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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ?
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І Іпв,

Щоденна пошта нашої га
зети приносить численні від
гуки на Заяву Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ради 
СРСР Юрія Володимирови
ча Андропова, на хвилюючі 
водії міжнародного життя. 
Молоді виробничники і 
службовці, студенти і шко
лярі, ветерани війни і праці,

Я пройшов війну від пер
шого її дня і закінчив свій 
похід на Тихому океані. Во
ював у складі 132-го авіа
ційного далекобомбарду- 
вального полку 334-ї орде
нів Кутузова і Олександра 
Невського Ленінградської 
дивізії. Був радистом, а піс
ля контузії працював по за
безпеченню польотів нашої 
ескадрильї.

Ми, ті, хто залишився в 
живих, мріяли про те, щоб 
завойованого миру ніхто і 
ніколи не смів порушити. І 
цю волю, це бажання вира
жає кожен рядок із Заяви 
товариша Ю. В. Андропова, 
яка викликала широкий ре
зонанс як у нашій країні, 
так і за рубежем.

Увійшла в історію зустріч 
на Ельбі з військами союз
ників у другій світовій війні. 
Я теж був там. Пам’ятаю, 
якою щирою і радісною бу
ла тоді зустріч з американ
цями і англійцями. Тепер 
я часто думаю: чи не со
ромно зараз тим американ
ським солдатам, що допо
могли нам у свій, час роз
правитися з фашизмом, за 
людиноненависницьку по
літику свого уряду? Невже 
час владний стерти з пам’я
ті плідне співробітництво, 
союзництво наших двох 
народів?

У складі свого авіаполку 
я, солдат своєї Вітчизни, 
пройшов з визвольною місі
єю країнами Європи, разом 
зі своїми товаришами браз 
Берлін. Я бачив, які нещас
тя приніс фашизм не тільки 
моему домов.і, а й німець
кій землі. Ті, хто прагнув 
завоювати весь світ, приму
сив страждати своїх матерів, 
посиротив дітей.

ВСЕНАРОДНА СПРАВА
Сьогодні всіх радянських 

людей непокоїть напружена 
міжнародна обстановка, не
покоїть мілітаристський 
курс адміністрації США. З 
хвилюванням і тривогою за 
долю людства сприйняли 
працівники Маловисківської 
районної друкарні повідом
лення про те, що американ
ці почали розміщення кри
латих ракет і ракет «Пер- 
шинг-2» на європейському 
континенті. Своєчасно, пе
реконливо, як застереження 
всім, хто несе сьогодні від
повідальність за долю миру, 
прозвучала на весь світ За
ява І енерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР Юрія 
Володимировича Андропо
ве.

Газети, радіо, телебачен
ня щодня приносять пові
домлення про те, як зустрі
ла появу цього важливого 
історичного документа про
гресивна громадськість сві
ту, молодь планети. Усі чес
ні люди землі виходять 

партії і комсомолу одно
стайно схвалюють положен
ня цього важливого доку
мента, спрямованого на збе
реження миру в Європі і в 
усьому світі, гнівно засуд
жують мілітаристський курс 
Вашінгтона, протестують 
проти розміщення ядерних 
ракет на території трьох 
західноєвропейських країн.

підведуть
Тож невже американці та 

інші країни НАТО наївно 
сподіваються, що не настане 
час розплати за їхнє свавіл
ля і безумство. Невже, ду- 
/лають у Білому домі, що 
можна довго й безкарно 
грати долею людства? Ні, 
так не. буде. Про це чітко й 
зрозуміло сказано у Заяві 
керівника нашої партії і 
держави, про це говорять 
сьогодні усі чесні люди 
планети.

До війни я працював ін
структором фізкультури за
воду «Червона зірка». Зі 
спортом не розстався і піс
ля демобілізації, працював 
у різних спортивних органі
заціях і товариствах до ви
ходу на пенсію. Все своє 
життя я пам'ятаю імена 
славних кіровоградських 
спортсменів Володимира 
Ткаченка, Олексія Водяни
ка, Володимира Войцехівсь- 
кого, Володимира Міше- 
гроба, Павла Капеляна, 
Олександра Бодашка та ба
гатьох інших, які не повер
нулися з війни. Вони так і 
не поставили свого головно
го рекорду...

Тож .хай сьогодні ніщо не 
заважає людям мирної пра
ці досягати задуманих ви
сот, вершити все нові тру
дові подвиги на благо Віт
чизни, на щастя народу. 
Нам є на кого покластися і 
в такій серйозній справі, як 
боротьба за мир. Думаю, 
наші внуки не підведуть, 
коли ворог захоче випробу
вати наші сили.

Г. ЗМОЧИНСЬКИЙ, 
ветеран Великої Вітчиз
няної війни, ветеран 
спорту, член КПРС І 
1945 рону.

сьогодні на вулиці і площі, 
збираються на своїх робо
чих місцях, щоб висловити 
гнівний протест проти люди
ноненависницької політики 
Білого дому.’

Не вперше імперіалісти 
намагаються розмовляти з 
нами з позиції сили. Швид
ко забув дехто на Заході 
другу світову війну, коли 
знову планує «хрестовий 
похід» проти соціалізму.

У нашій друкарні немає 
ветеранів Великої Вітчизня
ної війни. Колектив віднос
но молодий. Але ту війну 
пройшли наші діди, наші 
батьки. /Аи добре знаємо, 
якою ціною відвоювали во
ни наше мирне сьогодення. 
Сьогодні у лави борців за 
мир стаємо ми — їхні діти 
і внуки. Не дамо підірвати 
світ, недозволи/ло брязкати 
зброєю на порозі нашого 
дому!

В. НУДРЯ, 
друкар, ударник кому
ністичної праці. 
Маловисківсьций район..

І
Увага! Обласний штаб «Комсомольського прожек

тора» і редакція газети «Молодий комунар» продов
жують громадський огляд-перевірку «Робочій хви
лині — суворий лік». Завдання міських, районних, 
всіх штабів «КП» — добитися масової участі членів 
ВЛКСМ у рейдах і перевірках по дотриманню режи
му робочого дня, трудової і виробничої дисципліни. 
Триває республіканська операція «Хронометр», в 
якій треба взяти активну участь. Тож чекаємо ваших 
повідомлень, комсомольські дозорці!

Разом із другим секре
тарем райкому комсомолу 
Миколою Омельченком ці- 

- кавимося, які рейди по 
економії та бережливості 
проводилися в райсільгосп- 
хімії. Це підприємство ми 
вибрали не випадково: мо
лоді водії постійно курсу
ють із колгоспу в колгосп, 
тому для них питання еко
номії пального повинно 
стояти особливо гостро.

ТАКА ДІЛОВА ОБСТАНОВКА...
Перший секретар ІІов- 

і ородківського райкому 
комсомолу Сергій Богомо- 
лов не приховував роздра
тування:

— Як ми можемо плано
мірно виконувати свою ро
боту, коли ось уже два дні 
кореспонденти відволіка
ють нас від невідкладних 
справ? Не можемо приді
лити вам уваги, бо на сьо
годні у нас заплановано.., 
— і Сергій довго і без за
пинки, як, по писаному, 
став перераховувати: по- 
перше, по-друге...

Деякою мірою першого 
секретаря можна було зро
зуміти: план — напруже
ний, настрій — «авраль
ний». Але дивує' те, що 
перший секретар райкому 
ЛКСМУ протиставляє зав
дання райкому завданням 
обласної молодіжної газе
ти. Адже ж вирішуємо 
спільні проблеми! Більше 
того, сьогодні .такі питан
ня, як трудова дисципліна 
і економія пального (пи
тання, висунуті самим 
життям) мали б хвилюва
ти і новгородківців. Роз
мова па цю тему стала 
просто необхідною.

Сергій Богомолов пові
домив, що недавно район
ний штаб «Комсомольсько

ДІЄВІСТЬ
Комсомольські «прожен- 

тористи» області беруть 
активну участь у прове
денні республіканського 

а рейду по зміцненню соціа- 
5 лістичної дисципліни праці 
8 і громадського порядку 
к операції «Хронометр», бо- 
І рютьсп за економне витра- 
1 чання електроенергії в ході 
я операцї «Енергія».

