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ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА 
ИТЕС ТА ЦІ Я

«Ленінський залік, — підкреслюва
лося у звітній доповіді ЦК ВЛКСМ 
XIX з’їзду Ленінського комсомолу, — 
комплексна форма ідейно-політично
го, трудового і морального вихован
ня. його зміст повинен постійно удо
сконалюватися».

Стаж Ленінського заліку в комсо
молі становить більше десяти років. 
Сьогодні йому належить провідна 
роль в системі комуністичного вихо
вання молоді. Статистика свідчить, 
що серед учасників Ленінського залі
ку майже в два рази більше активіс
тів, передовиків виробництва, ніж се
ред решти членів колективу. Участь 
у заліку сприяє зростанню не тільки 
трудової активності, а й політичної 
грамотності юнаків і дівчат, вихован
ня у них почуття відповідальності за 
долю соціалізму, відданості Батьків
щині.

За традицією щороку в січні—лю
тому в комсомольських організаціях 
країни проходить громадсько-полі
тична атестація учасників Ленінсько
го заліку. На ній іде принципова роз
мова про те, як юнаки і дівчата вико
нують свої особисті комплексні пла
ни, громадські доручення, як підви
щують свій ідейно-політичний і куль
турний рівень.

Цьогорічна громадсько-політична 
атестація учасників Ленінського за- 

. ліку «Рішення XXVI з’їзду КПРС — 
в життя!» позначена особливими ри
сами. Напередодні завершилася тру
дова ударна вахта молоді, присвяче
на 60-річному ювілею Союзу РСР, 
упевнено почато новий рік одинадця
тої п’ятирічки, зроблено перші кроки 
в реалізації Продовольчої програми 
СРСР, інших важливих партійних на
креслень. Словом, молодим трудівни
кам полів і ферм, фабрик і заводів, 
будов і сфери обслуговування, тран
спорту і зв’язку, школярам і учням 
професійно-технічних училищ є про 
що звітувати перед своїми колекти
вами і комсомольськими організа
ціями.

Громадсько-політична атестація по
винна мати колективний характер, 
проводитися на комсомольських збо
рах в первинних організаціях і групах.

У комсомольських організаціях об
ласті ввійшло в практику створення 
атестаційних комісій, до складу яких, 
крім членів комітету, входять пред
ставники адміністрації і профспілки. 
Результати громадсько-політичних 
атестацій, їх високий організаційний і 
політичний рівень доводять доціль
ність створення таких комісій на міс
цях. Бо їх діяльність не обмежується 
щорічною атестацією учасників Ле
нінського заліку; комісії працюють 
протягом року, час від часу аналізую
чи виконання особистих комплексних 
планів, проводять проміжні атестації.

Шість розділів у особистому комп
лексному плані учасника заліку. Що 
за рядками, написаними юнаком чи 
дівчиною під кожним з розділів? 
'Іворча програма самовиховання, де 
враховано можливості кожного і всьо
го колективу, близькі і далекі цілі, 
прагнення молодої людини жити і 
трудитися повнокровно, натхненно, чи 
безликі: «поліпшити», «посилити», 
«ходити в кіно», «відвідувати політ- 
запяття»? Саме цс треба насамперед 
вияснити на громадсько-політичній 
атестації з тим, щоб допомогти кож
ному учаснику якнайповніше прояви
ти свої здібності і можливості у на
ступному етапі Ленінського заліку, 

комсо- 
вико- 

планів 
ство- 
чітко

щоб покласти край формалізму, уник
нути надалі дублювання і паралеліз
му в складанні особистих комплекс
них планів.

Комсомольські організації області 
мають великий досвід проведення Ле
нінського заліку, організації громад
сько-політичних атестацій. Там, де 
живуть і працюють на Ленінський за
лік, де проводять проміжні атестації, 
там справи йдуть добре, там комсо
мольська організація відзначається 
бойовитістю і активністю. У комсо
мольських організаціях Новоукраїп- 
ського, Долинського, Онуфріївського, 
Вільшанського районів, Побузького 
нікелевого заводу Голованівського 
району ввійшло в практику заслухо
вувати на комсомольських зборах 
звіти окремих учасників Ленінського 
заліку, під особливим контролем три
мати ті питання, розділи і пункти 
особистих комплексних планів, котрі 
з якихось причин невиконані чи вико
пані частково. Тут комітети 
молу дбають про те, щоб для 
наїпія особистих комплексних 
учасникам Ленінського заліку 
рювалися належні умови: був 
організований виробничий процес, 
працювали гуртки художньої самоді
яльності і спортивні секції, у тісному 
зв’язку з життям велося вивчення 

_ теоретичних курсів у школах полі ї на
вчання.

У комсомольських організаціях за
воду чистих металів, виробничого 
об’єднання «Дніпроенергобудіндуст- 
рія», заводу твердих сплавів міста 
Світловодська, виробничого об’єднан
ня «Олександріявугілля» до прове
дення Ленінського заліку широко за
лучається і неспі.ікова молодь. Комі
тети комсомолу цих підприємств на
дають практичну і методичну допо
могу учасникам заліку у складанні 
планів, практикують поєднання їх із 
соціалістичними зобов’язаннями. Вра
ховуючи досвід і промахи у прове
денні минулорічних атестацій, вони 
на високому ідейно-політичному рівні 
почали нинішню атестацію. Члени ко
мітетів комсомолу беруть безпосеред
ню участь у її проведенні.

На жаль, у комсомольських органі
заціях Новгородківського, Олександ- 
рівського, Компаніївського районів 
згадують про Ленінський залік лише 
під час атестацій, не повертаючись 
протягом року до питання участі в 
ньому юнаків і дівчат, виконання ни
ми особистих комплексних планів. Не 
надають належного значення Ленін
ському заліку як засобу комуністич
ного виховання молоді комітети ком
сомолу міста Кіровограда. У біль
шості первинних комсомольських ор
ганізацій обласного центру ще не 
складені графіки громадсько-політич
ної атестації, не приступили до її про
ведення. Як дві краплі води схожі 
особисті комплексні плани більшості 
учасників заліку заводу «Ре.мпобут- 
техніка», зовсім їх нема у комсомоль
ців фабрики «Ремвзуття».

В організації Ленінського заліку 
комітети комсомолу повинні виходити 
з вимог XXVI з'їзду КПРС, лисі опа
дового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
XIX з'їзду ВЛКСМ — забезпечити 
єдність ідейно-теоретичної, політико- 
внховної, організаторської і госпо
дарської роботи. Справа честі кожно
го учасника Ленінського заліку — 
віддати всі сили і знання, натхненну 
працю для втілення в життя рішень 
XXVI з’їзду КПРС, накреслень пар
тії і уряду.

