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З ’їзд Комуністичної 
партії Великобританії

ЛОНДОН.1 (ТАРС). Тут проходить 
черговий XXXII з'їзд Комуністичної 
партії Великобританії. Він обговорить 
проекти трьох основних резолюцій: 
«Єдність, Комуністична партія і бо
ротьба за соціалізм», «Спільний ри
нок і європейська безпека», «Роль 
жінок в суспільстві». На розгляд з'їз
ду подано ряд надзвичайних резолю
цій •— про становище в Північній Ір
ландії, В'єтнамі і ПАР, а також ре
золюцію з вимогою негайно звільнити 
Лнджслу Дсвіс.

* » *

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу _надіс.<пв 
привітання делегатам XXX і і з’їзду 
Комуністичної партії Великобританії, 
всім британським комуністам.

ЗДОРОВ'Я А. ДЕВІС

У НЕБЕЗПЕЦІ

КИЇВ, 12 листопада. (РА1АУ). Актуальні питання 
ідейно-політичної роботи, що випливають з рішень 
XXIV з’їзду КПРС, обговорені на скликаній ЦК КП Ук
раїни республіканській нараді ідеологічних працівни
ків. Вона відбувалась 10—12 листопада в Сесійному 
залі Верховної Ради Української PCP.

Вступною промовою нараду відкрив тепло зустріну
тий присутніми член Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК КП України тов. П. Ю. Шелест. .Наша ' 
нарада зібралася, сказав він, в особливих умовах. : 
Минуло вже чимало часу після XXIV з’їзду КГІРС і 
XXIV з'їзду Компартії України. Варто оглянутися і 
подивитись на те, що нами зроблено по реалізації 
рішень з’їздів партії, що недороблено і чому саме.

Як відомо, найближчим часом Пленум ЦК КГІРС 
розгляне п'ятирічний план розвитку народного госпо
дарства СРСР і наступна сесія Верховної Ради Союзу 
PCP остаточно його затвердить. Це буде документ 
особливої ваги. Навколо нього треба буде розгорнути 
велику політичну й організаторську роботу.

Активна зовнішньополітична діяльність ЦК КПРС і 
Радянського уряду викликає інтерес всього нашого 
народу. Завдання полягає d тому, щоб дохідливо й 
переконливо роз’яснювати трудящил\ зовнішню полі
тику партії та уряду. Одночасно слід давати рішучу 
відсіч всіляким наклепникам, які намагаються' поши
рювати брехню ворожих радіопередач. Буржуазна 
пропаганда дедалі більше вдається до ідеологічних 
диверсій, намагається всіма способами атакувати Ра
дянський Союз, вбити клин між соціалістичними кран 
нами, притупити революційну пильність трудящих. 
Особлива ставка береться на молодь, яка не пройшла 
школи класової боротьби, не дістала » достатнього 
ідейного загартування в праці і навчанні. ‘ '

Розв’язання цих й інших важливих завдань, вказу.є 
промовець, значною мірою залежить від активної 
діяльності партійних ко?літетів, від роботи всіх пер
винних парторганізацій. Арсенал нашої ідеологічної 
зброї великий. Та коли критично підійдемо до оцінки 
діяльності цих установ, то переконаємось, що вони 
працюють далеко не на повну силу. Винні в цьому, 
насамперед, ті кадри, яким доручено цю ідейну 
зброю. Тому потрібно виявляти більше вимоглизості 
до кадрів за доручену справу, принципово, г.о-пар- 
тійному оцінювати діяльність кожного комуніста, 
кожного працівника ідеологічного фронту.

Далі тов. Шелест говорить про необхідність поси
лення боротьби за реалізацію величних планів будів
ництва нового суспільства, про те, щоб кожна ділянка 
народного господарства, культури, науки була забез
печена ідейним впливом партії. Нам слід, підкреслює 
він, виховувати у людей розуміння того, що зростан
ня матеріальних благ може бути здійснене лише тоді, 
коли будуть успішно виконуватися державні плани 
кожним виробничим колективом, коли широко буде 
поширюватись передовий досвід, коли будуть підд іні 
гострій критиці недоліки в роботі. В цьому напрямі

(Закінчення на 2-й стор.)

М
 РСДУКЦІЯ на

шого підприєм
ства користує
ться великою 
популярніс т ю.

Підтвердження її високої 
якості — спеціальні ди
пломи міжнародної ви
ставки «Будматеріали- 
71», яка відбулася в Мо-

робів — сегментів, пли
ток для будівництва по
тужних теплоелектро
станцій нашої Батьківщи-

НЬЮ-ЙОРК. (ГАРС). ••Існують ве
ликі підстави, щоб побоюватися за 
стан зору Анджели Девіс. Маленька 
тісна камера, в якій її. тримають, 
справляє руйнівний вплив на її зір», 
— говориться в заяві представників 
громадськості М. Окленда (штат Ка
ліфорнія).

Мужня американська комуністка 
А. Девіс вже більше року перебуває 
в тюрмі за сфабрикованим обвинува
ченням.

Відверта розмова. Про справи комсомольські 
дяться робітники Кіровоградського 
«Укрсільгосптехніки». Зліва направо: секретар 
тороремонтного цеху М. Чернега, контролер 
А. Вовченко та В. Савченко.

Фото І. БЕЗДІТНОГО.

Змаганню — ентузіазм, творчість, пошук

І МУЖНІЮТЬ
:у
ДЕРЖАВНИХ 
ТУРБОТАХ
скві; зростаючого поли
ту — все нові заявки від 
будівельників України, 
Сибіру, Уралу, Казахста
ну, Крайньої Півночі.

І
 В Директивах XXIV 

з’їзду КПРС по п’ятиріч
ному плану розвитку на
родного господарства на 
1971 —т 1975 роки сказа
но: «Довести виробни
цтво електроенергії до 
1030 — 1070 мільярдів 
кіловат-годин. Ввести в 
дію на електростанціях 
потужності в розмірі 
65—67 мільйонів кіловат, 
головним чином за раху
нок будівництва тепло
вих електростанцій...»

Ці слова стали компа
сом для трудівників на
шого підприємства, яке 
є основним постачальни
ком теплоізоляційних ВИ-

ни і соціалістичних кра
їн. У нас це всі добре 
розуміють і відпоьідають 
на заклик партії трудови
ми звершеннями.

Перший рік но
вої п’ятирічки приніс 
багато радісних нозин. 
У нас немає жодної 
зміни, бригади, які б 
не стали під прапор зма
гання за дострокове ви
конання завдань дев’ятої 
п’ятирічки.

Так, в соціалістичному 
змаганні на честь партій
них з’їздів найкращі по
казники мала комсо
мольсько-молодіжна змі
на, якою керує молодий 
комуніст Віктор Ісаєз. їй 
було присвоєно звання 
зміни імені XXIV з’їзду 
КПРС та занесено до 
«Книги пошани» вироб
ничого об’єДНк<НЯ «Дні- 
проенергобудіндустрія».

У червні завод вигото
вив 200-тисячний кубо
метр вапняково-кремне
земистих конструкцій. За 
право сформувати його 
між змінами йшло на
пружене змагання. Кра
щою стала комсомоль
сько-молодіжна зміна

(Закінчення на 2-й стор.)

