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ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ
МІНСЬК,
23
вересня.
(Кор. ТАРС). Сигнал три
воги пролупав сьогодні на
світанку у таборі учасників
IX Всесоюзного зльоту пере
можців походу комсомоль
ців і молоді по місцях рево
люційної, бойової і трудової
слави радянського народу.
Командири загонів одер
жали карги і
компаси,
швидко внесли останні уточ
нення в походні завдання. І
невдовзі
слідопити вже
йшли Логойським лісом.
Ось воронка від авіабом
би, поруч ще одна... Роки
не змогли остаточно заліку
вати рани війни, заподіяні
білоруській землі влітку со
рок третього. У безсильній
злобі гітлерівці кинули тоді
проти партизанів у Логойському лісі штурмову авіа-

ОРГАН КІ РОВ 0Г0ДДСЬКОГО ОБКОМУ А KGM V
Виходить
s 5 грудня 1939 р.

ПЕРША КОЛОНКА

Всесоюзний
конкурс КОНКУРС
молодих токарів і фрезе
рувальників відбувся ми
нулої суботи на «Черво
ній зірці».
З Барнаулу,
Цілинограда,
Пензи,
Одеси, Москви та інших
міст країни приїхали пе
реможці
цехових кон ке відзначити Й ЕИСОКОІ
курсів майстерності, щоб майстерності їхніх супер
помірятися між собою у ників, З ЯКИААИ ЇМ довело
знаннях та професійно ся змагатися. Це Олек
му вмінні. Суворе жюрі сандр Бутєнко з Одеси
врахували все: і те, як і Віктор Іванченко з Росучасники конкурсу чита това-на-Дону, які посіли
ли креслення, і наскільки другі місця, цілинограддобре вивчили вони вер ці Олексій
Даудфест і
стат, І, звичайно ж, як Василь Співаченко, що
справилися з поставле були третіми,
та багато
ними завданнями.
інших.
Переможцям вручили
Боротьба була напру
женою. І тим більш при цінні подарунки. Їх щиро
ємно, що переможцями вітали товариші по робо
стали наші
заводчани. ті, комсомольці заводу,
так
гідно
Віктор Анікін з механо ЯКИХ БОНИ
на цьому
складального
цеху ви представили
явився
найумілішим конкурсі.
В. КУЛИК,
з-поміж токарів, а Йосип
СенрЄТБр
завкому
Теличко з інструменталь
заводу
комсомолу
ного — з-поміж фрезе
рувальників.
Не можна «Червона зірка».

ПЕРШІ МІСЦЯ
НАШІ

Коли срібну призерку Слімпіади-80 нашу землячку із
села Корбомиколаїгки Новгородкіаського району Антоніну Пустовіт запитали, кому вона передусім вдячна, що
досягла такого успіху на змаганнях з академічного вес
лування, дівчина відповіла: «Школі. Вчителям фізкуль
тури. Саме вони покликали мене, першими повели де
високого фізичного гарту і переконали, що спорт — це
справді здорово». Такої ж думки чемпіон Європи з кла
сичної боротьби серед юнаків студент факультету фізвиховання педінституту імені О. С. Пушкіна Олександр
Ушаков. Виступав він на всесоюзних і міжнародних тур
нірах, є у нього тепер титуловані тренери, але своїх
учителів фізкультури із середньої школи № 5 м. Кіро
вограда він називає першими наставниками.
Так, фізичне виховання школярів — один із головних
напрямів у роботі педагогів,
комсомольських та фіз
культурних активістів. Сьогодні наш вихованець — зви
чайний учень. А завтра — молодий робітник, хлібороб,
воїн. І тільки той пройде випробування, хто загартує се
бе фізично, хто буде гармонійно розвинутий, наділений
високими моральними й духовними якостями.

і

Приходить на урок учитель фізкультури Солгутівської
середньої школи Гайворонського району О.Я. Морондель. З піднесеним
настроем,
зібраний,
аку
ратний, нрасиоий. І його вихованці такі ж. Кож
на хвилина уроку
підпорядкована одному — по
селити в дитячому колективі дух високого устремління,
рішучості, волі, йде знайомство з новою спортивною
грою, починаються «Старти надій», іде підготовка до^заліку з фізичної та військово-технічної підготовки. Зна
ючи ножного свого вихованця, його
можливості, його
здібності, Олексій Якович прагне побудувати весь нав
чальний процес у такому руслі, щоб той, хто сьогодні
відстає, назавтра дає собі обіцянну стати врівень Із то
варишами, який з.з нього сильніший
фізично. Шкільні
чемпіони, рєнердсмени знають позицію свого наставни
ка. І в усьому допомагають йому. Після уроків, на занят
тях спортивних секцій вони ведуть за собою початків
ців. І ось уже результат: збірні команди школи — при
зери районних змагань, вони учасники республіканських
і всесоюзних військово-спортивних Ігор. І це передусім
тому, що вчитель фізкультури, його помічники сповна
визначились на головному — взяли за основу новий Все
союзний фізкультчпний комплекс ГПО. Бо система робо
ти по комплексу ГПО, розв’язуючи оздоровчі, спортивні,
виховні завдання, покликана сприяти впровадженню фі
зичної нультури в життя учнівської молоді, залученню
школярів, ян і всіх радянських людей, до регулярних за
нять фізнультурою і спортом, масовому розвитку спор
ту і вихованню спортивних талантів.

