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Звітують шкільні 
комсомольські

Цьогорічні звіти і вибори в найчис- 
лєннішому загоні комсомолу — 
шкільних комсомольських організаці
ях проходитимуть у квітні, ко
ли ми відзначатимемо 110-у річницю 
з дня народження В. І. Леніна. Зро
зуміло, ця подія й стане головною 
темою комсомольських зборів.

Чим звітуватимеш Леніну ти, ком
сомольцю! Чи не пектиме тебе со
ром за сіренькі трійки в класному 
журналі! Чи не опускатимеш ти очей, 
коли мова зайде про працю, і не 
відмовчуватимешся, коли товариші 
говоритимуть про справи, які ми на
зиваємо громадським життям школи! 
Чи не боязко тобі буде чекати того 
моменту, коли комсорг зачитає спи
сок байдужих і малодушних!

Бути ленінцем — значить щодня 
віддавати всі свої сили — духовні й 
фізичні — досягненню благородної 
мети побудови комунізму. Повторю
ємо: щодня і в усьому. Тут не може 
бути формалізму.

Саме тому комітетам комсомолу 
належит:» забезпечити високий рівень 
аналізу роботи кожного комсомоль
ця, організації в цілому. В центрі ува
ги звітно-виборних зборів має стати 
й розгляд питань організаційно-полі
тичного зміцнення шкільних, класних 
комсомольських організацій, груп, 
посилення їхнього впливу та автори
тету в шкільному колективі, вихован
ня свідомої дисципліни та організо
ваності, розвитку ініціативи та актив
ності комсомольців, забезпечення 
їхньої авангардної ролі в оволодінні 
основами наук, участі в русі «Жодно
го відстаючого поруч!»

Рівнятися тут є на кого. Успішно ді
ють гуртки самоосвіти «Вчись учити
ся», лекторії, усні журнали, пости 
всеобучу, групи взаємодопомоги в 
ГайЕсронській СШ № 5, Маловксків- 
ській СШ № 3, Грушківській десяти
річці Ульяновського району, середніх 
школах №№ 13 і 16 м. Кіровограда.

На листопадовому (1979 р.] Плену
мі ЦК КПРС підкреслювалось як пер
шочергове завдання комсомольських 
організацій підготовка учнів до праці 
у сфері матеріального виробництва. 
Тож на зборах ітиме серйозна роз
мова про свідомий вибір професії 
випускниками, визначиться конкретна 
участь кожного комсомольця в літ
ній, трудовій чверті «Мій труд влива
ється в труд моєї республіки». Гене
ральною репетицією до цього були

зимові й весняні канікули, на яких 
старшокласники шкіл Новоунраїнсь- 
кого, Бобринецького, Долинського 
районів нарівні з дорослими працю
вали на тваринницьких фермах. Прик
лад, гідний наслідування.

У травні у радянського народу ще 
одна славна дата — 35-річчя Перемо
ги над фашистською Німеччиною. 
Палко підтримали молодь і ветерани 
війни та праці області заклик ЦК 
ВЛКСМ ознаменувати цю подію ство
ренням Всесоюзного комсомольсько
го парку Перемоги. Кіровоградський 
штаб «Салют» звернувся через моло
діжну газету до кожного піонера 
міста із закликом посадити й своє 
дерево пам'яті. До нас у редакцію 
вже почали надходити повідомлення 
про хід операції «Зелене вбрання 
Вітчизни».

Дерево пам’яті чекає на тебе, ком
сомольцю!

Не повинні лишитися поза увагою 
зборів і питання керівництва діяль
ністю піонерських дружин та загонів 
на марші «Піонери всієї країни спра
ві Леніна вірні!»

Словом, поговорити буде про що. 
Бо завдання на майбутнє стоять не
малі. В їх виконанні вам можуть до
помогти досвідчені партійні, радян
ські й комсомольські працівники, 
комсомольський актив базових під
приємств, члени педагогічних загонів, 
учителі-комсомольці, ветерани, пере
довики десятої п’ятирічки. Не за
будьте запросити їх на збори!

На звітно-виборних зборах буде 
□брано нові склади бюро і комітетів 
комсомолу. Від них залежатиме 
ефективність комсомольської роботи 
в школі. Тому напередодні треба 
серйозно продумати кандидатури і 
рекомендувати до виборних органів 
кращих, тих, хто добре навчається, 
бере активну участь у громадському 
житті, суспільно корисній праці, хто 
має авторитет серед товаришів. Біль
ше рекомендувати хлопців. Міським 
і районним комітетам комсомолу 
оперативно прсвести навчання ново
обраного активу.

Збори повинні пройти в атмосфері 
зацікавленого обговорення стану 
комсомольської роботи в школі, кла
сі, на основі глибокого аналізу, прин
циповості, критики і самокритики, 
сприяти підвищенню громадсько-по
літичної і трудової активності шкіль
ної молоді.

2. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ. 
НАВЧАННЯ

/р КАЗАТИ, що знайомство 
школярів з комбінатом 

починається в старших кла
сах, — значить сказати не
правду. Бо вже з четверто
го хлопчини відвідують тут 
заняття гуртка юних автоін
спекторів. Щороку комбінат 
виставляє свою команду на 
обласні змагання. Нині 
ульяновці наполегливо готу
ються до них, мріють стаги 
переможцями. Бо торішнє 
друге місце — то, за їхніми 
словами, лише сходинка до 
великого успіху.

Та по-справжньому почи
нають інформувати учнів 
про спеціальності механіза
тора, шофера, оператора 
машинного доїння, електри
ка сільської місцевості, опе
ратора лічильних машин,

ПЕРШІ НА
Першою на Побузь- 

кому нікелевому заво
ді доповіла комітетові 
ЛКСМУттро виконання 
п’ятирічного плану ком
сомольсько - молодіжна 
бригада слюсарів-котель- 
ликів Володимира Пінв- 
ковського.

Адреса прописки ко
лективу — ремонтно- 
механічний цех. Але ро
боти вистачає на бага
тьох дільницях підприєм
ства. Треба лагодити не 
тільки котли, а й інше ус
таткуванню. І хлопці, де 
б вони не були зайняті, 
показують високі темпи

Комсомольцю!
Наш обов’язок: 
жити і працювати 
по-ленінському!

(Див. 1-у і 2-у стор.)

НА ПОКЛИК
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

й тракторний екіпаж, очо 
люваннй Сергієм Маслов 
ським.

О. ВІТЧІНКІН,

Вирішили—зробимо
Великий обсяг робіт Ы!-- 

конають у день Всесоюз-, 
ного комуністичного субот- 
пика комсомольці і молодь 
колгоспу «Маяк». У свя ї 
праці візьмуть участь 145 
юнаків і дівчат. Вони пла
нують виробити 5 тисяч 
тонно-кілометрів, надоїти 
1.2 тонни молока, зібрати 
0 тонн металолому. Для ве
ликої рогатої худоби мо
лодь відремонтує 300 квад
ратних метрів літніх табо
рів. У день «червоної су
боти» механізатор, член 
бюро обкому комсомолу 
Ніна Готик викопуватиме 
роботи на зекономленому 
кальному. ІІа заощаджено
му пальному працюватиме

завідуючим відділом 
комсомольських орга
нізацій Знам’янського 
міськкому комсомолу.-

У країни РЕВ
Діяльно готується до 

участі у Всесоюзному ко
муністичному суботинку 
присвяченому 110-іі річнії 
ці з дня народження В. І 
Леніна, комсомольсько-мо
лодіжна бригада імені 60- 
річчя ВЛКСМ складального 
цеху X» 101. Олександрійсь
кого електромеханічного 
заводу. Цей невеликий ко
лектив (дев’ять чоловії:) 
має добру славу на підпри
ємстві. Сім хлопців виборо
ли почесне право працю-

ЗАВОДІ
і якість, злагодженість і 
взаєморозуміння під час 
виконання тієї чи іншої 
операції. Це, а також 
прагнення перетворити 
нинішній рік у рік удар
ної праці, праці ло-ленін 
ському, зумовило успіх 
— раніше, ніж на.міча 
ли (до 110-ї річниці з 
дня народяіення В. І. Ле
ніна) ремонтники
В. Піньковського віпю- 
налн п’ятирічку. Повто
рити успіх кращого на 
Побузькому нікелевому 
комсомольсько - моло
діжного колективу праг
не більшість юнаків і 
дівчат підприємства.