На Дніпродзержініському вагоно
будівному заводі створено нові ма
гістральні і спеціальні вагони. Окремі 
з них, наприклад буртова пйатфбрма 
для магістральних колій і вагон дна 
перевезення гарячих окатишів та аг» 
ломерату, удостоєні Державної* 
знака якості.

На фото: складальний цех заводу. 
На передньому плані — один з най
кращих газорізальників комсомо
лець Олександр Кашуба.

Фото А. ЗАПАРИ. 
(Фотохроніка РАТАУ).

В АВАНГАРДІ 
ТЕХНІЧНОГО 
ПРОГРЕСУ

НАРАДА КОМСОРГІВ НАУКОВИХ 
УСТАНОВ І ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ

Партія закликала комсомол організу
вати масовий рух молоді за оволодіння 
висотами сучасної науки, бути в перших 
рядах борців за створення нової техніки, 
за наполегливе впровадження її в усі 
галузі народного господарства.

11а батьківське піклування і довір'я 
вартії Ленінський комсомол, вся молодь 
відповідають новими досягненнями в 

праці, в навчанні, в громадському жит
ті. Як швидше в умовах сучасного 
науково-технічного прогресу залучити в 
орбіту діяльності комсомолу сили моло
дих вчених і спеціалістів народного гос
подарства? Цс питання обговорювалось 
па прозеденому 10—12 листопада в Мо
скві семіпарі-нараді секретарів комі
тетів комсомолу наукових установ та 
промислових підприємств країни.

Про тс, що можуть зробити й уже 
роблять'комсомольські організації в роз
робці та застосуванні обчислювальної 
техніки, автоматизованих систем управ
ління (АСІ), говорили віце-президент 
Академії наук Української PCP академік 
В- М. Глушков, керівник групи ЦК 
BvlKCM по роботі з науковою молоддю 
Ь. 1. Мокроусов, секретар комітету ком
сомолу Інституту кібернетики All Ук
раїни, кандидат економічних наук С II 
Кочура, член ради молодих спеціалістів 
Московського інституту проблем управ
ління (автоматики і телемеханіки) В Г 
Лівшиць та інші.

11с менш як 1800 АСУ повинно бути 
впроваджено за л ятирічку на підприєм
ствах, у міністерствах і галузях нзродно- 

го господарства. Понад чотириста таких 
систем у сферах виробництва, науки та 
освіти вже діють. Для обслуговування й 
експлуатації автоматизованих систем, 
відзначалося па нараді, буде підготовле
но 160 тисяч спеціалістів. На нових фа
культетах, які вперше відкрилися цього 
року в ряді технічних вузів, працюють 
інженери з вищою освітою і досвідом 
роботи в тих галузях, для яких ство
рюються АСУ.

Молоді вчені із захопленням кон
струюють електронну техніку, нові при
лади й устаткування. В Інституті кібер
нетики Академії наук України, яким 
керує академік В. М. Глушков, молоді 
спеціалісти, наприклад, успішно справи
лися з розробкою автоматизованої сис
теми управління для телевізійного заводу 
у Львові. В інституті створено пости 
комсомольського контролю по якнай
швидшому впровадженню нових АСУ 
у виробництво.

Молоді дослідники Інституту атомної 
енергії імені І. В. Курчатова проводять з 
робітниками заняття по автоматизації 
праці, виступають з лекціями по кібер
нетиці на підприємствах Москви. 
За прикладом московських фізиків 

їх білоруські колеги відкрили в. 
республіці школу програмістів для моло
ді, а спеціалісти одного з підмосковних 
науково-дослідних інститутів сільського І 
господарства раз па тиждень запрошу- -. 
ють працівників колгоспів та радгоспів • 
на випробування нової техніки.

При ЦК комсомолу союзних республік 
створено ради молодих вчених. Вони 
шефствують над впровадженням нової 
техніки у виробництво, керують техніч
ними товариствами школярів. За кращі 
роботи в галузі кібернетики, ядерної фі
зики, математики ЦК ВЛКСМ шороху 
присуджує премії молодим вченим. ■ 
П ять з двадцяти премій цьего року було 
присуджено за дослідження, присвячені 
автоматизованим системам управління.

Учасники паради побували на мос
ковських заводах, які широко викошіс- 
товують автоматизацію, — Першому 
державному підшипниковому, «Фрезере», 
а також у ряді учбових та науюво-до
слідних інститутів, на ВДНГ СРСР.

10. новокшонов,
В. ФОМІН, 

(кор. ТАРС).
Москва.
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(Закінчення),

(Закінчення).

багато можуть і повинні зробити пропагандисти, лек
тори, агітатори, преса, телебачення і радіо.

Промовець підкреслює, що в усій партійно-полі
тичній роботі—слід більше уваги приділяти формуван
ню у трудящих марксистсько-ленінського світогляду. 
Конче потрібно і далі вести рішучу боротьбу проти 
всякого роду ревізіонізму, опортунізму, буржуазного 
націоналізму і сіонізму, який стаз войовничою сило.о 
світового імперіалізму.

Закінчуючи промову, тоа. Шелест говорить, що пе
ред ідеологічними працівниками стоїть багато важли
вих І складних завдано. їм належить _ благородна 
мета — бути провідниками в маси ідей партії, всіх 
її планів.

З доповіддю «Про дальше поліпшення ідеологічної 
роботи партійних організацій респ/бліки в світлі рі
шень XXIV з’їзду КПРС та XXIV з'їзду КП України» 
виступив секретар ЦК КП України Ф. Д. Озчаренко. 
Він відзначив, що нині немає такої сфери суспільного 
розвитку, яку б не захопив могутній потік творчих 
пошуків партії. Він народжує нову ініціативу й трудо
вий ентузіазм радянських людей. Робітники, колгосп
ники, інтелігенція Радянс&кої України виявляють твер
ду волю і непохитну рішимість перетворити плани 
партії в життя. Грандіозні завдання комуністичного 
будівництва вимагають від партійних організацій по
стійно займатися ідеологічною роботою, вести її твор
чо, широко й цілеспрямовано.

Зростання політичної, ідейної зрілості, трудової 
активності, загальноосвітнього рівня радянських лю
дей, говорить далі доповідач, ставить і підвищені 
вимоги до всіх ланок ідеологічної роботи. Нині, як 

• ніколи раніше, необхідно всебічно вивчати життя, бу
ти ближче до людей праці — творців матеріальних 
благ, знати їх запити, вміло спрямовувати ініціативу, 
підтримувати все нове, прогресивне, що народжує 
практика нашого життя.

Значне місце а доповіді зайняли питання форму
вання у трудящих комуністичного світогляду. На Ук
раїні склалась чітка і стабільна система партійної 
освіти, в лекційній роботі поліпшилась тематична 
спрямованість, підвищився науковий рівень виступів. 
Активізували свою діяльність організації товариства 
«Знання», яке об’єднує більш як півмільйона лекто
рів. Всесоюзне визнання дістала робота партійних 
організацій Дніпропетровської області по масово/лу 
створенню ленінських народних шкіл. ЦК КП України 
схвалив діяльність партко.міз Київської області по 
організації навчання інженерно-технічної інтелігенції. 
У Донецькій, Харківській, Ворошилогградській та ін
ших областях нагромаджено значний досвід марк
систсько-ленінського навчання керівних кадрів.

