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ЗАВТРА—ДЕНЬ п ! ■; Т У Ц І Ї СРСР

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР

Є РІЧНИЙ!
Комсомольсько - молодіжний колектив імені XIX 

' з'їзду ВЛКСМ МТФ № 3 колгоспу імені Леніна До- 
линського району (керівник О. С. Радченко, групком- 
сорг В. Поклад) до Дня Конституції рапортує: річне 
зобов'язання виконано! Від кожної корови надоєно 
3550 кілограмів молока. А найкращий результат у 
комсомолки Надії Голуб — 3900 кілограмів молока 
від кожної корови.

Бюро обкому комсомолу прийняло постанову «Про 
підсумки роботи комсомольців і молоді області на зби
ранні ранніх зернових культур 1984 року».

Переможцями обласного огляду серед райкомів ком
сомолу визнано:

Новоукраїнський, Олександрійський, ІІовоархапгель- 
ський.

Кращими серед комсомольських організацій госпо
дарств визнано спілки радгоспу «Олексіївськиії» Бобри- 
нецького, птахофабрики «Сагайдацька» Устннівського 
та колгоспу «Росія» Новоукраїнського районів.

Першість серед комсомольсько-молодіжних збираль
но-транспортних загонів вибороли:

1. Загін колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району 
(керівник І. Болгарсько).

2. Загін радгоспу- імені Куйбпшспа Бобрпнецького 
району (керівник М. Савенко).

3. Загін колгоспу «Україна» Олександрійського райо
ну (керівник І. Воробйов).

Серед комбайнерів, шо водили СК-6, кращим став 
комбайновий екіпаж комсомольця Володимира Кушпі- 
рова (колгосп імені Карла Маркса Новоукраїнський 
район), СК-5 — комсомольця Володимира Полиська з 
колгоспу імені Щорса Долпнського району.

Кращим жаткарем і в області, і в республіці став 
комсомолець Володимири Дінул з колгоспу імені Шев
ченка Добровеличківського району. Перше місце і в 
слюсаря Покровського відділення Кіровоградської рзй- 
сільгосптехніки молодого комуніста Сергія Полетаева.

Переможцями серед водіїв автомобілів марки ЗІЛ 
визнано комсомольця Василя Слоня (Бобрипецька рай- 
сільгосптехніка), марки ГЛЗ-53 — молодого комуніста 
Юрія Кошеля (ЛТП-10041 Новоукраїнського району), 
марки КамАЗ-5320 — комсомольця Володимира Ков
туна (Бобрипецька райсільгосптехніка).

Бюро обкому комсомолу постановило нагородити пе
реможців соціалістичного змагання на збиранні вро- 
жаю-84 пільговими туристичними путівками до Народ
ної Республіки Болгарії, Почесними грамотами обкому 
ЛКСМ України і знаками ЦК ВЛКСМ «Золотий колос».

Основні риси розвинутого 
соціалістичного суспільства, 
великі переваги соціалізму, 
його загальні демократичні 
принципи, що виражають 
класову суть нашої держа
ви, з особливою повнотою і 
яскравістю знайшли відо
браження у новій Конститу
ції Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік, яка 
після всенародного обгово
рення й схвалення була т. 
прийнята сім років тому І 
Верховною Радою СРСР.

РЯДОК У РАПОРТ

А Експлуатацій ник и 
вантажної електровознеї 
колони імені 60-річчя 
ЛКСМУ Знам’янського 
локомотивного депо 
(керівник М. І. Пфафен- 
Рот, групкомсорг Євген 
Постів) зустрічають сьо
му річницю Конституції 
вагомими трудовими ус
піхами: більш як 3180
великоваговими состава
ми перевезено близько 
1 мільйона 900 тисяч 
тонн народногосподар
ських вантажів.

А До Дня Конституції 
комсомольсько - моло
діжна бригада по зби
ранню динамічних голо
вок (керівник Наталка 
Штиленко, групкомсорг 
Надія Куценко) у зма
ганні за економію сиро
вини та ма-еріалів на 
Кіровоградському заводі 
радюзиробщ перевико
нуючи шозміни завдання 
на 4—5 відсоїків, до 
сьомого жоптня зеконо
мила замість п’ятдесяти 
планових 170 карбован
ців.

«А який мій особистий внесок у виконання 
п’ятирічки? Що я зробив? Чи 
ефективніше? Що для цього 
основних питань, порушених у 
Героя Соціалістичної Праці, 
бригади колгоспу «Росія» Новоукраїнського 
В. С. Андріяша. 
прославленого 
«Хліб наш насущний» 
уже півтора року обговорю
ють молоді трудівники про
мисловості-і сільського гос
подарства області.

На свято газети «Молодий комунар» у місті Олександ 
рії, присвячене 40-річчю Великої Перемоги і 80-річчю з 
дня народження М. Островського, був запрошений лан
ковий КМК гіриичоочпсного вибою дільниці № і шахти 
«Світлопільська» молодий комуніст Анатолій Щербина. 
Пропонуємо запис розмови 
А. Щербинок) під час усного

Статгю 
хлібороба 

ось

КОР.: — Анатолію! Ян 
ваш нолентив виконує свої 
соціалістичні зобов’язання? 
Чи вдасться добитися над
планового підвищення про
дуктивності праці на і про 

знизити 
процен

цент і додатково 
собівартість на 0.5 
та?

А. ЩЕРБИНА: 
вдається виконувати 
дагкозо завдання t

- Нам 
! ДО- 
незва- 

завдань 
можу працювати краще, 
потрібно?» — ось коло 
публіцистичному виступі 

бригадира тракторної 
району

АВТОРИТЕТ-В СУМЛІННІ

нашого кореспондента з 
випуску газети.

жаючи на ге, що пішли 
покрівленестійкі лави із 
сипким вугіллям. Ці лави 
викликають часте обри
вання покрівлі, а, отже, 
ми змушені більше затра
чати лісоматеріалів На 
220 тонн вугілля замість 
сотні обаполів нами затра. 
чається 135... Об’єктивним 
труднощам ми протиста-

І
П'ЯТИРІЧКА І МИ. РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

вили особисте трудове 
сумління..,

_ КОР.: — Трудова совість. 
П повне використання, лн П повне використання,

ва-сказав В. С. Андріяш, 
гомий резерв підвищення 
виробничих показників...

А. ЩЕРБИНА: — Так, са
ме добросовісне ставлен
ня до роботи наш ос
новний критерій на шляху 
до надпланового вугілля. 

Знаєте, я просто не уявляю 
в рядах бригади якогось 
ледаря. Приміром, у кінці 
зміни трапляється 
вання покрівлі. Ми одразу 
пересуваємо секції. Таким 
чином створюємо умови 
для роботи ланки, що пра
цюватиме у наступну змі
ну. Адже може статися 
завал, і нашим товаришам 
по бригаді доведеться 

обри-

брати вугілля вручну. А 
це — прямий шлях до 
зриву виконання бригадою 
плану.

