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МОСКВА. (ТАРС). 26 лис- 
прпвдз у Великому Крем- 
Ківському палаці почала ро
боту четверта сесія Вер
есової Ради СРСР одинад
цятого скликання.

О 10 годині відкрилося 
Спільне засідання Ради Со
юзу і Ради Національностей.

Бурхливими, тривалими 
оплесками зустріли депу
тати і гості товаришів М. С. 
іГсрбачова, Г. А. Алїсла, В. І. 
Воротникова, В. Б. Гришина,
A. А. Громкие, Д. А. Ку
наева, Є. К. Лигачева, М. І. 
Рижкова, М. С. Соломенце- 
еа, В. М. Чебрикові?, Б. А. 
Шеварднадзе, В. В. Щер
би цького, П. Н. Демічека,
B. І. Долгих, В. Б. Кузнецо
ва, Б. М. ГїонсмгрьопЕ, С. Л. 
Соколова, М. В. Тапизіна, 
Б. М. Єльцина, Л. М. Зайко
ве, М. В. Зимяніка, І. В. Ка- 
мІтоновг, В. Гї. Никонова.

У першому питанні поряд
ну денного слово було на
дане Генеральному секре
тареві ЦК КПРС депутатові 
А4. С. Горбачову. На його 
пропозицію депутати одно
голосно прийняли постано
ву про призначення М. І. 
Рижкова Головою Ради Мі
ністрів СРСР, затвердивши 
Указ Президії Верховної 
Ради СРСР у цьому питанні. 
Прийнято також постанову 
про затвердження Указу 
Президії Верховної Ради 
СРСР про увільнення М. О. 
Тихонова еід обов’язків Го
лови Ради Міністрів СРСР.

Потім виступив Голева 
Ради Міністрів СРСР депу
тат М. І. Рмжков.

Було внесено також зміни 
до складу Президії Верхов
ної Ради СРСР.

На порядку денному се
сії — питання про Держав
ний план економічного і со
ціального розвитку СРСР 
на 1986 рік і про хід вико
нання Державного плаву в 
‘1985 році; пре Державний 
бюджет СРСР на *986 рік і 
про виконання бюджету за 
1984 рік; про внесення змін 
в Основи законодавства Со
юзу РСР і союзним респуб
лік про народну освіту та 
інші законодавчі акти СРСР 
у зв’язку з Основними на
прямами реформи загаль
ноосвітньої і професійної 
школи; затвердження Ука
зів Президії -Верховної Ра
ди СРСР; про підсумки ра
дянсько-американської зу
стрічі на найвищому рівні в 
Женеві і міжнародну обста
новку. •

З доповіддю про Держав
ний план розвитку СРСР на 
1986 рік і про хід виконан
ня Державного плану в ни
нішньому році виступив 
перший заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР, голова 
Держплаиу СРСР депутат 
М. В. Іализін. Він підкрес
лив, що нинішня сесія Вєр- 
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Бригада -в нас комплекс’ 
на, у її складі, крім елек
трозварників, працюють й 
арматурники, усього 20 ви
робничників. Гадаю, бага
то що е позитивному пла
ні йде від керівника — 
Валентина Нестеренка. 
Уміє бригадир дійти до 
ножного: і завдання пояс
нить по сутґі, і визначить

хоеної Ради проходить у 
знаменний час активної під
готовки до XXVII з’їзду Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу. Позитивні 
зміни, які відбуваються в 
житті нашого суспільства, 
радянський народ нероз
ривно зв’язує з Комуністич
ною партією, з діяльністю 
Центрального Комітету та 
його Політбюро.

Планові показники на 1986 
рік за своєю принциповою 
спрямованістю відповіда
ють вимогам проектів но
вої редакції ПрогралАИ 
КПРС та Основних напрямів 
економічного і соціального 
розвитку СРСР на 1986— 
1990 роки і на період до 
2000 року, схвалених жовт
невим (1985 р.) Пленумо/л 
ЦК КПРС.

Доповідач коротко спи
нився на Основних підсум
ках виконання плану 1985 
року. Національний доход 
збільшиться порівняно з 
1984 роком на 3,5 процен
та, обсяг промислового ви
робництва — на 3,9 про
цента, як це і передбача
лось планом. Валова про
дукція сільського госпо
дарства збільшиться на 2,1 
мільярда карбованців. У ни
нішньому році забезпечує
ться дальше поліпшення 
добробуту народу, культур
но-побутових умов 
життя.

План на 1986 рік як 
доба частина проекту 
повних напрямів, відзначив 
доповідач, дас початок 
практичній реалізації стра
тегії прискорення соціаль
но-економічного розвитку 
країни. Його визначальною 
рисою є підвищення темпів 
розвитку народного госпо
дарства, прискорення на
уково-технічного прогресу, 
вдосконалення структури 
економіки. Принципово важ
ливим є те, що прискорен
ня темпів розвитку в 1986 
році повинно бути забез
печене при меншому при
рості сировинних, паливно- 
енергетичних і трудових ре
сурсів.

За найважливішими по
казниками економічного і 
соціального розвитку темпи 
зростання на 1986 рік пере
вищують середньорічні тем- 
ми нинішньої п’ятирічки і 
забезпечують вихід у на
ступні роки на виконання 
завдань, намічених на два
надцяту п’ятирічку в проек
ті Основних напрямів.

Національний доход, 
використовується на 
живання і нагромадження, 
планується збільшити на 3,8 
процента проти 3,2 процен
та середньорічного прирос
ту за 1981—1985 роки, про
дукцію промисловості — 
відповідно не 4,3 процента 
проти 3.7 процента, сіль- 

його

склз-
Ос-

що 
спо-

ділянку роботи так, щоб 
користь була якнайбіль
шою. Ясна річ, і сам 
спеціаліст класний. Вклю
чившись у гіередз’їздів- 
ське соціалістичне зма
гання на підприємстві, бо
ремося за присвоєння на
шій бригаді звання «Ко
лектив імені XXVII з'їзду 
КПРС». П’ятирічний план 

ського господарства —• уа 
4,4 процента Продуктив
ність суспільної праці зрос
те на 3,8 процента. За раху
нок зростання продуктив
ності праці має бути одер
жано 97 процентів приросту 
національного доходу.

Для повнішого задоволен
ня попиту населення на то
вари і промислові послуги 
продукція галузей групи «Б» 
зросте на 4,9 процента про
ти 3,8 процента в середньо
му за нинішню п’ятирічку. 
Темпи її зростання більшон? 
мірою випереджають роз
виток галузей групи «А».

Валову продукцію сіль
ського господарства намі
чено довести до 220 міль
ярдів карбованців. Розви
ток агропромислового комп
лексу проходитиме в умо
вах перебудови системи уп
равління. Створення ЄДИНО
ГО центрального органу — 
Держагропрому СРСР, а та
кож нових органів управ
ління на місцях, безпереч
но, послужить спрвві даль
шого збільшення вироб
ництва сільськогосподар
ської продукції.

Передбачається продов
ження широкої програми 
будівництва житла, об’єктів 
комунального господарства 
і соціально-культурних уста
нов.

Завдання плану орієнтова
ні на дальший розвиток в 
единому народногосподар
ському комплексі економі
ки і культури всіх союзних 
республік і економічних ра
йонів, вдосконалення розмі
щення продуктивних сил. 
Передбачається дальше 
зростання економічного по
тенціалу східних 
країни.