Головне в ідейно-вихозній роботі, зазначалося в до
повіді, — її зміст, неухильне підвищення ідейно- 
теоретичного рівня пропаганди.

У доповіді проаналізовано роботу партійних органі
зацій по вихованню підростаючого покоління, визна
чено завдання, які стоять перед середньою і вищою 
школою, говориться про великий вклад у скарбницю 
духовної культури українських письменників, худож
ників, кінематографістів.

Велику увагу приділено завданням партійних орга
нізацій, всіх ідеологічних установ у роз'ясненні ак
тивної зовнішньо-політичної діяльності КПРС і Радян
ського уряду, програми миру, висунутої XXIV з’їздом 
КПРС.

На нараді відбулася ділова розмова про форми і 
методи ідеологічної роботи. Промовці, що виступили, 
обмінялися досвідом пропагандистської діяльності, 
використання засобів масової інформації, добору, 
розстановки та виховання кадрів.

Перед учасниками наради з лекціями виступили 
провідні вчені Москви і Ленінграда.

У роботі наради взяли участь член Політбюро ЦК 
КПРС, Голова Ради Міністрів УРСР В. В. Щербицький, 
член Політбюро ЦК КП України, Голова Президії 
Верховної Ради УРСР О. П. Ляшко, другий секретар 
ЦК КП України І. К. Лутач.

майстра Марії Єлисеє- 
аої, якій і було доруче
но цю почесну справу.

План дев'яти місяців по 
випуску валової продук
ції трудівники заводу ви. 
конали на 107,8 процен
та. За цей час додатково 
до плану виготовлено 
2617 кубометрів цінної 
продукції. В третьому 
кварталі хороших показ
ників досягли зміни мо
лодого комуніста Галини 
Неборак та Федора Чу- 
чупаки, бригада слюса- 
рів-ремонтників Івана 
Прядильникова.

Виконання десятимістч- 
ного плану ми теж свят
кували достроково — на 
півмісяця раніше наміче
ного строку, а до дня 
54-ї річниці Великого 
Жовтня виготовили до
датково до плану 300 ку
бометрів вапнякозо-кре- 
мнеземистих конструк
цій.

Такі наші трудові ус
піхи. Звичайно, прийшли 
вони не самі — завдя
ки повсякденній турботі 
всього колективу, комсо
мольської організ а ц і ї 
підприємства.

За роки п'ятирічки 
комсомольська органі
зація значно зросла, в її

роботі з'явилися свої 
традиції, певний стиль. 
Кожен сектор комітету 
комсомолу працює ак
тивно, найголовніше в 
роботі — масовість, со
ціалістичне виробництво 
—оснозна турбота. У цих 
турботах ростуть, муж
ніють молоді.

Комсомолка ГалинаНе- 
борак почала працювати 
з перших днів організа
ції підприємства. На 
курсах освоїла професії 
електрокарника, опера
тора, стропи л ь н и к а. 
Ударно працювала, заоч
но вчилася у Куйбишев- 
ському енергобудівель- 
ному технікумі, брала ак. 
тивну участь у житті за
воду, комсомольської 
організації. Нині Галина 
Миколаївна — член 
КПРС, майстер передо
вої зміни. Сьогодні з 
вчорашньої комсомолки 
беруть приклад як треба 
мити, вчитися, працюза- 
ти. Таким же шляхом 
ідуть наші активісти Га
лина ЛХаслова, Надія Ря
бова, Лариса Абрамович, 
Леонід Мармо, Валенти
на Турчина та інші.

Як! ж наші плани в п’я
тирічці? Якою нам уяв
ляється роль комсомоль
ської організації у здій, 
сненні рішень XXIV з'їз
ду КПРС?

На комсомольців І мо
лодь покладаються вели-

кі надії. На заводі перед
бачається реконстру <- 
ція — розширення цехів, 
автоматизація розливник 
ліній. Це збільшить по
тужність підприємства до 
65 тисяч кубометрів ви
робів на рін. А всього за 
роки дев’ятої п’ятирічки 
ми виготовимо 282 тисячі 
кубометрів вапняково- 
кремнеземистих кон
струкцій.

Плани наші реальні. 
Щоб виконати їх, треба 
впроваджувати у вироб
ництво прогресивні ме
тоди роботи, прискорити 
темпи реконструкції за- 
соду, ширше розгорнути 
соціалістичне змагання, 
комсомольській організа
ції — урізномані т и т и 
форми роботи. З цьому 
напрямку багато вже 
зроблено, але ще більше 
роботи попереду.

Комсомольці й молодь 
підприємства гаряче під
тримали ініціативу ком
сомольських організацій 
Москви, Ленінграда, які 
розгорнули соціалістичне 
змагання під девізо/л 
«П’ятирічці — ударну 
працю, майстерність і 
пошук молодих». За їх 
прикладом успішно бо
рються за економію і бе
режливість, впроваджен
ня науковій організації 
праці, щоб оволодіти 
трьома суміжними про
фесіями, виконати вироб
ничий п’ятирічний план 
до 7-го листопада 1975 
року.

У нас добре організо
ване змагання між змі-

МУЖНІЮТЬ
і
ДЕРЖАВНИХ

ТУРБОТАХ
нами. Роль же змагання 
між окремими робітника
ми ми часто недооціню
вали. Цю «білу пляму- 
усунемо в першу чергу, 
організувавши змагання 
під девізом «Виробничу 
норму — за сім годин». 
Восьму годину робітники 
виготовлятимуть на Д’ 
планову

Вже
жодного 
який би
кількома суміжними про
фесіями. Діють постійН' 
курси, де юнаки і дівча
та набувають спеціаль
ності оператора, електро
карника, стропильника

Л. КУЗНЕЦОВА, 
технік-технолог пер
шого цеху заводу 
вапняково-кремнезе
мистих конструкцій 
виробничого об'єднан
ня «Дніпроенерго 
будіндустрія». 
м. Світловодськ.

продукцію.
сьогодні нема 

комсомольця, 
не оволодів

120 хлопчиків і дівчаток почали заняття на льодя
ній арені Ташкентського палацу спорту «Ювілейппй*. 

З дітьми працюють досвідчені тренери, що прибули 
сюди з різних міст країни. В найближчому майбут
ньому в школі будуть навчатися 400 юних фігуристів.

На знімку: ці юні ясите- 
пі столиці сонячного краю 
з задоволенням відвіду
ють хокейну секцію Таш
кентського палацу спор
ту «Ювілейний».

Фото В. ЧЕРНОВА.
АПН.

З МАТЕРІАЛІВ, НАДІСЛАНИХ. НА КОНКУРС

«МОЯ МІЛІЦІЯ»

ПАМ’ЯТЬ
НА ВАРТІ

ПЕРЕДДЕНЬ свята і;о- 
* пишні фронтовими до 
блиску начищають медалі, 
пригадуючи хвилини, коли 
віч-на-віч стояли зі смер
тю. Не раз, не два це було, 
а осе ж не осилила кістля
ва. І досі не сміс підсту- 
питись до ветерана, груди 
якого прикрашають бойо
ві нагороди.