Буває, доводиться ви
правляти помилки прохід
ників підготовчої дільни
ці — через нерівне про
ходження ними штреку. У 
нас, звичайно, є підстави 
припинити роботу. Але ми 
вирівнюємо лаву — і за 
роботу. Приємно, що по
ряд з нашими передови
ками Миколою Слісарен- 
ком, Олександром Феда- 
ном добросовісно трудя
ться, переймають 
чесності і мужності 
тарської професії 
бранці колективу —

риси 
шах- 

ново- 
Слав. 

ко Тищенко і Сергій Пада
лиця.

КОР.-. — А яні у вас ієну 
ють невикористані виреї 
ничі резерви?

А. ЩЕРБИНА: — Найсут
тєвіших — три. Перший 
повністю залежить від нас 
самих: можна менше ви
трачати часу на кінцевих 
операціях — на операціях 
хвостової і приводної го
лівок. Другий резерв — 
підвищення оперативності 
роботи вугільного складу, 
зокрема, в поліпшенні 
функції стрічкового 
вейєра. Це дасть 
зменшити кількість
простоїв. Постачання
бригаді в достатній кіль 
кості ущільнювальних кі
лець на маслонасос і ви 
соконапірних шланг — 
це третій резерв для 
надпланових показників: 
адже тоді буде забезпече
но оптимальний гиск на 
маслостанції...

Розмову вів А- БЕЗТАКА.
м. Олександрія.

КОН- 
змогу 

і час
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НАШІ ЗДОБУТКИ — ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО!З неспокоємУ серці
Є питання комсомольського життя, які можна віднести 

до категорії «вічних». З кожним роком загострюється 
актуальність і значимість проблеми підвищення бойови- 
тості первинних комсомольських організацій, створення 
в них творчої атмосфери. На цьому з новою силою на
голошено і в постанові ЦК КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керівництва комсомолом, підвищення 
його ролі в комуністичному вихованні молоді».

Більше двох тисяч комсомольців Новгородківського 
району об’єднано в 64 первинні комсомольські органі
зації. На те, куди спрямувати зусилля кожної організа
ції, кожного члена ВЛКСМ, щоб первинна стала ударною 
групою, яка завжди може надати допомогу, виявляє 
свою ініціативу зверталася особлива увага на минулій 
звітно-виборній районній комсомольській конференції. 
На ній же був проаналізований хід соціалістичного зма
гання під девізом «XI п’ятирічці — ударну працю, знан
ня, ініціативу і творчість молодих», у якому беруть 
участь тисячі трудівників.

Справжнім екзаменом на зрілість для молоді району 
стали жнива 1984 року. В них взяло участь більше 150 
комсомольців. На ланах працювало 27 комбайнових, 
більше 90 автомобільних і тракторних екіпажів, а також 
18 сімейних. Поруч з батьком на комбайні працював і 
секретар комітету комсомолу колгоспу імені Ульянова 
Володимир Ізюмов. Він намолотив 7581 центнер хліба.

Успіхи молодих виробничників значною мірою зале
жать від організаторської роботи первинної організації. 
Два роки тому за ініціативою комітету комсомолу, кол
госпу імені Шевченка на молочнотоварній фермі ство
рено комсомольсько-молодіжну ланку. Нині цей колек
тив один із перших у соціалістичному змаганні тварин
ників району, а його групкомсорг Раїса Хваста очолює 
змагання молодих доярок.

Широку підтримку серед механізаторів господарства 
знайшла ініціатива молоді Новоукраїнського і Олександ
рійського районів, які взяли шефство над вирощуванням 
зернової кукурудзи. Із молодих хліборобів колгоспу 
створено ланку по вирощуванню кукурудзи на площі 
310 гектарів. Трудові почини комсомольців, як правило, 
знаходять підтримку в партійному комітеті, правлінні 
колгоспу.

Особливої уваги сьогодні вимагає учнівська молодь. 
В «Основних напрямах реформи загальноосвітньої та 
професійної школи» наголошено на необхідності підви
щення авторитету учнівських комсомольських організа
цій. Авторитет первинної залежить у першу чергу від 
конкретних справ. Широко відомий досвід роботи педа
гогічного колективу, учительської та учнівської комсо
мольських організацій Новгородківської середньої шко
ли № 2. Учнівська виробнича бригада цієї школи, яка 
нараховує 122 члени, має в користуванні 175 гектарів 
орної землі, в тому числі 25 гектарів в окремому маси
ві. В розпорядженні учнів 4 трактори, автомобіль, ком
байн 2 плуги. З метою ознайомлення учнів з навиками 
землеробства на полях вирощується дев’ять культур в 
сівозміні. Шкільна виробнича працює під науковим ке
рівництвом кафедри рослинництва Одеського сільсько
господарського інституту.

Під час літньої трудової чверті працювали доярками 
в рідному господарстві Любов Лисенко, Любов При- 
ходько з Погребнякіаської середньої школи, всього ж у 
господарствах району на тваринницьких фермах працю
вало 38 учнів. Залучення молоді до суспільно корисної 
праці, продумана профорієнтаційна робота дає свої 
результати. Якщо в 1981 році комітети комсомолу на
правили на навчання 8 Новгородківське СПТУ № 27 уч
нів, то в нинішньому році з комсомольськими путівками 
до училища прийшло 87 випускників шкіл.

Комсомольські організації району постійно відчувають 
ділову підтримку парторганізацій. За останній час збіль
шилась кількість молодих комуністів, яких обрано до 
керівних органів первинних комсомольських організацій. 
Серед секретарів комітету комсомолу 70 процентів мо
лодих членів партії, авторитетних, ініціативних ватажків 
молоді. Протягом п’яти років очолює комітет комсомо
лу птахофабрики «Новгородківська» член КПРС Наталія 
Яценко. За цей час комсомольська організація зросла 
вдвоє. Більшість комсомольців працює на вирішальних 
ділянках виробництва. Поліпшилась внутріспілкова ро
бота.

Вагомий внесок у виховання молоді вносять ветерани 
партії і комсомолу Нестір Миколайович Удовиченко, 
Пантелій Онисимович Стрижак, Павло Федосійович Ко
зуль, Яків Максимович Плаховець та багато інших. Часто 
зустрічаючись з молоддю, вони розповідають про свою 
опалену війною юність, беруть активну участь у масових 
заходах, які проводять комсомольські організації.

У постанові ЦК КПРС «Про дальше поліпшення пар
тійного керівництва комсомолом і підвищення його ролі 
в комуністичному вихованні молоді» вказано на ряд 
упущень у роботі комітетів комсомолу. Комсомольці 
району розуміють необхідність більш крутого повороту 
до посилення конкретної організаторської і виховної ді
яльності серед комсомольців і неспілкової молоді. Са
ме про це іде зацікавлена розмова на звітно-виборних 
зборах у комсомольських організаціях району.

С. БОГОМОЛОВ, 
перший секретар Новгородківського райкому 
комсомолу.

ря----------------------------------- - ------------- 6 жовтня 1984 року-----------

ВСЕСОЮЗНА ПІОНЕРСЬКА РАДЮЛІНІИКА

■— «Молодий комуні;

|І АШ коресЛондон- її®- | 
** бував у дружингімені-" 
Олега Кошового Першо- 
травеиської середньої шко. 
ли Компапіївського району.

