кої майстерні по чистці одя
гу. Після того як останки 
славнозвісного співака були 
перенесені па нове місце і 
поховані в ного маєтку, 
Карвіл придбав надгробну 
плиту з першої 
Преслі. Розпилявши 
дво гонінні гранітний 
ліг па тисячі дрібних 
точків, піп оголосив 
продаж по 80 доларів за ко
жен ІГоний бізнес, за роз
рахунками спритного чис
тильника одягу, дасть йому 
можливість збити круглень
кі достатки. Проте, як каже 
сам Карвіл. матеріальний 
бік справи для нього не го
ловне. «Я просто почувати
му себе ВИННИМ, якщо не 
поділюся тим, що маю, з 
шанувальниками Елвіса», — 
заявив він кореспондентам.

В.

з ЛОГИЛІ1 
майже 
моио- 
шма- 

!1ро ЇХ

15 листопада 1979 року

справжнього Вашінгтои.

КУХДРЕНКО, 
нор. ТАРС.

Е спорт
БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

У ВУЗЬКОМУ КОЛІ
Протягом двох днів у 

приміщенні ДЮСШ об
ласного спорткомігету 
проходила, традиційна від
крита першість області з 
класичної. боротьби на 
приз нашого земляка чем
піона світу Д. Г. Посунька. 
З ній узяли участь понад 
70 юнаків 1963—1964 ро
ків народження з Полтави, 
Кривого Рога, Кременчука 
та Кіровоградщини. Пере
можцями у своїх катею- 
ріях стали кіровоградці 
М. Кривошеїн, А. Федо
ров, О. Гаваза, Л. Дейне
га, А. Гудак, А. Марченко, 
О. Шишненко, Ю. Шевкун, 
А. Андрієнко, криворіжці 
І. Войтехович, В. Славянов 
і новомиргородець 1. Мз- 
зиленко.

У командному заліку на 
вишу сходинку п'єдесталу 
пошани піднялися пред
ставники обласної ради 
товариства «Трудові ре-

зерви», які набрали 58 
очок. Друге місце посіли 
борці ДЮСШ відділу на
родної освіти з Новомир- 
города. У них 44 очка. На 
два очка менше у спорт
сменів , кіровоградського 
«Колоса», . їм дісталася 
бронзова нагорода.

Наприкінці скажемо, що' 
нинішні змагання були 
менш представницькими, 
ніж усі попередні. Невдало 
виступили борці ДЮСШ 
спортклубу «Зірки», їх на 
килимах було лише чоти
ри. Тому й не дивно, що 
вони записали до свого 
активу тільки тринадцять 
очок і опинилися на сьо
мому місці (торік були 
третіми). У них, як ні у ко
го іншого, є всі умови для 
культивування боротьби, 
адже школа спеціалізо
вана.

Про ставлення керівни
ків Кіровоградської № З 
та Новзукоаїнської ДЮСШ 
відділів народної освіти 
до цього виду спорту свід
чить і той факт, що вони 
зовсім не виставили коман
ди на ці змагання. До ре
чі, це вже повторюється 
другий рік підряд.

В. ШАБАЛІН.
-------------------

5ВС
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мелодії. 
тварин.

СУМНІ РЕКОРДИ ипв
XL

ПЕІ-’ПІА ПРОГРАМА. 8.00 
•— «Час*. 8.40 — Гімнасти-- 
на. 9.05
— Худ 
зустрічі 
на». 5-а

— Умілі руки., 9.35 
телефільм «Місце, 
змінити не мож- 
серія 11.00 — «ран. 

крпа пошта». 11.30 — Для. 
вас. батьки. 12.00 — Це іш 
можете. 12.50 — Музичний 
абонемент. 13.30 — Тираж 
спортлото. 13.45 — «Здо. 
ров’я». 14.45 — «Початок 
біографії*. Док. телефільм. 
15,45 — Народні "
16.00 — У світі 
17.00 — Музична програма.

— Мультфільм. 18.20 
Соловейчик. «Ватага 

вітрів». Телссцек- 
. Історія 1-а — «Вік- 

19.05 — < СпівдіП’ж- 
Тележурпал.

17.45 ■
— С. 
«СІМ
такль.
но». ____ ___ ,
Ність». Тележурнал. 19.50
— «Цезар і Клеопатра». Те
леспектакль за п’єсою 
Й. Шоу. Частина 1-а. 21.00
— «Час*. 21.35 — «Цезао і 
Клеопатра». Частика 2-а.. 
22.40 — Вечірні мелодії.

э планом
от-

КО.'ИНС-

СЛСЕО 
преф-

Всі раділи 
справились непогано, 
же, за традицією 
му — премія.