Реалізація плану 
року дванадцятої 
ки, зазначив доповідач, /ла- 
тиме особливе значення для 
повороту народного госпо
дарства на шлях інтенсифі
кації, підвищення ефектив
ності соціалістичного ви
робництва.

Доповідь про Держаений 
бюджет СРСР на 1986 рік і 
поо виконання бюджету за 
1984 рік зробив перший 
заступник міністра фінансів 
СРСР В. Б. Деменцев. Дер
жавний бюджет розробле
но, виходячи з настанов 
квітневого і жовтневого 
(1985 р.) Пленумів ЦК КПРС, 
постанов U.K КПРС і Ради 
Міністрів СРСР у народно
господарських і соціальних 
питаннях. Бюджет країни не 
1986 рік поданий на обго
ворення Верховної Ради по 
доходах у сумі 414,4 міль
ярда карбованців і по ви
датках — 414,2 мільярда 
карбованців.

Потім на роздільних засі
даннях палат депутати при
ступили до обговорення до
повідей.

районів

першого 
п’ятиріч-

виконали до 50-річче ста- 
хановського руху, нині на 
календарі—квітень 1986-го.

В. КИСІЛЬ, 
групиомсорг бригади 
електрозварників діль
ниці занладних дета
лей дослідного заводу 
конструкцій швидко- 
монтованих споруд ви
робничого об’єднан
ня «Дніпроенергобуд- 
пром».

м. Світловодськ.
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Комсомольсько-молодіжний нолентив молочнотоварної ферми № 3 колгоспу 
«Путь Ильича» Знам’янсьного району створений у цьому році. І одразу дівчата, 
яких ви бачите на знімку — керівник КМН Сусана БОЖУн, групиомсорг Любов 
НЕЛЬГА, Ганна ГНАТІЄНКО, Надія ПіКЕЛЬ | Наталя НОФАНОВА, — поставили пе
ред собою високу мету. В них є всі можливості до кінця року надоїти від кожної 
норови по 3 тисячі кілограмів молока.

Фото С. ФЕНЕННА.

Подарувати
ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ВИКОНАННЯ

СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ’

день гарного настрою
ПРО ТЕ, що наближає

ться новорічне свято, 
свідчать не лише листки 
календаря. Цс відчуває
ться по перших морозах, 
замстілях, ожеледях. Діти 
вже несуть додому щой
но куплені новорічні мас
карадні КОСТЮМИ, ЯЛИНКОВІ 
прикраси, гірлянди... Цс 
зовнішні, видимі ознаки.

А на підприємствах? Тут 
особлива трудова напру
га — закінчується XI п’я
тирічка. Нинішній рік зві
тує про ваші досягнення 
протягом п’ятиріччя. І в 
багатьох колективах ново
річне свято не обов’язково 
співпадає з календарним. 
Воно може прийти без хур
делиць, морозів, ялинко
вих прикрас. Ось приклад; 
сьогодні комсомольсько- 
молодіжний колектив ма
газину «Оксана», що d об
ласному центрі, працює 
вже р рахунок лютого 
1986 року. А цс означає, 
що п’ятирічку дівчата за
вершили, як і зобов’язува
лися, достроково: до вось
мої річпиці Конституції 
СРСР. Ще. кілька цифр: 
при плані реалізувати за 
п’ятирічку товарів па су
му 8 мільйонів 550 тисяч 
карбованців КМІ< вже 
реалізував товарів па 400 
тисяч більше.

За цими скупими циф
рами — напружені трудо
ві дві молодих продавців. 
Кажу напружені не зара
ди високих слів — так во
но е насправді. Обслужити 
покупця якісно, догодити 
(саме догодити!) йому, 
привітно допомогти вибра
ти потрібний товар, вміти 
запропонувати — все це 
вимагає такту, делікатнос
ті. Чи вдається це дівча
там? Краще за будь кого 
яро це скажуть кілька за
писів у книзі скарг та про
позицій, де. до речі, жод
ної скарги па роботу цьо
го колективу нема:

«Щиро дякую продав
цю С. Шевельовій зз 

зро- 
повсде- 
роз’яс- 

кого вчп- 
пройшов

уважне ставлення, за до
помогу в виборі товарів. 
Завжди приємно зайти в 
цей магазин, де працюють 
такі чемні продавці...». 
«Прошу адміністрацію ма
газину винести подяку 
працівникам відділу «Три
котаж». Сьогодні дівчата 
подарували мені день гар
ного настрою...», Дякує 
чоловік за допомогу в ви
борі подарунків для жін
ки, дякує жінка за по
вернений светр, який вона 
забула...

Колектив у «Оксані» 
дружини. Дівчата і допо
можуть одна одній, і під
тримають, коли потрібно, 
а є недоліки — прихову
вати не будуть.

— Всяке бувало, особ
ливо з поповпепііям, — 
родповідає комсорг ко
лективу Любов Багмст. — 
Хтось пе так щось 
бить, нетактовно 
ться... Навчаємо, 
нюємо. В и ас є в 
тися. Той, хто 
практику у наших кращих 
наставників Людмили Ва
силівни Машталяр, Наталі 
Сергіївни Пономаренко, 
поганим продавцем не мо
же бути.

Впровадження прогре
сивних методів торгівлі 
дає свої результати: за де
сять місяців нинішнього 
року додатково продано 
продукції на 74 тисячі 
карбованців, підвищилась 
продуктивність праці на 
одни процент. Немала за
слуга в успіхах Олени Ха
лявко, Валентини Разум- 
кової, Катерини Ісаєнко, 
Іппл Кошель, Валентини 
Білокопепко.

— Дівчата в нас — мо
лодці, — каже про КМК 
директор магазину Е. Г. 
Глінкінз, — працюють з 
повною віддачею сил, зав
дана перевиконують, під
тримують трудові почини.

В квітні цього року під
бито підсумки Всесоюзної 
вахти пв?л‘5:ті на честь

40-річчя Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні. За висо
кі трудові показники КМК 
«Оксани» нагороджений 
дипломом обкому Компар
тії України, виконкому об
ласної Ради пародппх дб 
путатів, обласної ради 
профспілок, обкозгу ЛКСМ 
України.

Взірцем для -колективу, 
є комсорг Любов Багмсї, 
Кілька днів тому Люб.) 
повернулася з Києва, дб 
проходила зустріч членів 
колегії Міпторгу УРСР, 
секретарів ЦК ЛКСМ Ук* 
раїнп, членів президії га» 
лузевого комітету проф
спілки з керівниками кра»: 
щпх комсомольсько-моло
діжних колективів ПІД* 
приємств торгівлі і Гро
мадського харчування.

Ще 1 лютого 1973 року 
на своїх зборах комсо
мольці одноголосно прим*- 
іійли рішеппя зарахувати 
до свого колективу ДВОХ 
молодогвардійців — Лю
бов Шевцеву і Олега Ко
шового. Більше 12 років 
герої — члені! КМК. Що
місячний заробіток моло
догвардійців перераховує
ться у Фонд миру. Лите 
за 10 місяців нинішнього 
року перераховано попад 
2869 карбованців. За 12 
років — більше 32 тисяч 
карбованців.