А вдови у 
свята квітчають 
гли рушниками 
Багато їх, “ 
пожовклих т____ ,____ г
з’явилось по аійні в засму.

20—25 тисяч квартир щорічно (чи кожні 20 хви- 
.-лН — квартира) стають до ладу в місті Києві. Ін
тенсивне будівництво ведеться на лівому березі 
Дніпра. Тут виросли величі житлові масиви — Дар
ниця, Березняки. Лісний, Еоскресенка та ішні. В кож
ному з них побудовані 9-ти і 16-ти поверхові будинки, 
комплекси комунальних і культурно-побутових під
приємств, шкіл, дитячі садки, ясла, кінотеатри, спор
тивні споруди.

Фото Б. К0Р0БЕИНИК03Д.

На знімку: одип з нових житлових масивів «а лі
вому березі Дніпра — Березняки.

переддень 
вишиванн* 
портрети, 

змальованих із 
фотонарт о н, 

чених оселях. Стікають ро
ки, спадають сивими 
сами рушники, не 
сльоза вдовина.

— Із святом 
Сергію...

Для нього бойове 
розпочалось задовго 
сорок першого. Двадцяти
річним юнаком прийшов 
Сергій Краснощок працю
вати в міліцію. То були 
важкі рони. Ще не здалась 
повністю куркульня, нага
дуючи про себе вбивствами 
активістів, нічними поже
жами.

Там, на заході, владу в 
Німеччині захопили фа
шисти. Над Європою : 
висла чорна хмара. Буде 
ще лиха на землі, будуть 
мільйони закатовачич і 
розстріляних. А поки що 
вони готують танки I гар
мати, і нишком засилають 
агентів ча схід,

1939 року його направ
ляють слідчим у львівську 
міліцію.

Посеред ночі — сигнал 
тривоги.

— Товарищу Краснощок. 
Є відомості, що група неві
домих на краю 
сховалась у одній з 
Виясніть, сюобуйте 
шкодити. С.~: 
звертайтесь по 
З вами на г 
провідник із 
собакою.

Що то за невідомі, Сергій 
знав добре. Неодноразово 
на звільненій території 
з'являлись підготовлені ні
мецькою розвідкою дивер
санти, щоб вбивствами, ви
бухами і пожежами пору
шити мирний труд насе
лення Західної України.

Сергій з провідником на
близились до хатини. Так, 
вони тут.

— Пропоную скласти Зброю.
У відповідь пролунали 

постріли. Усвідо мивши 
безвихідь становища, бан
дити запекло відстрілюва. 
лися. Вбито провідчичз. 
Сергій залишився один. 
Розпочався двобій, на од
ному боці якого стояв ра
дянський міліціонер,

Підповзши, . Краснощои 
підпалив хату. Бандити на-

І но- 
сокне
тебе,

ЖИТТЯ 
до

на-

села 
хат.

. ...__ .__  зне-
Буде потрібно, 

допомогу, 
завдання йде 

службочою

магались втекти, проте на 
втік ні один. Групу було 
знешкоджено.

Служба □ прикордонній 
зоні проходила важко й 
напружено. Якось, вчинив
ши кілька наем и с н и х 
вбивств, бандит сховайся 
у лісі. До себе не підпус
кав нікого. На його зне
шкодження попросиз доз
волу Краснощок. Переодяг
нувшись пастухом, він по
вів корову до лісу, вивчаю
чи місцезість і прикидаю, 
чи, де саме може схова
тись злочинець.

Зустріч була несподіва
ною, розмова короткою. 
Сергія поранено в ногу, 
проте, стікаючи Кров'ю, 
він обеззброїв бандита. То. 
аариші, вчасно прийшов
ши на допомогу, зв’язали 
ЗЛОЧИНЦЯ. . . ;

... Війну Сергій Оа сі по
зич зустрів у .Тернополі, 
Воював під Сталікґрвдбм. 
Архівні документи розка
жуть ще одну біографію 
солдата.

А зараз ми лише наве
демо листи, доставлені 
рідним Краснощока бойо
вими побратимами.

ЛИСТ ПЕРШИЙ.
«Вітаю маму, дружину, 

Любу і Марусю. Я жизий. 
а як ви? Скоро зустрінусь 
з вами, якщо ви не .«аги. 
нули від рук фашистів, Я 
багато бачив, як прислуж
ники знищували людей, 
села і міста.

Хай еони знають, що це 
даром не пройде. Ми з ни
ми розрахуємось, як під 
Сталінградом.

Ми вже на кіровоград
ській землі.

Ваш СЕРГІЯ».
ЛИСТ ДРУГИЙ, написа

ний з день визволення Кі
ровограда*.

«Добрий день, дорогії
Передаю вам фронтовий 

привіт. Ми вже близько 
тридцяти кілометрів від 
вас. Зустрічайте. Лист цей 
«з Малої Вискн. Якщо мені 
пощастить зостатись жи
вим, зайду. Дорога дружм- 
на! Будь-якою ціною збе
режи дітей. Залиш адреси 
зрадників. Ми розрахує
мось з ними».

ЛИСТ ТРЕТІЙ.
«Ваш чоловік. Сергій 

Овсіиович, в боях за Бать
ківщину загинув смеотк» 
хоробрих 14 січня 1944 
зону. Ми втратили віддано
го працівника, воїна, 
чудового товариша. Увесь 
колектив схвильоа аний 
смертю Сергія Овсійої'.я іа. 
•і перших днів Великої Віт
чизняної війни в боротьбі 
з ворогом він показав себе 
мужнім і стійким закисни- 
нзм Батьківщини».

— Так він і не дійшов 
додому, у СВОЮ Межигір- 
ну, — Феодосія Аврамівч.т, 
Дружина Краснощока, хо
ває сльозу в хустину — 
хоч побачив би, які донь
ки виросли.

— У переддень святе 
вдови квітчають рушника
ми портрети. А по Доли
нах стоять обеліски, вн,. 
б лис кують на сонці, мов 
багнети. То пам'ять стоїть 
на варті людства.

Л. ПАПЧЕНКО.

к
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БИЙ, 
БАРАБАН!
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ДРУЖЕ!
В травні наступного року по всій країні вишикуються стрункі 

шеренги піонерів. І буде урочиста команда: «Прапор піонерської 
організації виестиі» Для тебе, юний друже, то буде найсвітліше 
свято: 50-річний ювілей всесоюзної піонерської організації імені 
В. І. Леніна. Ти вже сьогодні готуєшся зустріти його. В тебе багато 
цікавих справ у піонерському, агоні, дружині, |<ласі. А чому б 
тобі не розповісти про них усім на сторінці для піонерів!

Якщо кожний розповість про себе, про СВОЇХ ДРУЗІВ, про те, 
чим він зустрічає радісне свято, це буде урочистий перегук усіх 
піонерських дружин області. Це буде загальний подарунок твоє
му святу. Тож чекаємо від тебе листів, малюнків, віршів!

Г* ІМНАДЦЯТЬ років тому надійшов 
в Аджамську середню школу 

лист. На конверті намальований бі
лий голуб. Читати його було не дуже 
важко, хоч написаний він був болгар
ською мовою. Болгарські піонери ці
кавилися життям радянських дітей. З 
того часу скільки вже листів написа
ної А шкільний клуб інтернаціональ
ної дружби повниться все новими 
фотографіями, значка/ли, подарунка
ми. В клубі побувала і віце-консул 
республіки Болгарії в Одесі Анна 
Димитрова. Залишила на згадку чер
воний і синій (жовтенятський) галсту
ки.