...Пєрши.л узяв 
голева місцевкому 
спілки:

— Ми вирішили виділи
ти більші суми тим, хто 
має меншу зарплату. При
міром, нашій прибирагь- 

| ниці — піесотЦ на путів- 
I ну в будинок відпочинку, 
і У старшого виконроба 
І Леопольда Борисовича 
І зупинилось серце. Мабуть, 

секунд п’—• --------- - —
і тім так
| аж жили 
5 нались.
; — Як це тек? Я у друго

му кварталі дав сто і сім 
десятих процента. На тре-

■ тій — теж немалий гак. Я 
і бігаю, я вибиваю матерів- 
! пи, нерви чикрижу.,.

— І одержуєте за це в 
І чотири рази більше ніж 

Мєлснія Олексіївна. Вона 
й в нас тридцять літ працює.

Незесні йде на пенсію.
■ — От тоді хай і їде на 

8 курсоти, хсч : на сто ро-

ЯТЬ СТОЯЛО, а ГІО- 
закалатало, що 
на собі повипи-

Леопольд Бо-ків, — палав
рисовим.

Грлова місцевкому, ли- 
бень, не чув, як висіукува- 
по серце в грудях викон
роба, і взяв зі столу бла
китний конверт.

— Будь ласка, /Леланіє 
Олексіївно!!!

Леопол> д Борисович вибіг

ї

Сьогодиі я хочу повести 
мову про деяких молодих 
робітників кіровоградсько
го заводу «Червона зір
ка», які будь-іцо домагаю
ться популярності. Пі, не в 
праці, не в спорті, не в ху
дожній самодіяльності, а в 
злісній пиятиці. «Герой
стве» їхнє вимірюється не 
тільки випитими чарками 
спиртного, а іі кількістю 
відвідин міського медви
тверезника. -

Вже восени 
«прославився» 
Олександр
який видудлив на 
•100 грамів горілки і попав 
у витверезник. Сюди про- 

...... '“ двох років 
вчетверте.
Олександра 

впхнлив- 
оковитої,

цього року 
23-річний 

Ложсіппик, 
весіллі

тягом останніх 
він потрапляє

Ровесник 
Сергій Шостак. 
цін 200 грамів

відвідав медвн тверезник 
уп’яте.

Трохи скромніш! цифри 
ілюструють хмільне до
звілля зовсім молодих за
водчан Бориса Квіксра, 
Сергія ІІаумова і Василя 
Ллексаидрова, які пЬбува- 
ли в згаданому міліцей
ському закладі лише по 
два рази...

На жаль, список захме
лілих мервонозорівців ком
сомольського віку, яких 
підібрали на вулицях міс
та працівники медвитве
резника. цими іменами не 
вичерпується. «Персе пали» 
у пас цього року- Володи
мир Касяпенко, Сергій 
Метслкіи. Олег Мамалат, 
Олександр Петюков та 
інші.

Мені здається, що в зав
комі комсомолу «Червоної

зіркн», в цехових комсо
мольських організаціях (а 
вони досить численні) 
не дають рішучої
горезвісному Бахусу. 
ятика 
треба боротися 
колами 
ІІОВОІО 
ботою 
активу

тс 
відсічі 

Ни
це зло, з яким

не прото- 
і лозунгами, а ді- 

повсякдеппою ])О- 
комсом'ольського 

з кожним молодим 
випивакою. Треба -залуча
ти любителів спиртного до 
участі в суспільно корис
них справах.

Не забуваймо, то від 
чарки до злочину — всьо
го один крок. 1 йому не
обхідно запобігти сьогодні. 
Бо завтра може бути 
пізно...

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
'— Новини. 10.15 — Док. те
лефільм «36 радощів». 11.15
— Коннерт камерної музи, 
кп. 11.50 — «Чарівна кало
ша». Лялькова вистава. 
12.10 — «Кіломеридіани». 
13.40 — «Закон і ми». 14.10
— Музичний фільм «Пісні
щастя». 15.10 — «Суботній 
репортаж». 15.40 — «Впе
ред. орлята!» 16.10 — «Ком
сомольська традиція».
16.55 — «Галузь: досвід,
проблеми». 17.40 Кон
церт. 18 05 — -Джере
ла». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Сьогод
ні — Міжнародний день 
студентів». 20.35 — < В е<1іі- 
рі — пісня». 20.45 -- «На. 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Вічний поклін.». 
З серія. 'кінченій —
ковкнн.

•е

ПЕРЕТВОРЕННЯ ГІРСЬКОГО ВОСКУ
Щоб пройти нурс ліку

вання медичним гірсьним 
воском, жителям багатьох 
міст тепер не обов’язково 
їхати на прикарпатські ку
рорти: Борисласське 
неритне 
почало 
аптекам

озо-
РУДоу правління 

поставляти його 
країни.

зводячи погляду з розпа
шілого виконроба. Потім 

Тількитеж став паленіти.
в керуючого, крім нервів, 
ще й голова була. Він по
думав і сказав спокійно:

— То премія не за план. 
То місцевком свою допо
могу жінці запропонував. 
А ваша премія — в бух-

у коридор і почав шукати 
двері з написом «Керую
чий». Сто разів заходив 
туди, а це раптом заблу
кав. Ага, ось вони!