Дівчата свято бережуть 
пам’ять про героїв-моло* 
догвардійців. Того ж 
1973-го комсомольці ства* 
пили кімнату-музей Лю
бові Шевцової й Олега Ко
шового. Фотографії, доку* 
менти, книги з пам’ятними 
надписами, земля Красно- 
дона — ось музейні експо
нати. Постійно невеличка 
кімнатка поповнюється но
вими. Знайомство з колек
тивом для’ новачків почи
нається саме з цієї кімна
ти. Двері музею відчинені 
і для відвід', чачів.

Т. ТАРАСЕНИО.
м.



2 crop «Молодий комунар» 28 листопада И985 рому

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ 
ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС

Г| БГОЄО₽=Н«Я проекту 
нової редакції Про

грами КПРС — це, безпе
речно, події історичної 
ваги. Мене, жінку, матір, 
не може на звмпювати, як 
складеться з майбутньому 
життя наш^х дітей. Хоче
ться, щоб зони жили у 
справедливому, щасливо
му світі без воєн, щоб ма
ли можливість вчитися і 
працювати, розвивати свої 
творчі нахили. Мені, як і 
кожній мадері, хочеться, 
щоб вони буяй щасли
вими.

И НАБОЛІЛЕ

Програ-з партії у новій 
редакції — документ, який 
у стислій формі, опираю
чись на марксистсько-ле
нінську теорію й досвід 
радянського будівництва, 
виходячи із тих завдань, 
які стоять перед нашим 
суспільство. визначить 
шляхи реалізації наших 
прагнень. Зчитуючись у 
проект нової редакції, я 
раз по раз ловила себе на 
думці, що мої думки 
співзвучні змістові його 
пунктів.

Нам, працівникам тва
ринницьких ферм, до душі 
такі слова; «Неодмінна 
умова соціально-економіч
ного прогресу країни — 
дальше зміцнення і підви
щення ефективності агро
промислового комплексу, 
повне задоволення потреб 
країни в його продукції». 
Працівники нашого ком
сомольсько - молодіжно
го колектизу добре розу
міють, яка велика відпо-

відальність покладається 
на працівників сільського 
господарства. У зв’язку з 
цим у мене виникли деякі 
думки.

Наша ферма — передо
ва; торік у соціалістично
му змаганні КМК доярок 
області колектив зайняв 
друге місце. Нинішнього 
ро;:у за десять місяціз 
надоїли з середньому по 
З тисячі кілограмів моло
ка од кожної корови, в 
тому числі Галина Лисен
ко — 3524, Ірма Фран- 
цух — 3349, я — 3420... Чи 
не пора вже нам у кожно
му господарстві, на кож
ній фермі добиватися ви
сокої продуктивності? Ад
же для цього не треба 
якихось особливих затрат, 
треёа тільки вміло вико
ристовувати наявний ви
робничий потенціал. Бо не 
секрет, що нерідко різко 
відрізняються продуктив
ністю сусідні ферми або 
врожайністю — сусідні 
бригади тільки тому, що в 
одних є велике прагнення 
досягти з роботі більшого, 
а в інших цього не виста
чає.

Тому пропоную у ДРУГІЙ 
частині проекту нової ре
дакції Програми, у пункті 
«Структурна перебудова 
суспільного виробництва» 
другого розділу в кінці аб
зацу, який починається ви- 
щеназеденими словами з 
проекту, додати таке:

«Там, де це можливо, бу
де досягнуто зменшення 
різниці (а □ перспективі — 
і ліквідація її) продуктив
ності сільськогосподар
ського виробництва, вро
жайності сільськогоспо
дарських культур у різних 
господарствах того чи ін
шого регіону».

□і ЕДАВНО мені довело- 
ся бути делегатом ра

йонної партійної конфе
ренції. Серед багатьох 
справ, якими займалися ми 
там, було й обговорення 
проекту нозої редакції 
Програми КПРС. Там мені 
й довелося почути думку, 
яка глибоко запала в ду
шу і яку я хочу сьогодні 
висловити через газету. 
Йдеться про посилення 
вимогливості до комуніс
тів, які працюють у ком
сомолі (власне, себе я теж 
відношу до таких, адже 
дівчата з нашого КМК об
рали мене своїм групком- 
соргом). Тож у четверто
му розділі другої частини 
проекту нової редакції 
Програми КПРС, там, де 
йде моза про комсомол, 
пропоную додати такі сло
ва: «Посилити вимогли
вість до комуністів, які 
працюють у комсомолі».

Я. ДЕМЧУК, 
групкомсорг КМК мо
лочнотоварної ферми 
№ 3 колгоспу «Друж
ба».

Онуфріївський район.

вчання і розваг створено

школярам підготовчого

класу в Новгородків-.

ській середній школі №2.

Добре обладнане клас-«

не приміщення, необхід-

ні наочні посібники, ви

сокий рівень підготовки

педагогів.

читання веде К. Г. РО-

ІДИНА; після навчання

приємний час дозвілля у

Юлі ЛЯШЕНКО й Аи-

дрія ВЕЛИКОГО.

Гарні умови для на

II а знімка х: урок

Фото С. ФЕНЕНКА.

вічно Ж
ВЧЕННЯ
Сьогодні виповнюється 

165 років з дня народжен
ня Фрідріха Енгельса. Цій 
знаменній даті була при
свячена теоретична кон
ференція, яка днями від
булася у вищому льотно
му училищі цивільної авіа
ції.

Зідкризаючи їі, старший 
аикладач кафедри марк- 
сизму-ленїнізму А. А. Кукк 
підкреслив, що у проекті 
нозої редакції Програми 
КЛР.С дана глибока оцін
ка працям основоположни
ків наукового комунізму 
— Карпа Маркса та Фрід
ріха Енгельса, які, спи
раючись на історичний 
досвід класової бороть
би, досягнення передової 
думки людства, відкрили 
об’єктивні закони суспіль
ного розвитку, теоретично 
дозели неминучість краху 
імперіалізму, обгрунтував
ши всесвітньо-історичну 
роль пролетаріату як твор
ця нового соціалістичного 
ладу.

У доповідях та повідом
леннях, підготовлених кур
сантами, дано всебічний 
аналіз теоретичної спад
щини Ф. Енгельса.

Підбиваючи підсумки ро
боти конференції, заві
дуючий кафедрою марк- 
сизму-ленінізму доцент 
3. М. Павченко відзначив, 
що у проекті нозої оедак- 
цїї Програми КПРС сфор
мульовано важливе поло
ження — підвищувати тур
боту партії про глибоке 
оволодіння усіма радян
ськими громадянами марк- 
систсь«о-пен:нським вчен
ням.

3. ЛУР’Є, 
секретар комсомоль
ської організації під
розділу К8ЯУЦА.

ТРЬОХ працівників взут
тєвої фабрики здивува

ло те. що за столом гене
рального директора Кірово
градського виробничого 
швейного об’єднання вони 
побачили Вален ікну Тка
ченко, котру мають як сек
ретаря комітету комсомолу 
головного індіїрщ-мства. Ва
лентина привітно їм усміх
нулася, запп гавині:

— Певно, є запитання що
до виконання договору на 
змагання між колективами 
наших двох фабрик? Охоче 
відповім.