...Цього разу лінійка у 
юних першотравенців була 
дсіцо незвичайною. Чим? 
Бо проходила не як зав
жди — на шкільному по
двір’ї чи в актовому залі, 
а на току- місцевого кол
госпу імені Урнцького. Ви
йшло так, що школярі на 
проханІГЯ старших при
йшли їм на поміч, щоб 
лошвндше впоратися із 
збиранням урожаю. А по
тім вирішили: «Лінійку 
проведемо прямо на робо
чому місці».

Дружина, шикуйсь! — 
лупає команда старшої 
піонервожатої Любові Во. 
лодимнрівни Шрамко. — 
Головам рад загонів при
готуватися до здачі ра
портів...

Дружина у Першотравен- 
ській десятирічці — 66 
піонерів. І добрих справ, 
зроблених ними у рамках 
минулого Маршу юних ле
нінців «Ім'я Леніна в серці 
кожного. Вірність партії 
ділом доведемо», не пере
лічити. Гордість школи — 
клуб інтернаціональної 
дружби «Дружба», яким 
керує вчитель іноземної 
мови Іван Тимофійович 
Ирядун. Всі члени КІДу 
проходять урочисте посвя
чення. Тому не дивно, чому 
нинішні п’ятикласники з 
сч обдавим трепетом при- 
гадуюті- той момент, коли 
президент клубу Лариса

СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИЙ

НОВОСІЛЛЯ У ВЕСЕЛІВЦІ

ЙЬОГО щасливого дня 
Володимир і Галина 

Вольські чекали з нетер
пінням. Сім’я недавно 
збільшилася — шестиріч
на Ірлііка тепер мала 
сестричку іОлю. Т рохи тіс
но стало у старій хаті.

І ось у молодого по
дружжя новосілля. Радіс
тю світяться очі господар
ки. Вона оглядає нове 
житло, не приховуючи 
хвилювання.

Правління колгоспу ви
дало сім’ї сільських вчи-

те.іів ордер на новий, 
щойно споруджений буди-’ 
нок. Цегляний, із широки
ми світлими вікнами, дво
ма ганками, під шифером, 
стінн оздоблені красивим 
орнаментом. У будинку — 
чотири кімнати, кухня, ве-

КОР.: Мелю Олександ
рівно, недавно лікарні ви
повнилось сім років...

Н. О. КОЛЕЧНІНА; Так, 
строк короткий, але в 
справі охорони здоров’я 
дітей за цей час зроблено 
немало. Лікарня має 640 
місць. В п’ятнадцяти спе
ціалізованих відділеннях 
хворі діти отримують ква
ліфіковану медичну допо
могу. Велике фізико - те
рапевтичне відділення, фо
толабораторія, рентгенкабі
нет оснащені найновішою 
апаратурою.

В середньому за рік у 
нас лінується близько чо
тирнадцяти тисяч дітей. У 
лікарні з успіхом прово
дять складні операції на 
суглобах, в результаті чого 
лікарі повертають дітям 
здоров’я, радість руху. До 
дуже складних операцій 
ми відносимо також вип
равлення викривленого 
хребта. Мікрохірургію на 
очах робить досвідчений 
лікар Анатолій Володими
рович Шевельов.

1<ОР.: Ось ви назвали 
досвідченого лікаря. А па 
яких ділянках у вас пра
цює молода зміна?

Н. О. КОЛЕЧНІНА: Май
же на всіх. І не на легких. 
Бо легких ділянок у лікар
ні не буває — всюди тре
ба піклуватися про найдо
рожче у людини: здоров’я.

Багато молоді в нас пра
цює у реанімаційному від
діленні. Цього року сюди 
прийшли молоді лікарі Во
лодимир Басенко і Юрій 
Кобилянський. Після за-

Недавно у житті багатоміпьйенної армії піонерів 
країни почався новий етап: Марш юних ленінців «єа- 
г.ют, Перемого!». А стартував він на традиційній все
союзній піонерській радюлінінці, котру започаткова
но 64 роки тому. . „ ...

...2 жовтня 1»20 року. З трибуни НІ Всеросійського 
з’їзду РКСМ В. І. Ленін проголошує прості і мудрі 
слова: завдання полягає в тому, щоб учитися.

Ленінський заповіт першими підхопили комсомоль
ці 20-х. Від дідів, батьків наших він прийшов і до ни
нішніх поколінь. 2 жовтня всі піонерські дружини 
збираються на Всесоюзну радіолінійку, де сповіща
ють, що крокують у єдиному строю разом із партією 
і комсомолом, де готові доповісти, як виконують на
каз вождя світового пролетаріату — вчитися кому
нізму.

Ирядун у присутності вчи
телів. численних гостей 
оголосила, що Василь Чу
бар, Люда Рожкова. Галя 
РУда та ще кілька хлопчи
ків і дівчаток стати повно
правними кід.зцями. Ео. 
ни, як і Світлані Мартино, 
вич й Оксана Тод лцепко. 
Оксана Радова, Валя Чу
бар. Оксана Мартинович, 
взялися за пошуки иіцпич 
бійців, полеглих за визво
лення Першотравенки у 
роки війни. /X невдовзі по 
селу пролетіла новина: на 
могилу К. НІ. Інгмана при- 
їхав його сни. Щоб поба
чити край, за який віддав 
життя батько, взяти жме
ню землі з його могили, 
винести сердечну подяку 
невтомним ношуковцям.

ЗВИЧАЙНО, не могли 
не згадати юні ленінці 

і про роботу недавно ство
реного штабу «За знання»,

Очолює його відмінниця 
навчання восьмикласниця 
Світлана Мартинович. Він 
координує діяльність клас
них консультпупктів, б’є 
тривогу з приводу кожної 
негативної оцінки. Так що 
ледарям і двієчникам те
пер .нема спокою.

Стати піонером-інструк- 
тором не так просто: мало 
добре вчитися, мати зраз
кову поведінку. Треба й 
своєю активністю я загоні, 
дружині, показувати при
клад молодшим, тим, хто 
тільки вступив у піонери 
або мріє про той момент, 
коли на його грудях запа
лає кумачем галстук, вчи
ти їх різних піонерських 
ритуалів. Саме такі у дру
жині імені Олега Кошово
го Толя Безчесний, Олег 
Литвинок, Юрко Казп’п- 
ський.

...13 годин 30 хвилин. Із 
портативного радіопрнй, 
мача, що в руках піонер, 
вожатої, чується^ пере, 
дзвін Крем л і неркі'ран. 
тів і сигнали фанфіір' «Слу. 
хай ге всі!». Тісним кіль
цем оточили діти Любов 
Володимирівну, шЬб почу
ти, звернені до піонерів 
Країни Рад, слова секрета, 
ря ЦК ВЛКСМ; голови 
Центральної Ради Всесо. 
юзної піонерської органі, 
зації імені В. 1. Леніна 
Л. 1. Швецової.

А потім кожен загін 
вручає голові ради дружи, 
ни Люді Рижковій своє 
Піонерське Слово, де ска. 
зано, до чого він прагну, 
тпме,. чого хоче досягти, 
В свою чергу загін отри, 
мує трудовий паспорт і 
трудову путівку, в яких 
можна було зразу зробити 
перший запис: «Відмінно 
попрацювати на колгосп, 
йому току по очищенню 
качанів кукурудзи. Зароб
лені кошти — у фонд XII 
Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів.,.».