вати з особистим клеймом, £, 
Уся продукція, виготовлю- ■ 
г>ана руками комсомол ьні п і 
приймається з першого к 
пред’явлення. ЇЙ присно:’ * 
но державний Знак якості

Нині ХЛОПЦІ робляіі- с 
профілактичний огляд ус ■ 
таткувания. щоб 19 квітня К 
ьоно працювало Лездогал 
по. День "Червоної суботі; ■ К 
стане днем високопрод'. :; К 
тивпої ираиі; члени комсо- Е 
мольсько-мололіжної НИ'О 
товлять електроприводів £ 
па 300 карбованців. Уся і 
продукція піде в країни Ж 
Ради Економічної В&агмо К 
допомоги.

М. ЯГОТИН, І 
секретар комсомоль
ської організації цеху Е 
№101 Олександрійсь

кого електромеханік- в 
ного заводу.

Галина КЛЯЦЬКА працює на Новгороднівсьній інкубаторно-птахівничій 
станції. Незабаром молода виробничниця рапортуватиме про дострокове еико- 
иання особистої п’ятирічки. В день «-червоної суботи» Галина, як і н колеги, 
працюватиме на робочому місці.

«ВИБИРАЮ СЕЛО ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ»
швачки, автослюсаря у вось
мому класі. Комбінат кілька 
разів на рік проводить 
профорієнтаційні дні. Навіть 
окремий кабінет відведено 
для занять. Професійною 
орієнтацією школярів тут 
займаються серйозно. Ад
же відомо: тільки тоді 
учень навчатиметься добре, 
коли сам вибере собі спе
ціальність.

Звичайно, кожен, хто жи
ве на селі, бачить роботу 
тракториста чи доярки. Та 
лише цього замало для то
го, щоб знати її. Інша річ, 
коли учень під час літніх ка
нікул (а то й після шкільних 
занять) допомагає батькам 
у полі, на фермі. Бін уже

психологічно підготовлений 
до роботи в сільському гос
подарстві і, як правило, не 
вагається при виборі спеці
альності. Декому ж потріб
на порада. І тут слово вже 
за викладачами комбінату. 
Вони повинні донести до 
майбутніх хліборобів при
вабливість і перспективи 
кожного фаху сільськогос
подарського виробництва: 
мізкуй, шукай, вибирай.

Загальновідомо, що уяв
лення школярів про профе
сії здебільшого надто по
верхові. Наприклад, чимало 
дівчаток мріють стати ар
тистками. На запитання, чим 
їх приваблює професія ар
тистки, еони відповідають

наївно, без вагань: тим, що 
можна зніматись у фільмах. 
Але не кожна знає, що пра
ця артистки — це і недоспа
ні ночі, і вічні пошуки своєї 
ролі, і виснажливі репетиції, 
це — і обмеження себе 
вільним часом протягом 
кількох місяців заради двох 
хвилин у фільмі... Тим-то не
знання часто призводить до 
сумних наслідків — баїа- 
тьом доводиться передчас
но залишати театральний 
вуз. А все тому, що юнак 
чи дівчина не були підго
товлені до вибору фаху, не 
знали його змісту, значен
ня, особливості.

Поверхові, неповні уяв
лення у бвгатьох і про меха

нізаторську професію. А на 
трактор молодь повинна 
йти теж за покликанням. 
Тільки тоді її не відлякува
тимуть солідол і солярка, 
поточні й капітальні ремон
ти. Але й покликання вини
кає тоді, коли обізнаний з 
кількома спеціальностями. 
Одна з них буде твоя. У 
профорієнтації важливо не 
тільки змістовно розповісти 
про професію механізаторе, 
а й прищепити любов до 
неї, переконати, що вена 
потрібна — рівень механіза
ції вирощування окремих 
культур уже на сьогодні 
зріс до 100 процентів, по
чесна — на прикладі кра-

Фото С. ФЕКЕНКА.

ЖИВЕШ НА СЕЛІ —

ЗНАЙ ТЕХНІКУ!

щих хліборобів села, райо
ну.

У комбінаті зробили все, 
аби восьмикласник не поми
лився у виборі. В кабінеті 
профорієнтації можна дові
датись про всі сільські спе
ціальності, про прийом на 
роботу, про умови та опла
ту праці в господарствах, 
про пільги, які надаються 
колгоспникам, про перспек
тивність тієї чи іншої про
фесії. Юнакам і дівчатам у 
цьому допомагає спеціаль
на установка професійної 
інформації. (Її використову
ють також і під час нав
чання: установка інформує 
про природно-кліматичні 

(Закінчення на 2-й стор.)<



із схпор.

Вже в перші місяці Ра
дянської влади В. І, Ле
нін, розробляючи плач 
створення основ соціаліс
тичної .економіки, вели
кого значення надавив 
організації праці, вмінню 
працювати. Вказуючи на 
винятково значення
НОЛу, він не раз підкрес
лював необхідність здій
снити реорганізацію пра
ці за останнім словом 
науки і техніки з викори
станням і врахуванням 
усіх надбань, залучити 
до цього вчених і спеціа
лістів різних галузей. 
Особливу роль В. І. Ленін 
відводив молоді, що при
ходить у виробництво.

•>

умови для 
відпочинку,

У НАШІЙ країні більше, 
ніж у будь-якій іншій, 

навчається юнаків і дівчат. 
Про цо свідчить статисти
ка. Минулого року а сис
темі профтехосвіти підго
товлено 4//1 тисячу квалі
фікованих робітників, тех
нікуми випустили 1228,4 
тисячі чоловік із серед
ньою спеціальною осві
тою, а вузи — //1,5 тисячі 
чоловік з вищою освітою

Кваліфікованих робіт
ників готують також без
посередньо на підприєм
ствах. іак, дуже ефектив
ною виявилася система 
професійного навчання, 
яку запровадили на Вол
зькому автомобільному 
заводі. Окремі елементи 
її прижилися на підпри
ємствах нашої області — 
кіровоградських заводах 
«Червоне зірка» і радіо- 
виробів, у виробничому 
об'єднанні “

. вугілля».
Технічний 

трзбує не тільки 
кількості спеціалістів (ін
женерів, економістів, учи
телів), а й робітників — 
головної продуктивної си
ли. Ось чому щороку в 
лави робітничого класу 
країни вливається чотири 
мільйони молодих трудів
ників. На підприємства, 
будови, з організації, ус
танови обласного центру 
щороку приходить понад 
дві тисячі юнаків і дівчат. 
І від того, як їх прийняли 
у свої лави кадрові робіт
ники, як їх зустріли адмі
ністрація, громадськість, 
як їх навчили працювати, 
залежить багато що.

«Олександрі я-

прогрес по- 
більшої

Л ЕН ІНСЬК й КНИГ» В НДР

1922 р.

(Фотохроніка

’Ч

!=

Вивченню тпорів В. І. Леніна в Ні
мецькій Демократичній республіці на
дається великого значення. Берлінсь- 

ч«е видавництво суспільно-політичної 
літератури «Діц-ферлаг» випустило 
праці великого вождя загальним ти
ражем п'ятнадцять мільйонів при
мірників. У період з 1955 по 1902 рік 
було здійснено видання творів в 1 
Леніна. Відтоді воно кілька разів пере
видавалося. Всього було випущено 

кпептри мільйони Примірників.
До 100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна «Діц-ферлаг» підготувало для 
читачів десятитомний листів Володи
мира Ілліча. Таким чином, усі праці 
що ввійшли до п ятого російського ВИ- 
даная творів В. І. Леніна, е тепер і ні
мецького мовою. Це найповніше зі- 
бр.ппія творів В. І. Леніна німецькою 
мої-ою можна знайти в усіх найбіль
ших бібліотеках світу.