А на початку навчального року в 
школі відбувся збір піонерської дру
жини імені Олександра Матросовз 
під назвою «Слава тобі, болгарієї»

кою поближче, /логли прочитати кни
гу зі стенда «Країна троянд — Бол
гарія»

Піонери читали вірші, співали бол
гарських пісень, виконували болгар
ські танці. А на другий день білий 
конверт з радісними новинами поле
тів за Чорне море, до болгарських 
другаріа.

Т. СИДОРЕНКО.
с. Аджамка.

гт ЮНЕРИ часто захо-
1 1 дять до цієї кімнати. 
(Фото ліворуч). Тут так 
багато цікавого. Можна 
переглянути жовті від 
часу документи та фото
знімки. Вони розповіда
ють про історію колгос
пу, села, піонерської ор
ганізації. Багато експо
натів виготовлено учня
ми кімчати-музею Підви- 
соцької середньої школи 
Новоархангельського ра
йону.

Фото А, БУДУЛАТЬЄВД.

О ЕСЕЛИП настрій в учнів Кірово- 
м градської СШ № 13. По збору ме

талобрухту піонерська дружина зай
няла перше місце серед шкіл міста. З 
початку навчального року у фонд 
«Кіровоградських сівалок» надійшло 
40 тонн металевого брухту.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ПОПЕРЕДУ — 
РАДІСТЬ

Люда Панфілова у першому класі вожатою, а Микола 
Федорченко — у другому. А вчаться вони разом. Коли 
приходить середа, сходяться Люда та »Микола і почи
нають голосно щось обговорювати.

Микола завжди трохи гарячкує. А Люда доводить, 
роз’яснює, чому в класі на політінформаціях, які він 
проводить, не всі слухають уважно.

— Просто ти добираєш нецікаві матеріали, факти, — 
упевнена Люда.

— Як так, нецікаві, — гарячкує Микола. — Та ти 
знаєш, що я цілий вечір сидів, переглядав газети та 
журнали. А став розповідати, а вони не слухають. Вітька 
у вікно дивиться, а Оленка з Валею про щось шепо
чуться. Немов їм перерви мало.

— От бачиш, як тобі неприємно, — примружується 
Люда.-А коли ти зауваження одержуєш на уроці, то як?

Микола відводить погляд убік. .
— Так то ж коли було.,.

Потім Люда підводить Миколу до вікна: «От візьми 
зроби так—роздай учня?л завдання, щоб кожен розповів 
про щось цікаве, і слухатимуть».

А через тиждень знову можна побачити їх разо/л. 
Знову Коля гарячкує, а Люда переконує.

В Сазонівській восьмирічній школі головна місія піо/ 
нерів-восьмикласників та комсомольців — шефська. 
Кожному доручають клас — будь ласка, показуй на що 
ти здатний. І коли до першокласників заходять Люда 
Панфілова чи Коля Федооченко, Валя Соломко чи 
Олександр Тарасевич, діти знають; буде щось цікаве. 
Або збір загону, чи зустріч із знатними людьми, чи, 
може, екскурсія до краєзнавчого музею в обласному 
центрі. А то й пісню гарну розучувати будуть. Взагалі, 
попереду — радість.

А восьмикласники на другий день знову збираються, 
розсідаються за столом. Сперечаються, як організувати 
краще дозвілля, що запланувати цікаве.

А. БАБАК.
с. Сазонівкз
Кіровоградського району.



Є ® піонерів молодий друзі. Вони допитливі до всього, люблять побігати на пе
рервах, можуть, ідучи до школи, довго стояти і дивитися, як на риштуваннях пра* 
июють будівельники або підіймає вантаж підйомний кран. Це — учні 1—3 класів. 
Жовтенята. Піонери допомагають своїм меншим друзям. Готують їх до вступу в свою 
організацію. Про життя жовтенят розповідають вожаті.

СОНЦЕ 
І ЛАСТІВКА

ВАСИЛЬКОВЕ 
СВЯТО

Василько вже годину не 
спить. Лежить із заплющеними 
очима, щоб мама не побачила. 
Чув, як горласті горобці про 
щось сперечаються під вікном, 
перші проміння сонця лоскотно 
торкаються його вій.

Йому, ще коли лягав спати, 
дуже хотілося, щоб скоріше на
стало завтра. Василько трохи 
розплющує очі. Біля ліжка на 
спинці стільця акуратно скла
дена чиста біла сорочка і чер- 
воний-червоний, аж Василь
кові стає гаряче, піонерський 
галстук.

Якби ж то знали, який день 
сьогодні у третьокласника Ва
силька. йтиме до школи ще 
жовтеням, а повернеться — піо
нером.

... Мама востаннє пригладжує 
неслухняне Василькове волос
ся, дає йому великий, аж за 

ним хлопця не видно, букет КВІ
ТІВ. І він, гордовито поглядаючи 
на перехожих, прямує до своєї 
школи.

Сьогодні свято всієї піонер
ської дружини імені Зої КОСМО- 
дем’янської. День народження 
Зої. І тому Василькові дрУ-й } 
учні старших класів такі 
серйозні і урочисті. Всі ШИКУЮ
ТЬСЯ стрункими рядами на про
сторому подвір'ї школи і зазмн- 
рають. Лише легенький віте
рець стиха полоще червоні 
крильця галстуків. Василько — 
щасливий. Називають його 
прізвищ*«, і він чує, як галстук 
червоно засяяв на його грудях.

Над притихлим подвір'ям, від
лунюючи багатоголоссям піо
нерських сердець, звучать хви
люючі слова про подвиг Зої 
Космодем’янської. Шеренги 
юних ленінців, на хвилину гойд
нувшись, завмирають з підняти
ми в піонерській клятві руками:

— У навчанні і праці бути —• 
як Зоя.

Василько голосно мовить з 
усіма. Він уже теж піонер.

Н. АЛЬОХІНА, 
старша піонервожата СШ №2.

м. Олександрія.

Лариса часто просить маму потримати над вогнем 
скельце. Воно тоді стас чорним І можна, примружив
ши одне оно, дивитися ча сонце. А воно без проме
нів — невелине біле кружальце на чорному небі. Таке 
небо Лариса бачила в кіно, коли показували війну у 
В'єтнамі. Ларисі було дуже страшно, як на екрані 
з'являлися жінки и діти із зав’язаними очима і ви
вернутими за спину руками, і вона не розуміла — 
хіба можуть бути десь такі люди, які синє небо роб
лять чорним?

А одного разу Сергійко Довгенно, захеканий забіг 
до класу І радісно замахав руками: «Завтра малюємо 
хто що хоче!» А потім зайшла до класу дівчина з 
комсомольським значком і пояснила, що дружинний 
клуб «Іскорка», який керує життям жовтенят, органі
зовує для малят коннурс малюнків на асфальті лід 
девізом «Я бачу світ*.