Т. КУДРЯ.

равда, підсобні приміщен
ня. Зручностями квартира 
не поступається міській — 
є водопровід, водяве опа
лення, каналізація.

Такі новосілля у Весе- 
лівці сьогодні — явище ти
пове. Не пізнати тепер ста
рого села. Поряд з ним 
виросло нове, сучасне. 
Шефи з підприємств Кіро-. 
вограда спорудили тут 
близько шістдесяти ОДНО- 
і двоповерхових будинків, 
розрахованих на одну 1 
дві’ сім'ї. Біля кожного а 
них — город, підсобні при
міщення.

Одну з нових вулиць у 
Веселівці назвали Шефсь
кою — на знак поваги до 
тих, хто спорудив будівлі. 
У цьому мікрорайоні Бе- 
селівки (є. бачте, і в селі 
мікрорайон!) споруджує! ь- 
ся школа, дитячий садок, 
стадіон, клуб. Неподалік 
з'явився ставок.

Поступово заселяється 
вулиця Шефська. В’їхали 
у нові квартири бригадир 
тракторної бригади Ми
хайло Безверхії ііі, завгар 
Сергій Шевченко, справив 
новосілля коліоспіїнй ме
ханізатор Віктор Жарук.

Радість і щастя посели
лося у новій Веселівці. 
Селі оновленому, селі, на
родженому вдруге.

Ю. ГОРИЦВІТ.
Кіровоградський район. 
На знімну: сім’я Поль

ських.
Фото І. КОРЗУНА.

ЗА СОНЯЧНИМ СМІХ
Багато молодих лікарів, недавніх випускників вузів

і середніх спеціальних закладів працює нині в об
ласній дитячій лікарні, якій недавно виповнилось сім 
років. Наш громадський кореспондент зустрівся з 
виконуючою обов язки головного лікаря Нелею 
Олександрівною Колечкіною і попросив її відповісти
на кілька запитань, 

кінчення медучилищ ^гут 
лікують діток медсестри 
Надія Богданова, Людмила 
Смоляр, Зоя Галкіна, Ок
сана Кузьменко, Олена 
Юрченко.

Володимир БАСЕНКО: В 
цьому відділенні я прохо
див інернатурну практи
ку, тож після закінчення 
інституту й залишився 
працювати. Люблю свою 
роботу, дітей. Скільком 
тяжкохворим, дітям дове
лося повернути життя.

Як правило, нещасні ви
падки з дітьми с резуль
татом недогляду батьків. 
Ось, наприклад, недавно, 
20 вересня, з села Мошо- 
риного Знам'янського ра
йону привезли півтора
річного Сергійка М. Через 
батьківську необережність 
дитина випила оцтову 
есенцію, обпекла рот, 
горло. Сергійкові зробили 
внутрішньовенне вливан
ня плазми, білнових пре
паратів. Чотири доби ліка
рі, медсестри боролися за 
життя хлопчика. Зараз 
криза минула, Сергіина 
передано в інше відділен-

Н. О. КОЛЕЧНІНА: Моло
діжний колектив у нас і в

хірургічному відділенні. 
Недавні випускники вузів 
хірурги Вячеслав Окоп
ний, Володимир Білий, мо
лоді медсестри Тетяна 
Анашкіна, Валентина 
Стрюк разом зі своїм ке
рівником, лікарем вищої 
категорії Олегом Лавренті- 
йовичем М а лютою корис
туються заслуженим авто
ритетом серед охоронців 
здоров’я міста.

КОР.: 1-Іелю Олександ
рівно, медицина, як і вся
ка галузь людської діяль
ності, не стоїть па місці..

Н. О. КОЛЕЧНІНА: Так, 
ми широко впроваджуємо 
новинки медицини в жит
тя. Іреба сказати, що 
якесь особливе чуття на 
ці новинки і прагнення 
внести їх до свого арсена
лу мають лікарі фізіоте
рапевтичного відділення, 
яке очолює молодий лікар 
Віра Віневцева.

Янщо ж говорити взага
лі, то можна навести ось 
так} цифри: торік ми впро
вадили 44 лікувальних І 11 
діагностичних нових мето
дик, а цього року уже — 
вісімнадцять методик лі
кування дітей.

КОР.: 1 останнє запи
тання. Не в кожному ра
йонному центрі є такі ква
ліфіковані дитячі лікарі, 
як у Кіровограді. 5.ЦІ сто
сунки у вас із районними 
лікарнями?

Н. О. КОЛЕЧНІНА: Регу
лярно надаємо методичну 
і консультаційну допомЬ- 
гу. За кожним дитячим лі
карем обласної лікарні за
кріплено певний район об
ласті. В минулому році 
здійснено близько п’ятде
сяти планових виїздів лі
карів у районні лікарні.

Вдячні листи нам при
силають батьки з усіх ку
точків області. Ось недав
ні зворушливі рядки від 
сімей Нечаєвнх, Чумаків 
із села Іванівни Новоар- 
хангельсьного району, 
Шамиїурів (з села Рівно
го, Шубенців з Веселого 
Кута Новоукраїнського, 
Петлюиів із Свердлового 
Бобринецького району та 
багато, багато інших. В 
цих листах батьки дяку
ють медичному обслугову
ючому персоналу, дякують 
держав) за врятоване жит
тя їхніх дітей, за їхню ра
дість, за сонячний сміх.

Л. КРАМАРЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
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кашта- 
зовсім 
бачте.

т. СТОРОЖУЙ. 
Фото В. ГРИБА.

вчитель в ото- 
вимог- 

дитячих 
усмішок,

на втому,

ЦІ якості 
вчительку 
середньої

з викладача- 
/уїихаилівпою 

та Ігорем 
і ЮПОБИМ В 

переконало

була ще шко- 
ялини, 
були 

Тепер
А школа — 

ці коридори, класи,

Не мучте себе здогад
ками, яка ж це така спе
ціальність юності та ще й 
вічної. Допоможу вам, до
рогий читачу: мова итиме 
про вчительське покли
кання.

Завжди 
ченні допитливих, 
ливих, сяючих 
очей, щасливих 
І не має права 
поганий настрій. Іпа всіх і
на все повинно вистачити 
знань, доироти, такту, ве
ликодушності. Проте як 
би багато не вимагала 
нині школа, вона і заряд
жає педагога молодістю й 
особливою енергією. І Іро 
людину, ЯКІЙ 
притаманні — 
Знам янської 
школи № 6 Людмилу Во
лодимирівну Коротич — і 
хочеться розказати.

... Ми стоїмо біля вікна, 
що виходить на шкільне 
подвір’я.

— Коли я 
ляркою, оці 
ни, горіхи 
крихітними, 
як підросли, 
ось 
кабінети — вона здавала
ся ж такою величезною, 
просторою, високою.

Тепер все змінилося: 
виросли дерева, посадже
ні Людою — школяркою і 
вона, Л. В. Коротич, із 
всюдисущої, цікавої уче
ниці перетворилася у 
знаючу, повну енергії ба
жання працювати Людми
лу Володимирівну — вчи
тельку фізики.