Потім гості з’ясували, що 
з 11 до 22 листопада цього 
року з метою перевірки ре
зерву керівних виробничих 
кадрів проводиться черго
вий практичний експери
мент. Тож посадові місця 
директора, всіх начальників 
цехів, технологів, магістрів 
і бригадирів на цей період 
зайняли передові робітники 
і спеціалісти, у числі яких 
комсомольці. Резервісти, 
тобто дублери, взяли на свої 
плечі весь обсяг роботи ос
новних працівників віл ор
ганізації випуску продукції 
до організації прибирання 
фабричної території. Дізна
лися взуттєвикп, зокрема,і 
про те. що Валентина Іва
нівна Ткаченко після опе
рації «Резерві- повернеться 
на своє нове місце роботи 
інженера-техиолога цеху 
№ І.

Виступаючи на сторінках 
«Молодого комунара» з 
статтею «Право на червону 
хустину», генеральний ди
ректор названого об’єднан
ня В. І. Курбатов толі по
рушив чимало проблем під
вищення виробничої актив
ності молоді, участі її в 
операціях «Резерв». Вико
нуючи завдання редакції, я 
поцікавився иіиіііипіми дуб
лерами з числа комсомоль
ців. У спеціалізованому це
ху № 5. який виготовляє жі
ночі зимові та демісезонні 

пальта, що користуються 
широким попитом, мене по
знайомили з 18-річною На
дією Ковригою — дубле
ром змінного майстра за
вершальної секції.

Організатори експеримен
ту — господарські керівни
ки. партком, профком і по

Ефект

©ротного
’я з ку

ОПЕРАЦІЯ «РЕЗЕРВ» — ЕКЗАМЕН, ЯКИЙ УСПІШНО 
СКЛАЛА МОЛОДЬ ГОЛОВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВИРОБНИЧОГО Ш8ЕЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ.

мітет комсомолу не помили
лися в своєму виборі, хоч 
два ніжні під рукою На
дії. торішньої випускниці 
середньої школи, було по
над 60 робітниць, більшість 
яких — висококваліфікова
ні. (х не без підстав назива
ють співавторами модельє
рів. На запитання, чи не бу
ло зривів у роботі тимчасо
вого майстра Н. Ковриги, 
одержав такі відповіді:

Начальник цеху Л. Є. 
Дар’єва: Не. було. Адже 
було палке прагнення ро
бітниць усім, що в їхніх 
силах, допомагати молодій 
подрузі справлятися з від
повідальними обов’язками.

Технолог цеху. Л. П. Гон
чаренко: Правду кажучи, 
побоювалась зривів, головне 

тому, що виготовляємо 
пальта за 13 моделями з ін
дексами «Н». (новинка), 
«Мол» (молодіжна) та 
«ОМ» (особливо модне). 
Але хвилювання були мар
ними — технологічні режи
ми були такими ж, як до 
експерименту.

...Розмовляю в цеху № І 
з молодою робітницею Ал
лою Хлнстуи, яка під час 
операції «Резерв» була бри
гадиром. Запитую її; «Важ
ко?».

— Звісно, нелегко пору
читися за бездоганну якість 
швейної продукції 23-х 
швачок. І це тому, бо мало 
не щоразу доводиться роз
в’язувати складні питання, 
з якими раніше справи не 
мала. Але, по-перше, в при
годі став досвід роботи з 
людьми, котрий набуваю, 
очолюючи змінну комсо
мольську організацію, та і 
теоретичні знання, одержу
вані н Дніпропетровському 
політехнікумі без відриву 
від виробництва, по-друге, 

допомагає мені старший 
майстер, секретар цехової 
парторгаиізації 3. Г. Касья- 
ненко.

— Без перебільшення мо
жу твердити, що по-справж
ньому Алла усвідомила всю 
відповідальність бригадира, 
виконуючи, хоча тільки 12 
днів, його обов'язки, — го
ворить Зінаїда Григорівна.— 
Впевнена, що, повернув
шись на своє робоче місце, 
вона стане вимогливішою до 
себе.

Обмі.іовщіщі секрет арю 
комсомольської організації 
розкрійного цеху Катерині 
Ломакіній без вагань запро
понували бути дублером 
майстра. Не тільки тому, що 
помітно випередила у праці 
своїх колег, старших за ві
ком, по продуктивності, но 
економії тканини. Вирішаль
ну роль у цьому відіграла її 
непримиренність до наймен
ших недоліків, до недисцип
лінованості.

Конкретними справами, 
конкретними результат амп! 
Саме ними — і тільки ни
ми! — перевірялися в прак
тичному експерименті всі 
його учасниці і особливо 
комсомольці Антоніиа Ян- 
чук, Світлана Попіл, Любов 
Надоїна та іп.

Планові завдання, як за
свідчують результати вироб
ничого експерименту, були 
виконані за два тижні без 
будь-яких порушень графі
ка. Не менш важливо і те, 
що участь в управлінні ви
робництвом дала комсо
мольцям, як і всім учасни
кам операції «Резерв», не
абиякий досвід керівної ро
боти. підвищила рівень їх
ньої компетентності У ви
робничих справах. Тож вис
новок напрошується сам но 
собі; ця форма підготовки 
керівних кадрів і спеціаліс
тів дає можливість ростити 
висококваліфікованих спе
ціалістів, які швидше- ста
нуть самостійними керівни

ками виробничих бригад, 
дільниць, змін тощо. До то
го ж, вони залишаються на 
своєму підприємстві й їм не 
доводиться адаптуватися в 
умовах нового колективу.

Практичні експерименти, 
ділові або так звані госпо
дарські ігри з резервом — 
молодими спеціалістами і 
передовиками виробництва 
з числа робітників, є справж
ньою школою їхньої кваліфі
каційної підготовки. Близь
ко п’ятнадцяти учасників 
перших операцій «Резерв» 
висунуто па такі відпові
дальні посади, як коифек- 
ціоиер, старішій товарозна
вець, машиніст, бригадир та 
ін. і' цьому не можна наоч
но не бачити ефекту зво
ротнього зв’язку. Показо
вий і побічний кінцевий ре
зультат попередніх, а та
кож останнього експеримен
тів. який не піддається циф
ровому виміру. Мова йде 
Про те, що дублери керів
ників, повернувшись на свої 
постійні робочі місця, кра
ще розуміють дії начальни
ків цехів, майстрів, часом 
підказують їм, радять. А це 
тільки на користь справі.

Ніші па підприємстві ана
лізують підсумки двотижне
вої роботи дублерів, уза
гальнюють досвід, пе обхо
дять окремі недоліки, котрі 
виявилися в ході операції. 
Не стоїть осторонь і комі
тет ЛКСМУ. Він уже за
просив комсомольців і не- 
спілкову молодь — учасни
ків операції .«.Резерв», про
відних спеціалістів на чрлі 
з генеральним директором 
об’єднання на своє чергове 
засідання. На ньому відбу
деться обмін думками, ви
значать шляхи вдосконален
ня теоретичного та практич
ного навчання, зокрема, мо
лодих дублерів.

Н. ДОБРІЙ.
м. Кіровоград.
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Олександр Логвинюк працює п 
художньо-виробничих майстернях 
Худфонду УРСР. Нещодавно моло
дого митця було прийнято до лав 
Спілки художників СРСР. Наш ко
респондент зустрівся із Кіровоград. 
-М(ИМ живописцем і взяв у нього 

^^герз'ю, яке ми пропонуємо увазі 
^їмтачіз «Молодого комунара».

час війни діяла в селі Красногірці 
Голованівського району.