РАТАУІ.

Великий інтерес в ІІДР викликала 
перекладена з російської біографія 
В. І. Леніна. До кипі и, випущеної пів- 
мільйоипим тиражем, увійшли також 
численні спогади друзіз, соратників і 
рідних Ілліча.

До 110-ї річниці з дня народження 
засновника Радянської держави «Діц- 
ферлаг» випустить великий альбом 
«Ленін у Німеччині», який розкаже 
про ДІЯЛЬНІСТЬ вождя російського 
пролетаріату під час його перебулий- 
І1Я в Німеччині, про його зустрічі з 
керівниками німецького робД-ціичого 
руху Розою Люксембург. Кларою Цет- 
кін. Августом Бебелем.

Хорст РЕННХАК, 
німецький публіцист. 

(Панорама НДР—АПН).

„Молодяй комунар“

Наведемо такі прикла
ди. Розвиток Кіровограда 
залежить від того, як пра
цює кожен із нас — інже
нер чи слюсар, продавець 
чи шофер, лікар чи про
ектувальник. Чим краще 
виконаємо ми свою робо
ту, чим ефективнішою во
на буде, тим більші кошти 
можна виділити на розви
ток міста. А чим кращі 

. виробничі, житлово-побу- 
тозі умови, 
культурного 
тим продуктивніша праця.

- Кіровоградці трудяться 
з кожним роком успішні
ше. За чотири роки п'яти
річки обсяг промислового 
виробництва зріс на 500 
млн. карбованців, у тому 
числі за минулий рік — 
майже на 56 млн. При цьо
му одна третина його на 
рахунку молоді. Лише то
рік країна одержала від 
трудівників міста 86,6 ти
сячі сівалок, 48,5 тисячі 
друкарських машинок, 
17,4 мільйона гідронасо
сів різних систем та бага
то іншої продукції. На 112 
мільйонів карбованців 
більше, ніж за відповід
ний період дев'ятої п'яти
річки, вироблено товарів 
культурно-побутового й 
господарського вжитку. 
Нині 113 видів виробів ви
пускається з державним 
Знаком якості.

почуття 8ІДП0- 
за свій колек- 
місто. Багато

8. І. Ленін особистим 
прикладом показував, як 
треба організувати' свою 
роботу: наперед розписа
ний розклад роботи, ра
ціонально використання 
кожної робочої хвилини, 
вміння перздавати това
ришам свою енергію, на
снагу, обізнаність у спра
вах державного апарату, 
в розвитку народного гос
подарства.

ПРАЦЮВАТИ, добивати
ся хороших результа

тів у всіх сферах вироб
ництва допомагає супер
ництво молоді за звання 
«Кращий комсомольсько- 
молодіжний колектив», 
«Кращий по професії», 
«Бригада відмінної якос
ті». Молодь, як і всі тру
дівники Кіровограда, бере

активну участь у змаганні 
за місто високопродуктив
ної праці, високої культу
ри і зразкового громадсь
кого порядку, започатко
ване з ініціативи колекти
вів заводів «Червона зір
ка» і тракторних гідроаг
регатів. Перевага цього 
руху якраз у тому, що він 
допомагає успішно роз
в'язувати весь комплекс 
завдань — від виробниц
тва до благоустрою, по
рядку на вулицях, виховує 
у кожного 
відальності 
тив і рідне 
колективів уже нагрома
дили певний досвід орга
нізації руху за підприєм
ство високої продуктив
ності праці, високої куль
тури і зразкового поряд
ку. Найкращі результати 
він дає там, де комплекс
но підходять до цієї спра
ви.

На заводах тракторних 
гідроагрегатів, друкарсь
ких машин і ряді інших, 
наприклад, розроблено 
плани організації змаган
ня, які передбачають кон
кретні заходи для підви
щення ефективності ви
робництва, поліпшення 
умов праці і відпочинку 
трудівників, для активного 
залучення 
робництв, удосконалення 
виховної 
неї. Взаємозв'язані питан
ня вирішуються паралель
но. Про ефективність та-’ 
кого підходу можно суди
ти з того, що названі під
приємства успішно справ
ляються з виробничими 
Завданнями, підвищують 
культуру виробництва, 
планомірно ведуть роботу 
по поліпшенню культурно- 
побутових умов робітни
ків. Ці колективи, в тому 
числі їхні комсомольські 
організації, можуть бути 
прикладом для багатьох, 
як треба втілювати в жит
тя ленінський тезис «Учи
тися працювати».

молоді з ви-

роботи серед

А. ГУДСКОВ, 
завідуючий відділом 
Придніпровського від
ділення УФ НД1 пра
ці, кандидат еконо
мічних наук.

В. І. ЛЕГШІ

У ГОРК А X.

СЕРПЕНЬ —

ВЕРЕС Е II Ь

Експедиція
^^иМК»«Подвиг»

Операція «Пам'ять»
Через місяць після віро

ломного нападу фашист
ської Німеччини на нашу 
країну будівельний май
данчик Нам ямського цук
рового заводу, який знахо
дився за кілька кілометрів 
від залізничної станції 6с- 
лінська Пензенської облас
ті, був вибраний для спо
рудження нового підпри
ємства.14 серпня 1941 року, ко
ли наші війська вели за
пеклі бої з фашистами, до 
Кам’янки приїхала велика 
група робітників, інжене
рів, техніків кіровоградсь
кого заводу «Червона зір- 
на» на чолі з директором 
підприємства М. Н. Шинка- 
ревичем і головним інже
нером І. М. Єськовим. Того 
ж місяця на будівельний 
майданчик прибули пра
цівники запорізького заво
ду «Комунар».

ПІД
ПЕНЗОЮ

У свій час у Приволзь- 
кому видавництві вийшла 
книга О. і П. Васильєвих 
«Розиовідь про твій за
вод», де йшлося про <Бе- 
лінськсільмаш». У книзі я 
знайшов знайомі імена 
черво позор і вці в І. Б. Мар
кова, С. Т. Ромаиовського, 
І, Ю. Нємєнова, І. М. За- 
рувинською та інших. Це 
їх зусиллями зводилися 
стіни, настилалися підло
ги, ремонтувалося і вста
новлювалося обладнання 
нового заводу... Запрацю
вала електростанція від 
двох старих локомотивів 
по 75 кінських сил. Уже в 
грудні 1941 року «Бє- 
лінсьцсільмаш» мав дані 
фронту першу партію 
зброї. Люди розуміли важ
ливість поставленого перед 
п.чми завдання, змінні нор
ми виконували на 200 — 
300 процентів. До верста
тів ставали підлітки. Пере
дові виробничники вступа
ли до лав Комуністичної 
партії.

І от із заводу на фронт 
пішли міни, снаряди, авіа
бомби. На них написи: «За 
Батьківщину!», «За Украї
ну!», «Смерть фашистам!». 
1 Радянська Армія громи
ла па фронтах ворога, ви
зволяла від гітлерівців мі
ста і села.

А навесні 1943 року з 
підприємства під урочисті 
вигуки «Ура!» на руках 
викотили... першу кінну сі
валку. Червбнозоріаець 
А. Ф. Копчинський очолив 
бюро підготовки виробниц
тва сільськогосподарських 
машин. Завод працював і 
для фронту, і для тилу.

Самцрїддашій труд чер- 
вонозорівців на пензенсь
кій землі відзначений на
городами Вітчизни: І. М, 
Єськов, який став дирек
тором «Бєлінськсільмашу», 
одержав орден Леніна, го
ловний енергетик- С. Т. 
Ромаиовськин — орден 
«Знак Пошани».