Сказати, що вона про
сто викладає предмет — 
значить не сказати нічо
го. Слова треба обов яз- 
ково проілюструвати.
Приклад?

Фізина у шостих класах
— дисципліна нова. Ось
чому з перших же днів 
навчання на вчителеві ле
жить иеяика проблема; як 
зробити, щоб предмет ви
кликав у дітей інтерес? 
Людмила Володимирівна 
знайшла вихід — відне
давна у школі запрацюва
ло товариство юних фізи
ків «Альфа», його члени — 
всі бажаючі із шостих по 
десяті нласи. А щоб стати 
повноправним членом
«Альфи», вимагається сво
єрідний вступний внесок
— зробити будь.-яний фЬ 
зичний прилад власної 
конструкції і написати ре
ферат з питання, що най
більше цікавить.

Коли ми заводимо мову 
про фізику, в очах у Люд
мили Володимирівни спа
лахують іскринки, і я вже 
взнаю, що бажаючих пра
цювати в товаристві дуже 
багато і що її вихованці 
із шостого «А» (тут клас
ним керівником Л. В. Ко
ротич) Діма Кантакузов, 
два Павлики — Локтев та 
Шуліка — серйозно захо
пилися її предметом.

— Чому я обрала фізи
ку? Якось ніколи не про
бувала знайти відповідь не 
це запитання. Скоріше 
всього теж із шостого 
класу. Викладачем тоді у 

нас була Олена І ригорів- 
на Мойсейченко — пре
красний учитель, чудова 
людина. Ну, а потім фіз
мат Кіровоградського пед
інституту, де, я вважаю, 
мені добре пощастило. 
Спілкування 
ми Юлією 
Мамонтовою
Васильовичем 
котрий раз 
мене: у виоорі предмету 
і професії я не по/лили- 
лася.

Як часто трапляється: 
одержав учень атестат про 
середню освіту, вирішив 
стати вчителем. Закінчив 
навчальним заклад і... не 
чекан його у р.дніи школі. 
«Нуди-неоудь, аии не додо
му», — доводилося чути 
від молодил педагогів, по
яснюють вени свою думку 
просто: мовляв, то мене 
знали школярем, а це ьже 
я — спеціаліст, для вчите
лів, які вчили, ТсН і лишу
ся учнем, дитиною. Авто
ритет у колег та й вихо
ванців здоиути неможливо.

Людмила (хай вибачить 
за таку фамільярність) 
протилежної думки.

— Як же можна швидко 
влитися в колектив, не 
знаючи його традицій і 
традицій школи, не пере
живши разом з учнями, 
колегами всіх радощів і 
прикрощів:—розмірковує 

вголос учителька.—Я й »а 
практику сюди ж, у шосту 
десятирічку, попросилася. 
Все ж мені тут рідне...

Знам'янська СШ № 6 
вважається школою місь
кою, але шефські зв’язки 
з колгоспом імені Кірова 
має найтісніші. Особливо 
нині, коли треба допомог
ти колгоспникам у зби
ранні врожаю пізніх куль
тур.

Після уроків у школі на
мічався трудовий десант, 
але туман, дощ, мряка 
поламали усі плани. Наст
рій у 9 «Б» на «маленьку 
трійку». Двері відчиняє 
Людмила Володимирівна.

— Так, чого нудьгуєте? 
«Вічний поклик» дивили
ся? У яких умовах люди 
працювали? Може, спро
буємо на небо не дивити
ся та й гайнемо в поле?

Повеселішали Люда Ох- 
ватенко, Руслан Тімербу- 
латов, Вадим Глушков. До
бровольців виявилося аж 
дев’ятнадцять. І потруди
лися тоді так, що й самі 
дивувалися: 18 причепів 
буряків навантажили, а 
зароблене — сто карбо
ванців — одноголосно ви
рішили перечисли™ до 
фонду Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів.

Спілкуватися з Людми
лою Володимирівною хо
четься побільше і полов
ше. Це без перебільшен
ня. Тільки помічаю, як во
на раз по раз нетерпляче 
поглядає на годинника:

— Вибачте, будь ласка. 
На мене чекають. У мене 
ж урок...

ІНОЧЕ питання — од- 
*** не з найскладніших у 
юридичному і соціальному 

плані. Будь-яка сучасна де
мократична концепція ви
ходить із рівності чолові
ків і жінок у політичних, 
економічних, громадянсь
ких, культурних та інших 
правах. Це — єдино пра
вильний підхід.

Але беззаперечно й тс, 
що справжня рівність 
можлива лише в тому ви
падку, коли однаковим 
правам індивідів відпові
дають такі ж однакові їх 
обов'язки по відношенню 
до держави, суспільства і 
один до одного. Стосовно 
до реального становища 
чоловіків і жінок таку рів
новагу встановити вкрай 
складно. Яким би не був 
прогрес суспільства у до
сягненні рівності статей, 
жінки порівняно з чолові
ками продовжують нести 
значно більший багаж обо- 
в язків. Наприклад, одне з 
соціологічних досліджень, 
проведених у СРСР, пока
зало, що приготування їжі 
займає у жінок 10—12 го
днії па тиждень, а у чоло
віків півтори—дві години. 
На купівлю продуктів жін
ка витрачає олнзько 6 го
днії, а чоловік — близько 
З годин на тиждень; па 
прання — відповідно 6 

годин і близько 20—ЗО хви
лин і т. д. У частини жінок 
загальне трудове наванта
ження виявляється на 15— 
20 процентів більшим від 
загального трудового на
вантаження чоловіків. 
Жшка, зайнята виношу
ванням, народженням і ви
хованням дитини, домаш
нім господарством, турбо
тою про СІМ 10, природно, 
меншою мірою може вико
ристовувати свої права, 
навіть коли юридично вони 
надані їй на умовах пов
ної рівності з чоловіком.

«Жінка і чоловік мають 
в СНСР однакові права», 
— записано в статті 35 
Конституції сРСР. «Сім я 
знаходиться під захистом 
держави», — вказується в 
статті 53 того ж Основно
го Закону, де викладені 
різні види державної допо
моги сім і. Важливі юри
дичні тарані її рівноправ’я 
жінок є ) кримінальному 
законодавстві. Статті Кри
мінального кодексу вста
новлюють, що перешкод
жання жінці брати участь 
у державній, громадській 
чи культурній діяльності, 
якщо воно поєднане з на
сильством чи загрозою йо
го застосування, карається 
позбавленням волі на строк 
до двох років чи виправ
ними роботами на строк 
до одного року. Відмова в 
прийомі на роботу чи звіль
нення з роботи жінки з 
мотивів її вагітності, а та
кож відмова у прийомі на 
роботу матері, що годує 
груддю, карається виправ
ними роботами на строк 
до одного року чи звіль
ненням від посади.

У США юридичний 
статус жінон регулю
ється законом про гро
мадянські права 1964 
року. Враховуючи його 
низьку ефективність, 
прогресивна громадсь
кість країни вже з по
чатку 70-х років стала 
вимагати підтверджен
ня рівноправ’я жінон на

КОЛИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ МРІЇ
7 ВЕРЕСНІ в Одесі 
' проходив республікан
ський конкурс вокалістів 
імені М. В. Лясепка. Пе
реможницею в ньому стала 
паша землянка випускниця 
Кірової радської середньої 
школи № 6 Наталія Крав- 
цова.

