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,5фХ0ЯЛЙр. • taep, 25 жовтня W80 року • е
ХРОНІКАГ“ Кмгмпши і працівники радгоспів!

бутньому врожаєві! (Із Зсилннів ЦК КПРС).

Т руд — натхненний
Ударно трудяться на ие- 

редз’їздівсьній вахті юнанн 
та дівчата колгоспу імені 
Компанійця НоБомиргород- 
ського району. Так, члени 
Номсомсльсько -молодіжно
го загону, счсліоезногс Ле- 

. рнідом Мсрсзегичем, пе
ред почгїком осінніх по
льових робіт, взявши підчи
щені соціалістичні зобов'я
зання, дали слово за 50 ро
бочих днів швидко і якісно 
зібрати урожай кукурудзи 
на 76 гектарах. А це зна- 

•> чить, що кожен з них поси
нен працювати так, щоб ви
конувати щодень ЛО ПІЕТО- 
рк-дні норми.

У розпорядженні КОМСО
МОЛЬЦІВ — трактор Ї-15СК, 
нукурудзо-збиральний ком
байн «Херсонець-7», кіль
ка автомашин. Молоді водії 
Василь Морозевич, Володи
мир Дранко, Григорій Поно
маренко, Анатолій Клисун 
та Микола Сай роблять що
дня по І0—55 рейсів, пере
возячи збіжжя із поля до 
колгоспних засік. Дн ями

Не зарадиЦього разу Григорій Мандрила, якому комітет комсомолу доручив випускати «блискавки», просто не міг дати стереотипний текст: «Накопав, перевиконав».,. і таке інше. Сумління не дозволяло. Адже таких результатів, як комсомольсько - молодіжний екіпаж Бориса Черкони, ще не показував жоден колектив. Григорій не раз бував у полі, бачив, що не в ідеальних умовах трудяться хлопці. Грунт після неданніх дощів занадто мокрий, налипає па колеса, перешкоджає роботі механізмів. І есє ;к — 11,4 гектари при нормі Б,5. Понад два завдання «витягнув» сьогодніРКЄ 6 Бориса Чернова. І Григорій написав у «блискавці»: «Це — рекорд нол- госпу і району. Спасибі, ** хлопці, за сумлінну працю!»Бони справді молодці — начальник комсомольсько- молодіжного екіпажу Борис Чернов та його товариші Леонід Гріпвлно, Іван Чорний, Оленсій Лимаренко. Олександр Іванов. Що їм мряка, коли

вони іі справжнього дощу не бояться І манніті не відводять, бо хлопці власними руками підтягували кожну гайку. перевіряли кожен вузол. «Блискавка» розповідала про рекорд. 1 рекорд для екіпажу Бориса Чернова став нормою. Скажімо, чотирнадцятого жовтня хлопці виконали буряки па 10,2 гектара. Всі корені перевезли на приймальний пункт, гичку -- в силосні траншеї. Власне. важко згадати тоіі день. коли б комсомольсько-молодіжний СКІ- иаж зібрав корені менше, ніж з десяти гектарів.— Чудові механізатори, — захоплюється хлопцями Інструктор Компані- ївськоіо райкому комсомолу Сергій Болгаров. — Будь-яку роботу викопують з душею. Па рахунку Бориса Червова, наприклад. 960 гектарів умовної оранки та 70 кілограмів зекономленого пального.Так, молодь прекрасно показує себе скрізь. Піднімав Пориє своїм Т 74 зяб — обліковець проти його прізвища Із задово-

I

комсомольсько - молодіж
ний колектив уже перейшов 
екватор сеосї ударної вахти 
на кукурудзяному полі. Він
— володар перехідного
червоного прапора право
флангових соціалістичного 
змагання на осінньому но- 
пг. - ■ -

Справді, робота спорить
ся. Бо працюють хоч і мо
лоді, але вже досвідчені 
механізатори. Так, Леонід 
Морозевич — начальник 
збирального агрегату — за 
ударну працю нагородже
ний нагрудним знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодий гварді
єць п ятирічки». Нині НІН 
працює на тракторі, але ос
воїв ще одну спеціальність
— водія автомобіля. Власне, 
у його загоні майже кожен 
володіє 2-3 суміжними ме
ханізаторськими спеціаль
ностями, що, зрозу/ліло, 
сприяє успіхові на осінньо
му полі.

... Тільки-но починає сві
тати, як хлопці вже виходять 
у поле. Разом з ними часто

можна побачити і комсо
мольця Віктора /Лазура, 
який виконує нині обов’язки 
бригадира тракторної
бригади: звичайно ж, Віктор 
цікавиться, як справи у мо
лодіжного загону, в коли 
треба — допоможе і словом 
і ділом. .

Та не тільки, зрозуміло, 
на кукурудзяних ланах, е й 
на бурякових плантаціях, 
тваринницьких фермах — 
скрізь трудяться комсо
мольці господарства. Як їм 
х<ивегься, я:с працюється? 
Секретар комсомольської 
організації колгоспу Люд
мила Багно завжди з ними 

■— зі сеоїми спілчанами. 
Скрізь встигає. Такий обо
в'язок комсомольського ва
тажка. Тож на тракторному 
стані — завжди свіжа 
«блискавка», вітальна теле
грама на адресу кращих 
ко/лсомольців... А значить 
робота йде ударно, труд — 
/молодечий, нстхненний.

Л. БОРОНА.

славил иням вписував найвищі показники. І зараз трудяться хлопці не заради слави. У колгоспі ще залишилось збирати понад сто гектарів цукрових буряків, чимало соняшнику, кукурудзи. Все це треба петлі пути зібрати до того, коли підуть затяжні ДОШІ, а потім заморозки скують землю.Борис Чернов впевнений: упораються вчасно. І не тільки зберуть вирощене, а й додатково закладуть в траншеї сотні тонн силосу. Попереду його комбайна веде гнчкозбн- ральпу машину БЛЇ-6 молодий механізатор Леонід Гриценко. Хлопець знає, наскільки в і дпо'в 1 д а л ы і а його роль в екіпажі. Адже вій готує для комбайна фронт робіт. Зріжс він. приміром, за день гичку па 10—12 гектарах поля, і решті механізаторів уже не хочеться, просто ніяково залишати якусь ділянку незібраною. А пічна разом з бадиллям кукурудзи та йншімн компонентами лягає в силосні траншеї.— Скільки її ;Ь день доставляють з поля?

Дслинсьна
Понад 2000 гектарів ку

курудзи па зерно скосили 
м ех а 11 і з а то р п Дол 11 не ь кого 
району. Серед лідерів — 
трудівники колгоспу імені 
Щорса, які зібрали качанис
ту на площі 350 гектарів.

Па полі тут трудиться ба
гато молоді. Комсомолець 
Сергій -Остапенко, наприк
лад, своїм «Херсонцсм-7» 
скосив кукурудзу на 54 гек
тарах і зібрав 2700 центне
рів зерна. Щозміни при нор
мі 3,9 гектара він викошує • 
качанисту не менш, як па 
4,5 гектара. Сергій Остапен
ко утримує першість у со
ціалістичному змаганні се
ред молодих комбайнерів 
Долипського району.