У цехах Долинського цукрового заводу проходять збори колективів, на яких 
робітники та інженерно-технічні працівники обговорюють проблеми зміцнення 
трудової і виробничої дисципліни. Значні резерви підвищення продуктивності 
праці виявили на них, зокрема, члени одного з кращих на підприємстві КМК 
иехУ мішкотари (керівник Є. Г. Пономаренко, групномсорг Н. Соловей).

На знімну: під час зборів у КМК.
Фото В. ГРИБА*

робочій хвилині
СУВОРИИ ЛІК!

УВАГА! ОБЛАСНИЙ ШТАБ «КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТО
РА» І РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» ОГОЛОШУЮТЬ 
ГРОМАДСЬКИЙ ОГЛЯД-ПЕРЕВІРКУ «РОБОЧІЙ ХВИЛИНІ — СУВО
РИЙ ЛІК!».

Робочий час. Використати його 
сповна, ефективно — таке завдання 
сьогоднішнього дня.

Віддача робочої хвилини залежить 
від рівня організації виробництва, від 
того, наскільки відповідально стави
ться кожен із нас до виконання сво
їх обов'язків, від організованості і 
дисципліни. .

Починаючи громадський огляд «Ро
бочій хвилині — суворий лік», облас
ний штаб «Комсомольського прожек
тора» і редакція газети «Молодий 

. комунар» сподіваються, що райкоми 
і міськкоми комсомолу, комітети 
комсомолу підприємств і будов, ор
ганізацій, колгоспів і радгоспів, шта
би «КП», всі комсомольці активно 
поведуть боротьбу з втратами робо
чого часу, проаналізують причини 
прогулів, запізнень, простоїв, назвуть 
при цьому конкретних винуватців.

Важливо, щоб факти недисципліно
ваності, інші порушення не лише опе
ративно фіксувалися, а й швидко усу
валися.

П’ЯТИРІЧКА: 
РІК ТРЕТІЙ

ЗА ПІВМІСЯЦЯ
Усім відомо, що замін

ник незбираного молока— 
особливо цінппй продукт 
для випоювання телят. 
Достатня його кількість 
дає можливість колгоспам 
у кілька разів підвищити 
товарність молока. Це 
добре розуміють і праців
ники цеху, що випускає 
цей продукт. План на сі
чень — 180 топи. Уже на 
сьогоднішній донь замін
ника вироблено па чотири 
тонни більше. Це резуль
тат злагодженої роботи 
колективу, яким керує ко
муніст А. І. Склейко.

Неабияка заслуга в цьо
му і комсомольців апарат-

ішків вакуумних устано
вок Володимира Дорохтея 
та Світлани Мурашко, 
старшого майстра Юрія 
Бабанського, пакувальни
ці Надії Чабан.

О. ГРУША, 
головний інженер Ма- 
ловисківського заводу 
сухого молока.

ПРАВОФЛАНГОВІ
Трудівники молочното

варних ферм нашого гос
подарства підтримали іні
ціативу колективу Побузь
кого нікелевого заводу 
імені 60-річчя СРСР тру
дитися під девізом «Честь 
і слава — по праці». Ши
рокий відгук знайшло 
звернення побужців серед 
молодих тваринників. У 
комсомольсько - молодіж
них колективах відбулися 
комсомольські збори, па

Пропонуємо комсомольським акти
вістам, штабам і постам «КП» про
вести рейд-перевірку стану трудової 
дисципліни у своїх виробничих під
розділах. У ході його слід:

1. Виявляти порушення трудової і 
технологічної дисципліни, назива
ти конкретних порушників.

2. Проаналізувати причини фактів 
недисциплінованості.

3. Виробити пропозиції для усу
нення недоліків.

4. Матеріали рейдів висвітлити у 
випусках «КП».

5. Пропагувати серед комсомольців 
передовий досвід кращих молодих 
виробничників, цехів, ланок, бригад.

Про результати рейдів просимо по
відомляти редакцію.

Чекаємо ваших листів, комсомоль
ські дозорці!

ГРОМАДСЬКИЙ ШТАБ ОГЛЯДУ | 
«РОБОЧІЙ ХВИЛИНІ — СУВО
РИЙ ЛІК».

----- - --------------------------------  (МАТЕРІАЛИ НА ЦЮ ТЕМУ ЧИТАЕТЕ ІІА 2-И СТОРІНЦІ)

поліпшенню
Середньодо-

яких обговорено питання 
дисципліни, шляхи підви
щення продуктивності дій
ного стада.

На фермі № 2, яку очо
лює Т. Ф. Міркушова, мо
лоді трудівниці перегля
нули свої соціалістичні зо
бов’язання, велику увагу 
приділивши —’ 
дисципліни, 
бовни надій значно зріс і 
становить нині 6,6 кіло
грама молока на корову.

Першість у змаганні 
утримують молоді трудів
ниці Валентина Момонт, 
Олена Назаренко та Лю
бов Сень. Торік ці доярки 
набрали групи нетелей, 
доклали чимало зусиль, 
щоб роздоїти їх. Тепер від 
кожної первістки вони 
щодня одержують 10—14 
кілограмів молока.

В. МАЛИЙ, 
зоотехнік колгоспу 
«Росія».

Новоукраїнський район.
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РОБОЧІЙ ХВИЛИНІ-СУВОРИИ ЛІК
24 АШ комсомольсьно-мо- 

лодіжний колектив бу
ло створено на початку 
січня минулого року. А 
вже в лютому трапилося 
«ЧП». Тоді якраз я був у 
відпустці. Одного дня за
йшов у контору — дізна
тися, як там мої хлопці у 
відрядженні працюють, і 
побачив їх у... стіннівці 
«Комсомольського про
жектора». Тобто карикату
ри на них, «загораючих» у 
робочий час. Дуже прикро 
стало за свою бригаду. 
Того ж дня зустрівся з то
варишами. виявилося, не 
було у них матеріалів... А 
це значить, що згаяли

БЕРЕ

I

СЇО ДОРІГ — 
ОДНА ТВОЯ

ТАКИЙ
тонного вузла: «Старе ус
таткування, от незабаром 
буде новий вузол, тоді по
ставатимемо в строк». Але 
із того ж старого вузла 
розчин і бетон нерідко 
швидше доставляли за со
рок кілометрів, у колгосп 
імені Мічуріна, де ми зво
дили такий самий буди
нок, ніж на будівельний 
майданчик, розташований 
у Новгородці? А часто бу
ває й таке, що одержуємо 
розчин під самий кінець 
робочого дня, і щоб ви
робити його, бо ж пропа
де, змушені затримувати
ся на годину, а то й біль
ше. Якщо треба, хлопці

гти,
Ж CKAF1

ДУМКА РОВЕСНИКА

ро-

ма- 
ме-

скільки дорогоцінного 
бочого часу.