ІІнні Наталя стажистка 
Київського театру опери 
і балету.

З метою привернення на свій бік жінок-виборців пре
зидент США Рейган спеціальним декретом увів «день 
рівності жінок», який уперше відзначався цього року, у 
зв’язну з цим у американських засобах масової інфор
мації активно обговорювалося питання про становище 
жінок у США і СРСР. Твердилося, зокрема, що участь 
радянських жінок у народному господарстві, державно
му і громадському житті нібито не відповідає їх реаль
ній вазі і значенню в складі населення Радянського Сою
зу і одночасно багато говорилося про успіхи в еманси
пації американських жінон. Про те, як усе є насправді, 
пише кандидат юридичних наук ЕРНЕСТ АМЕТИСТОВ.

ЖІНОК:
СЛОВА 1 ДІЛА

| рівні основного закону. 
| Вже близьно 15 років у 
Б нраїні йде дискусія з 
| цього приводу...

Втім, у США висловлю
ють побоювання, що прий
няття поправки до консти

Завершила роботу над дитячою кантатою «У світі 
прекрасного» філософ » юльназ Абдуллазаде.

Учений ступінь кандидата філософських наук дав 
можливість об-р.чнии і. Абдуллазаде зайняти посаду 
завідуючої нафедрою філософії і наукового комунізму 
в педагогічному >нституті іноземних мов у місті—Ва- 
ку. Закінчивши композиторський факультет Азер
байджанської консерваторії, вона вирішила вчитися 
далі і, захопившися філософією, вдосконалювала свої 
знання в аспірантурі при Московському державному 
університеті. Тема її кандидатської дисертації — 
«Проблема музичного мистецтва в естетиці Гегеля» 
вдало поєднувала її захоплення музикою і філосо
фією.

Крім нантати «У світі прекрасного», номпозитор 
Г. Абдуллазаде має й інші твори — симфонії, кварте
ти, сонати, романси, пісні.

Сам по собі фант викладання філософії жінкою-ном- 
позитором нікого не здивує. Але варто згадати, у 
яких умовах — замкнута в рамках сім’ї, схована від 
світу чадрою, позбавлена всіх прав — жила жінка в 
дореволюційному Азербайджані.

Тільки два проценти азербайджанок були письменні 
до перемоги Радянської влади в Азербайджані — ста
рі традиції забороняли мусульманкам учитися. Сьо
годні ж серед азербайджанських учених — більше 
третини жінок. Рівноправ’я жінок з чоловіками в усіх 
галузях громадсько - політичної і культурної діяль
ності законодавчо закріплено Конституцією СРСР. І 
доля Г. Абдуллазаде є наочним прикладом цього.

На знімку: Г. АБДУЛЛАЗАДЕ (в центрі) зі свої
ми студентами на екскурсії в музеї мистецтв імені 
Ф. Мустафаєва.

Фото А. ТАВАНАЛОВА.
Фотохроніка ТАРС.

Ще у школі мріяла На
талка про оперну сцену. 
Одним із її кроків до мрії 
був вступ до Кіровоград
ського музичного учили
ща. Це про таких, як во
на, пенно, колись сказав 
видатний російський му
зичний критик В. В. Ста
сов: «Яка головна ознака 
справжнього таланту? Це 

туції може 11Є поліпшити, 
а навпаки, ускладнити ста
новище жінок, особливо на 
виробництві. Справа в то
му, що в феміністському 
русі країни досить пошн- 

постійний розвиток, пос
тійне самовдосконалення».

Величезна заслуга у 
творчому становленні 
В. Кравцової належить її 
педагогу народної артист
ці СРСР, професору Київ
ської консерваторії Єли
заветі Іванівні Чавдар, 
яка дала цілеспрямований 
розвиток здібностям своєї

рсні настрої на користь 
Зрівнювання чоловіків і 
жінок у доступі до всіх 
професій, у тому ЧИСЛІ й 
таких, що об'єктивно 
ШКІДЛИВІ ДЛЯ ЖІНОЧОГО ОР' 
гавізму. Викликане це хро
нічним безробіттям. Такі 
настрої охоче використову
ють у своїх цілях підпри
ємці. З середини 60-х років 
у більшості штатів стали 
відмінятися закони, спря
мовані на охорону праці 
жінок, закони, що заборо
няли їм трудитися вночі і 
обмежували години роботи 
протягом дня і тижня.

У нінці 70-х частка 
жінок серед студентів 
вузів США становила 
50 процентів. Однак 
факт здобуття вищої 
освіти ніяк не забезпе
чує їм адекватної зай
нятості. г.а початку 80-х 
жінки у США становили 
тільки 11 процентів за
гальної кількості ліка
рів, 4,4 — інженерів, 14 
— юристів, 9,5 — нау
ковців.

Незважаючи на зако
нодавчі заборони, у 
США триває дискримі
нація жінок в оплаті 
праці. Середній заробі
ток жінок становить 59 
процентів зарплати чо
ловіків.

У Сполучених Штатах 
помітна стійка тенденція 

—утримувати жінок на низь
ких кваліфікаційних схо
динках. Так, жінці, що 
.має учений ступінь, потріб
но в середньому не менше 
дев'яти років, щоб просу
нутися по службі від асис
тента до доцента, тоді ко
ли чоловікові необхідно 
З роки.

Якщо в СРСР жінки- 
депутати складають 32.8 
процента загальної кіль
кості депутатів Верхов
ної Ради СРСР (1984 р.), 
36 — Верховних Рад со
юзних республік і і>0 — 
місцевих Рад народних 
депутатів, то в конгресі 
США лише 23 жінки, з 
них тільки дві — в се
наті.

АДЯМСЬКА держава 
послідовно здіііспює

програму заходів сприян
ня сім'ї, материнству і ди
тинству, спрямованих на 
створення фактичних га
рантій рівноправ’я жінок 
у праці і громадському 
житті. Збільшені виплати 
по вагітності й родах до 
розміру повного заробітку 
незалежно від трудового 
стажу; значно збільшено 
кількість оплачуваних днів 
но догляду за хворою ди
тиною; введені допомоги 
на дітей у малозабезпече
них сім’ях; збільшена допо
мога одиноким матерям; 
уведені частково оплачу
вана відпустка по догляду 
за дитиною до досягнення 
нею одного року, додатко
ва відпустка без збережен
ня зарплати — до досяг
нення нею півтора року, 
виплата державної допо
моги при народженні дити
ни тощо.

Таким чином, Радянська 
держава навіть в умовах 
небезпечного загострення 
міжнародної обстановки не- 
ухильно продовжує вико
нання соціальної програ
ми, спрямованої на дальше 
забезпечення рівноправ’я 
жінок, розширення їх тру
дової і громадської актив
ності. Все це свідчить про 
абсолютно різний підхід 
до жіночого питання в 
СРСР і США.

(АПН).

учениці і привела її до 
вершин музики.