Бобринець
Хорошими трудовими ус

піхами зустрічають XXVI 
з'їзд КПРС комсомольці та 
молодь району. Нині пори
ла трудовій вахті на честь 
г: я р: і іі і и и’л И-' ? р ■ П л н кл а - 
дії зепїяжііої праці покачу
ють на збиранні буряків 
комсомольсько - молодіжні 
екіпажі Олександра Чепс.тч 
з колгоспу «Родина- та но
го колеги з колгоспу імені 
Суворова Павла Сергієвка. 
Па рахунку першого — 1987 
тонн накопаних буряків, 
другого — 1976 тонн. Швид
ше вивезти корені на прий
мальний пункт прагнуть во
дії району. Так. молоді шо
фери колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Василі, Остап
чук та Ніктор Луксвець сво
їми автомобілями щодня 
роблять но три і більше 
рейси па відстань 70 кіло
метрів. Спідометри їхніх 
машпн щодня показують по-
і.ад 500 кілометрів,ШТРИХИДО ПОРТРЕТА

Обліковець 1. І. Русин дістає кулькову ручку. щось швидко пише на папері:— Рахуємо, — каже він. — гектар планталії дає нам приблизно тринадцять гоїш гички. Хлопці викопують за день буряки на десяти — дванадцяти гектарах. Ось уже вам 120 — 150 тонн. Та ще треба додати бадилля кукурудзи... ..Приємно Борису працю вати в полі. Приємно тому, що цукрові буряки він не тільки збирає. Піп їх сіяв, доглядав і урожай видався добрий’ кожен гектар вродив за попередніми підрахунками по триста центнерів коренів. 1 не зібрати вчасно вирощено, цс ж сором не ТІЛЬКИ перед товаришами, а й властно совістю.... Пливе полем красень РКС6. Живою істотою стала для Бориса Чернова ця чудова машина. 1 він не може в короткі часи пе- рспочвнну пс заглянути до її мотора, по підтягти якусь гайку.
8. ШАРІЙ. 

В. ШОСТАК.

ПЛЕНУМ 
ЦК КПРС

21 жовтня 1980 року таря ЦК КПРС товариш;; відбувся черговий Пле- Л. 1. Брєжнєва па Пленум Центрального Комі- пумі, покласти їх в ос тету КПРС. нову діяльності всіх парПленум заслухав і об- тіййнх, радянських, гсс говорив доповіді заступ- лодарських лрг.чпй нпка Голови Ради МІ- профспілкових 1 комсо вістрі в СРСР, Голови мольських організації! Держплапу СРСР тов. по виконанню і перевило М. К. Байбакова «Про нашло плаву 1981 рову. Державний план скопо- більш повному вихори мічного і соціального стайню інтснспених фян розвитку СРСР па 1931 торів економічного роя рік» і міністра фінансів витку в інтересах лідвв СРСР тов. В. Ф. Гарбу- щепня добробуту радян зова «Про Державшій ського народу.бюджет СРСР на 1931 Пленум Центрального рік 1 про впконаїпіл Дер- Комітету КПРС ввело ткаввого »бюджету СРСР віш тверду впевненість, за 1979 рік». ■’ що робітники, колгоспніїПа Пленумі з великою к”. інтелігенція, всі тру промовою виступив Ге- лящі країни зустрінуть неральяші секретар ЦК XXVI з’їзд ленінсько’’ КПРС тов. Л. 1. Бреж- партії новими трудовими пєв. досягненнями, .докладутьПленум ЦК КПРС своїх сил. звань 1 дссвідл прийняв постанову, в для успішного виновая якій схвалив в основно- ня плаі’У ^^1 року му проекти Державного ПСРШ?ГО року одни; дня плаву економічного і со- 701 п ятнрі'-‘нв. ціалшюго розвитку Пленум ЦК перевів СРСР 1 Державного бюд- секретаря ЦК КПРС жету СРСР на 1981 рік. т- Горбачова М. С. з нявРаді Міністрів СРСР П®ЛІ,Ррекомендовано внести за- бюро ЦК ИПі С. значені проектв па роз- Пленум ЦК обрав члг гляд чергової сесії Вер- па ЦК КПРС. перше ховної Ради СРСР. го секретаря ЦК КимПленум постановив партії Білорусії т. Кп цілком і повністю схва- сельова Т. Я. кандидате л лити положення 1 ВИС У. ЧЛСНЯ Политбюро ЦК ловки, викладені в про- КПРС. мові Генерального сс-кре- ПАСС).
І НА СЕСІЇ

ЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР

М. С. Горбачо- 
Гришина, А. А. 
А. П. Кирилен- 
Кунасва, А. Я. 
М. А. Суслова, 

Д- Ф

В Москва. 22 жовтня у 
І Ееликому Кремгівському 

■ Палаці почала роботу 
четверта сесія Берховної 

І Ради СРСР десятого 
скликання.

О 10 годині ранку від
крилося спільне засідан
ня Ради Союзу І Ради 
Національностей.

І Бурхливими, тривалими 
І оплесками депутати і 
в гості зустріли товаришів 
”. Л. і. Брежнєва, Ю. В. Ан- 
I дропоеа

ва, В. В.
Громимо 

І на, Д. А.
Пельше,

№. О. Тихонова, 
Устинова. К. У. Черненка, 
Е. В. Щербицького, Г. А. 
Апісеа. П. Н. Демічева, 

ІТ. Я. Кисельова В. В. Куз
нецова. Б. М. Понома- 
рьова, Ш. Р. Рашидова, 
М. С Согіоменцева. І. В. 
Напітснова, В. І. Долгих, 
М. В. Зимяиіна, К. В. Ру
сакова.

■ Депутати 
І затвердили 
В ний сесії: 
І 1. Про 

І план економічного і со
ціального розвитку СРСР 

І на 1981 рік і про хід ви
конання Державного 
плану економічного і со
ціального розвитку СРСР 
у 1980 році.

2. Про Державний 
бю/уиет СРСР на 1981 рік 

І і про виконання Держ.тв- 
| него бюджету СРСР за 
І 1979 рік.

3. Пре проект Основ 
І Законодавства Союзу 

РСР і союзних республік 
к про адміністративні пра

вопорушення.

4. Про затвердження

одноголосно 
порядок ден-

Державний

Еикликансго 
до XXV! 

. План He-

Указів Президії Верхов
ної Ради СРСР.

З доповіддю «Про 
Державний плен еконо
мічного і соціального 
розвитку CFCP не 1981 
рік і про хід виконання 
Державного плену еко
номічного і соціального 
розвитку СРСР у 198G ро
ці» виступив заступник 
Голови Реди . Міністрів 
СРСР, Голова Держи па
ну СРСР депутат М. Ч. 
Еейбаков

Нинішня сесія Еерхсв- 
ьої Ради, відзначив допо
відач, проходить е об
становці всенародного 
політичного І трудового 
піднесення, І 
підготовкою 
з'їзду партії, 
скупного року підготов
лено у пов’язанні з ос
новними напр яма и еко
номічного і соціального 
розвитку СРСР на 1981— 
19£5 роки, які розробля
ються виходячи з рішень 
пленумів ЦИ КПРС, по
станов парті« і уряду, 
вказівок і висновків, що 
їх містять виступи това
риша Л. І. Брежнєва що
до корінних 
удосконалення 
ально-технічнеї 
шої країни.

Говорячи пре 
тати розвитку радянської 
економіки доповідач по
відомив, що порівняне з 
.979 роком національний 
доход збільшиться в 1980 
році на 3,8 процента. 
Обсяг промислового ви
робництва зросте на 4 
проценти Відпсьідно де 
рішень XXV з’їзду партії • 

прсблем 
мет ее Ї- 

беэи .<а-

реэуль-

(Закінчення на 2-м стер.).
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СРСР

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

І випереджаючими темпа- 
“ ми розвивались галузі, 

які визначають наукоос- 
Ї технічний прогрес. Послі

довно здійснювалась аг
рарна політика КПРС, 
яка спрямозана на ство
рення необхідних умов 
дня швидкого піднесен- 
ня цієї надзвичайно заж-

І лиаої галузі. В нинішньо- 
g му році робота трудівни- 
ч кіз села була, як і в 1977 
g і 1979 роках, дуже ус- 
■ кладнена несприятличи- 

ми погодними умовами в 
М руді районів країни. 
З Проте колгоспи і радгос- 
I гіи зуміли з нинішній п’я- 
| тирічці порівняно з ми- 
І нулою збільшити серед- 
® ньорічний обсяг сіль

ськогосподарської про-
3 дукції на 9 процентів.