ЛОГВИНЮК: Самі спартаківці. їх
ня мужність, відданість партії і лю
бов до рідної Батьківщини, заради 
якої вони не шкодували свого мо
лодого життя, послужили могутнім 
поштовхом для розроблення теми 
безстрашного борця з ненависним

найблагороднішої і най- 
дрезнішої професії на 
землі. Про нього моя 
нова робота, яку я хо
чу показати на вистав
ці, присвяченій черго- 
ьом/ з’їзду рідної пар
тії.

КОР.: Кілька сліз щодо творчої 
лабораторії. Що для Вас, як митця, 
найважче?

ЛОГВИНЮК: Найскладніше — це 
донести до глядача свої почуття в 
згустках звичайних олійних фарб. 
Найважче бути зрозумілим усім і в 
той же час завжди і в усьому зали
шатися самим собою.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОЗ
ЗЕМЛЯКИ

Такі у мене земляки:
І пшениці ростять і квіти. 
З легкої їхньої руки 
Я научився світ любити. 
Цей голубий, бентежний 

світ
З дощами, сонцем

і снігами.
І ненавидіть з ранніх літ 
Людців із ницими ділами. 
Хай день розгорнеться,

Від тебе все, що вже було.
Від тебе все, що в мене 

буде.
* * *

Не поскупися, доле, 
на добро!

Від примх твоїх я так уже 
втомився...

Іще не натрудивсь, 
не налюбився,

А скільки раз так солоно

Схвильована мова душі
5 КОР.: Олександре, з чого Ви no
li минали у своїй творчості? 
■. ЛО? ВИНЮК: 3 любові до 
і- тецтва. Саме вона диктувала 
£ завжди тему, сюжет, композицію і 
;; т. д. Вона застерігала мене від 
І фальші і легкозажності у виборі 
З своїх героїв.

І
 КОР.: Щодо останнього, то Ви до

сить сміливий художник. Адже 
звертатися у своїй творчості до кон
кретних історичних осіб ризикне 
далеко не кожний. Образ Володими
ра Ілліча Леніна займає чільне міс
це у Вашій патріотичній тематиці.

ЛОГВИНЮК: Мені здається, що 
у всіх моїх колег є своя Ленініана, 

не обоз язково, щоб на цих 
І^Изгіотнах відтворювався образ 
я ^безсмертного вождя. Хіба героїка 

минулого і звитяга сьогоднішніх 
В будніз не пов’язана із ім'ям Воло- 
I' _ димира Ілліча? Ленінська тема на- 
й^стільки безмежна, що охопити її в 

творчості однієї людини просто не- 
Я можливо.
Ч Щоправда, я спробував найваж
чі ча: зловити пензлем одну хви- 

люючу мить із сторінок великого 
життя, написавши картину «В. І. Ле
нін серед студентів Вхутемасу». Це 
була робота, яку я дуже любив. Тут 
я взяв неймовірну відповідальність 
на себе, але... як же інакше? 
Справжнє мистецтво підробок і ко
пій не терпить. Хіба на клумбі між 
живих квітів паперові прижитися 
можуть?

КО?.: Я звернув увагу, що Ви 
здебільшого звертаєтесь до реаль
них людей і визначних подій. Варто 
лише назвати окремі полотна, щоб 
це помітити. Скажімо, «40 років Пе
ремоги», «60 років ВЛКСМ», «Учи
тель» (В. О. Сухомлинський з учня
ми) та інші. Молодіжна тематика до
сить міцно Вас полонила. Хотілось 
би знати, що послужило стимулом 
для створення картини 
месників комсомольської 
ііої організації «Спартак»,

мис- 
мені

про юних 
підпіль- 

яка під

речі, я брав активнуворогом. До 
участь в оформленні музею «Спар
така». Мав змогу певний час спіл
куватися з рідними і близькими від
важних красногірківців. Я ходив ти
ми стежками, де бігали вони босо
ногими дітьми, бачив ті краєвиди, 
що милували їхнє око, вдивлявся у 
ті вулиці, якими востаннє пройшли 
незла/ині підпільники-земляки. Ми
нуле завжди з нами...

КОР.: А тепер давайте поговори
мо про сьогоден
ня. Кожен день на
ближає нас до зна
менної події в 
житті партії і на
роду — XXVII з’їз
ду КПРС, до якої 
готується вся на
ша країна. Який 
Ваш внесок у цю 
всенародну спра
ву?

ЛОГВИНЮК: Я
закінчую роботу 
над картиною 
«Урожай». На зо
лотавому тлі без
межного моря до
рідної пшениці --
постать гірослазле- 
ного хлібороба, 
двічі Героя Соціа
лістичної Праці 
Олександра Васи
льовича Гіталова. 
Композиція прос
та. Тут я відмовив
ся від усіляких 
ефектних атрибутів 
типу 
дуба, 
чих 
стрімкої, 
тощо. В центрі — 
людина, 
мудрий трудівник

КОР.: Прощаючись, щиро зичу 
Вам щедрого творчого довголіття.

ЛОГВИНЮК: Взаємно.

Бесіду вів спецкор «Молодого 
комунара», член Спілки пись

менників СРСР В. ГОНЧАРЕНКО.
На знімку: останні мазки кла

де О. ЛОГВИНЮК на полотно «Уро
жай».

крислатого 
бовванію- 

новобудов, 
дороги

Це

Фото С. ФЕНЕНКА.

мов стяг.
І я в путі нестримній буду. 
Яких вершин би не досяг, 
Все ж земляків

я не забуду.
В тобі—коріння й джерело, 
Сільський мій, рідний, 

добрий люде!

було!
І ще одне у тебе попрошу: 
Як ти зімкнеш свої 

холодні сіті
І змовкну я, неначе листя 
у - . ШУМ'лай десь хлоп я 

народиться у світі.
Валентина ЮДІНА

ВОКЗАЛ
Цей вонзал— звичайнісіньке 

Диво, 
Дз новини взнаються 

за мить. 
Вир людський гомінкий, 

метушливий 
Щось говорить, сміється, 

мовчить. 
Бачу жінку щасливу, 

мов літо, 
Яна пестить маля на руках.
І бабуся (з якого століття?) 
Примостилася на клумаках.
Ну а черги до каси 

в’юнкуюгь,

Тамара ЖУРБА.
* *

Дітлашня губить радісний 
сміх.

Пасажири ніоск атакують, 
Де чекають газети на них. 
Я стою, усміхаючись тихо. 
Як це добре відчуть між 

людей,
Що потрібно тобі нудись 

їхать
І ти знаєш, що хтось тебе 

жде.

с. Гурівка, 
Долинський район.

★

Нікому і ніде не повторюся.
Не все вертає на круги своя...
Одплачуть мої очі, одсміються, 
Як неспокійна пісня солов'я.
Не повторюсь ні посміхом мінорним.
Ні порухом невтоленим плеча.
По-свосму світанки перегорне
Моє печально-радісне дівча.
Не повторюсь ні шепотом у вітрі.
Ні сплеском опівнічної зорі...
Люби мене — допоки я на світі.
Допоки дар кохання не згорів.
Люби мене — допоки не холодне
Оце життя, оця минуща мить.
Бо пісня, переспівана сьогодні,
Отак, як вчора, вже не зазвучить.
Нехай собі філософи шукають,
Куди веде буття правічна нить.
Я ж — просто жінка. І я просто знаю:
Усе моє зі мною відболить.
Нікому і ніде не повторюся.
Не зсе вергає на круги своя...
Одплачуть мої очі, одсміються,
Як неспокійна пісня солов я.