Цими днями редг.кція 
■ одержала повідомлення 
І районних штабів «КП».

КІРОВОГРАД, у ході рей
ду міського штабу «КП» на 
ремонтно-механічному за- 

пт—ГИ ЦІІВИІ 

го 
рейди по 
продуктів у колгоспах іме
ні Калінінт, імені Жовтне
вої революції, на Куцівсь- 
кому елеваторі і на наф
товій базі раіісі.іьгосптсх- 
піки. Правда, оцінював 
він рейди досить поверхо
во,- не називаючи конкрет
них результатів і заходів, 
яких було вжито для усу
нення виявлених недоліків. 
Причина? Протоколів, .«де 
все записано», виявляєть
ся, нема під рукою — вони 
знаходяться в будинку 
культури, а члена районно
го штабу «КП», який від
повідає за ведення прото
колів,- зараз немає.

Листки «Комсомольсько
го прожектора» теж «тим
часово» не випускаються. 
Чому?

— Є на це поважна при
чина, — пояснив Сергій 
Богомолов. — Ремонтують 
вітрину.

Звичайно, можна при
пустити, що результати 
рейдів висвітлювалися ра
ніше і що ці листи «КП» 
зберігаються десь в іншо
му місці (як і протоколи), 
поза райкомом. Але, на 
жаль, сьогодні це лише 
припущення, бо конкретні 
факти говорять про інше. 

прожектора» провів Зі 
економії нафто- Помить

ооді «Укрремтресту» було 
проведено перевірку робо
ти деяких цехів у другу 
зміну.

Порушень трудової дис
ципліни не виявлено. При
чини виробничих недолінів 
об’єктивного плану: деякі 
верстати простоюють через 
неукомплектованість цехів 
робітниками. У механічно
му цеху № і майстер цеху 
виконує одночасно роботу 
наладчина, прибиральника 

заточника, що відволікає 
його від виконання своїх 
безпосередніх обов'язків.

Про результати рейду ін
формовано керівництво за
воду.

ОЛЕКСАНДРІВНА. Тут 
проведено рейд районного 
штабу «ніі» спільно з на
родними контролерами,

працівниками держенерго- 
нагляду і журналістами 
районної газети «Вперед» 
по раціональному викорис
танню електроенергії у 
енергогосподарствах під
приємств району.

В ході рейду будо вияв
лено. що в магазинах 
промторгу та продторгу 
(відповідальна за електро
господарство Л. і. Шльомо- 
ва) не дотримуються лі
мітів використання елек
троенергії.

Так. у районному універ
мазі без необхідності горі
ла 21 електролампочка, 
було ввімкнено без дозво
лу електрообігрівальні при
лади. Лише за осінньо-зи
мовий період загальний 
збиток становить 447 кар
бованців.

станом справ нас зна 
секретар партор- 

ганізації І І. Біляков. Під
приємство успішно вико
нало план десяти місяців 
за всіма основними показ
никами. Працівники раїї- 
сільгоспхімії вчасно і в 
необхідній кількості вивез
ли на поля і внесли в 
грунт органічні і мінераль
ні добрива, справилися із. 
землерийними роботами та 
інше.

Значну увагу приділя
ють тут і питанням еконо
мії пального. Розробили 
конкретні заходи для того, 
щоб по-справжньому роз
горнути соціалістичне зма
гання за економію і бе
режливість, спрямувати 
його на використання на
явних резервів і можливо
стей.

Але чи всі резерви вико
ристані? Ні. У цьому пере
свідчуєшся, знайомлячись 
з роботою комітету комсо
молу.

На запитання, коли бу
ло проведено останній 
рейд «КП», секретар ком
сомольської організації 
Володи м в р М і шуровськнй 
невпевнено:

— Здається, ще влітку. 
А коли ми поцікавились.

Сьомий рік зма
гаються між собою 
■комсомольсьно- мо
лодіжні нолентиви 
магазину № ЗО від
ділу робітничого 
постачання вироб
ничого об’єднання 
<Олексайдріявугі л- 
ля». Таке супер
ництво сприяє ви
соким виробничим 
показникам секцій 
«Галантерея» і «Го
товий одяг», і зро
станню професій
ної майстерності 
молодих працівни
ків прилавка. Ком
сомолки Галина 
МОЙСЕЙЧЕНКО і 
Ольга ВЕРПЕКА 
(на знімку зліва 
направо) сьогодні 
не тільки навчаю
ться у старших ко
лег, а й самі на
вчають, хоча стаж 
роботи у дівчат не- 
селинии.
Фото В. ГРИБА. 

чи випускаються листки 
«КП», сказав відверто:

— «Комсомольського 
прожектора* у нас прак
тично немає.

Які ж причини безді
яльності комсомольських 
дозорців? Володимир вису
вав досить вагомі, здаза 
лось би па перший погляд, 
причини. І мені довелося 
зіткнутися з магічною фра
зою «специфіка роботи*

Саме вона, мовляв, не доз
воляє працювати плаво 
мірно.

— Комсомольці райсіль 
госпхімії, — пояснює 
В. Мішуровський. — рідко 
збираються разом. вош: 
працюють по різних кол
госпах. Мене самого за
тримав тут ремонт. Про 
які рейди в таких умовах 
може йти мова?

Дивно, що позицію Во 
лодимнра Мішуровського 
підтримав і другий сек
ретар райкому. Підтримав 
замість того, щоб спільно 
розібратись і спробувати 
знайти вихід.

Іншої думки був секрс 
тар парторганізації під
приємства І. І. Біляков.

— Комсомольська оріа 
нізація значно послабила 
свою роботу порівняно з 
минулими роками. Немає 
вогнику, бажання. Безпе
речно, труднощі є. але цс 
не значить, що ми не по
винні вести спілкову робо
ту. Якщо члени «КП» не 
мають можливості прово
дити рейди-перевіркп, то в 
цьому їм повинна допомог
ти адміністрація, райком, 
комсомолу.

Позиція секретаря парт- 
організації чітка і послі 
довна..

А чи знайде час райком 
комсомолу серед усіх 
пунктів своїх насичених 
планів виконати найголов
ніший, найобов’тізковішпГ! 
— налагодити роботу ком 
сомольської організації 
райсільгоспхімії — підпри
ємства, до якого від рай
кому рукою подати? Тіль
ки досі занепокоєність рай- 
комівців не ступала далі 
власного порогу. Мабуть, 
через те, що в райсільгосп
хімії тихо, спокійно. На
чебто ніяких тобі клопотів.

Чому так сталося? Ре
дакція' сподівається, що 
працівники райкому ком
сомолу все ж знайдуть 
час відповісти на цс запи
тання.

С. ТРЕНИЧ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
емт Новгородка.

У магазині «Паляниця» 
о 10-й ранну горіло зов
нішнє освітлення, у «Гаст
рономі» у вихідний день— 
внутрішнє. Перевитрачено 
електроенергії на 386 кар
бованців.

Нераціональне викори
стання електроенергії бу
ло виявлено також на ре
монтно-будівельній шляхо
вій дільниці (відповідаль
ний А. Баклан), де збитки 
склали 267 карбованців.

Після рейду в промторзі 
і універмазі відремонтова
но опалювальну систему, 
зайві лампи вимннуто. За 
винними встановлено су
ворий контроль. У випадку 
нових порушень на них 
буде накладено матеріаль

ні стягнення.
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БРЖАОНИЙ
ПІДРЯД: 
ФОРМА
ПРОГРЕСИВНА

Знайомтесь: комсомоль
сько-молодіжний колектив 
по виготовленню штампів 
електромеханічного заво
ду імені XXV з’їзду КПРС 
(керівник О. О. Карташев
ський, групкомсорг
А. Мінько). Створений три 
роки тому. В його складі 
16 виробничників. Продук
цію молодіжний виготов
ляє з особистим клеймом. 
Та від створення бригади 
до успіху лежав нелегкий 
шлях...

Як учить нас діалектика, 
ніщо старе не хоче здава
ти своїх позицій без бо
ротьби. В цьому молоді 
виробничники електро
механічного заводу пере
коналися.