Доповідач розповів та- 
| ксж про реалізацію про- 
I грим соціального роз- 
Я витку і дальшого підви

щення рівня життя наро-
П ДУ-
І При формуванні про- 
| ситу Державного плану 
І на 1981 рік в оснозу г.о- 
1 кладено вказівки партії 
я про голозчі завдання со

ціально - економічного 
В розвитку СРСР в сучас- 
| них умовах. Основними 
« завданнями плану на 
І 1981 рік є: продовження 
І курсу на інтенсифікацію 

і підзищення ефєктиз- 
•1 ності суспільного вироб- 
; ництаа на базі приско- 
Ірення науково-технічне- 
| го прогресу, зміцнення 
і] державної планової дис- 
* ципліни, вдосконалення 

системи планування і уп- 
! равліннл народним гос- 
’ подарством; прискорс.ч- 
» ня модернізації базових 
й галузей промисловості 
J — енергетики, металургії 

і машинобудування, хімії, 
І а також транспорту; по

силення» збалансозаності 
і комплексності 
витку народного 
дарства, окремих 
галузей 
районів;

й здійснення 
яго режиму 
І усіх ланках 
і господарства. 
J У 198І році 

ний доход, який викори-
о, стовується на спожизан- 
Іня і нагромадження, 

зросте порівняно з ос
таннім роком десятої

і

в роз- 
госпо- 

його 
економічних 

послідовне 
найсузорішо- 

економії в 
народного

національ-

п’ятирічки на 3,4 процен
те.

Промислове виробниц
тво збільшиться на 4,1 
проценіа, в тому числі 
по групі «А» на 4,1 і 
процента і по групі «Б» ! 
— на 4,2 процента.

Передбачається зро- І 
стання обсягу валової ■ 
продукції сільського гос
подарства на 7,5 процен- , 
та порівняно з очікува
ним у нинішньому році.

Темпи і пропорції роз- ' 
витку народного гостю- | 
дарства в 1981 році тісно ! 
пов'язані з завданнями 
по підвищенню ефектиз- І 
нссті суспільного вироб- І 
ництва, насамперед — по І 
зростанню продуктивно- і 
сгі суспільної праці.

Намічено заходи по 
дальшому підвищенню . 
матеріального і культур- І 
ного різня життя народу. Е 
Реальні доходи в розра- Е 
хунку на душу населення І 
зростуть на 2,9 процента. |

Трудящі нашої країни, 
сказав наприкінці допс- ■ 
відач, широко розгорну- і 
ли змагання за гідну зу- І 
стріч XXVI з’їзду КПРС, І 
беруть соціалістичні зо- І 
бов'язання по поліпшен- ’ 
ню кількісних і якісних 
показників роботи І
бригад, цехів, підпри- | 
ємств. Це дасть можли- 9 
вість виявити додаткові | 
резерви зростання ви
робництва. поліпшити ВИ- М 
користання виробничих | 
потужностей і матері- 1 
альних ресурсів, стзог 1 
рить умози для успішно- Я 
го виконання плазу пер- | 
шого року одинадцятої я 
п’ятирічки.

Потім з доповіддю В 
«Про Державний бюд- £ 
жет СРСР на 1981 рік і п 
про виконання Держэз- я 
ного бюджету СРСР за 
1979 рік» виступив міністр “ 
фінансів СРСР депутат, 
В, Ф. Гарбузов. Доходи | 
Державного бюджету І 
визначено в сумі 298,2 £ 
мільярда карбозанціз, | 
8идаіки — 298 мільярдів ч 
карбованців. Порівняно 
з затвердженим 
нам нинішнього 
вони зростуть на 4,7 про
цента.

В другій полозині дня 
на роздільних засіданнях 
палат депутати приступи
ли до обговорення допо
відей.

пла- 
року

ІТАРС)

ДОБРОТА

...Працюють
завзяті 
дівчата- 
комсомолки

ВИСОКОЯКІСНІ —
НА БУДЬ-ЯКИЙ 

СМАК СИРИ ВИГО
ТОВЛЯЮТЬ НА НОВО- 
АРХАНГЕЛЬСЬКО М У 
СИРЗАВОДІ. ТУТ Г 
ЗНАМЕНИТИЙ «ГОЛ
ЛАНДСЬКИЙ», І «ВЕР
ХОВИНСЬКИЙ», І 
«СТЕПОВИЙ».

Ставши на ударну пе- 
редз’їздівську вахту, мо
лоді працівники цеху 
вносять свій вагомий 
вклад у здобутки робіт
ників заводу. Комітет 
комсомолу підприємства, 
очолюваний молодилі 
спеціалістом технологом 
Галиною Беьзюк, веде 
постійну й цілеспрямова
ну боротьбу за якість 
вироблюваної продукції, 
1 це дає непоганий ре
зультат. Найвища оцінка 
цій роботі в тому, що си 
ри усіх видів не залежу
ються на прилавках ма
газинів. Деякі з них 
ідуть також на експорт.

Тон; недарма сиророб-

ний цех вважається кра- 
щнм на заводі, Працю
ють тут завзяті дівчата- 
комсомолки. В тому, що 
з п'ятирічним завданням 
цех впорався ще до 15 
серпня, велика їхня за
слуга.

Так, з початку п'яти
річки доробок колективу 
енрцеху, очолюваного 
майстром В. И. Лещен- 
ком, становить 3051 тон
ну високоякісного сиру
— це вже на 6 процентів 
більше п’ятирічною зав
дання.

На знімках: вгорі;
— кращі молоді робітни
ці сирвеху комсомолки 
Ольга КРАВЧЕНКО та 
Галина ІПАМРАИ; зліва 
внизу — молодий лабо
рант' сирзаводу Галина 
СТЕПАНЕНКО за робо
тою; справа — робітниця 
дільниці дозрівання си
ру Людмила БЛСАМАН 
на своєму робочому міс
ці.
Фоторепортаж В, ГРИБА.

Як ми вже повідомля
ли, обласний театр ля
льок «Колобон» відевг.т- 
нував своє десятиліття. 
17 жовтня спектаклем 
«Украдена п’ятірка»
В. Орлова театр відкрив 
свій новий сезон. Наш 
кореспондент зустрівся з 
режисером - постановни
ком театру (Юрієм Олек
сандровичем ЖереОцовичі 
і попросив відповісти на 
кілька запитань.

НОР.: — Юр;ю Олек
сандровичу, театр існує 
вже ціле десятиліття. Чо
го він, з Вашої точни зо
ру, досяг за цей час?

10. О.; — Нами постав
лено 36 спектаклів, дачо 
10 тисяч театральних ви
став, у нас в гостях по

бувало більше півтора 
мільйона глядачів. А на
ші ляльки гастролювали 
не лише у містах і селах 
України, а й у. Білорусії, 
Латвії, Дагестані, Уд
муртії. Якщо 1970 року 
ніхто й не думав, що ста
не учасником виставок у 
Болгарії та НДР, то за
раз ми бачимо, що на
шою творчістю цікав
ляться. Можна сказати, 
у нас з'явилась творча 
зрілість. Головний ху
дожник В. М. Остапенко 
удостоєний звання заслу
женого діяча культури 
УРСР, Валентина Д’яко- 
ва, Віталій Довґапевсч- 
кпй і Тамара Осауленк? 
— лауреати премії імені 
Микитенка. Вперше у 
своїй практиці ми зроби
ла спробу створити спек
такль синтетичного пла
ну, де поряд з ляльками 
перед глядачем з'явля
ються й самі актори. На
приклад, спектакль «Ме
рі Гіопепс повернеться* 
Б. Захадсра та Д.'Мед- 
веденка. Цс дає нам змо
гу установити тісний кон
такт із глядачем.

НОР.: — Після літньої 
перерви ви розпочали 
свій одинадцятий сезон. 
Що нового мес» він гля
дачам?