З цього виходять у своїй діяльності вчителі фізкуль
тури кіровоградських середніх шкіл № №5, 13, 19, їхні
колеги із Созонівської середньої школи Кіровоградсь
кого району, середньої школи № 10 м. Олександрії, Новоукраїнської середньої школи № 3, Бовтиської серед
ньої школи Олександрівського району.
Дбаючи про
пропаганду фізичної культури, тут постійно й цілеспря
мовано борються за якість проведення та ефективність
уроків фізкультури, багато зусиль докладають до того,
щоб зростала майстерність учнів спеціальних спортив
них класів.
Та нерідко трапляються факти, які дають привід твер
дити, що в багатьох школах області фізичним вихован
ням займаються малодосвідчені фахівці. Наприклад, на
обласних фінальних .змаганнях першості країни з бага
тоборства ГПО на призи газети «Комсомольская прав
де» виступали 46 учнів, яким по 14—15 років. Слід було
чекати, що вони стануть у шеренги розрядників. Га тіль
ки шість із них зуміли набрати очки,
решта навіть не
виконала нормативів комплексу ГПО.
Серйозні претензії с до тренерів ДІОСШ, котрі дуже
рідко делегують до складу збірних області висококлас
них спортсменів. У сільських школах Кіровоградщини
проблем підвищення майстерності не розв’язують тому,
що немає зразкових
спортивних баз. З чого починав,
скажімо, вчитель Фізкультури
середньої школи № 13
м. Кіровограда Б. Н. Жураховський? З того, що разом зі
своїми активістами обладнав так званий малий олімпій
ський комплекс. І ця спортивна база ніколи но пустуг.
.Спостерігаються зрушення в подоланні спортивних висот
у школярів Ульяновського району. Бо колгоспи взяли
шефство над будівництвом спортивних споруд для шкіл.
Появилися типові комплекси в селах Лозуватому. Кам’я
нім Криниці, Грушці. Наслідуючи досвід педагогів кіро
воградських шкіл
13, 19, сільсьні вчителі сконстру
ювали нестандартне обладнання для спортивних залів,
гімнастичних містечок.

Справді, зміцнення навчально-матеріальної
бази —
один із засобів підвищення ефективності фізичного, вій
ськово-патріотичного виховання і початкової військової
підготовки учнів загальноосвітніх шкіл. І на це повинні
спрямувати свої зусилля педагогічні колективи, комсо
мольські й фізкультурні активісти, шефи. Слід також
енергійніше поширювати досвід роботи по добору, по
ліпшенню якісного складу і підвищенню кваліфікації
вчителів фізкультури.

цію. Так вони
намагалися
розправитися з патріотами,
які громили фашистські гар
нізони, рятували від вигнан
ня в рабство радянських лю
дей.
Одна з груп
слідопитів
вийшла до околиці селища
Плешепиці. Тут в роки війни
було страчено членів місце
вої молодіжної підпільної
організації.
Кінцевий пункт походу —
Хатииь. Села цього немає
тепер на карті, але дзвін її
дзвонів лініє по всьому сві
ту: «Люди, пам’ятайте!».
Увечері до священних ка
менів Хатині прийшли деле
гати і гості
зльоту. Вони
„принесли
квіти з берегів
Волги і Амуру, Камчатки і
Балтики.

ЗА ІНІЦІАТОРАМИ
У комітеті
комсомолу
Кіровоградського заводу
радіовпробів зберігається
перехідний Червоний пра
пор ЦК ВЛКСМ, Це на
города комсомольсько-мо
лодіжної бригади монтаж
ників радіоапаратури Світ
лани Яцепко за перемогу
в соціалістичному змаган
ні на честь 110-ї річниці з
дня народження В. І. Лені
на, І після відзначення
знаменної дати темпи та
якість роботи колективу ис
знижуються,
Молоді ви
робничники з комсомоль
ським вогником працюва
ли над виконанням замов
лення ОлІмпіадн-80 у Мос-
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кві і з честю ного викопа
ли. А на звітно-виборних
комсомольських зборах ви
ступили з ініціативою —
справитись із завданням
нинішнього року до 63-ї
річниці Великого Жовтня.
У КЛІК Світлани Яценко
практично ке існує вироб
ничих проблем. ЦО видно
з трудових показників, з
активності в громадському
житті заводу. Та незаба
ром, коли закінчиться ре
конструкція цеху, в якому
трудяться
монтажники,
працювати меться ше кра
ще. Поліпшаться умови
праці, естетика виробницт
зростуть
ва. Відповідно
темпи і- якість.
Наслідуючи
приклад
бригади Світлани Яценко,
понад 300 молодих вироб
ничників Кіровоградського
заводу
рздіовиробів на
своїх звітно-виборних ком
сомольських зборах зобо
в'язалися завдання першо
го кварталу паступвого
року виконати до дня від
криття XXVI з’їзду КПРС.
До їх .числа входить і
комсомольсько- молодіжна
бригада слюсарів-іиструмептальників, якою керує
кавалер ордена «Знак По
шани» комуніст
Віталій
Волков. Цей дружний ко
лектив вн бачите на знім
ку (зліва направо: Андрій
Алексія, Юрій Бихогз, Вік
тор Тиисник, Віталій Вол
ков. Олександр Саксонсь
кий).
М. КОМІСАРЕККО,
комітету
секретар
Кіровокомсомолу
градського 38ЕСДУ раДіовиробів.
Фото В. СЕКЕРКА

ТОВАРИШ БУДІВЕЛЬНИК!

БРИГАДА ГОСПОДАР ОБ’ЄКТА
Олександр Семнчаспіш
очолює комсомольськомолодіжну бригаду муля
рів, яка працює в буді
вельному
управлінні
№ 2 тресту «Кіровоградмашважбуд». Колектив
Олександра має чималі
трудові здобутки, відзна
чається спаяністю. Але
є й невирішені пробле
ми, залити у йолодмх му
лярів. Саме про те йде
ться в інтерв’ю, яке дав
керівник бригади нашо
му кореспондентові.
СЕМИЧАСНИИ: Так,
у пас склався спаяний ко
лектив. Усі чотирнадцять
членів КМК встигли по
працювати па багатьох
будівельних майданчиках
обласного центру. А нині
споруджуємо
механо
складальний корпус на

Кіровоградському заводі
тракторних і ідроагрегатів. Якщо говорити про
виконання змінних завдань па кладці цегли, то
воно становить ІЗО про
центів норми. Звичайно,
цс добре. Але мені згаду
ється минулий рік, коли
ми з товаришем
по
бригаді
Олександром
Плотниковим
брали
участь у республікансь
кому конкурсі молодих
мулярів. Уявіть собі, за
55' хвилин поклали в сті
ну 6 кубометрів цегли.
Хіба відразу виявились
невикористані резерви?
Справа п тому, що під
час проведення конкурсу
вдосталь було розчину,
справно працювали меха
нізми; У пас же на об’єк
ті цього немає. Розчину