Тривали дебати під час 
створення колективу. «Для 
чого ганятися за журав
лем у небі, коли синиця в 
руках», — запевняв один 
скептик. «Я знаю одне, — 
вторив йому інший, — 
якщо постараюсь, то буде 
і норма виконана, і якість 
висока. А тепер як буде: 
одні вкладатимуть душу в 
роботу, а хтось із холод
ком та допустить брак — 
і вся наша робота зведе
ться нанівець. Так вихо
дить?!»

Оптимісти вели свою лі
нію: «Гріш ціна твоїй нор
мі, коли в кінцевому ре
зультаті ми не дамо гото
вої продукції. До цього 
тебе не цікавило: пішли в 
хід твої Деталі чи лежать 
десь спокійно. А тепер ін
ша справа!»

Ось тут і потрібно було 
слово людини, яка корис
тується в колективі заслу
женим авторитетом.

— Не кипіть, хлопці, — 
розважливо почав брига
дир Олег Олександрович. 
— Я цілком згодний, що 
не все відразу у нас ви
йде. Але не можна не по
годитися й з іншим: бри
гадна форма — прогре
сивна форма. Нині не ге 
що недоречно — шкідли
во стояти на позиціях ін
дивідуаліста і відстоювати

КМК: СЛОВО 1 ДІЛО

принцип «моя хата 
скраю...» Адже мова йде 

про кінцевий результат.
Ентузіасти взяли гору. А 

комсомольсько- молодіж
ний колектив почав пра
цювати за бригадним під
рядом. Звичайно, спочатку 
виникли перешкоди. Давав 
про себе знати і різний рі
вень майстерності, і від
сутність вимогливості до 
себе окремих виробнич
ників. Але бригада енер
гійно долала труднощі, 
принципово застосовувала 
дієвий важіль — коефіці
єнт трудової участі кож
ного.

Поступово зросла про
дуктивність і якість праці 
КМК. Стабільно високими 
стали заробітки. А най
радіснішим визнанням для 
бригади було надане їй 
право працювати з осо
бистим клеймом.

Славними ділами пише 
комсомольсько - молодіж
ний колектив свою біогра
фію. У нинішньому році 
виборов першість у внут
різаводському соціалістич
ному змаганні серед КМК 
за перший квартал, перше 
місце серед КМК міста за 
другий квартал. За високі 
показники, досягнуті в со
ціалістичному змаганні, 
активну участь у громад
ському житті на ознаме
нування 65-ї річниці 
ВЛКСМ бригаду занесено 
на міську Дошку пошани.

Впевнено йде молодь 
до нових трудових гори
зонтів. Так, слюсар-інстру- 
ментальник 5 розряду ко
муніст В. Д. Колосюк — 
кавалер ордена Трудово
го Червоного Прапора. У 
бригаді з першого дня. 
Працює з особистим клей
мом. Наставник. Голова 
цехового комітету проф
спілки. Фрезерувальник 
комсомолець Микола Бе
гей —переможець конкур
су «Кращий за професі
єю». Токар-розточуваль- 
ник комсомолець Володи
мир Беззубченко прийшов 
у колектив рік тому, але 
вже користується автори
тетом, трудиться нарівні з 
товаришами.

Це про них, ударників 
комуністичної праці, з 
гордістю говорить керів
ник КМК Олег Карташев
ський:

— Такі хлопці сьогодні 
ні перед якими трудноща
ми не зупиняться.

К. ПОВЕЛЬКО.
м. Олександрія.

«Молодий комунар»
ми — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ДРУЖБА І ПОШУК
Клуб інтернаціональної 

дружби «Глобус» Голова- 
нівської СШ № 2 був ство
рений при школі в 1970 
році. Його членами є всі 
учні і вчителі. Серед по
чесних членів клубу _
видатні діячі міжнародно
го комуністичного руху 
Еріх Хонеккер, Янош Ка
дар, інші партійні діячі 
соціалістичних країн, а та
кож двічі Герой Радянсь
кого Союзу П. І. Батов, 
Герой Радянського Союзу 
льотчик-космоназг В. В. 
Терешкова, Герої Соціаліс
тичної Праці — ланкова 
П. Г. Громійчуц та механі
затор О. П. Орлик.

Активісти «Глобуса» ре
гулярно листуються зі 
шкільними колективами, 
спорідненими клубами, 
піонерськими загонами, 
червоними слідопитами, 
учнями Ханойського мета
лургійного технікуму Со
ціалістичної Республіки 
В’єтнам. У 1973 році шес
теро посланців цього нав
чального закладу побува
ли в інтерклубі «Глобус», 
і тепер між в’єтнам.ськи- 
ми і нашиміИ піонерами 
підтримуються тісні зв’яз
ки. Далекі відстані — не

Алла Прпмостка пра
цює світлокопііовальни- 
цею технічного відділу 
на ремонтно-механічному 
заводі імені В. К. Тара- 
тути четвертий рік. Дів
чину знають як активну 
комсомолку, чуйного то
вариша, сумлінного пра
цівника. Алла у минуло
му році була секретарем 
к о мс о м ол ьсокої організа
ції техвідділу. Тоді ко
лектив виборов за один 
із кварталів звання зраз
кового. Другий рік спіл
чани обирають дівчину 
членом комітету комсо
молу підприємства, де 
вона очолює сектор облі
ку. У тому, іцо всі папе
ри завжди в порядку і 
на місці — велика заслу
га саме Алли. А. Лри- 
мостка зробила своїм 
принципом виконувати 
завжди виробничі зав
дання на 110—115 про
центів.

Фото В. ГРИБА. 

перешкода для міцної 
дружби.

У 1980 році в інтерклубі 
«Глобус» побували послан
ці Народної Республіки 
Болгарії, нині ведеться 
листування наших піонерів 
з болгарськими. Щотижня 
надходять сюди листи від 
юних ленінців Таджицької 
РСР, Туркменської РСР, 
Латвійської РСР, Білорусь
кої РСР. А в січні 1983 
року піонери 6 класу 
А. Варецька, Л. Кліманова 
брали участь у фестивалі 
дружби в Гродно. Вони їз
дили на запрошення біло
руських піонерів.

Інтерклубівці проводять 
мітинги солідарності з 
трудящими капіталістичних 
країн, мітинги, миру, про
тесту проти війни, конкур
си плакатів.

Ось і в цьому році чле
ни інтерклубу провели мі
тинг миру, де виступили 
вчителі І. І. Трохименко, 
військовий керівник М. О. 
Римар, директор школи 
Т. В. Животовська, секре
тар комсомольської орга
нізації Т. Чабанюк, голова 
ради дружини Л. Клімано
ва та інші члени інтер
клубу «Глобус»,

10 грудня 1983 року

На особливу увагу за
слуговує пошукова робота 
членів клубу. Зібрано ма
теріали про Героя Радян
ського Союзу командира 
стрілецького полку Г. в. 
Міклея. Через Централь
ний архів Міністерства 
оборони СРСР червоним 
слідопитам вдалося вста
новити місце героїчної за
гибелі і поховання Героя 
Радянського Союзу коман
дира стрілецького полку 
Г. В. Міклея, який брав 
участь в оборонних боях 
на території району і по
ліг смертю хоробрих під 
селом Красногірка. 28 
серпня 1978 року школі 
було присвоєно ЙОГО ІМ я.

Того ж року в гості до 
школярів приїжджала се
стра Героя Людмила Ва- 
леріївна та дочка Алла 
Геннадіївна Міклей. Це 
була незабутня подія для 
всього колективу школи. 
Людмила Валеріїзна та 
Алла Геннадіївна подару
вали червоним слідопитам 
школи багато цікавих до
кументів і фотографій, які 
розповідають про життя 
та боротьбу Г. В. Міклея.

Велика робота проводи
ться і по збиранню мате

ріалів про діяльність під
пільної комсомольської 
організації «Спартак».

Червоні слідопити шко
ли листуються з 40 парти
занами з'єднання генерал- 
майора Наумова. Зі
брано багато матеріалів, 
якими поділилися музеї і 
учасники партизанського 
руху. 29 жовтня 1983 року 
на честь 65-річчя ВЛКСМ 
було відкрито музей бойо
вої слави, присвячений 
партизанському з'єднанню 
генерал-майора Наумова, 
що в березні 43-го прохо
дило через Голованівський 
ліс.