10. О.: — Новий сезон 
має бути цікавим... Но- І] 
перше, ми розпочинаємо 
роботу над спектаклем 
«Горобенятко» за опові
данням М. Горького. За 
класичні твори у своїй 
діяльності ми беремося 
вперше. Крім того, до 
XXVI з’їзду КПРС готує
мо твір 10. Антокольсь- 
кого «Сказання про сло
во. зірку рожеву та ба
рабани гучні». На суд 
глядача було представле
но виставу «Золоте кур
ча». Ного автори — лау
реат премії М. Трублаїні, 
В. Орлов та композитор 
заслужений артист Ук
раїнської РСР Б. Буга
нов. Для дорослих МІ1’ го
туємо концерт, якпіі 
складається не з окремих 
номерів, а матиме суціль
ну сюжетну лінію.

НОР.: — Над якими 
повними проблемами 
працюватимете?

10. О.: — Для нас 
ловне, щоб діти, побував
ши в театрі, ставали над
звичайно добрими. Бо — 
театр ляльок не може і 
не повинен бути жорсто
ким. Якби ляльковим те 
атрам присуджували по
чесні ім’я, я. наприклад, 
назвав би його ім’ям її 
величності Доброти. 
Щоб виховати такс рясу 
характеру або хоча б по
сіяти маленьке зерно в 
душу юного 
треба докласти 
зусиль.
полягає 
лялька,

(декорація сконцентрува
лись в одне ціле. яке. 
виплеснувшись у зал, до-1 
сягне МСТН — вплине неї * 
тільки на почуття, паст-1 
рій, а її примусить ду
мати, формуватиме осо
бистість. Ради цього ми 
й працюємо. 1 працюва
тимемо в майбутньому.

Бесіду вів І 
В. АФАНАСІЄНКО,

ДО ПРАЦІ-З ДИТИНСТВА ос- 
вн

го-
Два дні тому У Кірово

граді відкрився республі
канський семінар праців
ників народної освіти, 
який розглянув питання 
«Завдання дошкільних 
закладів у справі трудово
го виховання та шляхи йо
го вдосконалення ■ у світлі 
вимог постанові! ЦК 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про дальше, вдос
коналення навчання, вихо
вання учнів загальноосвіт
ніх шкіл і підготовки їх 
до праці ».

Мста семінару — об
мін досвідом роботи до
шкільних закладів респуб
ліки з питань організації 
трудового виховання ді
тей.

У його роботі взяли 
участь вихователі та заві
дуючі дитячими дошкіль
ними закладами, інспек
тори народних відділів ос
віти, голови методичних 
об'єднань, науковці — 
представники всіх облас
тей республіки.

Семінар відкрила за
ступник голови облвикон
кому Є. М. Чабаненко.

З доповіддю «Про стан 
та шляхи поліпшення тру
дового виховання у до
шкільних закладах ‘ рес
публіки в світлі вимог 
ХХУ з’їзду КПРС і поста
нови ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про даль
ше вдосконалення навчан
ня, виховання учнів за
гальноосвітніх шкіл і під
готовки їх до праці» ви
ступила заступник началь
ника управління дошкіль
ного виховання Міністер
ства освіти УРСР Є. А. 
Таранова. Про роботу до
шкільних закладів Кі’рово- 
ірадської області по даль
шому вдосконаленню тру
дового виховання дітей 
розповів завідуючий Кіро
воградським обласним від
ділом народної осві’ія 
Б. II. Хижняк.

Досвідом роботи з проб
лем трудового виховання 

дітей дошкільного віку по-

ділилнея завідуюча лабо
раторією морального ви
ховання науково-дослід
ного інституту дошкіль
ного виховання АПГІ 
СРСР, кандидат педагогіч
них паук Р. С. Бурс, нау
ковий співробітник науко
во-дослідного інституту 
психології, кандидат пси
хологічних наук О. В. 
Проскура. Про розвиток 
теорії трудового виховання 
у працях II. К. Крупської 
говорила завідуюча ка
федрою дошкільної педа
гогіки Київського педаго
гічного інституту імені 
О. М. Горького, кандидат 
педагогічних наук 3. II. 
Борисова.

Від Кіровоградської об
ласті виступили завідую
чий науковою лабораторі
єю з проблем трудового 
виховання і профорієнта
ції ПДІ педагогіки УРСР, 
Герой Соціалістичної Пра
ці. заслужений учитель 
УРСР. кандидат педагогіч
них наук 1. Г. Ткаченко,

інспектор-методист Мало- 
висківського райвно О. В. 
Пензякова, завідуюча ка
бінетом дошкільного вихо
вання обласного інституту 
вдосконалення вчителів 
Л. П. Ромасевич.

Учасники паради з вели
ким Інтересом ознайоми
лися з виставкою по Тру
довому вихованню, експо
нати якої виготовили і 
малюки дитячих садків, і 
вихователі нашої області.

Учасники семінару по
знайомилися з роботою 
дитячих садків № 52
м. Кіровограда, № 14 і 16 
м. Олександрії та колгос
пу імені Леніна Зпам’ен
ського району, побували у 
меморіально- педагогічно
му музеї видатного педа
гога і вченого В. О. Су- 
хомлипського.

У роботі семінару взяли 
участь відповідальні пра
цівники партійних і радян
ських органів області.

Сьогодні семінар закін
чив свою роботу.

У серпні нинішнього ро- 
ну юнармійці Солгутівсь- 
ної десятирічки Ганворон- 
ського району взяли участь 
у фіналі Всесоюзної війсь
ково-спортивної гри «Ор
лятко», що проходила в 
місті Свердловську. В усіх 
видах змагань вони пока
зали хороші результати, а 
за операцію «Дорогою ге
роїв» їм вручили Перехід
ний прапор Головного шта
бу Всесоюзної військово- 
спортивної гри «Орлятко».

На знімну: командир 
загону Тамара ГОНЧАРУК.

Фото В. ГРИБА.

глядача, 
немало 

Уся складність 
в тому, щоб 

актор, музика,
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Хтось із 
шепотів:

пу- 
ро-

ГІ

І людей, 
своєї ді- 
свідками

на зоори
знач-

зібрааши 
виступила 

сек-

зознішніх
зв'язків заводу; 

володіючи росій- 
мозою, намагався

3. СТУПАК, 
спецкор «Молодого 
комунара»,

серйозного 
осуду...» 

директор

Майєра, 
працівниками 

еконо-

МОЖЛИВО, дехто вважа
тиме цю історію дуже 

особистою, дуже інтимною 
для того, щоо подати і" 
суд громадськості, т" 
будемо поспішати 
нозками, судячи і 
щиро, 
фальші. ,. 
реальні люди і події, 
відбулися .........
Допоможе 
ність оповіді: відвертість її 
«героїв», розповіді ------- ”
котрі, за родом 
яльиості, стали і 
цієї історії.

Тан от, з’ясуємо спершу, 
чи торкнемось ми чисто 
Інтимного життя, тобто 
«внутрішнього світу тих, 
про ного йтиме мова. По
няття «особистого життя» 
як чогось ізольованого від 
життя суспільства, проти
лежного його інтересам, — 
чуже соціально-економіч
ним відносинам соціалізму. 
Воно стоїть поруч, є нас
лідком індивідуалізму,
який завжди виражав роз
різненість індивідів, зітк
нення їхніх інтересів, інте
ресів особи і суспільства. 
Це ми бачимо й сьогодні на 
прикладі життя країн ка
піталу, де приватна влас
ність на засоби виробницт
ва, соціальна нерівність є 
об’єктивною основою зітк
нення інтересів класів. Ми 
Ж живемо в умовах розви
ну-: ого соціалізму. Кожен 
знає, що з першого дня Ра
дянська влада з корінням 
вирвала саму основу, 
об’єктивні передумови ін
дивідуалізму. Справді, всі 
ми с рівноправними гро
мадянами Країни Рад, для 
всіх нас спільні, нами ви
роблені й гарантовані пра
ва та обов’язки. Комуніс
тична партія, наше су
спільство роблять усе для 
гармонійного розвитку 
особи, збагачення її духов
ного світу, формування ак
тивної життєвої позиції 
ножного. Тож, звичайно, 
суто особистого життя тих, 
про кого йтиметься В ЦІЙ 
оповіді, ми торкатися не 
будемо. Мова піде про 
грубе порушення норм ко
муністичної моралі, норм 
нг»шого соціалістичного 
співжиття.