Через декілька днів подвір'я шноли перетворилося 
на великий мольберт. Замість фарбів була крейда. 
Малюки, повзаючи на колічах, водячи від зосеред. 
ження кінчиком язика, малювали на асфальті. Цікаві 
старшокласники, піонери ходили обережно, щоб не 
заважати, і зазирали через плече: хто там що нама
лював...

А Ларисі згадалося чооне небо, і вона намалювала 
еелике-велике сонце, щоб ніхто не міг його засту
пити. З товстими довгими променями, а в променях 
летить ластівка. Щоб усім було тепло від сяючих со
нячних променів. Лариса поглянула скоса на Сергій- 
ка. Він поруч з нею малював дітей з прапорцями в 
руках. А далі на асфальті біліли ракети, Мавзолей 
Володимира Ілліча Леніна, Кремль і підписи «Мир», 
«Дружба». Таня Гаврильченко та Сашко Терський 
ілюстрували дружинний девіз «Руной обнажженою 
солнце достать и подарить его людям». Ларисі малю
нок сподобався. На витягнутій руці — сонце. Теж не 
захмарене, мирне.

М. МІКЕЛЬ, 
старша піонервожата школи-інтернаг.

м. Новомиргород.

і^АГАТО славних сторінок вписали 
** піонери в Історію рідної Батьків
щини. Вони вчилися, працювали, йшли 
на подвиг, несучи в серці заповіти 
велиного Леніна.

Тим, хго носить червоний галстук 
сьогодні, цікаво буде перегорнути 
сторінни цього героїчного минулого, 
прочитати розповіді про подвиги 
юних піонерів.

У видавництві «Молодая гвардия» 
вийшла ннига «Подписанные Лени
ным». Про те, яким чудовим другом 
був Володимир Ілліч, повсякденне 
піклування його про здоров'я, нав
чання і виховання дітей йде розповідь 
на сторінках книги.

«Подвигу жить», вид. «Молодая 
гвардия», М., 1967.

Оповідання «Мінер Вовка», «ПІонер- 
сьна клятва», «Чукотский Павлик 
Морозов» та інші читаються з неос
лабною увагою. В них йдеться про 
подвиги юних піонерів в роки Вели
кої Вітчизняної війни. Як живі вста
нуть перед тобою образи юних ге
роїв — твоїх ровесників.

Для тих, хто мріє стати чеовоним 
командиром, радимо книгу О. Мітяє- 
ва, яка так і зветься «Книга майбут. 
ніх командирів», М., «Молодая гвар
дия», 1970. Тут ти знайдеш розповіді 
про визначних полководців, познайо
мишся з військовою технікою від 
сивої давнини до наших днів. Книга 
цінова й багато ілюстрована.

ВЕСЕЛИНКИ
Вчитель: «Чому ти не 

задаєш питань на уроці?» 
Учень: «Скільки хвилин 

залишилось до перерви?» 
* т *

Малюк про брата з ве
ликою гордістю;

— Тьотю Клаво! Наш 
Толя виключний учень!

Його вже з другої школи 
виключають... '

и» » «
На гомінливій вулиці 

хлопчик загубив маму;
—Як звуть маму твою? 

— питають його.
— Не однаково. Бабу

ся — дочкою, тато — го
лубкою, один я мамою 
зву.

— Яка ж твоя мама?

ЗАПРОШУЄ КНИГА

ПІОНЕРАМ
ПРО ПІОНЕРІВ

Про піонерські справи твоїх ровес
ників розповідають книги С. Гребзчяі- 
кова та М. Добронравова «Отчаян
ный, отчаливай!», Д. Ткача «Я —. шес
тиклассник».

Для піонерів-вожатих О. Дячкова 
написала книгу «Ты □ звездочне запе
вала». Вона дасть багато норислих 
порад, без яких не обійтися в роботі 
з жовтенятами.

Про організацію роботи вожатого 
також варто прочитати ннигу В. Же
лезникова «Чудак из 6 «б», герой якої 
Боря Збандуто — вожатий у 2 «а» — 
захоплює жовтенят цікавими тимуріа» 
ськими справами.

Всі ці книги чекають вас на поли» 
8ях книжнових магазинів та дитячих 

Ібліотек.

А. КУКСЕНКО, 
старший бібліограф обласної 
дитячої бібліотеки імені Гай
дара.

— Гарна. Краща від 
Наташиної.

* * *
Із міста до бабусі при

їхав онук. Вранці вийшли 
на город, у хлопчика очі 
розбіглися по городині та 
деревах.

— Яка чудова крамни
ця! Все так гарно роз
ставлено, вивішено. У нас 
такої нема.

Цей малюнок надіслала Наталка 
Шевчук з села Долинівки Гайворон- 
ського району. Вона мріє стати ху
дожником. Звичайно, в неї ще не все 
вдало виходить та й образи не зав
жди самостійні. Але ця дівчина в 
українському вбранні вам, певно, теж 
сподобається»
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ДУЖИМИ

45 ХВИЛИН
НАПРУГИ

Щойно пролунав дзвоник, і учні 6

Фото Г. ТОЛОКА.

л УРОК ФІЗКУЛЬТУРИ ВЕДЕ 
ВОЛОДИМИР ЮРЧЕНКО

В. Н. Юрченко показує Ірі 
Коваленко, як правильно 
виконувати «ластівку»,

урок фізкультури — в наймолодших.

І’
■kl

|І| КРОНІ, надиха:очі перспективи 
ш дальшого розвитку економіки, 
науки, нультури, поліпшення мате
ріального добробуту людей відкри
ли перед радянським народом рі
шення партійних з’їздів. Багато 
завдань необхідно буде виріши-и в 
наступній п’ятирічці і в галузі 
фізкультурного руху.

В нашій школі створені потрібні 
умови для виконання навчальної 
програми, для організації спортив
но-масової роботи та оздоровлення 
дітей. Наявність хорошої спортив
ної бази дає змогу проводити 
роботу по фізичному вихованню 
протягом всього навчального ролу.

Велика і планомірна робота ге- 
деться по підготовці в колективі 
фізкультури значкістів, спортсле- 
нів-розрядників, громадських ін. 
структорів та суддів по спорту.

нап- 
151

структорів та суддів по 
Так, тільки за 1970 — 1971 
кальний рін підготовлено __
спортсмен-розрядник, 35 суддів го 
спорту, 16 громадських інструк
торів. Більше половини учив 
охоплені заняттями в спортивних 
сенціях.

В школі регулярно проводиться 
ранкова гітікнячна гімнастика, пе
реважно на свіжому повітрі з му
зичним супроводом. Наші учні від
відують заняття спортивних секцій 
з баскетбола, волейбола, спортив
ної гімнастики, настільного теиіса. 
Близько 100 учнів є членами сек
цій ДЮСШ № 1 і № 2. Слід відзна
чити. що тренери цих ДЮСШ А. А. 
Гах та Г. Г. Медвідь ефективно 
допомагають у справі підготовки в 
школі кваліфікованих спортсменів.

За останні два учнів

НЕ ЛИШЕ

БАСКЕТБОЛ

школи входили до складу збірних 
команд міста, області та республі
ки з різних видів спорту. Серед 
них — Валентина Протас, Зол 
АІоскальова, Ольга Жосан, Марія 
Львова, Григорій Миргородський, 
Андрій Хоренженко. Ці учні орга
нічно поєднують свої успіхи в 
спорті з хорошим навчанням н 
школі, є активними помічниками в 
організації і проведенні спорги.мю- 
масозої роботи в колективі фіз- 
культурп.