Так, забезпечення 
тер.апами, технікою і 
ханізмами — для буді
вельників поки що проб
лема номер один. І перед 
нами вона стояла протя
гом року, відколи пра
цюємо в КМК. Пригадую 
основні об єкги, які спо
руджували в 1982-му. Си
лососховища у колгоспі 
«Зоря комунізму» буду
вали з випередженням 
строків. Та коли дійшли до 
завершальної стадії — об
ладнання гідроізоляції, не 
було бітуму. Празда, без 
діла годі не сиділи, бо пе
рейшли на інший об єкт. 
Але потім, коли вже за
везли бітум, на гідроізоля
цію силососховищ витра
тили більше часу: робити 
«по.св-жому» її набагато 
легше.

Або взяти будівництво 
у Новгородці 16-кзартир- 
ного житлового будинку 
для щебзаводу, яким зай
няті нині. Приміром, сьо
годні. Вийшли ми на ро
боту, як завжди, о восьмій 
ранку. І тільки через со
рок хвилин подали
розчин, а кран — ще піз
ніша. Чому? Про це 
аже й не питаємо. Водій 
крана скаже: «Нема гаря
чої води для радіатора» 
або «Довго заправляв 
пальним», або ще що. 
Працівники розчинно-бе-

нам

ми

завжди затримаються і 
зроблять, навіть вихідного 
дня вийдуть на майдан
чик. З матеріального боку 
для нас вигідно здавати 
об'єкти достроково, бо ж 
працюємо за акордно-пре
міальною системою опла
ти. Та все-таки хотілося б 
добиватися перевиконання 
завдань не за 
«штурмівщини» 
урочний час, 
підзищенню 
ності праці, яка залежить і 
від ритмічності, і від фі
зичних сил робітника. Ад
же відомо, що під кінець 
робочого дня продуктив
ність знижується. Неда
ремно ж ми, будівельни
ки, останню годину, як 
правило, використовуємо 
для того, щоб підготувати 
фронт робіт на завтра. І в 
психологічному відношен
ні це випраздано, бо такі 
роботи менш відповідаль
ні, ніж, скажімо, кладка 
цегли.

Крім того, всі ми люди 
молоді, семеро з десяти---
сімейні. Кожному треба 
бути дома після робо
ти. Адже сім’я. Вихід — 
працювати стільки, скільки 
належить, але з повним 
навантаженням. До речі, 
девіз КМК — «Всі 480 хви
лин робочого часу — ро
боті!»

Серед проблем, які не
гативно впливають на ді
яльність КМК, назву такі.

рахунок 
в поза- 
завдякиа

продуктив-

Минулого року підсумки 
соцзмагання між бригада
ми підбивали тільки дві
чі — за перший та четвер
тий квартал (в останньому 
ми зайняли друге місце). 
Тривалий час не було ін
женера по праці, а ці обо
в’язки чомусь переклали 
саме на його плечі. Тепер 
цю посаду займає нова 
людина, якій ще бракує 
досвіду. То, можливо, по
ра сказати своє слово 
профспілковим" організа
ціям?

На всіх нарадах нам, 
бригадирам, кажуть: не 
одержали наряду — до 
роботи не приступайте. 
Мають на увазі, що особи, 
відповідальні за це, по
винні давати наряди вчас
но. І ось уже закінчується 
місяць, як ми почали зво
дити стіни першого повер
ху, а наряду так і немає. 

Який обсяг робіт належить 
виконати і. що ми за це 
одержимо — невідомо. У 
декого з хлопців погір
шився настрій. Або таке. 
Будували підвал 3 випе
редженням строків. Зали
шилося перекрити, а плит 
немає. Значить, премії за 
перевиконання, до якої 
були близькі, нам не ба
чити?

...У нас хороший колек
тив. Ледарів немає. Того 
року, правда, двоє потра
пили в бригаду, але наша 
атмосфера їм не підійшла. 
Місяць тому взяли до се
бе учнями С. Пензіна та 
О. Коваля, і вони вже ма
ють другий розряд, ово
лодівають суміжними спе
ціальностями. Всі члени 
КМК нагороджені значка
ми «Майстер-умілець». 
Вдало виступив на облас
ному конкурсі професій
ної майстерності В. Калаш- 
ник. Є серед нас і делегат 
XXIV з'їзду ЛКСМУ — 
групкомсорг Андрій Сні-- 
саренко...

Ювілейного року наш 
КМК виконав будізельно- 
монтажних робіт на 
тисяч карбованців, 
становить 104 
до плану. На 
тили освоїти 
карбоаанців і 
справимося, 
добиватимемося значного 
поліпшення 
дисципліни, 
справжнього 
го конвейєра.

А. 13ЮМОВ, 
керівник КМК міжгос
подарської будіваль- 

' мої організації, 
емт Новгородця.

135 
що 

проценти 
1983-й намі- 

150 тисяч 
впевнені, що 
Для цього

аиробничої 
організації 

будівельно-

И! э в ладам
ОПЕРАЦІЯ 

«ХРОНОМЕТР»

з дисципліною
ВИЯВИЛАСЬ ЧАСТИНА РОБІТНИКІВ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 
ЗІРКА». НА ЦЕ ОПЕРАТИВНО ВІДРЕАГУВАВ ШТАБ «КП».

— На
(! 982 р.) 
КПРС 
що для 
шення багатьох соціальних 
та економічних завдань, 
які стоять перед країною, 
нема іншого шляху, окрім 
прискорення зростання 
продуктивності праці, під
вищення ефективності 
всього виробництва.

Підвищення ефективнос
ті економіки вимагає на
самперед поліпшення якіс- 
них показників. До най
важливіших із них налс-

листопадовому
Пленумі ЦК 

підкреслювалось, 
успішного внрі-

Уже другий місяць комітети ЛКСМУ і штаби «Ком
сомольського прожектора» проводять республіканську 
операцію «Хронометр». її мета — сприяти зміцненню 
трудової дисципліни, скороченню плинності кадрів, 
підвищенню ефективності використання робочого ча
су. Про діяльність дозорців заводу «Червона зірка» 
під час операції розповідає начальник штабу «Ком
сомольського прожектора» Анатолій ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

жить економне, раціональ
не використання робочого 
часу. Однак цей резерв не 
завжди використовують 

•сііовяа. Через простої; не-

І щохвилини
® В НАШІЙ КРАЇНІ ВИДОБУВАЄТЬСЯ:

1420 тонн вугілля,
1128 тонн нафти разом із конденсатом,
769 тисяч кубічних метрів газу.

ЩОСЕКУНДИ
■ НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 
«ОДЕРЖУЄ:

5 тонн сталі,

І

І
4

І

3,5 тонни прокату чорних металів,
0,5 тонни сталевих труб,
40 тисяч кіловат-годин електроенергії.
Економія праці за рахунок підвищення її продук

тивності лише на один процент дає щороку' 3 мільяр
ди 800 мільйонів карбованців національного доходу.