Кажуть, сила птаха 8 
крилах, сила людини — и 
дружбі. Особливого зна
чення набувають ці слова, 
коли розглядаєш пошту 
«Глобуса». Листи й експо
нати, альбоми і сувеніри, 
шкатулки зі священною 
землею з міст-героїв, чис
ленні реліквії «Глобуса», а 
також масово-політична 
робота його штабу — все 
це служить вихованню уч
нівської молоді в дусі 
радянського патріотизму і 
соціалістичного інтерна
ціоналізму. «Дружба і по
шук» — такий девіз шко
лярів Голованівсьхої СШ 
№ 2 імені Героя Радян
ського Союзу Г. В. Міклея,

А. СЕМЕНДЯЄВА, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської 
молоді Голованівсько- 

. го райкому ЛКСМУ.

На висоті в прямому і пе
реносному розумінні пра
цює на будівництві Запо
різької атомної електро
станції комсомольсько-мо
лодіжна бригада слюсарів- 
монтажників Віктора Золо- 
тайка з управління «Півден- 
теплоенергомонтаж». У ці 
дні колектив, який став пе
реможцем змагання моло
дих будівельників у другому 
півріччі, монтує сталевий 
трубопровід у реакторному 
відділенні на найвищій 63- 
метровій позначці.

У приміщенні під куполо
подібним дахом — хитро
сплетення трубопроводів, 
електрокабелів, проводів, 
різне устаткування. Тут не 
розмахнешся, що, звичайно, 
стримує темп роботи. Але 
хлопці і в таких умбвах ус
пішно справляються із зав
данням, значно випереджаю
чи нормативні строки.

Повільно рухається по ко
лу спеціальний підйомний 
кран, на якому тимчасово 
обладнано будівельні риш
тування: без них ніяк не обі
йтись монтажникам.

— Трохи правіше! — кри
чить ланковий Борис Лунін 
кранівникові, показуючи ру
кою напрям руху. — Ще 
трохи. Нормально! Крути 
лебідку, хлопці!

Натягнулись, як струни, 
сталеві троси, і «попливла» 
величезна товстостінна тру
ба. Тепер есе залежить від 
точного розрахунку і май-

В и
стерності людей, тому що 
потрібна ювелірна робота. 
Допуск зміщення стику труб 
— півміліметра, не більше. 
Навіть найменше відхилення 
позначиться на якості зва
рювання, що недопустимо.

Важко вести монтаж тру
бопроводів і устаткування 
на висоті, але хлопці ні разу 
не підвели зварників.

— Кожний з двадцяти 
членів бригади має необ
хідні спеціальності, — роз
повідає В. Золотайко. — 
Кожен уміє працювати із за- 
чищувального машинкою і 
газорізаком. А якщо треба, 
стає такелажником. Без цьо
го нам не обійтися. Головне 
ж — робітнича совість, нею 
вимірюємо свої діла і вчин
ки...

Поговорити з юнаками я 
зміг тільки в обідню перер
ву, коли вони зібрались у 
розжареному сонцем вагон
чику на будмайданчику. 
Проте вони неохоче розпо
відали про себе, свою ро
боту.

— Робота як робота, — 
почав ланковий Борис Лу- 

с о
нін.— Щодня нове завдан
ня. Якщо треба, залишає
мось після зміни поки не 
впораємось.

— А яка будова без труд
нощів? — підключився Ва
силь Гуцул. — Ми вже звик
ли до них, намагаємось не 
помічати. Розкажи-но кра
ще, бригадире, як Новий 
рік зустрічали.

... Вранці 31 грудня в пер
шу зміну вийшла вся брига
да. Треба було виконати тех
нічно дуже складне завдан
ня -- підняти і встановити 
на Зб-метровій позначці 
трьохсоттонний корпус реак
тора. Півдня стропили його 
сталевими тросами, другу 
половину дня піднімали по
тужним краном. Потім цілу 
ніч повільно, метр за мет
ром опускали цю махину 
через вузький транспортний 
коридор. На ножній познач
ці стояли робітнини, і стежи
ли, щоб не зачепити і не по
дряпати корпус. Тільки 
вранці, коли встановили йо
го на тимчасові опори, усі 
нараз відчули велину втому. 
Начальник управління Ж. К. 
Блиндар подякував робітни
кам за те, що додержали 
слова, а потім, усміхнув
шись, додав.

— З Новим роком, това
риші! Йдіть відпочивати.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШЕФСТВО

Т А
На всесоюзній ударній 

комсомольській будові, що 
розкинулась на березі Ка
ховського моря, об’єкти під
німаються швидко. У важких 
робочих буднях зростає і 
професійна майстерність 
молодих будівельників. На
приклад, усі члени бригади 
В. Золотайка мають четвер
тий—п’ятий розряди: їм 
будь-яке завдання під силу. 
Навіть наймолодший Сергій 
Савченко, який два роки то
му прийшов у колектив піс
ля служби в армії, працює 
по четвертому розряду. 
Вступив до технікуму, вчи
ться без відриву від вироб
ництва. А тридцятирічного 
ланкового Івана Хрисгичен- 
ка хлопці величають ветера
ном. Він споруджував Запо
різьку ДРЕС, і тут, на будів
ництві атомної, з перших 
днів. Сам бригадир В. Золо
тайко майстер на всі руки. 
Йому підзладні всі допо
міжні механізми на будові: 
він і газозварник, і газорі
зальник, і стропальник. Хо
ча у бригадира турбот ви
стачає, він завжди знайде 

час допомогти товаришам, 
береться за найважчу робо
ту. До цього привчив і реш
ту — особистим прикладом.

Трудові рекорди на будові 
— звичне явище. Є вони і 
на рахунку бригади В. Зодо- 
тайка. Найбільш пам’ятний 
хлопці встановили на монта
жі трубопроводів головного 
циркуляційного контура в 
реакторному відділенні 1-го 
енергоблока. За сто діб вони 
зістикували всі труби, а 
бригада Іларіона Шаповало- 
ва заварила стики — на два 
місяці перекрили попереднє 
досягнення будівників Пів
денно-Української АЕС. За 
цей час тільки номсомоль- 
сько-молодіжний колектив 
В. Золотайка зекономив 1600 
людино-днів. Продуктивність 
праці тут підвищилася 
вдвоє,

— Успіхові слюсарів-мон- 
тажкиків Віктора Золотайка 
сприяють високий професіо
налізм, повна взаємозамі- 
нюваність, бригадний під
ряд, — говорить начальник 
комсомольського штабу бу
дови Олександр Миронов.— 
Діставши нове завдання, 
хлопці обговорюють, як 
краще і швидше виконати 
його, спільно виконують 
найбільш оптимальний ва
ріант, продумують усі дета
лі. За їх прикладом пра
цюють усі вісімдесят наших 
комсомольсько - молодіж
них колективів, живуть одні
єю турботою --- до кінця
року здати в експлуатацію 
перший енергоблок-«мі- 
льйонник».

Робітнича висота... Це орі; 
єнтир для кожної ланки і 
бригади комсомольської
ударної будови, які працю
ють за прискореним графі
ком. Саме він забезпечує 
потоково-швиднісний метод 
будівництва Запорізької
АЕС — головної в новій се
рії. Надійним помічником 
людей стала електроніка, 
яка розраховує сітьові гра
фіки будівельно-монтажних 
робіт, управляє основними 
технологічними процесами.

...У будинку культури «Су
часник» багатолюдно. Серед 
почесних гостей торжестза 
на честь посвячення молоді 
в будівельники АЕС — Вік
тор Золотайко з своїми 
хлопцями. На сцену запро
шують сімдесят випускників 
професійно-технічного учи
лища і ветеранів управління 
«Південтеплоенерго м о н- 
таж».

— Ми з радістю приймає
мо вас, хлопці, у свою сі
м’ю! — говорить Віктор 
Золотайко. — Допоможемо 
вам стати справжніми слю- 
сарями-монтажниками, а ви 
старайтесь не підвести ко
лектив.