доводиться чекати, цегли лу комбінату
«Кірово— теж. Протягом цілого градважбуд», очолюпакварталу обіцяють керів ний Петром Левченком,
ники управління полег мало допомагає молодим
шити роботу мулярів, ус будівельникам у розв’я
тановивши
підйомний занні тих чи Інших пи
кран. І цілий квартал ми тань. Тож і виходить, що
працюємо без натяків на «варимося у власному
механізацію. А про яку соку». Даємо надпланові
економію матеріалів, ча проценти лише завдяки
особистої
су можна говорити, коли підвищенню
постачальники песпро- майстерності та бажання
можні забезпечити нас працювати, Але. вихофронтом робіт (уже зга днть, цього за.мало. ІІодувалось про цеглу, роз дрібно, щоб виробничпичин)? Доводиться зміню ки однієї ЧИ КІЛЬКОХ
вати в межах будови ке бригад, тим паче комсотільки дислокацію, а й мольсько - молодіжних,
характер робіт. У відо були справжніми госпо
мій на
всю
країну дарями на будівельному
бригаді М. Злобіиа на це. майданчику. Під слова-.
не погодилися б — воші ми «справжні господарі»
на госпрозрахунку, ма ми з товаришами розу
ють чітко визначений об міємо повну забезпече
сяг і фронт робіт. Спро ність кадрами, фронтом
бували якось і ми пере-- робіт, матеріалами, засо
йти на бригадний підряд, бами механізації. Було
та нічого, з того не ви б усе це — виграла б не
йшло — знову підвели тільки наша бригада (Із
хочеться
постачальники, наші ж задоволенням
таки колеги, і спроба пе працювати ще краще), а
рейти па прогресивний й управління, трецт. ком
«Кіровоградважметод
дала тріщину. бінат
Причина, мабуть. 1 і) то буд». І, звичайно ж —
му, що комітет комсомо- замовник.
L
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ФОТОРЕПОРТАЖ
ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

ЛЕНІНСЬКИМ
ШЛЯXом
і вся ні завдання по вивченню
яка партійних
документів і
хоче перейти до комуніз праць класиків марксизму, повинна вчитися кому му-ленінізму. Шість слуха
нізму». З цими
словами чів працюють агітаторами
звернувся Володимир ІЛ і
політінформаторами,
ЛІЧ Ленін до делегатів НІ двох
прийнято в члени
з’їзду РКСМ. Таким же ак КПРС, а Н. Гавриленко об
депутатом міської
туальним і навіть іще ба- рано
гатограннішим у практич Ради народних депутатів.
ній роботі ко/лсомольсь- Усі слухачі гуртка беруть
ких організацій області ли активну участь у громадсь
Характерно,
шається це завдання сьо кому житті.
годні. Провідне
місце у що в цьому колективі сві
формуванні марксистсько- доме ставлення до навчан
ленінського
світогляду ня, оволодіння політични
працюючої молоді відіграє ми знаннями тісно пов’я
система комсомольського зане
з
комуністичним
політнавчання.
Понад .65 ставленням до праці. Де
тисяч юнаків і дівчат Кіро- сять чоловік — ударники
воградщини
виачати/луть комуністичної праці, біль
марксистсько - ленінську шість бере участь у раціо
теорію в гуртках і семіна налізаторській діяльності.
рах систем партійного й
Першочергове завдання
комсомольського
політ
міськкомів, райкомів, ко
навчання.
мітетів
комсомолу
—
Нинішній навчальний рік
створити таку атмосферу
— особливий. Вирішальний
з кожному молодіжному
вплив на зміст навчальноколективі, гуртку
комсо
виховного
процесу зро
мольського політнавчання.
бить підготовка до XXVI
Виконання цього важливо
з’їзду КПРС. У зв’язку з
го завдання залежить від
ци/0 у всіх формах комсо
конкретної організаторсь
мольської
політосвіти та
кої і /леїодичної
робоїи
економічного навчання но
вий навчальний рік поч комітетів комсомолу, ме
неться заняттям «Ленінсь тодичних рад. Нині комігака комуністична партія __ ти комсомолу повинні зо
розум, честь і созість на середити свої зусилля на
завершенні
комплектації
шої епохи».
Для нашої молоді ' цей гуртків, подати практичну
рік знаменний ще й тим, допогдогу пропагандистам
у підготовці
що виповнюється 60 років і слухачам
з дня виголошення 8. 1. рефератів на республікан
присвя
Леніним промови «Завдан ський конкурс,
ня спілок молоді», У якій чений XXVI з їздові КПРС,
ПІЛКА молоді

С молодь взагалі,

Володимир Ілліч
виклав
програму
підростаючого
покоління. Враховуючи ле
нінські рекомендації, на
ступні два заняття бажано
провести
за темою «Ле
нінський наказ борцям за
комунізм». Для пропаган
дистів
обласна науковометодична рада з питань
комсомольського
політ
навчання
підготувала се
рію рекомендацій
щодо
проведення
Ленінського
уроку — «Портфель ком
сомольського пропаганди
ста», де є пластинки із за
писом тексту промови Ле
ніна, спогадів
делегатів
третього з’їзду комсомо
лу.
П> ВЕРТАЮЧИСЬ ще і ще
раз до промови «Зав
дання спілок молоді», кож
ній молодій
людині по
грібно глибоко усвідомити
як зміст знаменитої фор
мули «вчитися комунізму»,
так і ленінську
меіодику
оволодіння марксизмом.
Для тих, хто твори 6. І.
Леніна вивчатиме
само
стійно, у пригоді стануть
розповсюджені обкомом
комсомолу рекомендації.
Вони допоможуть кожно
му
слухачеві оволодіти
навиками самостійної ро
боти з книгою, пов’язати
теоретичний матеріал, що
вивчається, з виконанням
практичних завдань і де
сятої п’ятирічки.
Нагромаджений досвід
підтверджує, що головне
в самоосвіті — чітко спла
нована робота над першо
джерелами, суспільно-по
літичною
літературою,
вміння
використовувати
теоретичні знання на прак
тиці. Добре
поставлено
роботу у відділі технічно
го контролю Кіровоградсь
кого заводу друкарських
машин
(пропагандистка
Л. Романова).
Тут кожен
слухач протягом року го
тує реферати, має особис
тий комплексний план, у
якому визначено конкрег-