КОМСОМОЛЕЦЬ, ЗАПАМ’ЯТАЙ:
1 втрачена робоча хвилина —це в масштабах краї

ни рівнозначно втраченій денній праці більше 200 ти
сяч робітників.

І
І

ВнсонІ зобов’язання взяв на третій рік п’ятирічки 
колектив Долинського цунрового заводу, зокрема, ви
пустити додаткової продукції на 144 тисячі карбованців, 
заощадити 700 тонн умовного палива І 300 тисяч кі
ловат-годин електроенергії. Виконати їх можна тільки 
при чіткій організації праці, міцній трудовій дисциплі
ні. Це добре розуміють комсомольські активісти. Ви
моги до них у нолективі, де більшість — молодь, особ
ливі, І ватажки молоді не підводять.

Багато робить для підвищення авангардної ролі 
спілчан секретар комсомольського осередку залізнич
ного цеху машиніст тепловоза Іван ШЕВЧУК (на знім
ку). Молодий комуніст, ударник комуністичної праці 
подає приклад сумлінного ставлення до своїх слутбо- 
вих та громадських обов’язків.

Фото В. ГРИБА.

Включившись опера
цію «Хронометр», «про
жектористи» нашого під
приємства провели вже 
два масові рейди. Під час 
першого (на почати)' 
грудня) контролювали 
стан трудової дисципліни 
в цехах заводу під час ро
бочої зміни. Було виявле
но ряд грубих порушень 
правил внутрішнього роз
порядку. Частина робітни
ків була спіймана на га
рячому при < 
нести на територію 
прнємства спиртні 
Матеріали рейду були пе
редані на розгляд адмі
ністрації цехів. Порушни
ків трудової дисципліни 
було покарано.

Минулого тижня

сиробі про-------під_
напої.

ми 
провели рейд біля прохід
ної корпусу № 90 перед 
початком 
Соромно було 
як після 
пробиралися па територію 
заводу через заповітну щі-

періиоі зміни, 
дивитися, 

сьомої годиниявки па роботу з дозволу 
адміністрації, а також про
гули щороку недодає чи
мало продукції і наше під- лину у паркані юрби -ро- 
приемство. ■ 1 • бітників. Цс — М. Чопу-

ренко з метизного цеху, 
В. Губанов і М. Ізюров, 
ІО. Зелснков, В. Назаров і 
М. Сокуреико з цеху № 18 
та інші.

До восьмої години ран
ку «розкачувалися», не по
чинаючи роботи, па діль
ниці складання дискових 
сошників (старший май
стер О. Н. Давиденко). 1 
все через ті ж запізнення.

Зайшли до фарбувально- 
складального цеху. Тут 
простоює дільниця по 
складанню рамп з сошни
ками. Членів комсомоль
сько-молодіжної бригади 
Валерія Кприченка не за
безпечили вчасно робо
тою...

Члени штабу «Комсо
мольського прожектора» 
дали належну оцінку цим 
фактам недисциплінова
ності (підсумки рейду ви
світлені у випусках «КП» 
і заводській багатотираж
ці). Тепер слово за керів
никами цехів, адміпісіра
цією заводу.

ХАРАКТЕР
— А Світлани вдома не 

застанете. На фермі во
на, допомагає матері. Що 
то вже за справна дівчи
на! Справжня тобі дояр
ка. І вичистить у стійлах, 
і нагодує худобу, і видоїть 
не гірше досвідчених пра
цівниць. Багато учнів на
шої школи майже все літо 
трудилися в колгоспі, се
ред них і Світлана.

Вже з півгодини у кабі
неті директора школи че
каю на Світлану НІноляро- 
ву. Керівник восьмого кла
су Злннської СШ № 2 Те
тяна Сергіївна Гончаренко 
розповідай про учнів свого 
класу, зокрема, про Світ
лану' — про її наполегли
вість, старанність, любов 
до тварин.

Нарешті до кімнати вхо
дить невеличка на зріст 
дівчинка з • симпатичним 
ласговиннячком. Соро
м’язливо усміхаючись, 
привіталась. Важко збаг
нути, як оце тендітне, з 
маленькими дитячими ру
ками дівча оправляється 
біля худоби. Спочатку во
на неохоче відповідала на 
мої запитання, говорила 
коротко.

Але настороженість зник
ла, коли розмова зачепила 
близьке — справи рідного 
колгоспу, села.

— Набагато відстаєш 
від матері? Вина ж у тебе 
кавалер ордена Трудового 
Червоного Прапора?

— Стараюся завжди бу
ти поруч. Але у мами 
22-річний стаж, а я тіль
ки 5 років тому стала її 
помічницею, — сміється 
Світлана. А потім по
яснює; — Уперше видоїла 
корову в третьому класі. 
Важко мені, дев'ятирічній, 
було зрозуміти чому доїн
ня, нескладне па вигляд, 
довго не могла опанувати. 
Зараз смішно згадувати,

У правлінні колгоспу 
імені Свердлова Світлани- 
ну маму Марію Олексіївну 
Школярову знають не ли
ше як передову доярісу 
(торік замість намічених 
2700 кілограмів молока на
доїла понад 3200 кілогра
мів). Марія Олексіївна зав
жди готова прийти на по- 

V складній 
працювала 
Каплунова

міч, порадити 
ситуації. Так, 
доярка Надія ........ ..........
теж у парі зі своєю матір’ю. 
Та мати захворіла, і не 
справлялася з роботою На
дія. На допомогу прийшла 
Марія Олексіївна. Справи 
пішли на лад.

Ще два роки Світлана 
буде ученицею. А потім... 
Чи буде ходити вже давно 
протоптаною стежкою до 
ферми, чи обере якусь ін
шу професію? Все вирі
шить час. А ПОКИ ЩО... :

Жваво у Злинській де
сятирічці № 2 проходять 
заняття літературного 
гуртка «Буревісник», який 
постійно відвідує і Світ
лана.

— Особливо цікаво мені 
дізнаватися про життя ро
весників із братніх рес- 
публік-ссстер і зарубіжних 
країн, про їхнє навчання, 
громадські справи, відпо
чинок, — розказує учениця.

Та чи не найулюблені
ший предмет у неї — фіз- 
виховапня. Не задоволь
няючись трьома уроками 
на тиждень, Світлана-мало 
не щодня поспішає на за
няття шкільної спортивної 
секції. Дівчина зізналася, 
що добра фізична підго
товка допомагає їй долати 
труднощі у навчанні і пра
ці. розвиває ви гримку, си
лу волі і, якщо хочете, ха
рактер.

Т. ІЛЬЄНКО.
Малозисківський район.



20 січня 1983 року «Молодий комунар» З стар.
і игидап

^ІР ИХА затишна місцина 
» неподалік великої до

роги. Старий вітряк і лінія 
електропередач. І двоє за
коханих. Вона — безтур
ботна, пустотлива. Він — 
стриманий, небагатослів
ний, задумливий. Втім, за 
стриманістю героя — ве
лике, непідробне почуття. 
Воно вгадується в кожно
му його жесті, слові.