Віктор і його товариші по
в’язують юнакам через пле
че червоні стрічки з напи
сом «Молодий робітник» і 
вручають путівки на будову-

— У добру путь! — лунає 
в залі. — В добрий час!

М. КЛИМЕНКО, 
кор. РАГДУ.

м. Енергодар 
Запорізької області.



10 ФУДня 1983 року ------------- «Молодий комунар» З стор.
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ДРУЖИНА ЗА ПОКЛИКАННЯМ?
ДОЇ сім’ї?» — V піі/Л0-и ПОГОВОРН™ У «Клубі моло- 
ксти «Молодого ДПОВ1ДЯХ читачів на цей пункт ан- 
побажання А-тп комунаРа)> найчастіше зустрічаються 
внх) ш ™ДТНУГНСЯ ,,роблем (окрема побуто- 

нХїП псРед подружжям на початку 
спільною життя. Як розподіляти домашні обов’язки? 
^ти^коханшп^7“ ',РИ НЬУМу »'порозумінь? Як не 
Не биломп потонути у суєті буденній ? не будемо запевняти Л. Візнер, Л. бойко з 
Ульяновки, О Купріянова, II. Галицьку, II. Красоту 

ільшанки, С. Жарнк, Т. Андріянову з Бобринця, 
3 Ко51папі1в.ськ°го району та інших, іцо 

>< і їх •"ІШНЯ п^о;икаі1’я ~ єдино можлива відповідь 
на їхні запитання; це просто точка зору.

«Сімейний човен розби
вається об берег побуту». 
Мотиви розлучень МОЛОДИХ 
пар свідчать, що для бага
тьох цей афоризм не жарт, 
а черства істина. І коли 
починають шукати винно
го в «аварії», то здебіль
шого біля ганебного стов
па опиняється жінка. Де
сятки її достоїнств одним 
махом перекреслює фа
тальне «погана хазяйка». 
Погодьтеся, саме таке фор
мулювання приходить у 
голову, коли ви у чиїйсь 
квартирі перечіпаєтеся че
рез купу брудного взуття 
біля порога і тулитеся на 
краєчку заваленого одягом 
дивана... Ну хто коли,по
думав: «От лінивий, не міг 
прибрати». Де вже там — 
не чоловіча це справа. У 
надрах патріархальної 
сім і, де гроші добував 
чоловік, а жінка поралася 
біля плити та дітьми зай
малася, народилося таке 
переконання. Народилося 
н царювало століттями. 
Нині, коли представників 
обох статей урівняли в 
правах, почало зсовувати
ся з трону. Обставини 
примусили. Будучи зайня
тою на роботі однакову з 
чоловіком кількість годин, 
жінка при всьому бажанні 

не встигає сама «везти 
Дім». Чоловік підпрягаєть
ся, але неохоче. І відчуває 
дискомфорт не стільки то
му, що йому важко вимити 
посуд, скільки через тс, 
що розчаровується при 
цьому в своїй подрузі. 
Віи-бо виплекав у мріях 
зовсім інший ідеал. Скорі
ше всього аналогічний за
пропонованому авторами 
недавно випущеного в про
кат фільму «З життя на
чальника ' карного розшу
ку».

Молоду симпатичну ма
тір сімейства ми бачимо 
головним чином на кухні. 
Том (як, до речі, і всюди 
в квартирі) все сяє, у хо
лодильнику густо, у таріл
ках не пусто; двоє дітей 
доглянуті як лялечки й 
добре виховані; чоловікові 
наша героїня не тс що 
увагу приділяє — щомиті 
душу готова віддати.

Описана особа цілком 
влаштовує свого чоловіка. 
Не читає книг, не має ці
кавих захоплень, не зай
мається громадською ро
ботою, не вражає дотеп
ністю й вишуканими мане
рами? Нічого, зате вона, 
за словами іншого персо
нажа стрічки, «дружина 
за покликанням».

Сказано цс знавцем 
людських душ. «Квочка»,
— сказано про таких жі
нок... Ким? Заздрісницями? 
Невдахами? Інфантильни
ми вундеркіндами, що же
няться па енциклопедично
му інтелекті? Ось віїпадоіі 
не з кіно — з життя.

Валя, виходячи заміж 
за Ігоря, не була готова 
покласти життя па алтар 
родинного затишку як за 
натурою (її більше вабило 
до занять музикою,^ до лі
тератури, до самодіяльної 
сцени), — так і за служ
бовим становищем (пра
цювала вчителькою, вдома 
перевіряла багато зошитів, 
довго готувалася до уро
ків, допізна вела заняття 
в гуртках). Ігорю доводи
лося (помічали, що в та
кому контексті «доводило
ся» звучить як звинувачен
ня жінці?) прибирати, 
прати, ходити за покупка
ми. Не завжди, звичайно, 
а десь нарівні з дружи
ною. І все одно: «Навіщо 
я тоді женився?» — скар
жився матері. Та стала до
рікати невістці, на захист 
дочки підключилися Валя
ні батьки, пішли сканда
ли...

Сім’я розпалася. Валя 
живе з сином, Ігор уже 
два роки як одружений. 
Нова супутниця життя в 
нього «чудово готує, все в 
дім купує», до маляти йо
го й не підпускає, — сло
вом, дружина за покликан
ням.

Тут би порадіти за лю
дину, котра знайшла те, 
чого хотіла. Та я мало не 
щовечора стала зустрічати 
Ігоря в гастрономі досить 
далеко від його дому.

— У тебе ж тепер є ко
му за продуктами ходити,
— не втрималась якось.

— Хотілося б ТІЛЬКИ їс
ти, — мовив невесело. _
З оцього магазину добре 
видно зупинку, ’де Валя 
чекає автобуса після ро
боти...

Та сама Валя, котра бу
ла і дратівливою, і ліни
вою, і печива не вміла пек
ти... Забулося. Зате згада
лося, що була вона ціка-. 

Що потрібно тобі для щастя? Вибрати для себе пра
вильну дорогу. Поділитися своєю щедрістю з людьми. 
Завжди відчувати надійне плече вірного друга, щоб була 
між ним і тобою любов і- злагода. Виконаєш до кінця 
свій обов’язок перед Вітчизною, перед народом, переда
си свої високі переконання дітям — і будеш щасливим. 
Саме в цьому вбачають своє щастя комсомольці Алла 
МАРЧЕНКО та Олександр ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ, студенти 
Кіровоградського педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна, котрі стали під шлюбний вінець. Все у них 
тепер спільне — і прагнення, і мрії, і турботи.

Фото В. ГРИБА.

вою співрозмовницею («А 
Зараз тільки про ганчір’я 
та кришталі слухаю»), 
вміла розвеселити, пора
дити.

«Так, але на все потрібен 
час»—скаже не одна жін
ка. Де його взяти па все? 
Схоже, що сімейний чо
вен, перш ніж розбитись 
об берег побуту, напорює
ться на підводний риф не
стачі часу. Жінку пригні
чує не перспектива смажи
ти картоплю; їй псує на
стрій думка, що поки вона 

буде цим зайнята, піхто не 
підмете підлоги, піхто не 
розвісить білизни, ніхто не 
пошиє дитині маскарадно
го костюма. І все треба, бс 
не зробиш, чоловік серди
тиметься, тут уже не до 
привітних слів... Стоп! 
Приготуйте вечерю, зга
дайте народну мудрість 
«уміла готувати, та не 
вміла подавати» і... по
киньте віник. Накриваючи 
на стіл, пощебечіть зайвий 
раз до чоловіка, і не ви
ключено, що після цього 
він сам прибере те сміття.

Думаю, то розумно буде 
ще на зорі спільного жит
тя взяти курс на розподіл 
домашніх справ «за-вподо
баннями». Будь-який хло
пець (навіть якщо одру
жується з твердим намі
ром покласти на дружину, 
за словами Ільфа і Петро
ва, «обов’язки прислуги на 
все») вміє щось робити. 
МожлТіво, йому подобаєть
ся готувати борщ (у гур
тожитку навчився). То й 
не намагайтеся довести, 
що у вас вийде смачніший, 
і не посилайте чоловіка в 
цей час прасувати прости
радло.