Після перемоги одні 
евакуйовані повернулися 
на рідний завод «Червона 
зірка», інші вирішили за
лишитися на «Бєліпськ- 
сільмаші», який .перейшов 
па випуск сільськогоспо
дарських маишн. • ■

Хочу детальніше сказа
ти про А. Ф. КопчинськоіО. 
Ще 1940 року за створення 
нових посівних машин па 

«Червоній зірці» його пріз
вище було занесено до 
Книги пошани Всесоюзної 
сільськогосподарської вис
тавки, а за такс ж досяг
нення на «Бєлінськсільма- 
ші» А. Ф. 
удостоївся 
премії СРСР.

Такі люди 
трудовий подвис у дні* вій
ни; їхні діти і внуки про
довжують велику справу 
тепер.

1<оп‘пінський
Державної

й творили

М. НОЖНОЗ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

З кзііпея І&8О року

«ВИБИРАЮ СЕЛО
ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ,

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.)

закономірно, 
комбінату — 
спеціалістів і 
знання.

умови всіх областей респуб
ліки, дає відповіді на запи
тання з агрономічної “и 
зоотехнічної науки тощо).

— Я викладаю тракторну 
справу, — каже директор 
М. І. Ковальчук. — Заціка
вити хлопців професією ме
ханізатора можна кількома 
способами. Найефективні
ший — запросити їх на від
критий урок завтрашніх 
трактористів. Тут восьми
класників захоплює робота 
безпосередньо з механіз
мами. У кожного загоряють
ся очі, коли він бачить, як 
старшокласник самостійно 
розбирає і складає двигун 
трактора, лагодить коробку 
передач. Тоді він і сам за
хоче взятися за конкретну 
справу.

КАБІНЕТ знайомства з 
професіями призначе

ний для восьмикласників. 
Та це не значить, що в де
в’ятому профорієнтацію 
відсувають на другий план. 
Ні, її проводять ще напо
легливіше. Зрозуміло й те, 
що не всі учні після закін
чення комбінату працюва
тимуть на селі. У середній 
школі одних захоплює фізи
ка, других — математика, 
третіх — література. Части
на з них (половина — уточ
нює трирічна практика Уль
яновського міжшкільною) 
стануть спеціалістами інших 
галузей народного госпо
дарства. Це 
Завдання ж 
знайти своїх 
дати їм міцні

Навчання йде у двох нап
рямах — теоретичному й 
практичному. Попередня 
публікація розповідала про 
те, як старанно відбирали і 
готували викладачів для 
комбінату. Тому-то теоре
тичні знання учні отриму
ють добрі. Хотілося б у 
кількох словах сказати про 
останній, особливо важли
вий напрям — практичний. 
Йому приділяють значну 
увагу. Із самого початку 
свого існування заклад на
лагодив тісні контакти з ба
зовими господарствами.

— Найбільше навчального 
часу завтрашні оператори 
машинного доїння прово
дять на фермах колгоспу 
імені Шевченка, — під
тверджує сказане сище ви
кладач Л. Г. Кирилюк. — 
Кожна з п'яти груп має сво
го наставника. Дівчатка не 
тільки переймають досвід 
господарювання у старших, 
а й самі прибирають примі
щення корівників, роздають 
корми, 
готують їх до 
же, на 
доярки 
лять учнів 
раціонами годівлі, гігієною 
догляду худоби. Ті знання, 
яких школярі набувають під 
час теоретичних занять, по
глиблюються, закріплюють
ся на фермі. А зробив не
правильний крок — настав
ник порадить, підкаже. В 
тому, що в колгоспах за ос
танні два роки зросло чис
ло молодих доярок, заслуга 
й Лідії Маковійчук, Галини

доглядають корів, 
доїння. Тут 

фермі, досвідчені 
практично знайом- 

із щоденними

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«ПРИКРІ 
УПУЩЕННЯ»

Так називалася стаття, 
надрукована в «Молодо
му комунарі» 19 лютого 
цього року. В пій було під
дано критиці недостатню 
методичну й теоретичну 
підготовку пропагандиста 
Т- Г. Ситника.

Як повідомив редакцію 
секретар парткому заводу 
«Червона зірка» Ю. Пу-

Богдана 
Андрій 

Пилипенко 1 
молочнотовар-

соціа-

Паранюк, Олени Мэко»>. 
чук. Наші дівчата люблжгь 
і поважають своїх нввчж 
телів.
Подібні стосунки комбі. 

лату й з іншими базовими 
господарствами.

Любити рідну землю, 
примножувати її багатства 
своєю працею школярів 
учать на прикладі жигг, 
кращих земляків району. 
Пропаганда передового 
досвіду правофланговими 
виробництва входить д0 
програми навчального про
цесу. Зустрічі з Героями 
Соціалістичної Праці райо
ну (їх знає-кожен комбіна- 
тівець — портрети хліборо
бів Із золотою зіркою на 
грудях вивішено в коридо
рі навчального корпусу* 
орденоносцями відчутно 
впливають на формування 
життєвої позиції у старшо
класників, викликають ба
жання продовжити їхню 
справу. Тільки за останній 
час гостями комбінату були 
доярки-чотиритисячниці, ка
валери ордена Леніна бри
гадир тракторної бригади 
колгоспу імені 
Хмельницького 
Маркович 
бригадир 
ної ферми відділка «Шам- 
раївський» Ульяновського 
бурякорадгоспу С. Г. Тита
ренко, переможець 
лістичного змагання серед 
тваринників району минь^ 
лого року Раїса Попадик. * 

Учні навчально-виробни
чого не тільки запрошують 
до себе а гості, вони й самі 
влаштовують екскурсії до 

господарств. Нещодавно 
їх гостинно приймали в бу
динках тваринників трудів
ники колгоспів імені Фруч- 
зе, імені Карла Маркса.

Докладне, всебічне зна
йомство зі своєю майбут
ньою професією змуїлує 
школярів серйозно • стави
тись до неї. Це засвідчу
ють так звані тижні по спе
ціальності. До них готують
ся заздалегідь, консульту
ються з викладачами. Кож
ному в невеличкій розпові
ді хочеться довести, що він 
знає найбільше, кожен 
прагне якнайпереконлизі- 
ше засвідчити свою вірність 
майбутньому фаху. На сло
вах зробити це не легкої 
тому кращих1 по професії 
визначає щорічний конкурс. 
Спочатку він проходить у 
групах, далі — загально- 
комбінатівський. При цьому 
шліфується професійна 
майстерність, зростає ба
гаж теоретичних знень.

— Нинішній випуск викли
кає на змагання молоди^ 
виробничників району, — з 
гордістю каже Микола Іва
нович. — Такий конкурс 
проводитиметься на базі 
якогось колгоспу вперше за 
три роки. І хай навіть не 
стануть учні переможцями, 
але вже те, що вони сміли
во зробили цей виклик, 
свідчить: у колективні гос
подарства збирається при
йти гідна зміна батькам.

(Далі буде).
В. БОНДАР, 

спецкор «Молодого 
комунарам.

хар, критику визнано 
справедливою. Статтю об- 
говорено на засіданні ради 
кабінету політосвіти парт
кому і па семінарі пропа
гандистів комсомольської 
політосвіти. Партійне бю 
ро ливарного цеху також 
заслухало на своєму засі
данні комуніста Г. Г. Сит
ника про виконання ним 
партійного доручення. Во
но вказало йому на необ
хідність ретельнішої під
готовки до занять. Пропа
гандистові подано мето
дичну допомогу.



З квітня 1980 рожу —__________ 1______ - „Молодий комуняри

Степові криниці IПОГЛЯД

СТО ДОРІГ —
ОДНА ТВОЯ

РЕПОРТЕР ТРЕБА ЗНАТИ

З о тор,---------- -

Свято птахів
відбулося нещодавно в 
середній школі № ЗО 
м. Кіровограда.