Зауважимо відразу, що 
мораль комуністична вклю
чає в себе основні загаль
нолюдські моральні норми, 
які вироблені «ародни'.іи 
масами протягом тисячо
літь боротьби із соціаль
ним гнобленням і неспра
ведливістю. Серед її прин
ципів у даному разі хоче
ться назвати один абсо
лютно зрозумілий, загаль
нолюдський і такий пот
рібний кожному з нас: чес
ність і правдивість, мо
ральна чистота, простота і 
скромність у громадському 
й особистому житті.

Мабуть, серед нас не 
знайдеться жодної людини, 
яка поставила б тут під 
сумнів бодай одне слово, і 
тим більш прикро, що все 
ж знайшлося кілька таких, 
хто легковажно знехтуваз 
цим золотим правилом.

А ось І сама історія про 
так зване «особисте жит
тя».

V А ТРИБУНОЮ плака- 
01 ла дівчина (така ма

ленька, навіть крихітна). 
Вона першою взяла слово 
і, не сказавши й двох 
фраз, зайшлася слізьми. 
Зал, що був дружно заго
монів, притих.
першого ряду 
«Натзлю, заспокойся...»

А вже по тому, як, зо-

її на 
Та не 
з вис- 

, про це
без лицемірства і 

Допоможуть нам ---- ... -•---щ0 
минулого літа, 

документаль-

(Закінчення буде).

ссредизшись, 
сили, все-таки 
Наталя Лохзицька 
регар комсомольської ор
ганізації навчальної групи 
№ 35, як виступили ще 
кілька її товаришів, секре
тар партійної організації 
Таїсія Іванівна Марковська 
скаже з тієї ж трибуни: <.Я 
розумно Наталчині сльози: 
вона сприйняла зраду ком
сомольської честі Світла
ною Короткою як особис
ту образу...«

Так проходили загальні 
комсомольські збори в Кі-

шість анекдотів мала по
бутовий характер, окремі з 
них були вульгарними, а 
в деяких спотворено зоб
ражалась наша дійсність, 
допускався наклеп... Про
тягом бесіди я і Нотаріус, 
будучи дещо в нетверезо
му стані, із захватом від
гукувалися про закордонні 
речі, які були у Фпеді. Цим 
і викликано те. що він зро
бив нам подарунки; кожній 
— колготки, альбом з ав
томобілями і паперові сал
фетки. Крім того, інозе
мець пригощав нас амери
канськими сигаретами...

Нотаріус розповіла іно
земцю про ге, що її чоло
вік навчається в Одесі 
(де, не знаю). Заявляла, що 
має □ Одесі любовника...

«Світлана Коротка
зганьбила це не
дивно. Адже головне, чим 
жила донині Світлана, бу
ло те, аби заздрили подіб
ні до неї подруги, що у неї 
— закордонні речі...» (Віра 
РАТУШНЯК, група № 37).

«Це просто жахливо!» 
(Світлана ДЗИГІНА, група 
№ 33).

«Ми вправі спитати: з 
якої речі ти так образливо 
гозорила про нашу дійс
ність і що корисного ти 
особисто дала своєму міс
ту, народові? Ти, кому краї
на вже встигла безплатно 
дати середню освіту й нині 
тебе вчить спеціальності...» 
(Наталя ЛОХВИЦЬКА, гру
па № 35).

Наприкінці серпня за порушення законів

СРСР з Кіровограда було видворено грома-
■■ І "IIі І ---------------------------------------------------------------- ‘ ■--------------------------------- =—  

розогрздсикому коопера
тивному технікумі.

Що ж сталося?
«Директорові готелю 

«Київ». "
Шановний товаришу ди

ректорі
З 18 по 20 серпня 1930 

року я перебувала у від
рядженні в Кіровограді й 
мешкала в готелі «Київ». 
Звернула увагу на те, що 
в номері піді мною щове
чора збиралась компанія. 
Вона безупинно галасува
ла; гучно грала музика. 
Це заважало мені відпочи
вати. Кілька разів я робила 
сусідам зауваження, але 
вони абсолютно не реагу
вали на них.

Пізніше я зрозуміла, що 
там мешкає іноземець, а 
приходять до нього гулящі 
жінки. Особливо потворно 
вони поводились увечері 
19 серпня. Було чути урив
ки їхніх фраз, п’яні тости 
— один за одним... Можна 
було почути я анекдоти — 
вульгарні й такі, □ яких 
спотворювалась наша дійс
ність.

Поведінна дівчат мене 
нокче обурила і образила. 
Такі особи незаслужено 
ганблять і принижують гід
ність радянських люден. 
Я не говоритиму про їхнє 
виховання. Я хочу зверну
ти Вашу увагу на недопус
тимість їхньої появи в го
телі.

21 серпня 1980 року. 
(Підпис)*.

«Направити в УЗС», — 
такою була резолюція ди
ректора.

З ПОЯСНЕННЯ СВІТЛА
НИ КОРОТКОЇ:

«... Справді, я була з по
другою А. Нотаріус в гос
тях у іноземця Фреді. Цьо
го вечора (19 серпня) ми 
втрьох випили три ПЛЛШКИ 
«Шампанського». Потім 

розповідали анекдоти. Біль-

Враховуючи те, що я пред
ставилась іноземцю як за
міжня, я також говорила, 
що маю намір розійтися з 
чоловіком...»

Ось таке пояснення 
Світлани Короткої було 
зачитано на комсомольсь
ких зборах. Його й подано 
на суд читача. Але треба 
тільки підкреслити, що до 
такої відвертості авторка 
дійшла не одразу. Спо
чатку, збагнувши, що мова 
йде вже не про звичайні, 
не про безневинні відвіди
ни зарубіжного посланця, 
Коротка категорично запе
речувала не тільки те, що 
відбувалося в номері го
телю., а й сам факт його 
відвідання. Без всякого 
сумніву вона розуміла, що 
вчинила непристойно, і 
прагнула приховати факти 
власної поведінки, які ми 
називаємо аморальними 
(з точки зору всього сус
пільства) і які ми називає
мо позастатутними (з точ
ки зору комсомольської 
організації).

Загальновідомо, ш.о мо
ральні поняття мають одну 
цікаву особливість, вени 
при всьому їхньо/лу авто
ритеті інколи здаються де
що абстрактними, доки не 
одягаються з живу тре
петну оболонку людської 
долі...

Мова йде про те, як же 
наша молодь постесилась 
до «животрепетної обо
лонки» Короткої, коли до
велося зустрітися з мо
ральною поведінкою Світ
лани, як кажуть, віч-на-віч.

«Буржуазна пропаганда 
оманює молодих дармоїдів, 
тих, хто принизливо схи
ляється перед Заходом* 
Прикро, що серед таких 
відшукалась і одна наша 
учениця...» (ї. і, МАРК03- 
.СЬКА).

«Невинна «оригіналь
ність» у моді й формі доз
вілля почасти призводить 
до моральної деградації й 
антигромадських проявів. 
Ось чому поведінна Корот
кої заслуговує с*—---------
громадського 
(гИ. І. САВЧУК, 
технікуму).

Що ж сама
Коротка?