Важливо
подбати про
зміцнення
навчально-ма
теріальної бази, налагоди
ти постійний контроль за
проведенням занять, уза
гальнити і поширити пере
довий досвід. У більшості
комсомольських організа
цій області складено гра
фіки контролю
за робо
тою гуртків, практикують
ся звіти слухачів на засі
даннях комітетів комсомо
лу, комсомольських збо
рах.
В
Ульяновському,
Новгородківському райо
нах добра зарекомендува
ли себе кабінети
комсо
мольського політнавчання.
В Кіровоградському райо
ні успішно впроваджуєть
ся досвід роботи комсо
мольських
організацій
Молдавії по
створенню
єдиних центрів
політнаьчання молоді. Молоді тру
дівники
колгоспу імені
Фрунза, наприклад, уже
більше року навчаються у
просторих, світлих класах
Оситнязької
середньої
школи. Тут
зосереджено
потрібну навчально-мето
дичну літературу,
наочні
посібники і технічні засо
би. Це дозволяє проводи
ти заняття на
високому
різні, контролювати їх.
А ЛЕ ЩЕ не всі комітети
комсомолу взяли на
озброєння таку практику.
Під час проведення огля
ду готовності
до нового
навчального року з’ясува
лося, що комітет комсомо
лу комбінату «Кіровоградважбуд^> комплектацію ме
режі комсомольської ПО
ЛІТОСВІТИ та економічного
навчання провів наспіх, не
подає допомоги
пропа
гандистам, хоча тут багато
таких, що
вперше при
йдуть у молодіжну ауди
торію. Не турбує
комітетчикіз і те,
що тут но
виділено кімнати для за
нять На жаль, цей випадок
на єдиний. Комітети ком
сомолу
повинні уважно
проаналізувати
стан під-

готовки
до нового нав
чального
року, подбати
про усунення недоліків у
роботі. Передусім, це сто
сується комітетів комсоб'/ДІВмолу організацій
ництва, транспорту, сфери
обслуговування.
роки,
Як і в попередні
пред/летом особливої тур
боти комсомольських ко
мітетів лишається всебічне
поліпшення змісту навчан
ня, підвищення його рівня,

Ніровогрздсьнии
завод
радіозиробів.
Уперше ь
практиці вітчизняного те
лебачення тут створено пе
ресувну телевізійну конт
рольну станцію ПТКС-2 (на
фото
вгорі
і справа —
йдуть її польові випробу
вання).
Широке
застосування
чекає й нову двокамерну
апаратну для кольорового
телебачення, також роз
роблену спеціалістами СК5
Кіровоградського
заводу лять наприкінці нинішньо
радіовиробіз. Нею корис го року, що буде дарунком
туватимуться не тільки на XXVI з’їздові КПРС (на
телецентрах, а й У вузах, знімну внизу — інженери
наукових установах країни. скв за налагодженням но
Першу партію такої апара вої апаратури).
Фото Р. ЄПЄИКІНД.
тури заводчани виготов-

цілеспрямованості
і діє
вості. Виконання цього го
завдання ззлоловного
пропагандисііз.
жить від
Останнім часом зі слухапрацюють добре
чами
керівники.
підготовлені
Серед ідейних наставників
93 проценти — комуністи,
дев’ять із десяти мають
вищу освіту. Такі комсо
мольські
пропагандисти,
як П. Верболоз, П. Сидо
ренко, М. Ящуринська у
виконанні свого партійно
го доручення
бачать не
тільки обов’язок, а й сво

го роду покликання. Сек
рет їхнього успіху в залу
ченні молоді до постійно
го вивчення марксистсько-

ленінської теорії та наці
люванні на конкретні тру
дові діла —
у творчому
підході до роботи з мо
лоддю, постійному підви
щенні свого
ідейно-полі
тичного рівня.
ЗА ОСТАННІ два роки
політичної
Будинок
освіти обкому Компартії
України, обком комсомо

х-.;'■
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ПІДКОРЯЮТЬ»

лу узагальнили досвід ро
боти 20 кращих
ідейних
наставників молоді. Важ
ливо добитися,
щоб цей
досвід узяли на озброєн
ня у всіх комсомольських
організаціях області.

РОЗДУМИ СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ
І

Нині важливим завдан
ням міськкомів
і райко
мів комсомолу є подання
практичної
допомоги яіс
пропагандистам - ноаачкагл, так і вперше обра
ним
комсомольським ва

тажкам. Кожен
комсо
мольський працівник і ак
тивіст зобов'язаний постій
но оволодівати
мистецт
вом організувати ідеоло
гічну роботу з молоддю,
усунути існуючий у деяких
організаціях
дилетантсь
кий, спрощений підхід, ко
ли всі проблеми чи крите
рії ефективності політнаачзння зводяться до проб
леми відвідування або на
явності конспектів.
Сьогодні, як ніколи, тре
ба вміло
скоординувати
роботу гуртків і семінарів
з іншими формами вихов
ного впливу на
молодь,

щоб провести Ленінський
залік «Рішення XXV з’їзду
КПРС — у життя!», об’єд
нати
зусилля комітетів
комсомолу, пропагандис
тів, бібліотек, інших ідео
логічних закладів.
Обов’язок .»комсомоль
ських організацій — зро
бити нинішній навчальний
рік важливим етапом ви
конання ленінської запові
ді «вчитися
комунізму»,
добитися поліпшення ідей
ного загартування молоді,
підвищити вплив політич
ного навчання на її ідей
но-політичне й трудове ви
ховання.