Учні читали вірші про 
природу, виступали в 
костюмах різних птахів, 
вітали прихід весни. Ор
ганізатором цього свята 
були юннати, гуртком 
яких керує вчителька 
біології Раїса Тимофіїв
ка Нестеренко,

Гурток працює вже 
кілька років і вважаєть
ся одним з иайпопуляр* 
ніших у школі, Все по
чуте й побачене тут при
щеплює ДІТЯМ любов до 
рідного краю, природи, 
вчить їх оберігати її так, 
як це робив В. 1. Ленін.

Юннати допомагають 
Кіровоградському ліс
ництву. Вони вже впго-
товилн і прилаштували 
на деревах п’ятдесят 
шпаківень.

А влітку в лісах мож
на зустріти дбайливих
«зелених патрулів».

М. ПЕТРЕНКО, 
помічник лісничого 
Кіровоградсь кого 
лісництва.

Криниці... Ми звикли ба
чити їх при дорогах. Су
часні, модерні, як ця, що а 
на фото, з чудернацькими І 
журавлями і маленькі, не- (І 
помітні, з позеленілими З 
вже цямринами, але з та
кою прозорою і смачною 
водою. З кухликами чи 
простими склянками, зали
шеними чиєюсь доброю 
душею. Ми не знаємо, хто 
і коли винопаа їх, хто про
бив у сухій степовій землі 
ці животворні оазиси, але 
ми завжди лишаємося 
вдячними тим людям за 
хвилини перепочинку біля 
їхніх криниць.

Згадаймо народну твор
чість. Згадаймо пісні, вір
ші, поеми, що стали кла
сикою. В більшості з них 
ви натрапляєте на крини
цю.

Але згадаймо й народну 
мудрість: «Не брудни кри
ниці, бо схочеш водиці». І 
хіба не болітиме нам за
смічена криниця на пере
хресті доріг біля Знам'ян
ки Другої, занедбана — 
біля села Підлісного, що в 
Олександрівсьному районі, 
закидана жабуринням і 
висохла — у Великій Вис- 
ці? -.

Будемо відверті, кри
ниць стає менше. А ми 
часто байдуже проходимо 
повз їх залишки, скрушно
хитаємо головою, 

Криниці... Благословен 
хай буде той, хто викопав 
вас, тричі благословен — 
хто збереже вас.

Д. СТЕПОВИЙ.

ЯКЩО ЗМІЯ
Що рокити, коли вас 

укусила змія? На жаль, 
точних рекомендацій щодо 
цього дати поки що не 
можна. За цю безпоміч
ність, за даними Всесвіт
ньої організації охорони 
здоров’я, людство ЩОДНЯ 
розплачується ЗО тисячами 
життів,

Винайдені сироватки, 
а.іе ж далеко не колений, 
ішіжджаючи на заміську 
прогулянку, бере з собою 
шприц і ампули. Недавно 
австралійські вчені розро
били методи уповільнення 
дії зміїної отрути на люд
ський організм. Для цього 
на місце укусу треба на
класти шину чи лубок 1 
дуже міцно перебинтувати. 
Але не завжди ж під ру
кою є підходящий матері
ал. До того ж не молена не 
враховувати псилохогічно- 
го фактора: укушена коб
рою чи мамбою людина 
для власного порятунку 
має в розпорядяееипі лише 
кілька хвилин!

Та ось багато африкан
ських народів, що живуть 
в умовах, де зустрічі з не
безпечними рептиліями — 
справа буденна, заздале
гідь готують себе до їхніх 
укусів. Англійський місіо
нер А. Т. Брайант, який 
поселився 1883 року серед 
зулусів, зазначав, що ба
гато людей із тих, що йо
го оточували, зовсім не 
f>eaгyвaли на укуси змій, 
иші переносили їх досить

ВКУСИЛА...
легко. Отлее. зулуси зиее 
■годі вміли проводити ефек
тивну профілактику проти 
дії зміїної отрути. 1 що 
найважливіше, неписьмен
ні зулуські зцілителі йшли 
приблизно тим же шляхом, 
що й сучасні медики. Сіль
ські лікарі, або іп’яіин, 
як їх називають мовою 
цього народу, виловлюва
ли і вбивали найрізнома
нітніших змій, сушили їх, 
а потім перетирали в поро
шок. його і вживали з ме
тою виробити імунітет. 
Правда, коток порошок, 
твердили ін'янги, допома
гає від укусу тільки тієї 
змії, з якої він приготова
ний.

Крім того, зулуси вияви
ли, що від укусів мамби 
допомагає коріння І насін
ня невеликого деревця 
блювотного горіха. Тепер 
відомо, що отрута у мамби 
нервово-паралітичної дії, а 
з блювотного горіха нині 
добувають стрихнін — сти
мулятор нервової ДІЯЛЬ
НОСТІ.

Однак головне в народ
ній медицині зулусів .— 
профілактика, котра ши- * 
роко проводиться ін’янга- 
ми серед одноплемінців. 
Це. очевидно, і є пайреаль- 
ніїшш шляхом боротьби 
проти згубної дії зміїної 
отрути.

М. КНЯЗЬКОВ.
(ТАРС).

фЛ ЕДАВНО з Олександрії 
проводився конкурс 

професійної майстерності 
серед молодих продавців 
магазинів міста та учениць 
технічного училища № 3. 
Переможцем стала учени
ця ТУ-3 Наташа Стрельцо
ва- Друге і третє місця 
зайняли відповідно про- 
дааець відділу «Взуття» 
магазину «Дитячий світ» 
міськзмішторгу Дня Чих- 
рак та продавець універ
магу відділу робітничого 
постачання Юлія Черни- 
шова.

МОЯ ПРОФЕСІЯ— 
ПРОДАВЕЦЬ

Н. Стрельцову нагород
жено дипломом Олександ
рійського міськкому ком
сомолу, їй вручено без
платну путівку до табору 
відпочинку «Юність» в 
а Алушті. Найчарівлмві- 
шок> учасницею конкурсу 
одностайно визнано Лідію 
Піранкову, продавця уні
вермагу «Ювілейний».

Після змагань я запита
ла Наташу Стрельцову:

— Якими якостями, на 
ваш погляд, повинен воло
діти’ сучасний продавець?

— Насамперед, він по
винен добре знати прави
ла радянської торгівлі, ма
ти гарний смак, слідкувати 
за новинками моди, доб
розичливо ставитись до 
ПОКУПЦІВ. ВІН МУСИТЬ ЩЭ- 

денно турбуватись про 
підвищення своєї кваліфі
кації.

А ось як відповіла на 
запитання «Ми приносить 
вам задоволення робота?» 
Аня Чихрак:

— Звичайно. Щодня 
спілкуюся з наймолодши
ми покупцями. А для мене 
найбільша радість бачити 
на обличчі малюка, який 
стискає з руках потрібну 
покупку, вдячну усмішку.

На конкурс професійної 
майстерності були запро
шені випускники середніх 
шкіл міста. Декому, мож
ливо, він допоможе вибра
ти професію.

С. ЕВТУШЕНКО, 
секретар комітету
комсомолу відділу 
робітничого постачан
ня.
м. Олександрія.

Г анс-Крістіан
АНДЕРСЕ і

ДО 175-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

«Немає на сзіті такої 
людини, якій хоч раз у 
житті пе усміхнулося б 
щастя, — твердив Ганс- 
Крістіап' Андерсен. — 
Тільки до пори до часу 
щастя це ховається там, де 
ного менше всього споді
ваються знанні». Так і 
щастя самого Андерсена 
причаїлось, за його слова
ми; у звичайній гусячій 
пір’їні, якою він писав 
свої книги.

Довгі роки письменник 
вважав себе драматургом, 
романістом, поетом і 
страждав, коли його твори 
пе мали успіху. Щастя 
прийшло до нього тільки 
разом із казками. Вій зро
зумів, що — казки — йо
го «блискуче, найкраще в 
світі золото, те золото, що 
виблискує вогником у ди
тячих оченятах, дзвенить 
сміхом із дитячих усг і з 
уст їхніх батьків».