Вона прийшла
з комсомольським 
ком і, скептично посміха
ючись, по суті відмовилась 
відповідати на запитання 
товаришів. Не сказала ні
чого й сама. Цей відвертий 
цинізм образиз присутніх 
ще більше. Вони вже не 
могли вибачити Короткій. 
І рішення їхнє було одно
стайним:

«1. За аморальну пове
дінку виключити з членів 
ВЛКСМ Коротку Світлану і 
клопотати перед дирекці
єю про її виключення з 
технікуму».

Ось із такою принципо
вістю підійшли збори до 
крайньої міри, вистоявши 
пеоед слізьми матері Світ
лани Короткої, яка «не 
йшла — летіла» на збори. 
Суаоре покарання? Утри
маємось поки що від оцін
ки.

Можливо, комсомольсь
ка організація перегляне 
своє рішення. Мсже, так, 
а може, й ні. Міру пока
рання визначає саме вона

основе нашої Спілки — 
первинна організація. Тим 
часом давайте простежи
мо, спробуємо зрозуміти 
передісторію, обставини, 
які привели Світлану в но
мер 218 готелю «Київ» і 
сгали диктувати її вчинки. 
Уявімо спершу «співучас
ника» цих вчинків Короткої 
—- Вальфріда Майера, який 
прибув до нашої країни, 
явно маючи намір ском- 
проментувати своєю пове
дінкою окремих нестійких 
молодих людей.
А ПРИБУВ Фреді у від- 

рядження па Кірово
градський завод фактор
них гідроагрегатів. Підпри- 
ємство ударними темпами 
йде сьогодні до пуску но
вого корпусу — корпусу 
гідростатичних трансмісій. 
Мине ще небагато часу, і 
на наших полях працюва
тимуть комбайни набагато 
надійніші, зручніші в уп
равлінні, комфортабельні- 
ші. І всі блага ;— від цієї 
самої гідротрансмісії, що 
зробила переворот у хо
довій частині сільгоспма
шин.

Робота складна, об'ємна. 
В ній беруть участь багато 
підприємств нашої Батьків
щини та кілька зарубіжних 
компаній. Відтак, до Кіро
вограда прибула група іно
земних спеціалістіз. І, як 
розпозіли у відділі зовніш
ніх економічних зв'язків, 
робота спориться. Добро
совісне виконання своїх 
обов’язків представниками 
західноєвропейських країн 
веде до того, що нова тех
нологія освоюється з стис
лі строки. Зарубіжні ж спе
ціалісти захоплюються 
ерудицією і висококлзс- 
ністю кіровоградських ро
бітників та інженеріз,

—- Особливо приємне 
враження справляє мо
лодь, — сказаз з одній з 
наших бесід західно
німецький спеціаліст Ганс 
Фурхленд. — Яз осо
бливим задоволенням пра
цюю з молоди/ли. Вони на
магаються перехопити весь 
досвід і мають палке ба
жання для цього. — Поду
мавши, Ганс Фурхланд, 
який «читаз багато творіз 
Леніна», додав: — І бажає, 
як сказаз Ленін, учитися, 
учитися, учитися...

Однак (звичайно 
спільна робота цих людей, 
у чомусь таких несхожих 
між собою, не замикалася 
разом із заводською бра
мою. Ось уже скільки тиж
нів минуло, а кожен із 
них не може забути поїзд
ки до Одеси й Світлозод- 
сько — на відпочинок. За
рубіжним спеціалістам по
добалось усе — пляж, 
сонце, веселі пісні в авто
бусі... Потім вони бували з 
заводському піонерському 
таборі. («Це так дешево і 
прекрасно», — говорили

вони, їм ніяк не вірилося, 
що двадцятичотиридениа 
путівка до табору коштує 
лише 5 відсотків місячного 
заробітку батьків дитини, 
себто 11 карбованців). Той 
самий подиз викликали 
дитсадок (у ФРН один 
день, а точніше —5 годин 
(із 7 до 12) перебузання 
дитини в дитсадку, коштує 

—20 марок) і платня за 
квартиру (до 50 відсотків 
заробітної плати—західно
німецька норма). Почувши, 
що вартість пуіівки з за
водський пансіонат — 9 
карбованців, іноземці не 
повірили навіть начальни
кові цеху Івану Степано
вичу Корецькому, але 
реконала натуральна 
тівка, зидана одному з 
бітників...

Були й інші зустрічі 
бітникіз заводу із західно
європейськими колегами.

— Вони полюбляють ри
боловлю..,

—• Із задоволенням 
ідуть у кіно...

—• Просто знайомляться 
з містом. Наші робітники 
допомагають їм.

Ми звикли до постійної 
турботи й уваги до себе з 
боку інших, Ззичайні для 
нас речі... А от коли наші 
робітники урочисто прилі
тали одного Із західноні
мецьких спеціалістів (Хор
ста Штайгера) з днем на
родження, той аж розгу
бився зід подиву. Так б/ло 
й при відвідузаннях іншо
го — під час хвороби,

Ціказо, як же стазиться 
до цього добродій Фреді 
—• Вальфрід Майсрі

Хтось із моїх співбесід
ників згадав, мабуть, один 
з найщасливіших його дніз 
перебузання в Кіровогра
ді.

— Тоді МИ ходили диви
тися «Ятрауь» —- танцю
вальний колектив. Усі задо
волені були, А японці — 
ті зсю програму зафого- 
графузали. Один тільки 
Майєр похмурим був: «Як
би я ще раз зміг побувати 
на цьому концерті, я о усе 
це зафотографував —. ко
жен номер...» Він признав
ся, що у себе вдома ніза
що вже не побачить чо
гось подібного — квитки 
на такі концерти коштують 
надто дорого..,

А ось коротка слозесна 
характеристика 
складена 
відділу 
мічних 
добре 
ською
гірозокувати робітників за
воду, займався спекуляці
єю речей, буз спеціалістом 
невисокого класу, порушу
вав правила проживання в 
нашій країні... .

ТОВАРИШ ПІДЛІТОК

У РЕЙСІ-ШКІЛЬНА «ЕСКАДРА»
Незвичайний статус — 

«Ескадра підводних човнів • 
— дістала школа № 10 у 
Комсомольську-на-Лмурі. Пі
сля уроків кожний її клас 
стає морським екіпажем.

1 хоча, зрозуміло, немає у 
дітей бойових кораблів, та й 
до моря від їхнього міста да
леко. цікавою грою, яку ор
ганізували педагоги, захоп
лений кожен.

■ ІІід час навчального роїсу 
діти вивчатимуть історію 
військово-морського ф.тогу 
країни. ознайомляться з 
флотським уставом, візьмуть 
участь у змаганнях з мор
ського багатоборства. І. зви
чайно. продовжать пошук 
героїв Великої Вітчизняної 
війни.

Не випадково моряки-тихо- 
океа-.щі, котрі приїхали до 
ШКОЛИ, посвятили дітей у 

Юйі »і дзодники. В школі

створено музей, що розпові
дає про легендарні рейди 
радянських підводних човнів 
1942 року з Владивостока в 
Мурманськ.

Серед найдорожчих експо
натів — листи дітям віце- 
адмірала у відставці І. Щед- 
ріла, який став прообразом 
головного героя фільму «Ко
мандир щасливої «Щуки». 
Школярі встановили історію 
і вардійського екіпажу човна 
С-56. який 18 раз оголошу
вався загиблим, але все-таки 
повернувся в рідне місто, 
потопивши багато ворожих 
суден.

Червоні слідопити, котрі 
відзначилися в пошуку. по
бувають на справжньому 
С-5€. •-і

А. КУШНАРЕНКО, 
кор. ТАРС,

КИЇВ. На ВДНГ УРСР 
після переобладнання від
крито павільйон «Багатства 
моря». Численні експонати і 
матеріали розповідають про 
освоєння морських глибші, 
про багатства, що їх прихо
вує в собі Світовий океан, 
про трудові будні рибалок 
нашої країни. На яскравих 
стендах виставлені матеріа
ли, що показують розвиток 
океанського промислу, осна
щення риболовецькою фло
ту сучасними суднами і під
приємств по переробці риб
них продуктів — новим су
часним устаткуванням.