М. ГАРБА,
завідуючий відділом
пропаганди і культур
но-масової роботи об
кому ЛКСМ України.
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У“1 ІВЬА... Весняне сонце,
гаАсня
весняні
вітри, парують
чорні поля, і в срібних ту
манах неначе пливе ключ
сівачів. На грудях у кож
ного —
мішки. Помахи
рук — і на спушену зем
лю падає і падає золоте
зерно. Минають тижні, мі
сяці.
Зерно
проростає,
зелені стебла піднімають
ся вгору, викидають колос.
Колос наливається новим
зерном, твердне, стигне.
У жнива вже вирушають
у гони косарі. Помахи рук,
передзвін сталі, за косаря
ми над залками схиляють
ся
в’язальниці,
в'яжуть
стебла в тугі снопи, скла
дають у полукіпки. Підсох
нуть вони, і люди гарбами
звезуть їх на токи, скла
дуть у скирти, і тоді весь
вересень і жовтень гудуть
на токах, здіймаючи пил
до хмар, молотарки.
Неначе поетично, але й
важко. Бо навіть малі діти
були з полі, тягали граблі,
збирали колоски...
Про це сучасна молодь
лише читає
у книгах та
слухає спогади старших...
На потужних
тракторах,
сівалках, на
комбайнах
кілька десятків людей г.оминають і за лічені дні за
кінчують сівбу, жнива...
Недалеко той час, коли
важкої ручної праці зов
сім не буде на сівбі, до
гляді, збиранні кукурудзи,
буряків, соняшнику і всіх
інших культур.
Це ніби
казка — в Молдавії паві і ь
яблука з садах збирають
комбайнами.
ЕЛО дедалі більше індустріалізується. Давно вже виникло своєрідне,

цікаве становище:
якщо
живеш на селі, якщо пра
цюєш у сільському госпо
дарстві — хлопець чи дів
чина — ти поаинен знати
машину, ги повинен обо
в’язково оволодіти профе
сією механізатора, шофе
ра, слюсаря.
Партія передбачила це.
€ немало постанов
ЦК
КПРС
і Ради
Міністрів
СРСР про поліпшення, про
організацію навчання, про
професійну
орієнтацію
учніз у середніх загально
освітніх школах. Прийнято
постанозу про організацію
міжшкільних
навчальновиробничих
комбінзтіз
трудового навчання і про
фесійної орієнтації учнів.
Один із таких комбіна
тів створено в селі Мзртоноші
Новомиргородсокого району. В ньому на
вчаються учні
дев'ятих і
десятих класів міста Новомиргорода, сіл Псінчевоіо,
Канежа і Мартоноші. Якщо
минулого року на курсах
механізаторів у Панчевому навчалося 20 чоловік,
то тепер у комбінаті на
вчається 530!
Які ж завдання комбіна
ту? Дирентор його Олек
сандр Васильович
Сидо
ренко розповідає коротко:
— Ми покликані
дати
молоді знання тих профе
сій, які сьогодні дуже по
трібні колгоспам, — тракториста-машиніста, шофе
ра, комбайнера, слюсаряремонтника, а також швач
ки і товарознавця промис
лових тозарів.
Один раз
на тиждень
сюди прибувають
учні з
названих середніх ш<іл ра-

йому. Юнь
охоче, із за
хопленням опановує
ці
професії. З класах, у кабі
нетах, на практиці. Бо ком
бінат має хорошу виробни
чу базу — є два трактору
комбайн,
три
вантажні
машини, шість верстатів та
інше устаткування. В усік
кабінетах —
необхідно
унаочнення: таблиці, плакати, деталі машин.
І добре,
дуже добре,
що райком партії, район
ний відділ народної осві
ти дібрали для комбінату
кращих учителів,
закоха
них у свою спразу, людей,
що розуміють своє важли
ве завдання. Вчителем ав
тосправи, наприклад, •став
Олександр
Миколайович
Мацура. Він — людина літ
ня. У нього життя -—і для
цілої повісті. Сирота, вихо
. 1х°*
ванець
колонії чекістів,
син полку, командир тэннової роти, а згодом учитель у школі. Батьківщина
піднімала його, ростила,
виховувала; може,
тому
він і вирішив присвятити
життя дітям, молоді... І не
тільки він. Його дружина
теж педагог,
працює в
школ^, а син — викладач
У оооринецькому сільсь
когосподарському
техні
кумі.
Олександр Миколайоаич
каже:
Подивіться навколо,
подивіться уважно — і ви
зробите висновок, що те
пер життя людини не мож
на уявити без доріг. Авто
машини перевозять ванта
жі, людей щодня, щогоди
ни, вдень і вночі. Траси —
як артерії. І я щасливий,
що вже
тридцять років

З стор
ДО 62-ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ПЕРШОГО
погляду
листи Василя
Олек
сандровича Сухомлинсьмого*) мають чітко визнач
ного адресата.
Насправді
ж вони — це
своєрідна
форма задушевної розмо
ви з юнацтвом.
За кож
ним листом — конкретна
життєва ситуація,
в якій
початкуючому
студентові
нелегко
розібратися пк
через недостатній життє
вий досвід,
так і через
(складність буднів.
їх тридцять, ЦИХ ЛИСТІВ.
Більшість увійшла в п’яти
томне видання творів В. О.
Сукомлинсьного. Але тре. тина якщо й не першодрук
Т (Є й такі), ТО для читацьноI го загалу досі не була віН дома.
І
Про Що листи?
Подати
І тематику нелегко. Можна
І б у кожному листі вичлеI нити започатковану тему
І
розмови. Та, як
буває в
справді душевному спілку
ванні, виходиш за рамни
вибраної проблеми, оскіль
ки вона пов'язана
з ба
гатьма Іншими, особливо
Коли йдеться про питання
світогляду і моралі, праці
І етики, виховання і само
пізнання, любові і щастя,
краси і людяності, свободу
І обов’язку,
оволодіння
знаннями і формування ха
рактеру...
Часто це відповіді
на
складні запитання, які за
дав син, як це було, снаїкімо з останнім листом: «Ти
просиш відповісти...» Цьо
го разу таких
запитань
три. Наведемо їх, аби дати
тому, хто ще
книжки не
и
прочитав, уявлення про
’
інші: якою
бути людині
при комунізмі? Яку рису
вважати найважливішою в
людині майбутнього? Який
моральний порок вважати
найнебезпечнішим.
най
більш нестерпним?
Який
найсерйозніший
недолік
допускається у вихованні
молодого покоління?
1 1
Дискусії з цих проблем
ведуться часом не ті льни
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роками, а й
століттями.
Чим же збагатиться читач
у такому плані
листами?
Інструкцій у них
немас^
рецептів не дається, хоча
там, де однозначність мож
лива, можна скористатися
обгрунтованим висновком
та авторитетною порадою:
«ці слова... не завдало б...
закарбувати собі на носі»,
«ось п’ятнадцять запові
дей», «хай ці
повчання»,
«пам’ятай!», «не забувай!»
гр Д В БІЛЬШОСТІ листів,
* скажемо словами ав
тора, — потік думок. По
тік нестримний, бурхливий,
всезахоллюючня.
Думки
глибокі, свіжі, переконли
ві. їхня надзвичайна сила в
тому, що підводять читача
до думки, необхідно мірку
вати самому, вирішуваї-и,
згіозу ж, самому.
Тож чи варто читати: як
що самому? — можна пе
редбачити позитивно того
хто прагне однозначностей,
там. де їх немає. Конче
потрібно розкрити «Листи»,
щоб подолати в собі таку
хибну життєву позицію.
Радимо рознрити! Додамо:
на будь-якій сторінці. Що
натомість? Упевнені: буде
прочитано всю книжку, і
неодмінно візьмешся
за
олівець, щоб підкреслити
важливе, ручну, щоб зано
тувати підкреслене. Не еиклкічаємо, що виписувати
доведеться багато. Чому?
Спілкування читача з ав
тором (а в цьому — зміст
роботи над книгою) на цей
раз буде неодмінно твор
чим. Насамперед із самим
*) 8. О. Сухомлинський. Василем Олександровичем
Листи до сина. М., «Про — людиною надзвичайної
свещение», 1979.
'
•
мудрості, виняткової сер-