Незабаром відбудеться 
Всесоюзний конкурс вока
лістів імені М. 1. Глінкй. 
У ньому візьмуть участь 
лауреаті) і дипломанти 
Республіканського. кон
курсу імені М. В. Лисен
ка. Співатиме на ньому і 
Наталія Кравцова

О. ИПАТЬЕВА, 
студентка Одеської 
консерваторії.



4 стор. «Молодий комунар» 6 жовтня 1984 року---------

Більше десяти років 
тому комсомольці мага
зину «Оксана» Кірово
градського міськпром- 
торгу зарахували у свій 
колектив Олега Кошо
вого і Любов Шевцову. 
Гроші, зароблені моло
догвардійцями, продавці 
перераховують у Фонд 
миру. За вісім місяців 
цього року перераховано 
180] карбованець. Всьо
го ж із 1973 року — 
більше ЗО тисяч карбо
ванців.

II а зні м в у; члени 
комсомольсько - моло
діжного магазину «Окса
на» (зліва направо) Світ
лана ШЕВЕЛЄВА. Алла 
СТЕПАНОВА. Віолетта 
ВАРЕЦЬКА. Ірина ПАН
ЧЕНКО, Ліо^оп БАГМЕТ

Фото М. БУЧИНСЬКОГО.

/ч ТАРШОКЛА С Н И К И 
Коробчинської де

сятирічки писали твори 
про людей, які стали 
взірцем у їхньому жит
ті. І Сергій Петух вирі
шив: напишу про свого 
земляка Героя Радян
ського Союзу Павла Єв- 
тихійовича Кочергу, який 
проливав кров за Бать
ківщину. Юнак багато 
чув про цього звитяж
ця від батька, від учите
лів і сам слухав його 
розповіді на уроках 
мужності.

З чого почати? Може 
про те, як лейтенант Ко
черга вчинив сміливий 
напад на штаб ворога у 
селі Суджі і захопив 
«язика»? А може, про 
його перший орден — 
Вітчизняної війни І сту
пеня? Це— за подвиг у 
бою за село Терни, коли 
командир роти Павло 
Кочерга разом з бійця
ми підірвав два ворожі 
танки, закопані в зем
лю, і, прорвавши оборо
ну гітлерівців, блиску
чим ударом оволодів 
селом, а потім атакував 
фашистів, що збиралися 
знищити склади в зер
норадгоспі. Скільки то
ді хліба не дали спалити 
гвардійці роти Кочерги! 
Як дякузали їм тернівці 
за рятунок!

Найбільшу відвагу лей
тенант Кочерга проявив 
у районі Лютежа — 
Вишгород. Тоді він ді
став завдання утримува
ти висоту 117. її нама
гались захопити ворожі 
підрозділи моторизова
ної піхоти. До Лютежа 
гітлерівці тягли гар/иати, 
а потім туди кинули й 
танки. 6 жовтня 1943 
року рота Кочерги від
била вісім атак ворога, 
було знищено більше 
180 фашистів. А лейте
нант захопив одну з 
ворожих гармат і вда
рив по танках. Уже не 
було кому підносити 
снаряди — усі бійці ро
ти поранені, вбиті. Офі
цер сам наводив і бив 
по панцерниках. Шість

І
 танків запалало на під

ступах до висоти. І рап
том спалах перед ним, 
лейтенантом Кочергою. 
Гарячий метал уп’явся 
в руку. Командир роти, 

І стікаючи кров’ю, опус
тився на бруствер око
пу.

Опам’ятався в госпіта
лі. Там і дізнався, що в 
розпалі того бою піді- 

I йшло підкріплення, і

І
хліб свій мати. Але пе
редусім я повинен вико
нати свій найвищий обо- 
Ц в’язок — стати воїном.

І він готувався до ви
пробувань. Стати хлібо
робом для нього зна
чило здобути професію.

Коли вступив до Кіро
воградського машино
будівного технікуму, Ми
кола Федорович, його 
батько, якось зауважив:

ДО
високої

ОБОВ’ЯЗОК

ЗОР^
Лютеж був визволений > 
від ворога. Радянські і 
воїни наступали на ' 
Київ...

А через місяць в г 
«Правде» був олубліко- 
ваний Указ Президії 
Верховної Ради СРСР 
про присвоєння лейте
нанту Кочерзі звання Ге- 
роя Радянського Со 
юзу...

Сергій схилився над 
зошитом і калігрзфїч- 
ним почс-рком вивіс три 
перші слова — «До ви
сокої зорі». А потім — 
епіграф до /чнівськогс 
гвооу •

«Якби тільки і було суд
жено в житті тілом зупи
нити нулю, що летить у 
бік Батьківщини, то і для 
цього варто народитися 
на світ.

Леонід ЛЕОНОВ»
Закінчив Сергій Пету> 

свою розповідь про Ге
роя, згадавши, як кому
ніст Кочерга рятував 
хліб під Тернами і як 
потім, ставши після по
вернення з фронту го
ловою колгоспу, сам 
сіяв його на рідній ниві 

$ Яг
ДО ОЛИ на випускному 
** вечорі його запита
ли, ким би він хотів 
стати, яку дорогу вибрав 
у житті, комсомолець 
Петух відповів:

— Докласти рук, щоб

— Це вже в робітни
ки ти підеш, а не в хлі
бороби.

— Робити сізалки — то 
теж причетність до спра
ви хліборобської. А ще 
я вмію, як і ти, водити 
автомашину, то хіба ця 
спеціальність, яку мені 
дали в школі, не згоди- > 
ться в селі?

Одним із його настав
ників у технікумі був 
старший викладач фіз- 
яихозання Михайло Се
менович Биков. Саме 
він допоміг Сергію здо
бути високий фізичний 
гарт. Комсомолець став 
значківцем ГПО, спорт
сменом - розрядником, 
перед призовом в ар
мію на відмінно склав 
залік з фізичної та вій- 
ськозо-технічної підго
товки.

... І ось лист у Ксроб- 
чикс. Писаз секретар 
комітету комсомолу вій
ськового підрозділу 
В. Макаров:

«Включившись у со
ціалістичне змагання за 
гідну зустріч 40-річчя 
Великої Перемоги, наші 
автомобілісти домог
лись неабияких успіхів. 
Став на ударну вахту і 
ваш син, комсомолець 
Сергій Петух. Спасибі 
вам, Миколо Федоро-

вичу і Ганно Михайлів
но, за виховання хоро
шого сина, доброго і 
стійкого, сміливого й 
чесного. І школі — на
ша вдячність.

Любить і знає техніку 
Сергій. Закріплений за 
ним дизель завжди го
товий до виконання 
будь-якого бойозого 
завдання. Колишній учень 
Коробчинської десяти
річки Сергій Петух ви
боров першість у со
ціалістичному змаганні 
на честь 60-річчя при
своєння комсомолу іме
ні Леніна. А тепер від
значився на Вахті пам’я
ті...»

Микола Федорович 
перечитував лист кілька 
разів. Гордісно стало 
батькові за сина: Сергій 
самовіддано виконує 
свій священний обов’я
зок перед Батьківщи
ною, пам’ятає наказ од
носельців... Ось уже по
чув, що з військової час
тини про Сергія написа
ли і у військкомат, і в 
школу, і в” технікум.