Андерсен створив понад 
170 казок та історій, які 
стали улюбленим читан
ням дітей і дорослих. А 
його п’ять романів, більше 
двадцяти п’єс, вісім до
рожніх нарисів і незлічен
на кількість віршів зали
шилися лише віхами па 
творчому шляху, тому що 
робота над ними допома
гала відшліфовувати його 
головне обдаровання.

Великий казкар наро
дився у Данії в провінцій
ному місті Оденсе па ост
розі Фюн. Сіні чоботаря і 
пралі, житель міської око
лиці, він з дитячих літ пі
знав гіркоту і принижения 
бідності. Маленький Ганс- 
Крістіап чув . від старих 
прядильниць і знайомої 
служниці багато народних 
казок, пісень і повір’їв, які 
ожили потім у його кни
га х.

Чотирнадцятирічний Ан
дерсен приїхав до Копен
гагена один з кількома та
лерами в кишені. Він на
магався стати співаком, 
танцюристом, поетом, дов
го бідував. Казки народи
лись потім, і тільки воші 
принесли Лндерсейу і за
служений успіх, і визнан
ня, і достаток.

У казці «Зелені крихіт
ки» Андерсен частково 
відповів на запитання, чо
му вій звернувся до цього 
жанру. «Кожну річ слід 
називати її справжнім 
іменем, -- писав він, — і

якщо вже це пе вдається в 
реальному житті, то треба 
зуміти хоча б у казці»,

Андерсен втілює в каз
ках свій ідеал, створює в 
них особливий світ, де 
торжествують справедли
вість, добро і людська гід
ність.

ЦІ гуманістичні принци
пи лягли в основу першо
го збірника Андерсена 
«Казки, розказані для ді
тей». Другий збірник на
зивався «Нові казки». Сю
ди ввійшли в основному 
вже не перероблені старо
винні легенди, а казки, 
придумані самим письмен
ником. Вони викривали су
спільні пороки, були спов
нені сучасного змісту і со
ціальної критики. Нескін
ченно розширився діапазон 
казки, в неї широким пото
ком увірвалося буденне 
життя.

Особливо яскраво про
являється жанрова різно
манітність казки в остан
ньому збірнику Андерсена 
«Нові казки та історії». 
Норвезький письменник 
Бйористьєрне Бнорпсоч 
чудово визначив суть цих 
творінь Андерсена. «Абсо
лютно неправильно,- — пи
ше він, — називати те, що 
тепер пише Андерсен, 
«казка»... Тепер, після то
го, як Андерсен уже не 
раз відходив від жанру 
роману, драми, філософ
ського оповідання лише 
для того, щоб дати всім 
цим придушуваним паро
сткам пробитися, як дубу 
крізь скелю, па іншому 
місці, тепер у нього, ба
чить бог, і драма, і роман, 
і філософія є в казці. Тс, 
що цс більше не казка — 
само собою зрозуміло. Цс 
— щось андерсенівське і 
зовсім невідоме в літера
турній аптеці...»

Всесвітня слава прийшла 
до Андерсена ще при жит
ті.

У Данії, де найдовше не 
визнавали таланту пись
менника, його обрали по
чесним громадянином рід
ного міста Оденсе. Помер 
Андерсен 1875 року. За 
труною’ великого казкаря 
йшли бідняки і знать, сту
денти і міністри, посли і 
датський король. У країні 
в цей день було оголошено 
національний траур.

Л. БРАУДЕ.

СПІЛІ

І
І
І
І
І
І

ВЛАСНІ фестивалі 
шкільних драматич

них колективів та худож
ніх агітбригад відбува
ються не так уже й часто 

раз на чотири роки, а 
коли й рідше. Зрозуміло, 
Що від кожного такого 
заходу ми чекаємо бага
то. Чекаємо нових імен, 
оригінальних робіт, сен
сації, зрештою. Бо шкіль
на художня самодіяль
ність — явище досить 
рухливе, тож склад її 
учзсникіс змінюється ма
ло не щороку.

Цьогорічний фести
валь, зауважимо відразу, 
виправдав надії лише 
частково. Почнемо з те
матики вистав і виступів.

Вона е більшості ви
падків застаріла. Перева
жають знайомі нам, на
віть уже дещо банальні 
сюжети, статичні спзк- 
таклі, де мало руху, ек
спресії. Скажімо, колек
тив Інгуло-Кам’янсьної 
середньої школи Новго- 
Родніеського району
взявся за постановку яв
но непосильної йому п’є
си Ю, Костюка «Старі та 
малі», тим-то під час пе
регляду вистави і гляда
чі, і жюрі відверто нуди
лися. Прикро вразило те, 
Що на фестивалі майже 
не було злободенних тво
рів із шнільного ЖИТІЯ, 
Що, мені здається, перш 
за все має хвилювати 
юних аматорів. Винятком 
тут можна назвати лише 
виставу гурткіеців Віль- 

іранського Будинку піо
нерів «їхав Буня у Євро
пу» за п’єсою М. Назаро
ва.

Приємно відзначити, 
що репертуар багатьох 
агітбригад пов’язаний з 
підготовкою до ленінсь
кого ювілею, 35-річчя Пе
ремоги, Московської
Олімпіади. Але частіше 
вся розповідь складаєть
ся з одних і тих же мо- 

КОМУ Ж ШУКАТИ ТАЛАНТИ?
ментіз — початок століт
тя, революція, громадян
ська, Велика Вітчизняна, 
сьогодення. Можна поду
мати, що хтось спеціаль
но нав’язав цю схему ко
лективам. Власне, сама 
вона не несе нічого пога
ного, якраз навпаки, по
декуди виручає — і от 
від виступу до виступу 
повторюються одні І ТІ 
ж поетичні рядки, ПІСНІ, 
мелодії. Не пізнаєш і не 
скажеш після хто ви
ступав (у рамках схеми 
важко бути оригіналь
ним). На цьому тлі вигід
но вирізняється агіт
бригада Світлозодської 
десятирічки № 3 «Про
мінь» (керівник Т. В. Бе- 

техтіна).
я» ЄЖИСУРА і культура 
* сцени, Ноли мова за
йшла про те, який драма
тичний колектив можна 
назвати кращим, жюрі 
було одностайним — ко
лектив Рівненського Бу
динку піонерів Новоукра- 
їнського району. Гуртків- 
ці показали виставу за 
п’єсою Я. Сербіна «На
каз виконано» (режисер

Післямова до фестивалю»
О. Ніколаснно). Чим ви
діляється ця робо
та? Передусім умілою ре
жисурою. Це повністю заі 
кінчений спектакль — 
грим, костюми, деко
рації. Юні артисти зуміли 
створити образи неза
лежно від своєї особис
тості, словом, зуміли пов
ністю перевтілитись. На
віть для старшокласників 
це не так просто. До кра
щих можна віднести вис
таву за п’єсою Ф. Сусло- 
парової та С. Завельсь- 
ної «Вистава відбудеть
ся» (режисери М. М. 
Кривцова та А. Горбатий) 
— Світловодська середня 
школа Мі 3, «Білу троян
ду» Бела Юнгера у ви

конанні драмгуртівців 
Скалівсьно-хутірської де
сятирічки Новоархангель- 
ського району (режисер 
В. В. Положаєнко). ЗІд- 
що режисери цих колек
тивів або мають спеці
альну освіту (О. Нікола- 
енко), або«», працюють із 
ними не один десяток ро
ків (М. М. Кривцова і 
В. В. Положаєнко). Від
криття фестивалю — Ан

дрій Горбатий. Десяти
класник, він уже пробує 
сили в режисурі.