Такими постають перед 
глядачами Андрій та Оль-

Обрдз Аліни до певної 
міри протиставляється об
разу Ольги. Безперечно, 
він став творчою удачею 
заслуженої артистки УРСР 
В. Дронової, яка розкри
лася тут у ще одній, дещо 
незвичній для себе якості. 
Перше враження від Алі
ни — ділова людина зі 
зв’язками, яка «все може». 
Але далі ми разом з ар
тисткою поволі відкриває
мо в Аліні есе нові й нові

——— РЕЗОНАНС '

«...Мене

не можна

образити »
П'ЄСА М. ЗАРУДНОГО «ОБОЧИНА» 
НА СЦЕНІ КРОПИВНИЧАН

га (артисти А. Литвиненко 
та С. Трохимчук) в перших 
мізансценах нової вистави 
кроливничан «Обочина» за 
л єсою Миколи Зарудного.

І раптом вищання авто-
• мобільних гальм вриває

ться в життя цих двох
і голосом біди. Синій вечір

■ розпанахує різке світло 
1 автомобільних фар.

Сталося непоправне. 
; Ольга, молода Андрієва 

дружина, збиває на обочи
ні двох людей. Перша її 

‘ думка — втекти, доки ні- 
; хто не бачив. Перша дум

ка Андрія — про тих лю- 
I дей і про Ольгу. Він вирі-
• шив одразу взяти вину на 

себе. Йому дуже боляче. 
І це почуття ще гостріше 
від того, що потерпіла че
рез Ольжину необереж
ність Таня (артистка О. Ко
роленко) — дізчина, котра 
давно і без взаємності лю
бить його, Андрія.

Потім, впродозж виста
ви, зі зміною декорацій і 
місця дії, на задньому пла
ні аесь час маячитимуть 
старий вітряк і лінія елек
тропередач, ніби нагадую
чи про ту фатальну мить. 
Вони символізують у ви
ставі істину просту і вічну: 
ніщо в житті не минає без
слідно. Але яким саме бу
де той слід — добрим чи 
навпаки, залежить, насам
перед, від самої людини.

Перед глядачем розгор
тається картина, повна 
тонкого психологізму й 
гострого драматизму. Ми

■ знову бачимо Ольгу вже в 
її міській квартирі. Не од-

! разу вгадуєш в одягненій 
у шикарну сукню жінці 
вчорашнє дівча. Це само- 
впевнена господиня, спов
нена чарівності й жіночої 
влади. Зверхність час від 
часу проривається в її від
вертих грубощах на адре
су молодшої сестри Алі
ни (заслужена артистка 
УРСР В. Дронова). Ні, Оль
гу не мучить каяття. Що
правда, вона боїться. Бої
ться за себе. Тому вважає 
за погрібне грати перед 

! Андрієм відчай. Бо вона з 
тих, хто «вміє жити». З 
тією ж легкістю, з якою 
сприйняла жертву Андрія, 
Ольга перекладає на пле
чі Аліни турботу про ньо
го, засудженого за невчи- 
нений ним злочин на три 
роки позбавлення волі. У 
виставі перед глядачем 
розкривається образ Оль
ги у всій потворності її 
споживацького єства.

достоїнства — її чесність, 
чуйність, зневагу до ситої 
показної добропоряднос
ті... В фіналі спектаклю 
Аліна — людина, яка зна
йшла опору в друзях, яка 
знову повірила в людей. 
Певно, це закономірно, 
що саме у стосунках з мо
лодшою сестрою особли
во контрастно проявляє
ться міщанська натура 
Ольги,

Дуже вдалими бачаться 
у виставі дуети В. Дроно
ва — С. Трохимчук, О. Ко
роленко — А. Литвиненко, 
А. Любенко—І. Терентьев. 
Цікавий, колоритний об
раз сільського листоноші 
створив заслужений ар
тист УРСР І. Терентьев. В 
цілому актори, що 
участь у виставі, 
гарний ансамбль, 
безперечно, сприяли доб
рий смак режисера М. Та- 
раненка у вирішенні і 
зансцен, відчуття міри 
художньому 
спектаклю 
М. Кужелєв), 
музичне 
(В. Пінчук). Музика протя
гом спектаклю не супро
воджує .його, а ніби виті
кає з самої дії, допов
нюючи й збагачуючи її 
чуттєзу палітру.

Як хвала людині сприй
маються у контексті виста
ви слова Аліни: «Якщо я 
маю свої переконання, ме
не не можна образити». 
Так відповідає вона Ользі 
на її грубощі. Спектакль— 
це своєрідні роздуми про 
людське в людині, про 
невмирущість цього люд
ського. Не Андрій, не Алі
на й не Таня опинилися на 
обочині життя. Потрапила 
туди — і це закономірно— 
«зсезнаюча» Ольга. її при
звели до того власна ду
шевна глухота, безприн
ципність і корисливість. 
Вгім, автор і постановники 
спектаклю не розставля
ють остаточно всіх крапок 
над «і». Тому що вірять в 
людське у людині. Тому 
що життя продовжується.

Появу цієї сучасної, со
ціально загостреної драми 
на сцені кропивничан мож. 
на лише вітати. Вона за
свідчила, що колектив те
атру в постійному пошу
ку, що у ньому поряд З 
майстрами сцени стар
шого покоління впевнено 
утверджується молодь.

83ЯЛИ 
склали

Тому,

мі-
I в

оформленні 
(художник 
прекрасне 

оформлення

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

«Посланців Ізраїлю з 
блакитними зірками Да
вида і знаками 
нії «Ел-Ал» на 
жах більше не 
на аеродромах

комла- 
фюзеля- 
побача гь 
найбіль

ших столиць світу». У та
кому сентиментальному 
тоні писала ізраїльська 
преса про рішення уря' 
ду країни розпустити на
ціональну авіакомпанію. 
У той же час ряд огля- 
дачіа у Ізраїлі, сусідній 
Йорданії та інших краї
нах, коментуючи 
совий крах 
справедливо 
ли, що він 
кризу ізраїльської 
номіки.

У питанні, чому відда
ти перевагу, виробництву 
гармат чи масла, 
стські правителі 
вибрали перше.

фінан- 
«Ел-Ал», 

ві дзнача- 
символізує 

еко-

сіоні- 
давно 
Пере

творивши Ізраїль у мілі
таризовану держав/

Нова військова аван
тюра призвела до по
глиблення економічних 
проблем. Вторгнення в 
Ліван, яке спочатку роз
глядали в Ізраїлі мало 
не як веселу прогулянку, 
перетворилось у 
лу криваву війну, 
якій не видно, 
обернулась не 
сотнями вбитих 
чами поранених, 
вими 
трясіннями. Міністр фі- 
нансіа Ізраїлю Арідор 
недавно публічно оголо
сив, що рівень інфляції 
цього року вже переви
щив 130 процентів. Зга
даний нами крах «Ел-Ал» 
також розглядається як 
результат ліванської 
війни, тяжкі наслідки 
якої не могли не позна
читися на економіці дер
жави в цілому.