СТОРІНКИ
ЩОДЕННИКА

Дечності, вражаючої чуй
ності. І через нього, з його
допомогою — з десятками
наизндатніших революціо
нерів, учених, письменні*Н’И,
митців, велиних
і
скромник майстрів праці і
життя. Навіть
збагачена
життєвим досвідом людина
знайде
для себе чимало
нового; молодь же не може
на захопитися, ми б ска
зали, вибраними місцями
людської мудрості. В лис
тах порушуються й аналі
зуються питання складні,
часом делікатні. В. О. Су
хомлинський при цьому не
тільки уникає спрощенос
ті,
а швидше
визначає
складності, застерігає від,
скажемо
його словами,
шоколадних уявлень. Через
усі листи (та й усю твор
чість видатного педагога)
червоною
ниткою прохо
дить заклик до діяльного
ставлення до
життя: за
хоплення героїчним і кра
сивим, ненависть до зла н
байдужість. «Борись про
ти зла, добивайся торжест
ва правди», — така пози
ція і Формується у читача.
іі ИСТИ читають про себе.
Цього разу їх хочеть
ся читати в колі
друзів і
розеснинів, не тільки од
нодумців.
а й опонентіз.
Чимало з прочитаного мо
же стати предметом обго
ворення на
комсомольсь
ких зборах, темою моло
діжного вечора чи захоп
люючого диспуту. Адже в
листах читачів не нав’язу
ється
висновку,
часом
можлива негативна реакція
навіть
передбачається,
явища
висвітлюються з
різних боків, орієнтири сизначаються,
просування
до мети
окреслюється. А
це і є переду/ловою до зі
ставлень думок, пошуку рі
шень! 3. 0. Сухомлинськоглу
притаманне
високе
вміння бачити в житті ге
роїчне й прекрасне, про
кладати йому
шлях зви
тяжною діяльністю. Таких
якостей учиться й читач.

А. РЄЗНИК,
старший
науковий
співробітник
АПН.
СІРСР, изндидат лада*
логічних наук.

Паш кореспондент пере
дав у редакцію матеріал з
маршруту
агітавтобуса,
коли той перебував у Новоунраїнсьному районі, на
батьківіцині
*
....... 1
відомого українського
радянськиго
письменника
і
дрзматурга 5. Н, Микитенка.
...Село Рівне. Зелені СТІ
НИ садів
підступають до
стрімкої дороги, що сте
литься під
шинами авто
вподовж ставків,
старик
корпусів середньої школи
де навчався І. К. Микитснко. Нарешті збочує
на
центральну вулицю,
_ ...................
1 ми
зупиняємось біля чудового
приміщення сільського Бу
динку культури
колгоспу
імені Ватутіпа.
Па сцені, залитій мато
вим сяйвом вогнів рампи,
сільські аматори показу
ють фрагменти
з п'єси
І. Микитенка «На родючій
землі». Грають самодіяль
ні артисти
Іван Пітенко,
Таня Колісник, Олександр
Миколаєнко (він жц, режисер-постановник
на гро
мадських засадах) і Воло
димир Гаршанов.
Зал вибухає щирими оп
лесками. До
мікрофона
підходить голова виконко
му сільської Ради народ
них депутатів П. І. Шамшур. Він вітає всіх присут
ніх з відкриттям театраль
ного свята в Рівному, на
зиває кращі колективи ху
дожньої
самодіяльності.
Потім Петро Іванович зручає грамоти
районного
відділу культури найактив
нішим учасникам худож
ньої самодіяльності — мо
тористові Івану
Пітенку,
учням місцевої школи Га
ні Колісник, Руслану Со
ломченку та іншим.
Нагороджених
і
всіх,
учасників свята театрального мистецтва
сердечно
привітав голова правління
колгоспу імені
Ватутіпа
Е. С. Кацуба...
І знову зустріч у Рівно
му. Зустріч з Іваном Кін
дратовичем
Микитенком.
Він стоїть на повний зріст
напроти своєї рідної сади
би І задумливо
дивиться
.на чудовий літературно-ме
моріальний музей, споруд
жений па його честь, вдив
ляється в обличчя ново
сельців,
у
завтрашній
день.

ДЕСЯТА
ТЕАТРАЛЬНА
ОСІНЬ НД КІР030ГРАДЩИНІ. СТЄПІВНИЧАНИ ЗУСТРІ
ЧАЮТЬСЯ
з МАЙСТРАМИ
СЦЕНИ. В ЗАВОДСЬКИХ ЦЕ
ХАХ, У СІЛЬСЬКИХ БУДИН
КАХ КУЛЬТУРИ
ВИСТУПА
ЮТЬ АРТИСТИ, ПОЕТИ. ЗВУ
ЧАТЬ
ПІСНІ ПРО РІДНУ
ЗЕМЛЮ, ПРО ЛЮДИНУ-ТРУДІВНИКА. ЛИТАВРИ СОНЯЧ
НОГО СВЯТА
«ВЕРЕСНЕВІ
САМОЦВІТИ»
СКЛИКАНО ГЬ
ГОСТЕЙ.