с. Іванівна, 
Долинський район.

ДУМКА ПАРОДИСТА
БЕЗБОЖНА ЛЗРИКА

Буз у мене бог у серці,
Я не хочу, щоб помер.

О. Ковальова, зб. «Степові озера»,
Харків, в-тво «Прапор», 1982 р.

Бог заліз у душу жінці, 
Був і в серці кілька днів. 
А пізніше вже в печінці 
Примостився і сидів. 
Потім зник. Куди? Не знати.

Так вже склалося в житті. 
Як же зараз їй писати 
Вірш без бога в животі?
Анатолій КУРГАНСЬКИЙ. 

м. Кіровоград.

ВЕСЕЛКА

«СУЧАСНИШ
І [ьоі о разу засідання

клубу «Сучасник» на кі
ровоградському виробни
чому об’єднанні «Друк- 
мані» вигравало кольора
ми веселки красного сло
на. До учасників респуб
ліканської конференції 
бібліотекарів завітали чле
ни Спілки письменників 
СРСР, поети Леся Кли
менко (м. Київ). Юрій Ка- 
.мінський і критик Григорій 

Лу Мочек (м. Кіровоград).
Григорій Дмитрович роз- 

■ повів про роботу місцевої 
письменницької організа
ції в плані підготовки кі
ровоградських літераторів 
до гідної зустрічі XXVII 
з’їзду КПРС, а також по- 

І ділився своїми творчими
задумами. Потім лунали 
вірші. Свої поезії, нрисвя 
мені трудовим будням і 
природі рідного краю, 
прочитали Л. Климонко і 
10. Камінськиїі.

П ІІСІ.МСІІІПІКИ відповіли 
її.і .іанігіапіія учасників вс-

8. ВАСИЛЕНКО.

Давно це було... Я про
кидаюсь. коли в хаті ніко
го з дорослих уже немає. 
Хутенько одягаюсь і ви
скакую на подвір’я. Хоч і 
прийшла весна, але ранки 
ще прохолодні. Я вмо
щуюсь на широкім Призь
бі, де відчуто припікає 
веселе березневе сонце.

Дід Андрій щось собі 
майструє біля старої клу
ні. Баба Параска гримить 
на кухні посудом — готує 
сніданок.

— А йдн-но сюди, коза
че, — гукає дід Андрій, 
'забачивши мене, — ходи 
скоріше, щось покажу.

Я біжу до діда, і він 
підхоплює мене па руки.

— Дивись, он у небі ле
леки. 1 Іе забули пас і цьо
го разу, — усміхаючись, 
мовить він.

Лелеки — гордість моїх 
діда і баби. З усього села 
вони чомусь вибирають 
саме нашу клуню. І тому 
їх завжди чекали з нетер
пінням, як давніх друзів. 
Лелеками цікавились і су
сіди: чи скоро там приле
тять? І коли кони прилі
тали, люди полегшено зіт
хали.

Поки лелеки кружля
ють над старим гніздом, 
опускаючись все нижче й 
нижче, дід Андрій розпові
дає мені таку історію.

— Це ще коли тебейпа 
світі не було, ми з фашіїс-

Ваяерій М’ЯТОВИЧ

Прилетіли лелеки
тами воювали. Далеко, на 
чужій землі добивали вра
жу силу. 1 ось одного ра
зу мене в траншеї приси
пало. Діло вночі було, ні
хто не помітив — уперед 
пішли. Коли зупинились — 
мене не дорахувались. По
думали, що загинув, і по
хоронку додому відправи
ли. А мене в той час у 
шпиталь везли.

Одержавши страшну 
звістку, захворіла наша 
баба Параска. Злягла. 
Кілька днів не піднімала
ся із ліжка. А то якось, 
коли були відчинені хатні 
двері, вона побачила на 
порозі лелеку. Він при
йшов «поцікавитись». чо
му запімувало життя в 
господі. Впевнившись, що 
в хаті є людина, іпах по
важно повернув назад у 
двір. У баби Параски на
раз хворобу неначе рукою 
зняло — старій тоді зда
лося, що я живий, то не
одмінно повернуся додо
му. І ось так же зайду до 
хати, як той лелека.

Отож моя Параска дня
ми прибирала в хатині, 
світлицю прикрашала зе
лом і квітами. Людей за

певняла, що я не загинув 
і незабаром повернуся. 1 як 
же всі були здивовані і 
раді, коли я справді по
вернувся в рідне село...

— Параско! — гукає дід 
Андрій, — ти поглянь тіль- 
кн, хто до нас прилетів!

Баба Параска, завжди 
весела і завжди заклопо
тана по господарству, по
вільно прикладає дашком 
вузеньку долоню до чола.

— Наші, їй-богу, наші 
прилетіли, — схвильовано 
промовляє вона і змахує 
крайнем фартуха зрадливу 
сльозу, — я їх відразу 
впізнала.

— Звичайно, наші, — 
бадьоро погоджується дід 
Андрій, — чужі тут не по
селяться.

— Грпшо. — звертає
ться до мене баба Парас
ка, — катам хутенько до 
тітки Василшін і скажи їй, 
що лелеки прнлепли.

Я зриваюся з місця і ку
лею лечу по протоптаній 
стежці, аж вітер у вухах 
свище. Тітка Василина — 
наша найближча сусідка, і 
я її застаю па порозі хати.

— Лелека! — одне тіль* 

ки слово він укую я, бо від 
бігу дух перехопило.

— Лелека? — перепитує 
тітка Василщіа.

Я ствердно киваю голо
вою.

— Прилетіли?
— Прилетіли! — вимов

ляю одним подихом.
— Он, зараз прийду по

дивлюся на них, — гово
рить тітка, поспіхом по- 
правляючн на голові хуст
ку.

А я вже біжу далі вули
цею і всім повідомляю ра
дісну новину. Коли повер
гаюся додому, то на по
двір'ї застаю, крім своїх 
старих і тітки Василини, ці
лий гурт хлопчаків. Вони 
позадирали голови і теж 
захоплено дивляться на 
наших крилатих «кварти
рантів».

— Грпшо. — звергається 
до мене баба Параска. — 
ходімо снідати.

Треба йти в хату, хоч ні
як не можу відірвати очей 
від довгодзьобого сімей
ства. А коли знову повер
нувся на подвір’я, то по
бачив таку картину: один 
птах старанно укладає гіл

ки, бур'ян, що їх прино
сить інший, і так було 
впродовж кількох днів.

Потім лелечиха довго 
сиділа па гнізді, а лелека- 
господар походжав навко
ло неї або ж приносив у 
довгому дзьобі поживу. 
Нарешті з’явились ма
ленькі пташенята. Із землі 
було видно лише їхні 
дзьобики, що весь час ви
совувались із гнізда. Скіль
ки мали клопоту з своїми 
дітьми батьки-лелеки. Від 
зорі н до зорі тільки те і 
робили, що носили їсти 
своїй малечі.

Коли розпочалося літо, 
я вже менше сидів удома. 
Тож лелечата виросли 
якось непомітно. А тут ста
лося горе: спочатку по
мерла баба Параска, че
рез кілька днів ми похова
ли діда Андрія. Люди ди
вувались цьому, розпові 
дали, що нібито і в ле
лек так буває: загниє він 
чн вона, тоді топ. .хто за
лишився, невдовзі також 
гине.