Відвідувачам пропонують 
цікаві кінофільми, проспек
ти, тематичні матеріали.

На з н і м к у: в одному 
із залів виставки.

Фото О. БОРМОТОВА. 
(Фотохроніка і’АТАУ).
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ФУТБОЛ

«Кривбас» —

««Зірка» — ї: 4
Уболівальники, які запов

нили трибуни стадіону «Ме
талург» у Кривому Розі, піс
ля фінальної • -прсші судді 
нсесоїезної категорії Юрія 
Ссргієнка з Харкова, були 
схвильовані й незадоволень 
'А «вннпа» в цьому — «Зір
кам, яка завдала поразки 
«Кривбасу» — 1:4. Кірово- 
градці з самого понатку по
єдинку діяли широким 
фронтом. В атаках брали 
участь усі ланки. Па 14-й 
хвилині півзахисник Валерій 
Самофалов перекидає м’пч 
через голкіпера, який ви
біг йому назустріч, — 1:0. 
Попереду «Зірка». Не про
йшло й п’яти хвилин, як 
Самофалов використовує 
ирострільньй пас Юрія Ка- 
сьонкіпа з лівого крадь, і 
примушує гірників вдруїе 
вводити м’яч в гру з цент
ра поля .

Після відпочинку знову, 
як і в першому таймі, тери
торіальна перевага на боці 
гостей. ЇХНІЙ штурм ПОЗИЦІЙ 
«Кривбасу» не стпхас, Іїа 
62-і 1 хвилині сольний про
хід Олександра Алексеева 
закінчується третім голом. 
Після цього кригорРкцям 
вдалося відквитатн один гоп. 
Четвертий переможним м’яч 
еабиває той же Алексеев.

Маючи в своєму активі 51 
очко паші земляки за крок 
до фінішу займають шостий 
рядом в таблиці п’ятої укра
їнської зони.

■Останній тур — у суботу. 
25 жовтня. «Зірка» п цей 
день у Дпіпрод;юржшіську 
грає а «Металургом».

6. ТВЕРДОСГУП, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара*.

Новосілля

Т ІЛЬКИ-НО закінчився 
® вечір спортивної сла- 

еи. Майбутні машинобу
дівники вітали Валентину 
Луценко та Сергія Чуйко
ва, які виконали нормати
ви майстрів з велоспор
ту. Всі по-доброму за
здрили Василеві Шилу, 
який став призером цен
тральної ради товариства 
«Авангард», подолавши 
стометрівку за 10,6 секун
ди. Тому самому Шипу, 
котрий на всесоюзних 
юнацьких змаганнях з лег
кої атлетики під час есіа- 
фетн 4)<463 стартував 
тільки п’ятим, а фінішував 
другим — і таким чином 
вивів свою команду в

ТВІЙ полюс- ГПО НА МАРШІ

Запрошує

«Колос»
Це було справжнє спор

тивне свято. Тут. біля ма
льовничого гате що над річ
кою Синюхою, в селищі 
Вільшанці, відкрито стадіон 
«Колос» на три тисячі місць. 
Новий спортивний комплекс 
складається з Футбольного 
моля, двох волейбельиих -і а 
Одного гандбольного ?лай- 
данчнка. тут — легкоатле
тичні сектори, підсобні при
міщення для спортсменів.

Па будівництві стадіону 
добре попрацювали механі
затори колгоспу «Аврора», 
молоді робітники міжкол
госпбуду. КОМСОМОЛЬЦІ всіх 
установ та організацій Віль
шанки. які взяли участь у 
п’ятнадцяти комсомольсько- 
моподіжпих суботниках.

Після урочистого відкрит
тя стадіону відбулася това
риська зустріч з футболу 
між кіровоградською «Зір- 

-коют» і збірною Ві.чьшангь- 
нсго району.

Будівельні роботи на бе
резі Синюхи тривають — 
* я о руд; кується великий
елінг для веслут.яльників. 
З же тепер V Вільшанці 
майстер спорту Л. М Они
щенко тренує групу сільеь- 
м».х спортсменів До їхніх 
послуг — 25 байдарок і ка
ное.

Введення в дію нового 
спортивного комплексу 
дасть можливість пільшап- 
цям зробити нотні крок 
уперед до взяття спортив
них висот, до масовості.

К. КОЛІСНИК, 
зав. оргвідділом облас
ної ради ДСТ «Колос».

срібні призери, із срібного 
нагородою тепер і друго
курсник Сергій Ярощук — 
він здобув її на першості 
республіки з Белокросу. 
Саме завдяки таким, як 
Сергій, команда технікуму 
другий рік підряд на пер
шості сеангардівців рес
публіки серед учнів се
редніх коБчальких закладів 
не поступається нікому 
першістю. 6 стрільці тут 
теж мали сбою висоту — 
вони бронзові призери... 
ДО ВИКЛАДАЧА фізви- 

хсвання Михайла Се
меновича Биисбє підхо
дять початківці й соро
м'язливо запитують;

— А як стати чемпіона
ми?

Відповідь поротна:
— Треба дуже захотіти 

домогтися цього. Мету 
треба високу .мати. Не по
лінуйтеся, хлопці, — і все 
«золото» ваше. От спро
буйте так, як Віталій Мель
ник.

І ось вони вже придив
ляються до цього світло
окого стрункого четверто
курсника, який через- кіль
ка місяців стане техніком- 
механіном по автоматиці і 
мєталосбрсбних еерстатях. 
Шість разів на тиждень 
Віталій тренується на ста
діоні, в спортивному залі, 
тричі — в стрілецькому 
тиру. Весь вільний час — 
для спорту.

— А чого ти так стара
єшся? — запитують його 
першокурсники. — Це ж, 
практично, без перепочин
ку. Та й багаюборці ГПО, 
як еідомо, на Олімпіаді не 
отримують чемпіонських 
титулів. А найвища слава 
о спорті — таки для олім
пійців.

— Мені невдовзі в ар
мію треба, — тихо сказав 
Віталій.

і есни зрозуміли його 
одразу.

Так, він не мав собі на 
меті прославитись у спор
ті, коли Михайло Семено
вич «передає» його своє
му колезі Михайлу Мико
лайовичу Заппьоскіну, кот
рий тренус групу багато- 
берців ГПО. Тоді, три рони 
тому, він ледве пробіг 
стометрівку на срібний 
значок. Потренувався мі
сяць — теж. тільки «сріб
ний» норматив у підтягу
ванні на перекладині. Тек 
само і в стрілецькому ти
ру, і в плавальному басей
ні. Але Запльоскін бачив 
його вже у завтрашньому 
дні. Він уже планував йо
му висоту через рік, че
рез два. Був спеціальний 
графік тренувань, були 
відвідини поєдинків облас
ного і республіканського 
рангу. Були перші старти 
на першість сг-оотклубу з 
баггтсборсіва ГПО. Після 
них — аналіз показників

ПОРУЧ
юного багатоборця. Тут не 
вистачало сил, тем вміння, 
технічної грамотності. На 
кросових дистанціях Віте
лін мав певний програш, 
бо не вмів зорієнтуватись 
впродовж усієї траси за
бігу: десь зайвий ривок, 
десь перепочинок. І тоді 
Запльоскін працював з 
ним індивідуально.

Тек, так, навіть у ті дні, 
коли не планувались за
няття групи, він кликав 
Віталія Мельника на стаді
он чи просто у сквер, де 
впорядкована бігова до
ріжка. А скільки требо бу
ло зігнати потів, щоб 
«знайти ключ» у метанні 
гранати! Часом хлопець 
стомлювався і сідгв на ла
ву, даючи зрозуміти тре
нерові, що він течи ослаб, 
що вже на сьогодні не 
може пробігти й десяти 
метрів. А Михайло Мико
лайович піднімав його і на
полягав:

— Ще один риеок. Але 
в чіткому ритмі. Зіб’ємо 
його — втратимо багато.