Вторгнення в Ліван

трива- 
кінця 
Вона 

тільки 
тися- 
й но

і
а

економічними по-

ІЗРАЇЛЬ: ПРОБЛЕМИ
ЗАГОСТРЮЮТЬСЯ
вони зробили його зна
ряддям здійснення сво
їх агресивних експан
сіоністських абміцій. Іс
торія Ізраїлю — це іс
торія безперервних аг
ресивних воєн проти 
сусідніх арабських кра
їн, розширення за їх ра
хунок ізраїльської тери
торії, 
війни 
чезних 
жують 
тичних, 
номічних проблем.

За даними західних 
джерел, тільки цього ро
ку третина державного 
бюджету Ізраїлю, який 
складає близько 17 міль
ярдів доларів, була ви
ділена на військові ви
трати. Ще одна іретина 
бюджету виділяється на 
виплату зовнішнього 
боргу. Левина частка 
цих коштів використову
ється для виплати креди
тів, виділених ГОЛОВНИМ 
чином на придбання вій
ськової техніки і озбро
єння. За підрахунками 
західних економістів, 
зовнішній борг Ізраїлю 
досяг воістину величез
ної для країни суми — 
21 мільярд доларів. Хво
ру економіку Ізраїлю не
спроможна врятувати 
навіть щедра фінансова 
допомога США. Минуло
го року вона перевищи
ла суму 2 мільярди до
ларів.

Економічні і фінансо
ві нелади, викликані ве
личезними військови
ми витратами, важким 
тягарем лягають на пле
чі ізраїльських трудя
щих. За ізраїльськими 
статистичними даними, 
минулого року вартість 
життя в країні щомісяця 
підвищувалась більш ніж 
на десять процентів. Не 
раз протягом року зрос
тали ціни на продовольчі 
товари, у тому числі й 
на найнеобхідніші, на 
бензин, збільшилась пла
та за проїзд у громад
ському транспорті. Згід
но з цими ж даними рі
вень інфляції за мину- 
-”й рік перевищив сто 
іроцентіз.

Але, як відомо, 
вимагають вели- 

коштів, пород- 
загострення полі- 
соціальних, еко-

І лий р 
І проце

викликало 
зростання 
настроїв у країні, 
початку агресії І 
хто в Ізраїлі зважав, що 
операція «Мир для Галі- 
леї» може справді при
вести до миру. Але у мі
ру того, як ізраїльська 
армія все глибше загру
зала в «ліванському бо
лоті», ці настрої розві
ювалися.

По всій країні проко
тилась хаиля масових ан
тивоєнних демонстрацій, 
у яких брали участь сот
ні тисяч людей. Десятки 
жителів Єрусалима про
вели одноденну голо
довку перед урядовими 
спорудами в знак 
тесту проти війни в 
ні.

На адресу уряду 
ходять листи, котрі 
суджують дії ізраїльсь
ких властей. «Пам’ятай
те, що вам не уникнути 
чесного суду '------ ‘
народу; ваша 
криє вас ганьбою 
завжди», — говорилось 
в одному з листів, опуб
лікованих ізраїльською 
газетою «Ал Гамішмар».

Кривава різанина 8 та
борах палестинських бі
женців Сабра і Шатіла 
призвела до ще більшої 
ізоляції Ізраїлю а усьо
му світі. Престиж уряду 
Бегіна у країні впав як 
ніколи низько. Якби ви
бори в кнессет відбули
ся одразу ж після тра
гедії Сабри і Шатіли, від
значала преса, блок «Лі- 
куд» безумовно не зміг 
би перемогти.

Однак проста заміна 
уряду Бегіна навряд чи 
зможе автоматично при
вести до розв язання 
проблем Ізраїлю, котрі 
загострились. Тільки від
мова від агресивної зов
нішньої політики, повер
нення загарбаних араб
ських земель їх справж
нім власникам можуть 
відкрити шлях до нор
мального розвитку краї
ни, подолання дедалі 
зростаючих труднощів.

В. КЕДРОВ, 
власкор АПН.

Амман.
•: V . . : . . і

і бурхливе 
антивоєнних
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ПРИЧИНИ
ЗЛОЧИННОСТІ

ЗАРУБІЖНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

На жвавому

МІСЦІ
Марджорі Хоуей, 

телька невеликого аме
риканського містечка 
Мілфорд у штаті Пенсіль- 
□анія, янось прокинулась 
на світанку від гуркоту 
під її вікнами. Вона ви
глянула на вулицю і за
вмерла від подиву: у па
лісаднику лежав переки
нутий рефрижератор, з 
якого висипалася ціла 
гора заморожених інди
чок. Це трапилося де
сять років тому. Відтоді 
□ палісадник перед бу- 

динном перекидалися гру
зовики, навантажені ово
чами, коробками з дитя
чим харчуванням, нопче- 
ними окороками. Визир
нувши якось у вікно, 
М. Хоуей побачила, що 
по газону розгулює кіль
касот курчат. - --------
її пам’яті 19 
падкіз.

«А одного 
розказала 67-річна аме
риканка кореспондентові 
газети «ІнтернеШнл га- 
ральд трібюн», — в моє-

жи-

СОЦІАЛЬНІ
ВЛШІНГТОН. (ТАРС). 

Дедалі більша кількість 
молодих американців по
трапляє з сіті криміналь
ного світу. Про це свід
чить доповідь, підготовле
на американським юри
дичним інститутом у Сак
раменто на замовлення мі
ністерства юстиції.

Як зазначається в до
кументі, в 27 з 60 взятих 
довільно американських 
міст існують «серйозні 
проблеми» з організованою $ му палісаднику виявився 
злочинністю серед молоді. [ пітам
Особливо серйозне стано
вище створилося па захід, 
ному узбережжі США, і| 
насамперед у штаті Калі- і 
форнія, в кожному з вели
ких міст якого діють бан
ди. Однак, зазначають ав
тори доповіді, за останні 
роки гангстерські зграї по
чали з’являтись і на вули
цях невеликих міст.

В основі зростання зло
чинності серед молоді ле
жать соціальні причини. 
Головна з них — відсут
ність надії дістати роботу. 
Безвихідність штовхає мо
лодих американців на 
шлях злочинів. Не остан
ню роль відіграє при цьо
му пропаганда американ
ськими засобами масової 
інформації культу насиль
ства, жорстокості.