Вже традицією стало в нашій 
школі-інтернаті проведення спарта-

ніад, змагань, присвячених визнач
ним датам в житті нашої Батьків
щини, спортивних вечорів та зу
стрічей з чемпіонами та рекорд
сменами нашого міста, області та 
республіки.

Керуючись «Положенням про фі
зичне виховання учнів загальноос
вітніх шкіл», прийняте 22 жовтня 
1970 року на спільному засіданні 
Колегії Міністерства освіти СРСР 
та Комітету по фізичній культурі 
та спорту при Раді Міністрів СРСР 
ми в себе в школі взяли напрямок 
на масове залучення всіх вихован
ців до участі в змаганнях за 
шкільною програмою та з культи
вуючих у школі видів спорту. 
Гюрлд з цим, для дітей з недостат
ньою фізичною підготовкою в шко
лі створено групи загальної фі
зичної підготовки, деяні з них від
відують заняття групи корегую
чої гімнастики.

В школі-ін-гернаті я на
вчаюсь з першого класу 
Вже в третьому почала 
тренуватись в секції з 
спортивної гімнастики, 
потім захопилась баскет
болом. І ось висе протя
гом семи рогів регулярно 
підвищую СЕО1О майстер
ність саме в цьому виді 
спорту — мене прийняли 
в ДЮСШ № 1.

В школі я член ради 
колективу фізкультури. А 
ще як громадський ін
структор, треную . дізча- 
ток .молодшого віку.

Безперечно, фідкуль- 
турпо-йасова робота в

на фінішній прямій

КОЖЕН

!

1

по-

обласних та республіканських 
Хоренженко, Тетяна Жуйчач

ФУТБОЛ

Ч

М. ЛЬВОВІ, 
учениця 10 «а» класу.

В ШЕРЕНГАХ

Кіровоградська школа-інтернат № 2 
одинадцяту роковичу 
тут підготовлено 1590 
значкістів.

Призерами міських, 
змагань стали Андрій 
(волейбол], Ольга Жосан та Валентина Протас (бас
кетбол), Анатолій Гребенчук, Олексій Тканьов, Паяло 
Ляшенко, Віктор Бродський, Олексій Пшеничний 
(легка атлетика), інші їх товариші. Випускниця школи 
Валентина Протас, наприклад увійшла до складу 
збірної юнацької команди країни з баскетбола...

Про цих ентузіастів, їх наставникіа наша розпо
відь, яку підготував член громадського відділу фіз
культури і спорту при редакції газети ГЕОРГІЙ 
ТОЛОК.

відзначмла 
свого існування. За цей час 
слортсменів-розрядників, 1950

Останніми закінчують фут
больний сезон українські 
команди другої ліги класу 
«А». Дві з них — сумський 
«Спартак» і Хмельницька 
«Динамо» —• вже (фінішува
ли. Всім іншим лишилося 
провести по одному матйу. ‘ 

• В передостанньому турі 
кіровоградська «Зірка» була 
вихідною. 1 все ас їй пощас
тило поки що лишитися на 
почесному п’ятому МІСЦІ» 
бо сімферопольська «Тав- 
рія», яка переслідує її, зно
ву на своєму полі зазнала 
поразки, цього разу з ра
хунком 0:1 — від горлГд- 
ського «Шахтаря».

Лідери зови, які претен
дують на найвищу сходинку 
в турнірній таблиці, запи
сали до свого активу ще па 
дна дорогоцінних очка: кри
ворізький «Кривбас» переміг 
армійців Киева (2:1), мйио- 

• лаїьський -Суднобудівник» 
черкаське -Дніпро» (3:0)»

Л. ПАВЛОВ.

До проведення сенційної • робо
ти залучаються вчителі та вихова
телі. Тач, секцією акробатики І — 
III класів керує вихователь Н. И. 
Рибчинсьча,• шашкова секція пра
цює під керівництвом В. П. Бачурі- 
ної.

Значну допомогу протягом цілого 
ряду років в організації спортивно- 
масової роботи подають студенти 
факультету фізичного виховання 
Кіровоградського педагогічного ін
ституту ім. О С. Пушкіна.

Чимало робиться педагогічним 
колективом для виховання в учнів 
любові до (фізкультури. пропаганди 
спорту. КЯаспі керівники та-’вихо
вателі — активні учасники різних 
змагань, організатори йор .»тії ;і<з* 
рерпах та позаурочннй час, керів
ники- туристських поводів. Серед 
цих ентузіастів — Г. С. Кдзенко, ’ 
Г. К. Пурнш, Г. С. Пельмснєзя. ■

Уроки фізкультури — одна з сс- 
повних (форм процесу виховання та 
навчання учнів. На уроках впкорнс- 
товуютьея передові методи навчан
ня. Учителі застосовують фрон
тальний, змінний, поточний, гру-’ 
новий та інші методи для підви
щення ефективності навчання. Не 
малу роль відіграє • і наочність: 
діаграми, плакати, методичні 
еібникн.

В рішеннях XXIV з’їзду КПРС 
накреслення по дальшому розвит
ку фізичної культури і спорту ви
значені як народногосподарспке 
завдання. Тож у нас на настуїну 
п’ятирічку заплановано будівни
цтво пришкільного стадіону, те
нісного норту, створення ШКІЛо (О- 
го табору на березі моря для оз
доровлення та відпочинку учнів. І 
це буде неабияким поштовхом для 
дальшого поліпшення спортивно- 
масової та виховної роботи серед 
школярів.

О. МАЛЬОВАНИЙ, 
директор школи-Інтсрнагу 

№ 2.

нас поставлена добра. Та 
хотілося б, щоб що час
тіше влаштовув а л не ь 
спортивні змагання, ту
ристські походи. Непога
но було б, якби створити 
фотовітрину к р а щ и х 
спортсменів нашої шко
ли, лісі виховувались ту 
з перших років її ієну 
вання.

Спорт для мене—неаби
яка підмога в навчанні. І 
десятирічку я думаю за
кінчи-, п лина іікра ще.

ГРАЮТЬ БАСКЕТБО
ЛІСТИ.

лунає голос

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 16 ЛИСТОПА

ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 
11.00 — Телесісті. (К). 11.10
— Телефільм «Сторічна». 
(К). 11.35 — Шкільний ек
ран. Фізика для учнів 10-го 
класу. (К). 16.40 — «СРСР
— фото-71». (По залах фо
товиставки АПН). (К). 17.10
— Теловісті. (К). 17.30 —

* (М).

А уболівальники
ображені

Добру справу задумали 
керівники кіровоград
ської ••Зірки», але не 
довели її до кінця. Зони 
вирішили провести това
риський матч між ниніш
нім основним складом 
команди і колишніми ви
хованцями «Зірки», які 
зараз виступають у ви
шні, першій і другій лігах 
класу’ «А». Було широко 
нрорекламовано про те, 
іцо на цей незвичайний 
матч приїдуть, зокрема, 
майстер спорту міжна
родного класу Валерій 
ііоркуян і майстер спорту 
Василь Босий, майстер 
спорту, гравець київ
ського «Динамо», член 
олімпійської збірної Во
лодимир Веремєєв, май
стри спорту Станіслав 
Овсеенко, Василь Кири
ченко, Борис Білоус та 
інші.