А в більшості ссоїй 
шкільні режисери — но
вачки, люди, які раніше 
з режисурою ніколи не 
стикалися. І жаль було 
дивитися, коли, скажімо,, 
виступом агітбригади 
ОнуфрІЇЕСЬКОЇ середньої 
школи керували з-за ку
ліс, махаючи зошитом 
(зошит той було видно 
глядачам) і підказуючи 
(було чути), коли учасни- 
ни цільна разів переодя
галися за лаштунками, 
добре тани їх смикаючи 
і створюючи затяжні пау
зи. В результаті загалом 
непогана програма вийви- 

лася сіренькою. А про 
яку культуру сцени мож
на говорити, коли агіт
бригада «Супутнин» Пст- 
ріссоної десятирічки ви
йшла на підмостки в зов
сім невдало підібраному 
одязі і почала категорич
но переконувати глядачів 
і жюрі в тому, що «все 
найкраще — о Петрово
му!»

Мова йде про те, що,

мабуть, слід було б, ска 
жімо, при обласному ін
ституті вдосконалення 
вчителів періодично про
водити навчання керівни
ків шкільних художніх 
агітбригад і драматичних 
колентивів. 1

я НАРЕШТІ, про масо-
и вість. Цьогорічний 

•фестиваль був досить 
представницьким. Але це 
— порівняно з попередні
ми. Не приїхали учасни
ки з Устинівсьного, Зна- 
м'янського, Ульяновсько
го, Гайворонського, Голо- 
ванівсьокго, Новомирго- 
родського, Компаніївсь- 
ного, Долинського, Кіро
воградського районів. Як 
бачите, багато. А жаль.

театрів 
сьогоднішні 

не 
можливість, 

прийти

Тут є цікаві своєрідні ко
лективи, участь яких 
значно збагатила б паліт
ру фестивалю.

А тепер повернемось 
до початку нашої розмо
ви, Пам'ятаєте слова: 
«... чекаємо нових імен, 
оригінальних робіт, сен
сацій. зрештою»? Хто че
кає? Звісно, гли, глядачі. І 
тут, мені здається, з іще 
більшим інтересом мали 
б чекати такої події про
фесіонали, маються на 
увазі колективи обласно
го драматичного театру і 
театру ляльок. Одночасно 
з фестивалем, про який 
мова, проходив і фести
валь шкільних -------- -
ляльок. Бо ___ ___
талановиті школярі, 
виключена 
завтра можуть . .
до них. Важливо вчасно 
помітити 1 підтримати 
їх. Представникам згада
них театрів організатори 
— працівники обласного 
Палацу піонерів — від
водили досить скромну 
роль — просто сказати 
своє вагоме слово пос
ланцям шкільної худож
ньої самодіяльності об
ласті. Але в жюрі сиділи 
лише працівники Пала
цу піонерів і кореспон
дент обласної ---------
ної газети, 
театрали 
них того 
ний.

молодіж- 
Запрошені 

не з'явилися. У 
дня... був вихід-

д. БОН^^вяЛ
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відкритих
дверей

У жовтні нинішнього 
року своє п’ятдесятиріч
чя відзначатиме Кірово
градський педагогічний 
інститут п г'
Пушкіна, 
ців якого . . 
телямн у школах Кіро- 
воградіцини та інших об
ластей республіки.

Напередодні ювілею у 
вузі проходять дні від
критих дверей для ви
пускників усіх факульте
тів. У стінах рідного ін 
ституту зустрічаються 
колишні однокурсники.

імені О. С. 
тисячі виховав 
працюють учи-

Н а знімку: поруч Із деканом педагогічного 
факультету С. Г. МЕЛЬНИЧУКОМ вони знову 
відчули себе студентами...

Фото Г. СТОБЕРСЬКОГО.

ЯРМАРОК «ТУРИСТ 80»
Стало доброю традицією щовесни про

водити ярмарки по продажу туристських 
путівок.

«Турист-30», яний організували Кірово
градська обласна рада по туризму і ек
скурсіях та бюро подорожей і екскурсій, 
відвідали сотні трудящих обласного цент
ру і навколишніх районів.

У програмі ярмарку — продаж путівок 
на різноманітні маршрути 
г._ "..... ".
з місцевкомами профспілки.

Егл:;:::::" --------
зи Закарпаття, Прибалтики, 
ського узбережжя Криму.

Багатолюдно було і біля 
марну «Продаж путівок на ....................
бази». Тут відвідувачі купували путівки 
в Ялту, Алушту, Адлер, Новий Афон...

Ще в одному місці на ярмарку було 
людно і гамірно — біля столу, де розіг
рувалась лотерея. Щасливий білет випас 
учневі другого класу Знам’янської се
редньої школи № 2 Ігореві Цховребашві- 
лі. Хлопчик виграв путівку на турпоїзд 
за маршрутом «Кіровоград — Севастополь 
— Феодосія — Кіровоград».

Всього на ярмарку було продано путі
вок і виписано рахунків на суму близь
ко сімдесяти тисяч карбованців.

Г. ЮР’ЄВ.
На знімку: І. ЦХОВРЕБАШВІЛІ зі 

щасливим виграшем.
Фото В. ГРИБА.

за готівку і 
по перерахуванню, укладання договорів 
з місцевкомами профспілки.

Великий попит мали путівки на турба- 
Чорномор- 

розділу яр- 
арендовані

РАДІОСПОРТ ЧЕМПІОНИ З КІРОВОГРАДЩИНИ

ПЛАВАННЯ

Республіканський слорі- 
комітет затвердив десятку 
кращих плавців України за 
1979 рік, що тренуються в 
центрі олімпійської підго
товки «Ехо» міста ХаркоЕз. 
Серед тик, хто значиться 
в комплексному плаванні 
на дистанцію 209 метрів, є 
й наша землячка — аван- 
гардівка, вихованка світло- 
водського наставника Ана
толія Івановича Котенка, 
нині учениця Ленінград
ської 
спортивної школи-інтерна- 
ту олімпійського резерву. 
Юлія Криечак.

В. ШАБАЛІН.

спеціалізованої

ЗВУЧАЛА МОРЗЯНКА..
ОЛЕКСАНДРІЯ. Тут 

закінчилися обласні зма
гання з радіоспорту серед 
школярів: приймання і пе
редача радіограм па ключі, 
швидкісне складання дію
чих радіосхем. Набагато 
випередивши своїх супер
ників, перемогла команда 
Олекса и д р і ііської станції 
іоннх техніків у складі 
Л. Шульги, М. Круцської, 
Т. Лвоєпко, О. Земляного. 
Вона втретє виборола пер
ше місце і звання чемпіона

з радіоспорту. В особисто
му заліку чейпіонамй об
ласті стали Л. Шульга та 
О. Попова (Олександрія).

Серед хлопчиків перша 
місце посів Юрко Десят
ник з Олександрівни, серед 
дівчаток 'звання чемпіонки 
завоювала юна радіоспор:- 
сменка Олександрії Тапя 
Двоє і і ко.

С. КРЯЧКО, 
суддя першої катего
рії з радіоспорту.

ВІД ЗНАЧКА ГПО —
ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ МЕДАЛІ

дружить з
Переможцем першого 

етапу о г.’ щ ду-конку рсу 
«Від значна ГПО — до 
олімпійської медалі* 
стаг. фізкультурний ко- 
леї тип Житомирського 
технічного училища № 2. 
Ного успіх у цьому ма
совому русі за підвищен
ня спортивної майстер
ності відзначений грамо
тою Слорткомітсту

фізкультурою
УРСР.
ВЦРПС, 
Спор/йомітсту
ЦК ДТСЛАФ СРСР. Тут 
кожен учень дружить 
фі з ку. і ьту рою. закінчує 
навчання не тільки квалі
фікованим спеціалістом, 
а й значкістом ГПО, Ін
структорові з спорту.

А. ЯНУШЕВСЬКИИ. 
кор. РАТАУ.

ДИПЛОМОМ 
ЦК ВЛКСМ. 