І, нарешті, про один ви
бухонебезпечний для моло
дої родини момент — про 
думку оточуючих. Частіше 
від неї «загораються» 
представники сильної по
ловини людства. Іноді до
сить товаришеві зневажай 
во кинути молодому бать
кові, що одягає дитину: 
«Ти що, нянька?», як глава 
сімейства починає трима
тися від малюка подалі. 
Це, ясна річ, не подоба
ється дружині, і почина
ється... Тож раціонально 
пропускати мимо вух усі 
зауваження сторонніх що
до ваших близьких. Адже 
надміру беручи до уваги 
чужі думки, ви самі себе 
дискредитуєте. Ваші ж очі 
«бачили, що купували»...

Н. ДАНИЛЕНКО.

Q1 дружать два 
УНІВЕРСИТЕТИ

Q’ НОВИЙ ЕТАП
СПІВРОБІТНИЦТВА

ЩЕ ЙШЛА кровопролитна 
війна, а народи наших 

нраїн уже думали про мир
не будівництво. Це знайшло 
своє відображення і в че- 
хословацьно-радянському до
говорі, підписаному в Моск
ві 12 грудня 1943 року. «Ви
сокі сторони, що домовля
ються, — відзначається в 
статті 4 цього історичного 
документа, — ... погоджую
ться розвивати у якнайшир
ших масштабах свої еконо
мічні відносини і надавати 
один одному всіляну можли
ву економічну допомогу ПІС
ЛЯ війни».

Перемога соціалістичної 
революції в Чехословаччи- 
ні, 35-річчя лної ми відзна
чили у лютому НИНІШНЬОГО 
року, віднрила нашому на
родові шлях до здійснення 
корінних соціальних пере
творень. Зрушення в на
родному господарстві супро
воджувалися змінами у зов
нішньоекономічних зв’язках. 
Вони стали орієнтуватися на 
розвиток всебічного співро
бітництва з країнами — 
членами Ради Економічної 
Взаємодопомоги, що утво
рилася в 1949 році, і переду- 
сім з першою соціалістич- 

; ною державою і надійним 
партнером — Радянським 
Союзом.

Ян витікає з нового чехо
словацько-радянського дого
вору про дружбу і співробіт
ництво, укладеного 1970 ро
ку, зміцнення двосторонніх 
чехословацько - радянських 
відносин нерозривно пов’я
зане з багатогранним спів
робітництвом нраїн РЕВ і 
становить органічну части
ну цілеспрямованого проце
су зближення народногоспо
дарських комплексів у рам-

12 ГРУДНЯ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 40 РОКІВ З 
ДНЯ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ДРУЖБУ, 
ВЗАЄМНУ ДОПОМОГУ І ПІСЛЯВОЄННЕ СПІВ
РОБІТНИЦТВО МІЖ РАДЯНСЬКИМ союзом 
І ЧЕХОСЛОВАЧЧИНОЮ.

у НАС СПІЛЬНІ ЦІЛІ
Рудольф РОГЛІЧЕК,

заступник Голови уряду ЧССР, постійний представник
Чехословаччини в РЕВ

ках світової соціалістичної 
співдружності. Успіхи, до
сягнуті в розвитку соціаліс
тичної економіки в ЧССР, 
були б неможливі без тісного 
співробітництва з іншими 
соціалістичними країнами.

Вирішальну роль у соціа
лістичній економічній інте
грації відіграє Радянський 
Союз, у розпорядженні яко
го сучасний науковий по
тенціал, потужна виробничо- 
технічна, енергетична І си
ровинна база.

Надзвичайно велике для 
народного господарства на
шої республіки значення за
купок продукції радянсько
го машинобудування. Сюди 
відносяться, наприклад, тех
нологічне обладнання для 
атомних електростанцій, об
ладнання для виробництва 
целюлози, машини для спо
рудження та експлуатації 
празького метрополітену, 
гірничо-шахтне устаткуван
ня. Досить сназати, що кож
ний п’ятий металообробним 
верстат, куплений Чехосло- 
ваччиною за кордоном,ви- 

■ готовлений на радянських 
ззводзх* , .

Неодмінно слід відзначити 
і той факт, що, наприклад, 
у 1980 році поставки з Ра
дянського Союзу майже пов
ністю понривали нашу по
требу в нафті та нафтопро
дуктах, більш як на 80 
процентів — імпортну по
требу у залізній руді, на сто 

процентів — потребу о при
родному газі.

З іншого боку, крупні ра
дянські замовлення дозволя
ють нам розширювати ви
робничі потужності, випус
кати машини і обладнання 
великими серіями. На сьо
годні радянськими залізни
цями курсують 2 тисячі 
електричних локомотивів Із 
марною «Зроблено в ЧССР». 
У містах СРСР пасажирів 
перевозять 5 тисяч тролейбу
сів і 6 тисяч трамваїв чехо
словацького виробництва. 
Великою популярністю у ра
дянських покупців користу
ються чехословацьке взуття, 
меблі, вироби із скла та 
кришталю, одяг і біжутерія. 
За обсягом експорту цих то
варів на радянський ринок 
ЧССР стоїть на одному з 
перших місць.

Радянський Союз є най
більшим торговим партне
ром нашої країни.

Поглиблюються наші нау
ково-технічні зв’язки, котрі 
сприяють розвитку практич
но всіх галузей народного 
господарства. За чверть сто
ліття Радянський Союз пе
редав Чехословаччині 6300 
комплектів технічної доку
ментації. З радянською до
помогою у нас у країні ви
росли нові галузі народного 
господарства — атомна 
енергетика і атомне маши
нобудування. В свою чергу 
6500 комплектів чехосло

вацької документації на ви
робництво машин і облад
нання було передано радян
ській стороні.

Особливо важливе значен
ня для дальшого піднесення 
чехословацького народного 
господарства має довгочасна 
програма спеціалізації • 
кооперування виробництва 
між ЧССР і СРСР до 1990 
Р°ку, підписана 13 березня 
1980 року в Празі. Вона за
безпечує спільне викорис
тання матеріальних ресурсів, 
науново-дослідницького по
тенціалу, створення раціо
нальної структури вироб
ництва, особливо в машино
будівній і хімічній промис
ловості. Програма передба
чає передусім прискорення 
темпів науково-технічного 
прогресу. Спираючись на по
тужну науково-дослідницьку 
базу СРСР, спільні розробки 
дозволять раціональніше ви
користовувати матеріали, 
поліпшити технічні парамет
ри і якість продукції, змен
шити імпорт із капіталістич
них країн.

Нині діє близько ЗО між
урядових чи міжвідомчих че
хословацько - радянських 
угод по спеціалізації і коо
перуванню виробництва, у 
тому числі більше 20 — в 
машинобудуванні.

Мова йде про новий етап 
співробітництва наших брат
ніх країн, що забезпечує під
вищення ефективності ви
робництва і зростання доб- 
рооуту наших народів. Це 
спільна мета економічної 
політики КПЧ і КПРС.

(Орбіс-АПН).

Свято болгарських 
студентів

СОФІЯ, (ТАРС). 8 груд
ня в Болгарії відзначали 
день студентської молоді, 
який став уже традицій
ним. Тепер у республіці 
працює 28 вузів, в яких 
навчається більш як 83 ти
сячі юнаків і дівчат.

Болгарські студенти вно
сять вагомий вклад у роз
виток економіки країни — 
у складі молодіжних заго
нів беруть участь у спо
рудженні різних промис
лових та інших об’єктів, 
подають велику допомогу 
трудівникам сільського 
господарства в гарячу по
ру жнив. Чималу роль ві
діграє студентська молодь 
у вирішенні науково-тех
нічних проблем,’ зв’язаних 
з розвитком продуктивних 
сил країни.

Найбільший центр підго
товки висококваліфікова-

національних кадрів

Амілкара Набрала

у Народній Республіці Конго значний вклад у розви
ток освіти і в справу підготовки 
вносить Радянський Союз.

у браззавільському ліцеї імені 
близько 500 юнаків і дівчат під керівництвом місцевих і 
радянських викладачів та майстрів виробничого навчан
ня готуються стати агрономами, ветеринарами, механіза
торами і економістами сільського господарства.

На знімку: заняття з фізики веде винладач із 
Молдавії Г. К. МОГИЛДЯ.