І хлопець розправляє 
плечі.

На черговому тренуван
ні стометрівку долав за 
дванадцять секунд (на зо
лотий значок ГПО досить 
і 13,5).

Два роки тому він став 
чел^піоном республіки з 
багатоборства ГПО серед 
допризовної молоді. При
їхавши на канікули в рід
не село, тихцем, сказав 
про це старшому братові.

— Скромність, звичайно, 
красить людину, — відпо
вів Олександр. — Але тут 
ти маєш гордитись таким 
досягненням. Знаєш, як 
мені було незручно, коли 
проходив курс молодого 
бійця і не міг справитись 
з маршем-кидкем. Неви- 
стачало сил. Отак сідев з 
усім спорядженням і вва
жав себе «слабаком». 
Хлопцям похвала від ко
мандирів, в на мене, так 
мені здавалось, дивились, 
як на безнадійного. І тех
нічну спеціальність дове
лось здобувати в армії. А 
ти будеш з дипломом, спе
ціалістом будеш.

Тепер уже Віталій Мель
ник без похвальби заяв
ляє, що нагорода на зма
ганнях допризовників, для 
нього найбільш значима.

Ось уже й під час об
ласного фіналу чемпіонату 
країни з багатоборства 
ГПО на призи «Комсо
мольской правды» оголо
шують:

призер першості України 
серед майбутніх воїнів Ві
талій Мельник.

І він, маючи і без цього 
епєенєність перемогти, 
стає ще сильнішим.

У тиру Віталій вибиває 
97 очок зі ста можливих. 
То — перемога, він чем
піон області.

А по.тім були знову рес
публіканські змагання. 1 
він щоразу набирав багаж 
очок, який під силу канди
датові с майстри. Це вже 
немало. Колись після вось
мирічки його хвалили, що 
ювелірно ставить «копи» 
біля волейбольної сітки, 
тут же — неабиякий роз
гін одразу в багатьох ви
дах — і в плавальному ба
сейні, і в тиру, і в легкоат
летичному секторі.

Тому й ставить його за 
приклад іншим М. М. Зап
льоскін. І теж повторює 
h\. М. БикоЕа:

— Тільки не полінуй
тесь. Так як Мельник...
і ОСЬ на цьому вечорі 

знову назвали його 
ім’я. Його коротка спор
тивна біографія — краще 
запрошення с спорт для 
тих, хто ще не записався 
до спортиеної секції. 
Факт: за два роки трену
вань початківець став про
відним багатоборцем об
ласті, призером республі
канських змагань.

Факт: перемагають силь
ні, вольові, /лужні. І вони, 
чемпіони та рекордсмени 
повели за собою інших. 
Звідси й успіх усього ко
лективу спортклубу «/Ла- 
шинобудівник». Тільки в 
цьому році тут підготовле
но деа майстри споріу, 6 
кандидатів у майстри, 43 
першорозрядники, 1308 
учнів Кіровоградського 
машинобудівного техніку
му виконали нормативи 
масових розрядів, 708 ста
ли значківцями ГПО. Ко
жен комсомолець складає 
залік з фізичної й війсь
ково-технічної підготовки, 
бо всі еони хочуть бути 
схожими на свого ровес
ника — кращого спортсме
на Віталія Мельника, який 
переконаний, що найви
щий фізичний гарт можі а 
здобути тільки в школі 
ГПО, де є ключ від будин
ку масовості й майстер
ності. Тут їхній полюс, по
руч.

М. ВІНЦЕВИЙ.

На знімну: чемпіон 
області з багатоборства 
ГПО учень Кіровоградсько
го машинобудівного техні
куму Біталій МЕЛЬНИК.

—На старті — золотий

Редактор 
М. УСПДЛЕНИО.
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Вежно уявити неше життя без телефону, те
лефон — помічник людини і в горі, і в радості. 
Телефони встановлюють у квартирах, службо
вих приміщеннях і в спеціальних кабінах з на
писом «телефон-автомат».

Телефон-автомат — надійний засіб зв язку. 
Однак він вимагає охайного й бережливого 
ставлення. Не можна кидати в телефон гнуті 
монети, пошкоджувати телефонну трубку, 
номеронабирач. Прикро, коли у важку хвили
ну треба подзвонити, а телефон-автомат не 
працює. Інколи це може призвести до тра
гедії.

Десь трапився витік газу й загрожує вибу
хом, десь прорвало водопровідні труби, ко-^’ 
мусь потрібна швидка допомога, міліція — у 
всіх цих і в багатьох інших випадках люди 
звертаються по допомогу до телефонів-авто- 
матів.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!
БЕРЕЖІТЬ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК, НЕ ПО

РУШУЙТЕ РОБОТИ ТЕЛЕФОНІВ-АВТОМАТЇВ, 
НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ РОБИТИ ЦЕ ІНШИМ.

Боріться з усякими проявалли хуліганства, 
що ведуть до пошкодження телефонного 
зв’язку.

Про всі порушення в роботі телефонів-авто- 
матів дзвоніть по номеру 8-00 (безплатно^.

Кіровоградська телеграфно-телефонна станція.

До святкового столу
До СЕЯТКОНО-

го столу — 
страви з напів
фабрикатів, які 
пропонують ма
газини «Куліна
рія» споживчої 
кооперації.

1 Іаліг.фаб р н- 
кагії га готові 
вироби з м’яса, 
риби, ОВОЧІВ; 
тіста допомо
жуть господи
ням ЗСКОІЮМII ГИ 
час па прпгогу- 
ігнпія страв, 
урізком а п і т- 
пять меню свят
кового столу.

КіровсгроД- 
ська еблепо- 

живспіпка 
Укоопторг- 

реклама
Зам 388.

Дніпропетровський ордена Трудового Червоного 
Прапора медичний інститут

ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ДЕННЕ 
ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 1980-1981 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І Та підготовче відділення приймають осіб. Що мають.-а- 
кінчену середню освіту та стаж практичної роботи вс 
менше одного року на одному підприємстві із числа ро
бітників, колгоспників, робітників радгоспів і звільнених 
із Збройних Сил СРСР, а також молодих медичних сес
тер по догляду за хворими і санітарок, що мають 
стаж практичної роботи не менше двох років у ліку- 
взльно-профілакіїїшчіх, сапітзрпо-гірофілактпчшіх уста
новах та установах судово-медичної експертиз ’.).

Вступники подають заяву па ім'я ректора, документ 
про середню освіту (оригінал), направлення відповідного 
зразка, характеристику, колію трудової (колгоспної 
книжки), медичну довідку (форма 286), 6 фотокарток, 
3X4 см.

Зарахування — за результатами співбесіди.
Слухачів забезпечують гуртожитком, стипендією.
Осіб, які успішно виконають навчальну програму, П 

складуть випускні екзамени, зараховують без вєтунішх 
екзаменів на 1 курс денного навчання відпопідші-х фа
культетів.

Заяви приймають по 10 листопада. ••
Початок занять — 1 грудня.
Адреса інституту: 320044. м. Дніпропетровськ. Еу.п. 

Дзержинського, 9, підготовче відділення.

Зам 390

ШАНОВНІ КІРОВОГРАДУ,!!

Міське /тєнтство «Союздруну» нагадус вам, що перед
плата на псі центральні, республіканські й міські газети 
та журнали на 1981 рік закінчується 31 жовтня ц. р.

Пізніше зазначеного стропу передплата не проводи
тиметься.

Зам. 589.

«Молодой коммунаре — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЖСМ Украины.

•*<> Vt>|l.4IH. н«>м !>.чк,не

БК 02809

Газета 
БИХСДИТЬ 
у еістсрск, 
четвер 
і суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград,
сул. Лунзчарєького, 36.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
єенретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ номсомольсьного життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградсько правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, еуп. Глінки, 2.
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