Про що ж напише він, 
сільський трудівник, си- 
ну-воїну? Неодмінно 
про те, як село готуєть
ся до свят — Дня Кон
ституції, 40-річчя визво
лення України від ні
мецько - фашистських 
загарбників, до річниці 
Великого Жовтня. Про 
те, що трудівники кол
госпу імені Шевченка 
працюють нині і за себе, 
і за 120 полеглих на 
фронтах Великої Вітчиз
няної. Далеко від рід
ного дому на Вахті па
м’яті, на бойовому посту 
його Сергій, а він тут — 
на полі, за яке пролиз 
кроз комуніст П. Є. Ко
черга, сотні солдатів Ве
ликої Вітчизняної. В них 
обох, батька і сина, одні 
устремління — до висо
кої зорі, яка щасливо 
світить над радянською 
землею.

М. ВІНЦЕВИЙ.
с. Коробчине, 
Ноиомиргородський 
район.

... Того дня Олександр 
Глущенко став чемпіоном 
району з багатоборства 
ГПО. Але покидав ста
діон, як і його друзі, за
смученим — команда за
воду виступила невдало.

Наступного дня підій
шов до інструктора з фіз
культури і спорту І. Я. Пи
саренка.

— Іване Яковичу, ось 
зробив аналіз командно
го виступу. Відстаємо ми 
у стрільбі, плаванні. Що 
як почну займатися з ба- 
гатоборцями за чіткою 
системою? Є вже план.

Олександр Глущенко 
вже більше п’яти років 
тренує на громадських 
засадах членів збірної 
команди ремонтно-меха
нічного заводу імені Та- 
ратути з багатоборства 
ГПО. Він — чемпіон рес
публіки серед багатобор- 
ців підприємств галузі.

Олександр швидко згур
тував навколо себе енту
зіастів. Організував вечір 
спортивної слави, пока
зові виступи чемпіонів 
міста, допомагав впро
ваджувати виробничу гім
настику.

З нетерпінням чекали 
активісти, коли відбудеть
ся день бігуна, день плав
ця, день стрільця.

О. Глущенко часто роз
повідає працівникам за
водської котельні, де пра
цює, про змагання багато- 
борців. Слухаючи такі 
розповіді, вирішила спро
бувати свої сили опера
тор Людмила Сорокіна. 
На першому ж тренуван
ні всіх здивувала, вико
навши без спеціальної 
підготовки віджимання в 
упорі більше 40 разів. 
Нині Л. Сорокіна має від
мінні результати, з пла
вання та кульової стріль
би. Але тренера не влаш
товують її показники з 
легкої атлетики. Дуже по
вільно долає кросову ди
станцію Людмила на пер
шому етапі. Тренер вніс 
корективи. Тренувальну 
дистанцію збільшено з 4 
до 8 кілометрів.

Є -вже в громадського 
тренера і помічники з 
числа кращих багатобор- 
ців. Оператор А. Мокряк, 
наприклад, залучив до 
занять багатоборством 
ГПО молодих токарів 
Анатолія Зайця та Андрія 
Пішака. Юнаки теж запи-

ГПО НА МАРШІ

салися до групи ГПО, отри
мали від тренера завдан
ня не тільки займатися за 
індивідуальними планами, 
а й допомагати своїм стар->^' 
шим товаришам готувати 
інвентар до тренувань, 
вести графіки бігу.

Такі ж групи О. Гл\^£ 
щенко формує і в інши^^ 
видах багатоборства. Під 
час тренування з плаван
ня одну з них очолює 
В. Сокирко, з кульової 
стрільби 
з легкої 
гашов.

Своїм 
допоміг 
ких результатів не 
в спорті, а й у тренер
ській діяльності, О. Глу
щенко вважає тренера 
збірної команди області 
з багатоборства ГПО 
М. М. Запльоскіна. Під 
керівництвом Михайла 
Миколайовича Олександр 
тренується. До нього 
звертається за порадами, • 
як будувати заняття, роз
повідає йому про свої кло
поти, отримує- кваліфіко
вані консультації.

Турбується він 
створення міцної 
тивної бази. Нині 
ться новий побутовий 
корпус ремонтно-механіч
ного заводу імені Тара- 
тути. Тут буде спортивний 
зал, тир. Спортсмени до
помагають його споруд
жувати, беруть участь і в 
будівництві 
майданчиків, 
міцної 
дасть 
ти до 
ством 
ників 
воду.

них
з

— Л. Сліпченко, 
атлетики —

учителем, 
домогтися

А. Бо-

який 
висо- 

тільки

СпЯЯІ
звод^^

спортивних
Наявність 

спортивної бази 
можливість залучи- 

занять багатобор- 
ГПО десятки робіт- 
і службовців за-

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

«СПАРТАК»-чЗІРИАМ:0 —“
Кіровоградська «Зірка» після двох ігор на своєму 

стадіоні вирушила в турне до Житомира, Чернігова і 
Ірпені.

Першу зупинку наші земляки зробили у Житомирі. 
Тут вони прозели пропущений матч першого кола чем
піонату країни з місцевим «Спартаком». Нагадуємо що 
у поєдинку другого кола наші земляки в себе вдома 
зіграли із спартаківцями внічию _  1:1.

На цей раз зустріч закінчилася перемогою житоми
рян, яким вдалося забити у ворота гостей єдиний гол.

.вступний тур 7 жовтня. «Зірка» поміряє, ься сила
ми з чернігівською «Десною».

В. ТВЕРДОСТУП.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ТРЕСТУ «ЦЕНТРОБАМБУД» 
головного управління по будівництву 

Байкало-Амурської магістралі 
для роботи в будівельно- 
монтажних поїздах

терміново потрібні робітники, які мають досвід роботи 
будівництві таких спеціальностей: 
штукатури-маляри, 
лицювальники, 
тесляри,
газоелектрозварники,
жерстяники,

монтажники залізобетонних та сталевих конструкцій, 
муляри,
склярі.
покрівельники, 
ізолювальники.
Оплата праці відрядно-преміальна. Працюючі корис

туються пільгами (виплачується районний коефіцієнт 1,7, 
північні надбавки кожен рік від 10 до 50 процентів, ко
лісні 40 процентів. При укладанні договору виплачую
ться підйомні і проїзд до місця роботи. Житло за ко
лишнім місцем роботи бронюється. Виділяється позика 
на заведення господарства.

Прибулим на роботу надають житло в будинках тим
часового виконання протягом 6—8 місяців, одиноким 
надається гуртожиток.

Робітникам які проробили на БАМІ 10 календарних 
років надасться право вступати до житлових кооперати- 
вів в будь-яких містах країни (^а винятком — столиць 
Міст-героїв. курортів республіканського й союзного зна
чень).

Трест має кращу на БАМі базу відпочинку й піонер 
ськии табір. 4

Виїзд на роботу за викликом тресту без сім’ї (де 
одержання житла). Пропозиції приймаються два місяці 
з дня опублікування в газеті.

Особи, які виявлять бажання працювати в тресті по- 
8ИНА7ЛВляСПЛаГ4 зав,РенУ «Опі1° трудової книжки на а’дре 
су. 676080, Амурская обл., г. Тында, трест «ЦентроБАМ- 
строи», отдел кадров. н

Виклик надсипається протягом 10 днів.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
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