Всього 
<аких

разу,

на 
ви-

експериментальний літак 
американських ВПС. Зін 
вивалився з трайлера на 
повороті».

За день, писала газета, 
перед будинком Хоуей 
проїздить близько трьох 
тисяч великовагових гру- 
ЗОВИКІВ.

«Паспорт»

для алмаза а
Розгул злочинності на ія 

Заході досяг безпреце- ■ 
дентних масштабів. Особ- І 
ливої турботи блюстнтс- а 
лям порядну завдають я 
викрадачі коштовностей. ® 
Справа в тому, що знайти 
вкрадений камінь важко, д 
але ще важче його впі- І 
знати: коштовності бува- М 
ють схожі як дві краплі Я 
води.

Американські фізики Я 
------ т «І Роберт де Вріз і Рой Тефт 

запропонували оригіналь-

Працюють роботи
БЕРЛІН. Управління по

тужним. 300-тоіпшм пре- 
сом. який став до ладу па 8 Р( 
заводі пневмотехнічного |] 
устаткування, доручено 
«механічним операторам» — 
роботам. Бригаду з оди
надцяти висококваліфіко- 
ппх робітників переведено 
на інші ділянки, де необ
хідна творча праця люди
ни. Використання роботів і 
маніпуляторів при обслу
говуванні преса дало змо
гу збільшити випуск про
дукції. Замість колишніх 
шести хвилин на виготов
лення однієї деталі агрегат 
тепер затрачує лише 50— 
70 секунд. Крім того, зав
дяки точності 1 злагодже
ності роботи автоматів ви
трата матеріалів скороти
лася майже на ЗО .процен-

ний засіб для маркірозни 
коштовностей. Вони ра
дять наносити на камін
ці невидиму татуїровку. 
Зробити це можна з до
помогою апарата, засто
сованого для іонної об- 
•обни інтегральних схем. 
Іого випромінювання 

проникає в найтвердіші 
тіла. На одній із граней 
алмаза можна намалюва
ти букви бо цифри. «Іонні 
знаки» не проникають 
глибоно — всього лиш 
на тисячну частку мілі
метра 8ІД поверхні. Цін
ності діаманта це не зни
жує, тому що знаки не
видимі. Але варто потер
ти нзмінець шерстяною 
ганчірочкою, як у ньому 
вининає елентрнчний за
ряд, і знаки чітко просту
пають, особливо ноли ал
маз

З 
шої

посипати тальком, 
допомогою найноаі- 
техніки кожний ал- 
ніби одержить влас- 
паспорт.

(АПН).(ТАРС).

® - ИІ жі «в
три» Іт* і ^*•'3

Вперше після другої світової війни рівень безробіт
тя з Західній Європі перевищив 10 процентів. Найви
ща кількість безробітних зареєстрована в Бельгії — 
понад 14,8 процента працездатного населення країни. 
Значна частина «зайвих людей* — молодь віком від 
17 до 24 років.

Н а з н і м н у: ці молоді люди прибули з різних 
країн «Спільного ринку» в Брюссель до будинку штаб- 
квартири ЄЕС. щоб вимагати забезпечення зайнятості 
серед населення. ;

(Фотохроніка

І
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МИНУЛИЙ рік був наси- 
чений багатьма ціка

вими спортивними турні
рами, під час яких радян
ські спортсмени демон
стрували високу майстер
ність на всесоюзних і між
народних аренах. Пред
ставники Кіровоградщини 
теж мали певні здобутки, 

Передусім ■■■■ СПАРТАКІАДА

згурто аність

зви- . кістю

виступаючи на турнірах 
VIII Спартакіади України і 
III республіканських та 
всесоюзних спортивних 
молодіжних іграх. Ми ві
тали наших плавців, стен
довиків, самбістів, дзю
доїстів, борців класичного 
стилю, боксерів, гімнастів.

Набрати на Іграх 2190,5 
очка і вийти на друге міс
це у своїй групі — це, 
чайно, досягнення.

Відрадне, що пожвави
ли роботу багато низових 
колективів фізкультури. 
Масові змагання пройшли 
на Світловодському заво
ді чистих металів, в Кіро
воградському машинобу
дівному технікумі, кол
госпі «Україна» Знам'ян- 
ського району, Созонів- 
ській середній школі Кі
ровоградського району. 
На Побузькому нікелево
му заводі створено клуб 
любителів бігу. Щодня на 
старти виходять більше 
160 побужців, яких очолює 
ентузіаст своєї справи Єв
ген Явтушенко. А в світло. 
водців знову зростання на 
стартах за місцем прожи
вання — серед дітей, під
літків, спортивних сімей.

Нині приціл на Спарта
кіаду, на розгортання ма
совості в колективах фіз
культури. Щоб зробити 
крок уперед, ми хочемо 
примножити досягнуте і 
самокритично оцінити про

галини. А непокоїтись є 
чому. Результати VIII
Спартакіади УРСР засму
чують — збірна області 
навіть не наблизилась до 
призерів у своїй групі — 
п’ята з восьми. І в респуб
ліканському соціалістич
ному змаганні наша спор-

тивна організація серед 
крайніх.

Чому так сталось? Рух 
уперед зупинила міжві
домча неузгодженість, 
низький рівень навчально- 
тренувального процесу. І 
це призвело до того, що 
на республіканських і все
союзних змаганнях пред
ставники області за кіль- 

зайнятих 1—6 місць 
залишилися далеко позаду 
своїх суперників. Багато 
спортсменів навіть рекор
дів області не можуть пе
рекрити 5—8 років.

В інших областях, ска
жімо, збірні виручають 
вихованці студентського 
товариства. А представни
ки Кіровоградської обл- 
ради «Буревісника» за 
кількістю розрядників па
суть задніх — тут лише 86 
процентів з тих, хто зай
мається систематично 
спортом, виконує розряд
ні нормативи. Або інший 
факт: якщо середня циф
ра підготовлених значків
ців ГПО в колективах «Ко
лоса» по республіці ста
новить (від кількості на
селення) 13,7 процента, то 
в нашій області лише 13,2. 
Нижчі показники порівня
но з середньореспублікан- 
ськими і в колективах «Ло
комотива». Більшість на
ших обласних рад спор
тивних товариств не вико
нали завдань по підготов

ці майстрів спорту СРСР. 
Звідси й загальне відста
вання.

Часом наші фізкультур
ними не можуть нахвали
тися красномовними циф
рами. Представники спорт- 
комітету спробували уточ
нити їх. Але в багатьох 
нолективах Бобринецьно- 
го району, наприклад, во
ни не знайшли протоколів, 
що свідчили про те, що 
юнаки та дівчата справді 
склали нормативи ГПО. 
Або таке. Із 122 хлопців- 
десятикласників, яким не
забаром доведеться йти 
до армії, лише 25 підтвер
дили нормативи з метання 
гранати, 7 — з кульової 
стрільби. Потім 132 із 154 
не виконали нормативу на 
стометрівці, 51 із 121 — з 
підтягування на перекла
дині. Чого ж тоді варті ті 
звіти? і чому на місцях не 
притягають до відповідаль
ності окозамилювачів?