Відтоді минуло понад 
двадцять років, але дід і 
баба часто сняться мені 
такими, як запам’ятались: 
добрими, веселими, і над 
ними чомусь кружляють 
білі лелеки. Лелеки мого 
далекого дитинства.
Кіровоградський район.
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ЕЛЬВІРА СААДІ, ОЛІМПІЙСЬКА ЧЕМПІОНКА:

«ПРАЦЮВАТИ НА ЛІДЕРА»

Як ми вже повідомляли, в Кіровограді закінчився Все
союзний гімнастичний турнір на призи Ленінського ком
сомолу. В ньому взяли участь 170 юних спортсменів з 
24 команд добровільних спортивних товариств і ві
домств. В ДЮСШ облспорткомітету, де тривали ці зма
гання, їх майстерність оцінювали чемпіони Олімпійських 
ігор, світу і Європи А. Андріанов, Г. Шамраіі, М. Воронів, 
Е. Сааді, В. Клименко, О. Ткачов. В. Кардеміліді, Б. Ма- 
куц, В. АТаркелов. 1 коли вже підвели підсумки цих 
поєдинків, головний суддя змагань кіровоградець М. Й. 
Гасман відзначив:

— Такого у нас ще не було, щоб до Кіровограда при
їздило скільки зірок з світовими іменами. І це вже гово
рить про те, якого значення Спорткомітет СРСР надає 
спортивній гімнастиці, юній зміні чемпіонів. А нам, кіро- 
воградцям, відрадно, що в час, коли минає 100 років з 
дня проведення перших гімнастичних поєдинків у країні, 
Кращих юних спортсменів приймає наше місто.

Впевнено наближа
лась до переможного 

фінішу білоруська гім
настка Світлана Баїтова, 
яка виступала за програ
мою майстрів спорту. її 
кінцевий результат в бага
тоборстві — 75,75 бала. А 
серед тих, хто мірявся си
лами в групі першорозряд
ниць, лідирувала спарта- 
иівка з Ждаповз Світлана 
Іванова. Прославлені олім
пійські чемпіони помітили 
кіровоградку Олесю Дуд
ник — вихованку тренерів 
Е. Й. Нечая та Є. Є. Яиіук. 
Ельвіра Сааді одразу від
значила:

— Розумниця, славна 
дівчинка, вміє захопити 
любителів гімнастики. За

взята. Вина не може ие 
сподобатись.

Після обов'язкової про
грами одинадцятирічна 
Олеся була в трійці пай- 
спльїіішпх. її остаточний 
показник 74,8 бала (в Іва
нової 76,3). Як бачимо, 
розрив по такий уже вели
кий. і якщо брати до ува
ги іс, шо на подібних зма
ганнях деякі теперішні 
чемпіони світу не потрап
ляли навіть у десятку иай- 
сильнішііх, то нашій зем
лячці (вона — сьома) 
можна надіятись па не
абияке сходження. І Ель
віра Сааді, яка інші пра
цює в столичній дшгамів- 
ській школі олімпійського 
резерву (а Олеся також 
виступала за команду 

Динамо»), знаючи про 
досвід заслуженого трене
ра РРФСР Едуарда Нечая, 
підкреслила:

— Вона має піднятись 
високо. Тут відповідь на 
запитання: шо залежить 
від тренера, а що від його 
вихованця? — є талант у 
гімнастки, є бачення у тре
нера, котрий'зумів вчасно 
помітити її.

Олімпійської висоти їй, 
Олесі, не пророчили. Од
нак Сааді нагадала:

— Часом про себе не 
думаєш, коли йдеться про 
долю всієї команди. Я, на
приклад, під час олімпій
ського турніру працювала 
на лідера. Лідер пере
міг — перемогла команда. 
А цс дуже багато — від
дати себе колективу.

Турнір в Кіровограді 
проводився з тією мстою, 
щоб сповна побачити ре
зерв. І Олеся Дудник бу
ла серед тих, па кого на
діються олімпійські чем
піони, — разом з алма- 
атинкою Лейлою Дакса- 
лііковою, ленінградкою 
І Іонною Кнссльовою, які 
виконували оригінальні 
нові вправи.

Виступали юнаки. Кпяипи 
Руслан Маликов в групі 
майстрів спорту мав най
кращий результат— 112,65 
бала. А в кандидатів у 
майстри і першорозрядни
ків пайспльнішпми були 
москвич Володимир Щс- 
почкін (112,6) та ленінгра
дець Олександр Стецеико 
(112,9).

Спостерігаючи за цими 
гімнастами, заслужений 
майстер спорту Віктор 
Клименко зауважив:

— У них — далекий при
ціл. Тільки треба встигну
ти. Бо тепер для олімпій
ця лише одни олімпійський 
цикл — на двох Олімпіа
дах вже не встигнеш по
бувати, як цс пощастило 
мені і моїм друзям. Бо 
гімнастика стала молод
шою. Тепер п’ятнадцяти
річні беруть такі висоти, 
про які й не знали мої 
ровесники, завоювавши зо
лоті медалі на * світових 
першостях. Але дійти до 
вершин не так уже й лег
ко — суперники у нас ду
же сильні. Тож одного 

ірелувапня в день мало. 
Олімпійці тренуються 2—3 
рази на добу.

Називали імена пере
можців. Найсильнішим і 
найстаршим гімнасткам не 
було ще й чотирнадцяти. 
А їм уже ои яка похвала. 
1 тоді мова зайшла про 
«зіркову» хворобу — щоб 
не зазвались, бува, ці ще 
зовсім юні майстри.

Ельвіра Сааді сказала:
— В гімнастиці, як і в 

будь-якому виді спорту, не 
слід забувати про мораль
не виховання спортсменів. 
Треба ставити за приклад 
тих, хто дійшов світової 
вершини 1 і залишився 
скромним, простим. Самим 
собою.

— Такими, як Шахлін, 
Латипіиз, Яшин, Медвідь, 

приєднався до розмови 
Віктор Клименко. — Я не 
проти нагород, дорогих 
призів. Але ВОНИ ПОВИННІ 
бути лише тим, хто від
дав всього себе спорту, 
країні, честь якої захища
ли на світових аренах. Не
заслужен а похвала шко
дить. Шкодить і надмірна 
винагорода.

Ельвіра Сааді:
— Частіше цс буває у 

футболістів і хокеїстів. Не 
встиг заявити про себе, а 
йому вже квартиру, авто
машину. J вже нічого ие 
треба тому, хто в першу 
чергу думав саме про це 
багатство. 1 спорт ужене 
для нього. Такі явища у 
нас поодинокі. Та важли
во, щоб їх зовсім не було.

Про цс зривала розмова 
і під час .зустрічі в обкомі 
комсомолу. Ельвіра Сааді, 
Віктор Клименко, Олек
сандр Ткачов, відповідаю-
чи на запитання комсо
мольських і фізкультурних 
активістів, говорили про 
високу відповідальність 
тренерів, комсоргів збір
них команд, котрі покли
кані створити здорову ат
мосферу в колективі.

Ельвіра Сааді, оглядаю
чи гімнастичний зал 
ДЮСШ:

— Він хоч і не відпові
дає світовим стандартам, 
це — давній проект, але 
умови для тренувань є. 1 
тренери з досвідом, лю
ди віддані гімнастиці.