Цього дня на стадіоні 
було людей значно біль
ше, ніж на останніх мат
чах. Вони прийшли поди
витися гру своїх відомих 
земляків. Але уявіть собі 
розчарування прихиль
ників (рутбола, коли на 
поле не вийшов жоден з 
перелічених вище спорт
сменів. Очевидно, пізно 
почали домовлятися з 
колишніми вихованцями 
«Зірки», тому вони І 110 
приїхали на зустріч.

Довелося наши и д к у 
комплектувати збір и у 
команду, до складу якої 
увійшли здебільшого міс
цеві спортсмени, які у 
свій час відвідували за
няття груп підготовки 
молодих футболістів при 
«Зірці», а були і не вихо
ванці цієї команди,

Уболівальники зали
шали стадіон з неприєм
ним настроєм, маючії не
абиякі претензії до орга
нізаторів матчу.

с. ДОДІН 
<П. ФЛИНШТЕЙН

м. Кіоовоград.

Щойно пролунав дзвоник, і учні 6 <а> 
вишикувались на спортивному майданчи
ку школи. Учитель фізичної культури 
Володимир Никифорович Юрченко ста
вить завдання перед своїми вихованцями:

— Сьогодні ми повинні вивчити техні
ку кидання малого м’яча, техніку фіні
шування, потім — стрибки у висоту. На
прикінці уроку — гра «боротьба за 
м’яч». Всім зрозуміло?

— А тепер Саінко Посєвьіп та Микола 
Бабій покажуть нам, як вона підготували 
домашнє завдання — імітацію кидка з 
місця (з положення натягнутого лука).

З шеренги виходять два хлопчики і 
чітко виконують вправу.

— Добре, — говорить Володимир Ники
форович, — Ставайте па місце. Повтори
мо всі це разом.

Вчитель уважно стежить за кожним 
учнем, і якщо хтось неправильно вико
нує щось, він вказує на його помилку. 
Я ще раз переконуюсь, що фах вчителя 
фізкультури — почесна і відповідальна 
справа. Йому потрібно не лише мати 
певні знання, але й досвід, щоб сприяти

тііііниііпштрі __ имими—її

належному фізичному розвитку дітей, 
піклуватися про їх здоров’я, виховувати 
в дітях акуратність, дисциплінованість, 
хорошу поставу. І всі ці яності притаман
ні Володимиру Юрчснку. Бо й сам він ще 
з юних ролів мріяв про фізкультурну 
роботу, брав активну участь у танцю
вальному ансамблі «Ятоань», а після за. 
кінчення школи пішов на факультет фі
зичного виховання Кіровоградського пед
інституту.

— Закінчили груї 
Юрчспка.

Діти шикуються у дві шеренги.
Вчитель підбиває підсумки уроку і дає 

домашнє завдання — опрацювати техні
ку стрибків у довжину. Він розповідає 
про теорію стрибків, називає кращих 
спортсменів світу, Єврзпи, Радянсьно'-о 
Союзу.

Нарешті лунає дзвоник. Урок закін
чено. На споотивний майданчик вибігає 
дітвора. Лишається хвилина, і школярі 
починають спортивну гру. її організо. 
вують вчителі.

— Це у нас завжди так, — пояснює 
мені Володимир Никифорович.• — У цій 
справі нам допомагають не тільки класні 
керівники, але іі наші активісти. Серед 
таких он дев'ятикласники Андрій Хорен
женко, десятикласниці Тетяна Жуйзап, 
Марія Львова та багато інших.

Швидко проходить перерва. Але. іі за 
цей час учні позбулися втоми. Бадьорі, 
життєрадісні побігли до своїх класів.

г. ТОЛОК,
наш громадський кореспондент.

/ м. Кіровоград.

— Теловісті. (К). 
«Світ соціалізму». 
18.00 — Програма перздач. 
(Кіровоград). 18.05 - 
рядками партійних 
креслень». ("' 
18.20 

1,
«За 

.........на- 
(Кіроаогр ід). 

«Хроніка тижня».

Наша адреса і телефони
316050 ГСП. Кіровоград, аи, вул. луначарського, зо. 

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського житт) — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

БК 01240. Індекс 61197.

«Л1ОЛОДОЛ КОМЛ1УІ1АР>. орган Кировоградского 
обкома ЛКСЛ1У, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

(Кіровоград). 10.30 — Ле
нінський університет міль
йонів. (М). 19.00 — «Золоті 
нлючі». (Львів). 19.35 — 
Художній телефільм «Ад’ю
тант його превосходитель
ства», (2 серія). (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 
21.30 — Вистава Кірово
градського українського 
музично-драматичного те
атру імені Кропивницьчого 
«Вдови». (Кіровоград). 22.45
— «Екран молодих». (Чер
нівці). 23.30 — Телезіс-
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55
— Новини. (М). 17.05 —
Для школярів. «Читай — 
місто». (М). 17.35 
фільм. (К). 18.00 
ни. (М). 18.10 — 
ве телебачення, 
фільм (М). 18.30

— Тете-
— Ноаи- 
КОЛйОрО-

Мульт-
- О. Ко-

билянська. «У неділю дано 
зілля копала». ТелевистаиЗ- 
(К). 19.45 — Концерт ка
мерної музики. (Донецьк).
20.30 — «На добраніч, ді
ти!» (К).

СЕРЕДА, 17 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Теловісті. (К). 11.10 —■;
Телефільм «Наш дім». (К). 
11.35 — Шкільний екран, 
Історія для учнів 5 класу. 
(К). 12.05 — Фільм-концерт 
«Твій твір». (К). 12.25 —;
«Закарпатський експери
мент». (Ужгород). 16.55 —. 
«Кандибенський водограй» 
(Миколаїв). 17.10 — Теле
журнал «Снарби народуїг, 
(Львів). 17.40 — ТелевістІ. 
(К). 18.00 — «Лісовий го* 
динник». Вистава Запорізь* 
ного театру ляльок. (Запсі* 
ріжжя). 19.00 — Хорові твоч 
ри М. Леонтовича. (Н),
19.30 — За накресленнями
XXIV з'їзду КПРС. «П’яти] 
річка заводу». (К). 20.00 -*«’ 
Мистецький журнал «Чере
мош». (Чернівці). 20.45 —• 
Чемпіонат СРСР з хокся: 
СКА (Ленінград) — «Динад 
мо» (М). 21.15 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Худоиб 
ній фільм «Мовчання чоло* 
віків». (К). 23.15 — Телеі
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20
— Новини. (М). 16.30 —•;
Для школярів. Розповіді 
про природу. (М). 17.00 — 
Наука сьогодні. (М). 17.30
— Музичний фольклор на*
родів СРСР. (М). 18.00 -Ч:
Новини. (М). 18.10 — В ефі*
Рі — «Молодість». (М).<Л- 
19.00 — Художній фільм 
«Останні канінули». (НЕ
20.30 — «На добраніч, ді
ти!». (К).
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