Справні були цифри в 
нозоархангельців, мовляв, 
в напрямку масовості все 
гаразд. Та дозвольте не по
вірити, що в колективах 
фізкультури цього райо
ну легною атлетикою ре
гулярно займаються сотні 
юнаків та дівчат. Якби бу
ло так, то під час весня
ного легкоатлетичного кро
су на старти вийшли б 
представники всіх 18 кол
госпних колективів фіз
культури, а не... трьох. Та
кий же стиль роботи в 
добровеличнівців, нотрі ра
портують про велику кіль
кість підготовлених знач- 
нівців ГПО і в той же час 
не можуть виставити на 
обласні турніри своїх 
команд, а коли вони і при
їжджають на них, то не 
мають залікових очок у 
багатьох видах програми.

МІРИЛОМ стану спортив
но-масової роботи на 

місцях є результати об
ласної спартакіади сіль
ських і селищних Рад на
родних депутатів. Якщо 
гайворонці, скажімо, на 
цих стартах набрали 224 
очка (вони очолили тур
нірну таблицю), то ново- 
миргородці лише 21. Усі
мох видах програми остан
ні зовсім не брали участі. 
Підкреслено, що спорт
смени цього району за 
п'ять років на спартакіаді 
не могли піднятись вище 
15 місця. Подібне і в Світ
ловодському, Петрівсько- 
му, Добровеличківському 
районах.

Тривають нові спарта
кіадні старти. Складові 
успіху наших спортсменів 
на цих відповідальних 
стартах залежать від вирі
шення серйозних проб
лем. Фізкультурні та ком
сомольські активісти ма
ють подбати про будів
ництво нових і належну 
експлуатацію наявних
спортивних баз. Докорін
но повинні переглянути 
свій стиль роботи трене
ри. Та й від са/лих спорт
сменів ми чекаємо чимало.

І ще про одне не слід 
забувати □ нашій роботі: 
Спартакіада — не тільки 
для тих, хто змагатиметься 
на фінальних турнірах. Во
на кличе на нові старти 
кожного фізкультурника. 
Тож і цього року в колек
тивах треба практикувати 
нові форми організації 
спортивно-масової робо
ти, залучати до змагань 
максимальну кількість юна
ків і дівчат, шукати ре
зерви.

О. БЕРЕЗАН, 
голова облепортко- 
мітету.

Уже п’ять разів за останні три роки доярка кол
госпу імені Шевченна Ульяновського району Катерина 
ГРАБЧАК займала призові місця на першості облради 
«Колоса» з багатоборства ГПО.

_Фото С. ФЕНЕНКА. .

— під таким заголовком 
9 грудня минулого року у 
газеті були опубліковані 
нотатни із засідання обл- 
спорткомітету, в яких 
ішлося про недоліни и ро
боті нолективів фізкульту
ри Вільшанського району. 
Матеріал був обговорений 
на спільному засіданні ра
йонного спорткомітету та 
бюро райкому ЛКСМУ. Кри
тичні зауваження газети 
визнано правильними.

Як повідомили голова 
Вільшанського райспорт- 
комітету В. Малков та сек
ретар райному комсомолу 
В. Троянський, на цьому 
засіданні Інструкторам-ме- 
тодистам по спорту кол
госпів імені Димитрова та 
імені 40-річчя Жовтня 
Г. Яковлеву І В. Еклемі су
воро вказано на незадо- 

Більну організацію -спор
тивно-масової роботи в ко
лективах фізкультури, не
дбале ставлення до веден
ня спортивної документа
ції.

Звернено увагу заві
дуючого стадіоном «Колос» 
В. Яцуренка на неефектив
не використання спортив
ної бази, відсутність графі
ка занять спортивних сек
цій.

Здійснено ряд заходів по 
поліпшенню спортивно-ма
сової роботи в районі:

— складено розклад за
нять спортивних секцій на 
зимовий період;

— створено секцію з кла. 
сичної боротьби на ста
діоні «Колос»;

— організовано шаховий 
гурток при районному Бу
динку піонерів;

— зануплено спортінвен
тар;

— обладнано спортивну 
кімнату за місцем прожи
вання;

— правління колгоспу 
імені Леніна (с. Йосипівна) 
допоможе місцевій школі в 
ремонті спортивного залу;

— закінчується обладнан
ня спортивного залу у Біль, 
шанці;

— проведено рейд-пере- 
вірку готовності спортив
них споруд до роботи в зн. 
Мовий період.

"“СЕСІЯ, СЕСІЯ, СЕСІЯ...

Фото В. ГРИБА.

Жаркий
місяць 
січень

Біля входу в Кірово
градський машинобудівний 
технікум юрмляться хлоп
ці і дівчата. З їхніх роз
мов найчастіше чути сло
ва «конспект», «залік», 
«підручник», «бібліоте
ка»... Відразу здогадуєш
ся -— у них сесія.

•У коридорах навчально
го закладу панує напру
жена тиша. Ось білявий 
юнак припав вухом до две
рей аудиторії, де його од
нокурсники здають екза
мен. Цікаво, як там?

Дві учениці вже втоми
лися від тривожного че
кання і, ніби забувши про 
попередній іспит, діляться 
своїми планами про на
ступні довгождані кані
кули.

Для учнів Групи 1-82 
1/10 інструментального від
ділення екзамен з техно
логії обробки металів пер
ший після іспитів па сві
доцтво про середню осві
ту. Схвильовано зустріча
ють кожного, хто вже 
склав екзамен. Після тра
диційного «Ну, що?» учня

5 гяияцкч

навперебій засипають за- 
• питаннями:

— Який білет витягнув?
— А додаткові питання 

були?
— Як настрій у викла

дачів?
—- Все нормально. П’я

тірка!
— Ну, а п тебе який на

стрій? — запитую Люду 
Гладковську.

— Звичайно, без хвилю
вань не обходиться, жо
ден екзамен. А тут ще й 
повий предмет. Хіба ж бу
деш спокійним? — /X ще 
декого з нас лякають са
мі назви спеціальних пред
метів. Так, почали нам чи
тати курс з технології об
робки металів методом 
різання. Спочатку ніхто 
нічого не зрозумів. Потім, 
коли почали серйозно зай
матися предметом, вияви
лося, що п я дисципліна 
має багато схожого з ти
ми предметами, котрі вчи
ли в школі.

Минула іще. година. Із 
позаповненими заліковка- 
ми залишилося всього 
кілька учнів. А ті, хто 
склав екзамен, весело об
говорювали свої плани 
на канікули. Для них се
сія вже позаду...

Т. КУРЛЮК.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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