У ДЕНЬ ВІДКРИТТЯ СВЯТА ТЕАТРАЛЬНОГО’МИСТЕЦТВАї
«ВЕРЕСНЕВІ САМОЦВІТІ!» НА ХУТОРІ НАДІЇ ВИСТУПАЛИ?
ПРОФЕСІОНАЛЬНІ АКТОРИ. САМОДІЯЛЬНІ МИТЦІ.
ПА ЗНІМКУ: СЦЕНА З ВИС ГАВИ КРОПИВНИЧАІІ «ДУ
МА ПРО БРИТАНКУ».
Фото О. БРОСКОЇ.
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МАШИНИ
навчаю майбутніх водіїв,
Між ними є й ветерани, є
й молодь. У цьому комбі
наті минулого року авто
справи вчилося 59 чоловік.
Усі склали екзамени на
«відмінно», одержали по
свідчення шоферів.
Хороше
поповнення
одержали колгоспи!
Олександр Миколайович
продовжує:
— Цього року
вчиться
понад сто чоловік. Думаю
і я про наступну п'ятиріч
ку. Думаю й про наступ
ний, XXVI з’їзд Комуніс
тичної партії Радянського
Союзу. Хочеться
й мені
зробити
йому дарунок.
Зроблю все, щоб мої учні
склали екзамени на «від-;
МІННО».
Складуть! Уроки у Мацури не тільки добре про
думані, вени цікаві, захоп
люючі. І якщо й
до них
застосувати оцінки, то во
ни будуть ВІДМІННІ.
В КАБІНЕТІ схеми, доталі азтомашин. Сьо
годні хлопців і дівчат при
ковує до себе стіл. Тема
уроку — проїзд рівнознач
них і нерівнозначних пе
рехресть, Вони є в селах,
колгоспний шофер потра
пить на них і в містах, ве
ликих і малих. Учитель до
кладно все пояснює, учні
записують у зошити. А по
тім, що особливо важли
во, розглядають
складні
ситуації, розв’язують про
сті й складні
задачі: як
Діяти, коли до перехрестя
одночасно
під'їде трам
-4 вай, велосипедист, мото
цикліст, вантажна машина?
о Усіх чотирьох боків підїхали автомашини.
Хто з
водіїв проїде
першим?
Адже у всіх перешкода
справа.

Якось Мацурз зустрівся
зі своїми вихованцями —
ветераном Олександром
Гавриленком
і молодим
Валерієм Вінгуренком, що
лише з 1980 року працює
в колгоспі імені Чкалова.
Обоє сказали одне:
— Спасибі вам, Олек
сандре Миколайовичу, за
те, що
дали нам міцні
знання. З ними нам легко
з дорогах!
Поруч інший клас-кабінат — трактористів-машинісгів. Тут викладачем мо
лодий комуніст Анатолій
Георгійович Власенко. Він
недавно закінчив
Бобри-нецький сільськогосподар
ський технікум. Агроном.
Працював у колгоспі. За
хворів. Мусив залишити
поле. Та без Нэого жити
не міг. Без його турбот,
завдань. Став готувати мо
лодь для лану. Він теж
може
гордитися своїм
здобутком
— для ниви
підготував понад 300 ме
ханізаторів. Минулого ро
ку в комбінаті він теж на
вчав 60 юнаків і дівчат, і
вони
склали екзамени
добре, одержали посвід
чення механізаторів. Чи
мало з них уже працює з
місцевих колгоспах.
ГЖ А КОЖНОМУ кроці георія поєднується
з
практикою. Інакше й не
можна. їм, юнакам і дівча
там, скоряться машини. Бо
в колективі — і з учитель
ському, і в учнівському --розуміють
завдання —
якщо живеш на селі, якщо
працюєш у сільському гос
подарстві, повинен бути
технічно озброєним, по
винен знати машини, мати
технічну професію.
М. СТОЯН.

с. Мартоношв,
Новомиргородський
район.

— Ларисо,
ви були на
відкритті X свята театраль
ного мистецтва «Вересневі
самоцвіти». Розкажіть про
свої враження.

—Я давно мріяла побу
вати на хуторі Надії, та
якось не виходило. Минулі
гастролі театру па Кіровоградщині були переван
тажені: — працювали ми
на двох сценах — у Кіро
вограді і з Черкасах,
Для мене особисто дуже
почесно побувати па син•щепній землі українського
театру, та ще іі посади ги
дубки на сядибі-заповідпику.
Хочу сказати, що це не
сподівано — на такому ве
ликому святі відчути себе
рідною
всім, близькою.
Тут були митці і просто
шанувальники мистецтва,
яких об’єднує
любов до
теагру.
Розголос про
кірово
градські «Вересневі само
цвіти» розійшовся по всій
нашій країні. Тож бажаю
чих потрапити на це свято
завжди дуже багато.
Мене схвилювали гармо
нія, цілковите злиття де
корації театру з природою
— з тополями, осокорами
навколо, небом над голо
вою і те, як трепетно спри
ймали люди мистецтво. І
оті дубочки, які ми посади
ли. Минуть роки, століття.
Нас не буде, а вони рости
муть... У житті
ми дуже
часто проходимо повз чи
не найважливіші, суттєві
речі. Тим-то
ин повинні
відчувати подих своєї зем
лі і не давати побуту тя
жіти над нами,
повинні
жити любов’ю до прекрас
ного... Про цс мені подумалоеь раптом па хуторі.
— Сім років
тому ви
прийшли
працювати на
сцену, яку *іи
називаємо
академією українського те
атру. Як бачимо, ваша ак
торська доля склалася тут
щасливо. Сьогодні ви грає
те сладну
роль Ганни в
«Украденому щасті». Як
відбувалося^ ваше сходжем-

— Після закінчення Ки
ївського театрального ін
ституту я три роки працю
вала в літературному те

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ

Знайомство
зблизька
Київські франківці — постійні учасники театраль
них свят на Кіровоградщині. Цього року на ювілей
«Вересневих самоцвіті«» колектив Державного акаде
мічного українського драматичного театру імені Іва
на Франка пригіз щедрий дарунок — ногу виставу за
п’єсою І. Франка «Украдене щастя». Протягом святко
вого тижня виставу подивляться шанувальники теат
ру обласного центру. Знам’янки. Олександрії. Світловодська. Малої Виски. Головні ролі
викопує молоде
покоління франківців: народний артист УРСР Богдан
Ступка (Микола Задорожний). . заслужена артистка
УРСР Лариса Хоролець (Ганна) та
заслужений ар
тист УРСР Віталій Розстальнпй іМикола Гурман.)
Па запитання нашого кореспондента відповідає за
служена артистка Української РСР. лауреат респуб
ліканської премії ЦК ЛКСМ України імені М. Островського Лариса Хоролець.