СРСР і

г[’ РЕБА по-справжньому любити спорт, щоб нава- 
житись на те, на що наважився Олександр Уша- 

ков. Він займався ручним м’ячем у Кіровоградській 
ДЮСШ № 3. Наприкінці 1974 року під час змагань на 
першість Кіровограда дістав тяжку травму. Перелом 
великої і малої гомілкових кісток і... остеомієліт. На 
цілий рік цс вивело восьмикласника зі строю; ходив 
то з милицями, то з палицею. Три виснажливі опера
ції...

варто 
Воло

ка

ДО

СК СТИРИ дні на трьох борцівсьних ии-
* лимах у дитячо-юнацькій спортивній 

шнолі обласного спорткомітету проходив ' 
розиграш першості країни з класичної 
боротьби серед юнаків 1963 — 1964 років 
народження. Виборювали звання най- 
сильніших 275 атлетів союзних респуб
лік, Москви і Ленінграда.

Спортсмени Російської Федерації нао
рали 88 очок і стали переможцями зма
гань у командному заліку Представни
ки України здобули 48 очок і посіли 
іругс місце. Борні Вірменії і Грузії, ма
ючи но ЗО очок, полі лили між собою 
третє її четверте місця.

Переможцями в особистому заліку у 
своїх вагових категоріях стали Юрій 
Сюртукон. Олександр Талачов, Андрій 
Боргояков, Олександр Мслехов (Укра
їнська РСР), Елуард Арутюняи, Гарсіін 
Кочсряи, Мссроб Смбатяп 
РСР), Георгій Мсрабашві.п 
баї адзе. Турам Гсде.хаурі 
РСР), Михайло Казаров 
Мк ртчя н (А зс р б а ;і д ж а н с ь к а

Ось яку оцінку проведеним у Кіровог
раді з-магліням дав олімпійський чем
піон і дворазовий чемпіон снігу з кла
сичної боротьби, державний тренер 
(. пор гкомітсту СРСР іи. Ш. Хісамуі- 
.тіїГов:

— Змагання показали зрослу майстер
ність і<?них борців, появилися нові імена 
атлетів, які дали бій досвідченішим. До
сяглії вони цього завдяки високим во
льовим якостям, технічному озброєнню, 
гмінню боротися до кінця. *

єр. пилин.

(Вірменська 
Гоча Бар- 

(Грузинська 
і Сам вол 

РСР).

П СТЕОМІЄЛІТ — хворс- 
ба підступна. Вона в 

будь-який час може зне- 
₽у дати знати про себе, і 
тоді — нова операція. За
бігаючи наперед, скаже
мо, що через два роки 
після того, як Олександр 
уже займався класичною 
боротьбою, обласний лі
кувально - фізкультурний 
диспансер не допускав йо
го до вступу на факуль
тет фізичного виховання 
педінституту. Допоміг за
відуючий відділом ортопе
дії обласної лікарні Гри
горій Васильович Воро-' 
нюк, який робив Ушакову 
останню операцію і був 
упевнений у його здоро
в’ї.

Та це було пізніше. А 
тоді, після того невезучо- 
го року, здавалося, зі 
спортом для Олександра 
все покінчено. Здавалося 
доти, поки не запримітив 
його тренер спортивного 
клубу «Зірка» з класичної 
боротьби майстер спорту 
Микола Миколайович Бон
дар. Якесь не зовсім усві
домлене почуття підказа
ло Бондарю, що з хлопця 
може вийти прекрасний 
борець. Високий на зріст, 
кремезний і в той же час 
стрункий, не по вазі (а во
на перевищувала 100 кіло
грамів) рухливий, швид
кий.

І Бондар запропонував 
Ушакову спробувати свої 
сили в боротьбі. Олек
сандр погодився. Потріб
но було мати неабияку 
мужність, щоб наважитись 
на таке після всього, що 
довелось перенести. І ма
ти ту любов до спорту, 
про яку ми сказали на по
чатку.
Ушаков виявився винят- 
* ково працьовитим, 
наполегливим, обдаровя-

новачком. Одразу 
схоплював настанови тре
нера, швидко засвоював 
прийоми боротьби. Здава
лося, що Олександр го
товий тренуватися без кін
ця.

У новачках проходив не
довго. Вже через два мі
сяці почав виступати у 
злдагаьнях на першість об
ласті, а через рік приму
сив звернути на себе увагу 
і за межами Иіровоград- 
щини — виграв юнацьку 
першість центральної ра
ди товариства «Авангард», 

''що проходила в Ровно. 
Ще через рік у Краснодс- 
ні став другим призером 
першості ВЦРПС 
юніорів.

З часом Ушаков 
йшов у молодіжну 
І знову призові 
великих змаганнях. Друге 
— в Шатурі Московської 
області на першості 
ВЦРПС, трете — на міжна
родному турнірі в Тбілісі, 
знову друге і четверте 
/лісця на молодіжній пер
шості країни 
Латвійської 
перемога на 
му турнірі в 
рік на чемпіонаті 
ральної ради товариства 
«Авангард» серед дорос
лих борців, що проходив 
у Кіровограді, здобув пер
ше місце. Цьогорічний ус
піх — «срібло» на всесо
юзній молодіжній першос
ті в Ризі.

Найбільше запам’ятали
ся Олександру нелегкі пе
ремоги над полтавським 
майстром спорту Мико
лою Іванком і дворазовим 
чемпіоном країни серед 
молоді, майстром спорїу 
з Донецька Семеном По- 
докшиним. А ті, хто спо
стерігав за змаганнями

серед

пере
гружу, 

місця на

в Паневежис! 
РСР і в Ризі, 
міжнародно- 
Алма-Аті. То- 

цент-

VII Спартакіади Українсь
кої РСР у травні минулого 
року, відзначили поєдинок 
Ушакова з призером пер
шості країни Володими
ром Фрейцем.

Здавалося, що 
145-кілограмовому
димиоові навалитися 
свого партнера, і той не 
витримає такої ваги. Про- . 
те витривалий 
кіровоградець 
жав суперника, 
бал за балом. І коли закін
чився поєдинок, суддя 
підняв угору руку Ушако- | 
ва...

Лише п’ятий рік бореть- І 
ся Олександр. Проміжок І 
часу невеликий, і резуль
тати, яких він досяг, свід
чать про його неабиякі ' 
здібності.

— Олександр уміє твор
чо мислити, по-спортивно- 
му «злий», може настрої
тися на поединок, — каже 
Микола Миколайович Бон- І 
дар, який зі своїм вихован
цем тепер представляє І 
«Колос». — Він методично 
будує поєдинок залежно 
від якостей суперника, 
стилю його боротьби...

А Олександр додас:
— Свої здобутки я на

звав би колективною твор
чістю. Завжди поруч зі 
мною тренер, який підка
же оптимальне рішення. Я 
ВДЯЧНИЙ директору ШКОЛИ і 
№ 5 Лідії Іллівні Кожес- 
никовій, старшому викла- і 
дачу фізкультури Людми
лі ААаксимівні Коляді, 
класному керівникові Ан- 
тоніні Олександрівні Со- 
куренко за участь у моїх І 
спортивних справах. І ви
кладачів 
зичного 
ституту. де 
вважаю співавторами моїх 
здобутків на борцівсі.ко/лу 
килимі...

і швидкий 
виперед- 
набирав

факультету фі- 
виховання педіи- 

я навчаюсь,

П ОЛЕКСАНДРА Ушако- 
ва великі перспективи.

Як член збірної команди 
України, еін нині бере 
участь у спільних навчаль
но-тренувальних 
борців УРСР. У 
ватиметься до 
ного турніру 
Але найбільша 
атлета — те, що 
кандидатом у збірну мо
лодіжну країни, де готу
ється резерв нашої олім
пійської збірної.

зборах 
квітні готу- 
міжнарод- 
в Болгарії, 
честь для 

він став

М. ОРЛЮК.
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