Фотохронгка ТАРС.

них кадрів для народного 
господарства — Софійсь
кий університет ім. К. Ок- 
ридського, який є і най
старішим вузом Болгарії. 
Його 12 факультетів що
року випускають близько 
900 спеціалістів з 22 спеці
альностей. Велику увагу 
керівництво університету 
приділяє постійному вдос
коналенню навчального 
процесу, підвищенню
якості викладацької робо
ти і науково-практичної 
підготовки студентів. Узи 
дружби і тісне плодотвор
не співробітництво зв’язу
ють студентський і профе
сорсько - викладацький 
склад університету ім. 
К. Охридського з колегами 
Московського державного 
університету ім. М. В. Ло
моносова.
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БУДНІ,
ЩО СТАЛИ
СВЯТАМИ

наВід того, як виступають сьогодні 
змаганнях різного рангу юні спортсмени 
того чи іншого колективу фізкультури, 
через певний час залежатиме сходжен
ня команд, укомплектованих доросли
ми. Адже в спортивних секціях за міс
цем проживання, в загальноосвітніх шко
лах, роблять свої перші кроки до май
стерності майбутні 
смени.

На цьогорічному 
чемпіонату країни 
на призи «Комсомольской правды», на
приклад, представники середньої шко
ли № 4 Оксана Омельченко та Сергій 
Супрун, одержали найвищі нагороди. І 
це не випадково. У десятирічці система
тично і послідовно впроваджують в дію 
комплекс ГПО; цікаво проходять ‘тут ди
тячі ігри «Старти надій». Вихованці мо
лодших класів відвідують гуртки за інте
ресами, спортивні секції в мікрорайо
нах. На турнірі в Кіровограді став чем
піоном і робітник Дніпровського заводу 
твердих сплавів Юрій Коровайченко, ко
лишній вихованець СШ № 4. Розповіда
ючи в міськкомі комсомолу про свої 
здобутки, він підкреслив:

— Перші нагороди я виборов на зма
ганнях у своєму дворі.

Ще один факт. Багатоборці колекти
ву фізкультури заводу чистих металів 
Григорій Яненко і Валерій Ненець теж 
перемогли на обласному фіналі. У цих 
спортсменів тверде правило: взяв висо
ту сам — допоможи здолати її початків
цю. І саме такі, як Ненець та Яненко, в 
шерензі ентузіастів підприємства, котрі

чемпіони і рекорд-

обласному фіналі' 
з багатоборства ГПО

«Молодий комунар»

Г
па

НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»

езяли шефство над дитячо-підлітковими 
клубами в мікрорайонах Світловодська. 
Вони допомогли працівникам жеків об
ладнати спортивні майданчики, містеч
ка ГПО, а потім стали ініціаторами про
ведення масових поєдинків «Тато, мама 
і я — спортивна сім’я».

Проводилися в нас змагання за про
грамою Всесоюзного тижня ГПО під де
візом «До праці і оборони СРСР — го
товий!» Були переконані — найбільш 
сильні і численні команди представлять 
колективи фізкультури «Чайка», заводів 
чистих металів та твердих сплавів. І 
справді, вони вийшли на старти без на- 

, гадувань, бригадами, сім ями. А з ни
ми бупи і їх молодші друзі — юні 
спортсмени з жеківських команд. І за
слуга в цьому комітетів комсомолу під- 
присмств-шефів, працівників міськкому 
ЛКСМУ, які теж дбають про будівництво 
нових і експлуатацію наявних спортивних 
баз за місцем проживання.

На черзі — зимові старти. Ми вже 
подбали про те, щоб для дітей на пунк
тах прокату було вдосталь лиж, ковзанів, - 
санчат. Комсомольці підприємств-шефів, 
фізкультурні активісти жеків обновили 
хокейні майданчики. І через кілька днів 
почнуться перші старти турніру на приз 
клубу «Золота шайба». А в парку культу
ри і відпочинку імені Т. Г. Шевченка 
влаштуємо старти 
лижників.

Не припиняється 
групах любителів бігу. А коли 
сніг, організуємо походи вихідного дня.

Ми намагатимемось робити все. від 
нас залежне, щоб і надалі росла май
стерність юних спортсменів, котрі зго
дом прийдуть на зміну чемпіонам колек
тивів фізкультури. Але передусім при
ціл — на зростання масовості.

Г. МАНОЙЛОВ, 
голова Світловодського міського 
спорткомітету.

□і
„МОШОГО комунара■піп— 111111
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10 грудня І983 року

Звідки беруться 
мінуси?

Д РОЗДУМИ після
ФУТБОЛУ

ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ З

Т. Г. Шевченка 
вихідного дня для

робота взимку і в
__  і випаде

Два дні в спортзалі оОлрадп ДСТ 
«Авангард» проходив перший обласний 
конкурс на звання «Кращий за професі
єю» серед інструкторів-методпстів з ви
робничої гімнастики та фізкультурно- 
оздоровчої роботи.

У групі учасників, які демонстрували 
комплекси з музичним супроводом, жю
рі виставило найвищі оцінки — по 10 
балів (окремо по теорії та практиці) ін
структору-методисту Кіровоградського 
міського об’єднання «Промтовари» май
строві спорту Надії Галенко. Другим 
призером став представник цього ж ко
лективу Ігор Сидоров. На третьому міс
ці— інструктор-мстодист Кіровоградсько
го технічного вузла республіканських 
магістралей зв'язку Олена Маршцук.

А серед учасників, які демонстрували 
комплекси без музичного супроводу, най
краще виступила інструктор Кіровоград
ської фабрики індпошиву та ремонту 
одягу Лариса Посунько.

У командному заліку перемогли спар- 
таківці.

За програмою «Здоров’я»

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ!

З ЩОДЕННИКОМ 
САМОКОНТРОЛЮ

Матеріали із куточку 
спортивної слави десяти
річки № 6 знову попов
нилися — названо іме
на кращих вихованців 
спортивних секцій — гім
настки Тетяни Залуж- 
ної, баскетболістки На
талки Ігнатспко, легкоат
летки Тетяни Русол, бор
ців Олега Трубснка, Іго
ря Мороза, Сергія Кря- 
чуна, футболістів Генна- 
дія Перчуна та Сергія 
Котова. Всі ці учні скла
ли залік із фізичної та 
військово-технічної під
готовки за програмою 
ГПО. Саме фізкультур
ний комплекс допоміг їм 
загартуватися і домог
тися успіху в улюблених 
видах спорту. В десяти
річці вже стало • тради
цією, що у фіналах 
шкільної спартакіади бе
руть участь лише знач
ківці ГПО.

Нині вчителі фізкуль
тури О. М. Сікан і Р. Д. 
Теслючеико готують сво
їх вихованців до нового 
заліку. Перевірили їх 
майстерність у підтягу
ванні на перекладині, в 
стрілецькому тирі, в ме
танні гранати, па стомет
рівці. На черзі—змагання 
із зимового багатоборст
ва ГПО. Буде проведено 
лижний пробіг, присвя
чений 40-річчю визволен
ня Новоукраїнки від ні
мецько-фашистських за
гарбників, туристичний 
похід місцями визволь
них боїв.

Ті, хто складає норма
тиви ГПО чи готується 
до цього, ведуть щоден
ники 
яких 
цифри зростання май
стерності майбутніх знач
ківців.

Уже тепер іде підготов-, 
ка до фіналу загально- 
шкільної спартакіади, 
яка. відбудеться в. травні. 
Найбільш масовим тоді 
буде турнір з багатобор
ства ГПО па призи геро- 
їв-земляків.

Л. КУГЕЛЬ, 
учитель.

м. Новоукраїнка. <

самоконтролю, в 
проставляються

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».

У колективі фізкультури Кіровоградсь
кого машинобудівного технікуму попу
лярний велоспорт. Є тут розрядники, кан
дидати у майстри спорту, призери облас
них і республіканських змагань.

На знімку: 
велокросу, кандидат 
Борис ТОМАХ.

чемпіон республіки з 
у майстри спорту

Фото В. ГРИБА.

КОНКУРС, 
КОНКУРС!