Цс — про Е. її. Нечая, 
М. Й. Гасмана. їх колег.
котрі були 
створення 
школи в

М.

ініціаторами 
гімнастичної 
Кіровограді. 

ВІНЦЕВИЙ.
На знімку: Ельвіра 

СААДІ.

До п'єдесталу 
мужніх

Чому ми досі не може
мо розв’язати проблеми 
впровадження в дію комп
лексу ГПОЇ Одні комсо
мольські і фізкультурні 
активісти вважають, що 
ще не всюди існують зраз
кові спортивні бази, ви
правдовують свою безді
яльність відсутністю квалі
фікованих інструкторів по 
спорту. Я ж вважаю: ми 
маємо в цій справі упу
щення передусі/л тому, 
що не займаємося по- 
спревжньому пропагандою 
фізкультури та спорту, 
нормативів і вимог комп
лексу ГПО. А там, де цьо
му приділяють належну 
увагу, с успіх.

Ось приклад. Щороку в 
селі Лозувато/Ау влашто
вується легкоатлетичний 
крос на приз палА’яті на
шого земляка Героя Ра
дянського Союзу Архипз 
Маніти. В ньому беруть 
участь призовники всіх сіл 
району. Закінчується зма
гання. В урочистій обста
новці нагороджують пе
реможців. І знову ветера
ни ставлять за приклад ін
шим висококласних крос- 
менів, які лідирували зав
дяки витривалості, волі до 
перемоги.

Так щоразу. Проєесїина 
високому організаційному 
рівні турнір в колективі — 
це вже один з методів у 
роботі по пропаганді 
комплексу ГПО. А потім 
ще — вечори спортивної 
слави, на яких вшановують 
кращих значківців ГПО, 
переможців спартакіад
них змагань. І знову ін
структор по спорту Ми
кола Іщук разом з своїми 
помічниками — громад
ськими інструкторами і 
тренерами називають іме
на тих, хто приходить на 
стадіон без запрошень, 
вважаючи фізкультуру і 
спорт життєвою необхід
ністю.

Звідси й зростання в 
масовості і майстерності. 
Лозуватці успішно висту
пили на районних змаган
нях з багатоборства ГПО, 
взяли участь в обласному 
турнірі.

Буваючи в колективах 
фізкультури, я ще і ще 

раз переконуюсь, що за
лік з фізичної та еійсь»'^— 
во-технічної ЛІДГОТС'.^К’ 
за програмою комплек^^ 
ГПО юнаки та дівчата доб^ 
ре складають там, де вй£ 
моги комплексу уміл£ 
пропагуються безпосе
редньо у виробничих під? 
розділах. Ось, скажімо, .уьу 
колгоспі «Родина;», де 
структором по спорту про- 
цюс Петро Кучеренко, г.б^- 
дбали, щоб бесіди, лекції 
на спортивні теми влац^- 
товували в будинку мех^і 
нізатора. Тут, на польово
му стані, також обладна
ли прості спортивні май- 
данчики. Першим помічу 
ником в роботі по залу
ченню молодих /лехенізе- 
торів до складання нор
мативів ГПО став брига
дир тракторної бригади 
В. М. Підлісний, який ре- 
гулярно еиходить на стар
ти ГПО, захоплюється ІгрО~ 
вими видами спорту. 
вільний час не лс-.щ-с-вс^« 
стані бригади постійЧ^ 
влаштовуються змагання. 
До них залучаються мох& 
нізатори різного віку. Це 
дало можливість доб^ 
підготуватись до облєсно«- 
го турніру з багатоборства 
ГПО, що проводиться під 
девізом «Всією бригйдек? 
— на старт!». Отримував 
приз сам бригадир В. М. 
Підлісний.

А щодо кваліфікації ііь- 
структора по спорту, то 
тут Я теж 
їх колег: є----- ---------- -
ти непоганим спорте^' 
ном, організатором. ОГ1. 
как сам інструктор 
зможе сповна налагодитй 
справу. Потрібна підтрим| 
кй з боку керівників ви£ 
робничих підрозділів, КС^ЛІ 
Єомольських активістіе. Оу 
підтримав Петра Кучереку 
на В. М. Підлісний, і спра> 
ви в колективі фізкульту
ри колгоспу «Родина» 
разу покращали. Так мав 
бути всюди.

М. РУДЧЕНКО, 
голова Упьяновсьексіі 
районної ради ДСІ 
«Колос».

підтримую св<Е 
він повинен бу>

fti
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Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО. .

|ТЕАТР- 
ЮНИМ

І Всесоюзний тиждень «Те- 
I атр — дітям та юнацтву» 
І вже вшосте крокує по 1{і- 
I ровоградщниі. В дні тпж- 
| ия обласний український 
І музично-драматичний те- 
’ атр імені М. Л. Кроинв- 

няцького показав юним 
глядачам вистави «Червові 
дняволята» М. Гусєва, «Ве
чір» О. Дудзрєва, «За дво
ма зайцями» М. Стариць- 
кого. Відбулися творчі зу
стрічі з акторами, режисе
рами, художниками театру 
імені Кропнвнпцького, лек
ції. бесіди про театральне 
мистецтво і драматургічну 
спадщину класиків україи- 

; ської літератури, г іядаш,-

кі конференції, обговорен
ня вистав. У приміщенні 
театру розмістилася ви- 
ставка-конкурс дитячого 
малюнка «Світ очима ді
тей». Автори — учні Кіро
воградської художньої 
школи. Відверта розмова 
з акторами театру відбу
лася в обласному Будинку 
вчителя, де митці зустрі
лися з педагогами сіль
ських шкіл області. Уро
чисте закриття свята — 
29 листопада. На ньому 
буде оголошепо підсумки 
конкурсу дитячого малюн
ка. вручено нагороди ак
тивним учасникам тижня.

З 21 листопада по 1 грудня 

в Кіровограді —

ПЕРЕСУВНИЙ ЗООЦИРК.

Демонструються екзотичні тва
рини з усіх частин світу. Цікаву 
різноманітну програму показують 
учасники атракціонів «Куля сміли
вості» та «Коло сміливості».

Зооцирк розташований біля ви
робничого об'єднання «Друкмаш».

Години роботи—з 10.00 до 19.00. 
Годування звірів о 17.00.

Ласкаво просимо до зооцирку!

Кіровоградське ОПТУ № 6

ОГОЛОШУЄ 
додатковий прийом учнів

3 .Уислл осі6, звільнених у запас з лав Радянської Ар
мії, які бажають набути таких спеціальностей у гру
пах зі скороченим (0 місяців) строком навчання:

ТОКАР.
ЕЛЕКТРОМОНТЕР, 
ЕЛЕКТРОЗВАРНИК.

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ — 15 січня 1986 рому і далі в мі
ру комплектування груп.

Учні одержують стипендію 70 нрб. на місяць. їх за- ' 
безпечують гуртожитком.

АДРЕСА: м. Кіровоград, вул. Декабристі, 2С. Теле
фон — 2-50-20. *

Дирекція.

----- ------ ------—~~---------

Редакції газети «Молодий комунар» терміново ря 
постійну роботу потрібна друкарко, яка володіє укра
їнською мовою.В. ЛИТВИНЕНКО.

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

На украинском языке.
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