...Стоїть перед керую
чим трестом і знову па
леніє:

— Ось вам заява на роз
рахунок. Мене принизили! 
Мені авторитет підсікли! 
Премію якійсь бабі дали, 
а я... Коротше так — або 
я, або зо їв.. ЕиГ «сайте...

Якйс.сь ДБІ—той »випи
ни керуючий мовчав,

галтерії. Зазтра всіх, хто 
заслужив, відзначатимемо.

Виконроб простягнув ру
ку до заяви. Але керую
чий підсунув її ближче до 
себе.

— Ви що, передумали 
так швидко?

— Та ні...-Я теж — зз... 
хай їде ця жіночка, — по
чав осідати. — Вона справ
ді дуже беручка до робо
ти. І я, як член профспіл
ки. завжди за... за тих, хто 
з нами йде вперед.

Керуючий підійшов

О. ҐІІСКУНОВА, 
інспектор по профілак
тиці Кіровоградського 
медвитверезника.
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Озокерит має унікальні 
цілющі властивості. На
кладений на тіло, він знач
но довше, ніж лінувальні 
грязі чи паргіф'н, віддає 
тепле, водночас виділяючи 
активні біолегічні 
ни. Усе це сприяє

речови- 
поліп-

вікна, за яким височіли 
крани.

— Так, /Аеланія Олек
сіївна заслуговує похвали 
і премій. А на вашій діль
ниці... ,Отой дім ви абияк 
добудували і тепер рапор
туєте про дострокове 
виконання завдання. Бо 
хочете премій. Правда,

ГУМОРЕСКА

/------------------------------------
там не облицьована зов
нішня стінка фундаменту. 
Але ж ви ще забули про 
будинок, який мали пода
рувати новоселам у пер
шому кварталі,

— Я ж не собі, я для 
всіх.... Ну, помилився. Хто 
не працює, 
ляється...

— Якщо так, то хай на 
вашій заяві 
золюцію 
Олексіївна. Захоче вена у 
вашому вагончику підмі
тати працюйте. Відмо-

той не поми-

поставить ре- 
сама Меланія

шенню кролообйу. поси
ленню обміну речовин, 
швидкому розсмоктуванню 
вогнищ запалення. Причо
му внаслідок своєї низької 
теплопровіпнсе.ті навіть ду
же нагрітий озокерит не 
викликає опіків.

Ю. РОМАНОВ, 
кор. ТАРС.

— підвищуйте SB-виться
теритет в іншому місці. Бо 
тут премією НВВІТЬ Б один 
мільйон
туєте...

— Ні, 
чий. Ви 
зуміли... 
ден, що 
о ПОТІМ 

дальним...
— Бо вона раніше від 

усіх прийшла на цю будо
ву. Відповідальною. ) ви
мітала сміття, яке ви зали
шаєте.

— Та повірте мені... я 
не знав, що то відкрите 
засідання місцевкому. Я 
думав — підсумки квар
талу.

— Підсумки життя. А ви 
сиділи й дрімали, і сни
лась вам премія, а не об
лицьований фундамент. 
Тому резолюцію писатиме 
тітка Меланка. На відкри
тому 
кому...

ви його не вря-

товаришу керую- 
мене не так зро- 
Я тільки не зго- 
їй першій дають, 
уже нам, відлові-

засіданні місцев-

І

І

м. КРОК^^|

ПЕРША ПРОГРАМА. 15.55
— Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — «Рес
публіканська фізпно-мпте. 
матичиа миколя». 16.45 -- 
«День за днем». <К-ч). 16.53 

’— «Сонечко». 17.30 — Со
ціальний иорірст колекти
ву шахтоуправління імені 
Леніна виробничого об’єд
нання «ВЬрошиловгоа іву- 
гілля». Передача 4. 18.00 — 
Реклама. Оголошення .18.30
— «Комсомольський харак 
тер». 19.00 — «Актуальна 
камера» 19.30 — О. Глазу
нов. ба симфонія. 20.05 — 
«Львівська кераміка». 20.50 
--«Па добраніч, діти!» 21.00

■ «Час». 21.35 — По вули
ці Нежданого!’.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00^
— Повний. 10.10 — «Пісня 
скликає доузів». 10.55 — 
Лауреати Державних пре
мій СРСР 1979 року в га
лузі науки і техніки. 11.25
— М. Стрельїіиков. «Холоп
ка». Вистава. 13.35 — «Ха- 
тіпп.'а-вертинка». 14.05 — 
«Доброго вам, здоров’я». 
14.35 — «Екскурсія -на на 
те прохання». 15.20 —
«•Спогад». Літературна пе
редача. 16.25 — «Слана
Солдатська*. 17.30 — Худ. 
телефільм «Пісні пан хма 
рами». 18.30 — Концепт 
фортепіанної музики. 19.00
— Балетна сюїта. -»Іспан
ські мініатюри». 20.30 — 
Док. телефільм. 20.45--«Па 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час» 21.35 -- Тслетурпір 
«Сонячні кларнети». По за
кінченні — новини.
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