У пресі, по радіо і те
лебаченню вже повідомля
лося про підсумки чемпіо
нату області з футболу 
1983 року. Тож докладно 
зупинятися на цьому не
має рації. Нагадаємо ли
ше, що чемпіоном Кірово- 
градщини стала команда 
«Трактор» Кіровоградської 
райсільгосптехніки (тренер
A. Хропов), а право захи
щати честь області на пер
шості республіки вибороли 
футболісти Кіровоградсь
кого «Радиста» (тренер
B. Похиленко).

Слід сказати, що ниніш
ній чемпіонат пройшов де
що організованіше, ніж 
попередні. В значній мірі 
цьому сприяла зміна фор
мули змагань. Раніше в 
одну групу включалися і 
провідні команди, і слабкі, 
які не мали шансів на ус
піх. Це не стимулювало 
участі в турнірах багатьох 
колективів. Порушення те
риторіального принципу 
призводило до неявок на 
календарні матчі.

Цей недолік виправле
но. Було створено дві під
групи. У першу ввійшли 
десять найсильніших
команд. 22 інших учасники 
склали другу підгрупу, 
розподілену на три зони 
за територіальним принци
пом. Отже, краще збалан
сувався склад 
по спортивній 
ності, менше 
пусків ігор.

А тепер про події, які 
залишилися «лоза кад
ром» і не потрапили в під
сумкові турнірні таблиці.

Обласний спорткомітет 
призначив голову президії 
обласної колегії суддів по 
футболу Ю. Бурунського 
головним суддею чемпіо
нату, а головни/л секрета
рем — В. Алексєснка. Про
те вони самоусунулися аід 
керівництва змаганнями, 
їх функції і ведення всієї 
документації лягли на пле
чі працівників спорткомі- 
тету. А в спорткомітеті не 
розробили чіткого поло
ження про чемпіонат. Як
що судді на іграх команд 
першої підгрупи були 
нейтральними, то у другій 
підрупі цього принципу 
не додержувалися. За по
ложенням суддю в полі 
повинна була забезпечу
вати команда гостей, а йо
го помічників — господарі 
поля.

Це призвело до ряду 
негативних наслідків, зо
крема, до необ’єктивності 
суддівства. Тож у 16 ви
падках результати ігор бу
ли опротестовані. Чемпіо
нат області закінчився 22

учасників 
майстер- 

стало про-

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

баскетболісти зА Юні ___ _______ _
ДЮСШ Севастополя, Мелі
тополя, Вінниці, “ 
Черкас
М’янму на ..........гг
нір, присвячений 40-річчю 
визволення міста залізнич
ників від німецько-фашист
ських загарбників. Най
більшого успіху домоглися 
місцеві спортсмени (тре-

матчі.

250 борців 
стилю взяли

Полтави, 
приїхали в Зна- 

віднритий тур-

нер М. Добрянський). які 
виграли всі

'А Більше 
класичного
участь у всесоюзному тур
нірі в Кишиневі на призи 
перших чемпіонів Молдавії. 
Вихованці кіровоградських 
тренерів М. Бондаря та 
О. Герушти («Буревісник») 
Олександр Жигулін, Вале
рій Дмитрісв та Василь 
Криконенко увійшли в 
трійку призерів серед 
спортсменів своїх вагових

категорій. Перший із хлоп
ців здобув срібну нагоро
ду. а його товариші — 
бронзові.

А Інженер кіровоград
ського філіалу інституту 
«Унпнолго с п п р о е к т» 
Ю Центер став чемпіоном 
облради ДСТ «Колос» із ша
хів, перемігши на турнірі, 
що закінчився в Малій Вис- 
ці. Анатолій Гулак (Новго- 
родиа) — другий. Володи
мир Бапсьний (Ульлнозка) 
— третій.

ЗАДАЧА № 12 має такс 
розв'язання:

1. ФдЗ! Крс4 2. Крсб (ІЗ 
3. Фд8 мат

якщо 1...Кре4, то 2. Крсб 
43 3. ФЇ4 мат

якщо 1...СІЗ, то 2. Ф:(13ф 
Крс5 3. Сн2 мат

Розв’язання ЗАДАЧІ 
№ 13:

1. Тв7 загроза 2. Кв(>-|-,
1.. .Ф(18 2. Ке6
1.. .С:е5-{- 2. Кв6-|-

(дуаль — 2. Т:І6!).
1...Тс7+ 2. ТЛб
(дуаль — 2. К:Ї6!)
1 Тс5+ 2. ТАб

(дуаль - 2. С(К):І6!).
Першими правильні від

повіді надіслали С. Хар
ченко (Знам'янський ра
йон), С. Кирилов (м. Гай
ворон), В. Просяник 
(Олексам дрівський район).

Л ф *

Конкурсна 
№ 14 (автор С.

Білі: Край, 
КсіВ, пп: в4, с7, е7;

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

БК 0551«. Індекс. 61103. .-Обсяг 0.5 друк, ари.

про-

жовтня. Проте навіть у 
листопаді всіх протоколів 
про останні ігри федера
ція не мала.

Нині працюємо над тим, 
щоб кожен матч наступ
ного чемпіонату судили 
лише нейтральні арбітри. 
З цією метою міські і ра
йонні спорткомітети зо
бов’язані дібрати певну 
кількість кращих спорт
сменів для проведення 
суддівства ігор на виїзді. З 
ними намічено г- 
найближчим часом 
нар із правил гри в фут
бол. \

Великим мінусом у 
веденні чемпіонату області 
стала і неспортивна пове
дінка деяких керівників 
команд, тренерів, футбо
лістів. У другій підгрупі, 
наприклад, 23 рази коман
ди пропустили ігри. Тричі 
не з’явилися на матчі 
команди «Маяк» із Мало- 
висківського району, «Ко
лос» із Світловодського 
району, по два рази — 
футболісти Новоукраїнсь- 
кого, Кіровоградського, 
Петрівського районів.

А як можна оцінювати 
так звані підстави гравців? 
Наведу факти. Тренер Но- 
воукраїнської 
В. Кириченко 
чемпіонату е 
команди «Вись» Маловис- 
ківського району і «Колос» 
Новоукраїнського району. 
Тренер команди Олек
сандрійського 
ханічного заводу 
нер у нинішньому 
грав у командах 
трон», «Шахтар» і 
терн».

Кидається у вічі той 
факт, що в усіх командах 
першої підгрупи, 
кіровоградського 
вісника», 
елективні 
яким уже до тридцяти ро
ків. Як же за таких умов 
наш клубний футбол готу
ватиме резерви ДЛЯ ГО
ЛОВНОЇ команди області — 
«Зірки»?

Нині обласна федерація 
футболу вирішила, що ко
жен клуб першої підгру
пи наступного сезону по
винен виступати двома 
складами — основним і 
юнацьким.

Слід сподіватися, що на
далі подібні недоліки 
зникнуть із нашої практи
ки. Для цього треба доко
рінно поліпшити роботу 
обласної федерації фут
болу і колегії суддів, фе
дерацій і спорткомітетів у 
містах і районах області.

І. АДОНІН, 
голова обласної феде
рації футболу.

провести 
\ семі-

ДЮСШ 
> протягом 
виступав за

електроме-
В. Гри- 
сезоні 
«Елек- 

«Комін-

крім 
«Буре- 

грали безпер- 
футболісти,

КЛУБ 64-х КЛІТИН

ЗАДАЧА 
Кирилов). 
Тв7, Т15,

Чорні: Крс8, Ф118, пп: 
в5, .16, 17.

Мат у три ходи.
* * *

У зв'язку з тим, що дс- 
які автори надіслали свої 
композиції исдовершеиими, 
«Клуб 64-х клітин» не міг 
їх пропонувати для роз
в’язання в ході конкурсу. 
І намічена кількість задач 
не була опублікована. Тож 
конкурс триває.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ТЕЛЕФОНИ; редактора — 2-4-5-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів 
ног/!сомс.іьсько.-о життя — 2-46-57; листів 
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди 
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87; 
військово-патріотичного виховання та 
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-^1-83: нічної редакції — 3-03-53.

1500

■Газета виходить у вівторок, 
четвер 1 суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитроза 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

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


	3342-1p
	3342-2p
	3342-3p
	3342-4p