атрі «Слово» при
Спілці
письменників України. Пи
сала
літературно-драма
тичні композиції за твора
ми відомих наших пись
менників. З моновиставами, виставами літератур
ного театру їздила чи не
по всій Україні. Виступі’
театру проходили в завод
ських цехах,
па шахтах,
па
колгоспних ланах, у
студентських аудиторіях.
Скажімо, була у нас вис
тава «Сім струн» за поезі
єю Лесі Українки, лірична
композиція
за творами
Андрія Малишка. Літера
турний театр змушував ак
торів працювати в особли
вому творчому режимі,-ко
ли нічим пе можна
при
кріпися — ані декорацією,
ані освітленням, музикою
чи якимись надзвичайними
сценічними ефектами. В
=цьому театрі все відбува
лося на духовному,
емо
ційному контакті з гляда
чами, коли ги на них впли
ваєш безпосередньо.
У театрі мені щастило—•
і на цікаві ролі, і на парт
нерів.
Сьогодуі граю: в «Голу-

життя, своє ставлення до І
війни. І сьогодні — виста
ва пройшла вже 300 разів
—я в цій ролі мов би впер- І
ше.
— Звідки ж бере для то
го сили митець?

— Нещодавно ми були
на
Чорнії івщппі.
Моя
Олснка звідти, з Пісків. І,
знаєте, там наша вистава
дещо інакше зазвучала. В
пій появилися нові живі
риси. Оновитися в творчос
ті мені допомогла чернігів
ська природа, серед якої
виросла моя героїня. І зо
середитись на глибинному
в образі допомогла зустріч
із жінками — співробітни
цями місцевого
етногра
фічного музею. Вони роз- )
повіли мені, як рятували
з палаючого музею експо
нати, і я відчула в харак
терах цих
людей, близь
кість до Олеііки
(бо ж
Олснка — теж художник
за покликанням і за фа- •
хом).

бнх оленях» О. Коломійця
— Олепку, в «Порі жовто
— На сценах
кількох
го листя» М. Зарудного— театрів України йдуть ва
ші
п
’
єси
«Сирени»,
«Мені
Олснку,
в «Безталанній» тридцять».
«На
вулиці
1. Карпенка-Карого — Со Елентричній». Що спонука
фію, Ганну — в «Украде ло вас узятися за перо?
— Я писала й раніше,
ному щасті»...
— Яка з них найулюбле коли була ведучою телеві
ніша?
зійної передачі «На добра
— Мабуть, з усіх мені ніч, діти!» Вела
її вісім
найдорожча моя Олснка з років — з першого курсу
«Голубих оленів». До речі, інституту по юй час, коли
27 вересня ввечері я гра прийшла в театр імені Іва
тиму на сцені вашою те на Франка. Сама писала
атру в «Украденому щас сценарії, казки. Багато чо
ті», а в гой же час по пер го навчилася в літератур
шій програмі Української о ному театрі. А потім це пе
радіо звучатиме передача реросло у пристрасть. Ста
«Ви нам писали». В пій — ло фахом.
відповіді на листи про ра
— І останнє запитання:
діопостановку «Голубі оле янигл би вам хотілося ба
ні» (й мою Олснку). Най чити театр?
— Думаю, що ідеальний
цікавіше,
що саме в цей
театр — цс той, у якому
день с’м років тому я ви досягається
найвища єд
йшла на сцену театру іме
Коли
ні І. Франка в згаданій ро ність залу і сцени.
сам зал зобов’язує актора (
лі.
впливати па нього. І коли
Мені болить доля жіиок- глядач приходить до теат
фронтовичок, Моя тітка ру пе просто так, а відпо
втратила на війні
свого чити активно. Людина має
коханого її досі їздить на приходити в театр, як ка
його могилу
до Польщі. жуть, для очищення.
Мій дядько горів у танку,
Розмову вела
також загинув у Польщі.
і записала
Мабуть, тому я вклала в
Любоз ФЕДЧЕНКО.
І
Олепку все своє відчуття

..

Молодий комунар“

4 СШОр

Кожен
комсомолець світловодського
виробничого
об’єднання «Дніпроенєргобудіндустрія» дав слово снласти залік з фізичної та вінсьново-технічної підготовки. З
цією метою в колективі фізкультури влаштовують зма
гання з багатоборства ГПО. Чемпіони і рекордсмени до
помагають своїм ровесникам підвищити
майстерність,
щоб стати значківцем, розрядником. Тренуються легко
атлети, волейболісти, гандболісти, важкоатлети, веслувальники. Молоді робітники стали шефами шкільних ко
лективів фізкультури. Бо мета у них одна — здобути ви
сокий фізичний гарт, подарувати собі бадьорість.

На знімну: юні веслувальники перед тренуванням.
Фото Л. TAPACEHKÄ,

______ _ 25 вересвглг

-

..

ВПЕВНЕНІСТЬ ЛІДЕРІВ
Турнір команд другої ліги першості
країни з футболу часто
порівнюють з
марафонсьннм бігом — дистанція в 46
матчі справді довга й нелегка. В кожному
турі напруга не спадає. Так було й в ос
танньому, тридцять восьмому турі, де лі
дируючі номанди виступали на своїх по
лях і добилися перемог, зміцнивши свої
позиції. Чернівецька «Буковина» взяла
гору над миколаївським «Суднобудівни
ком» — 1:0. Ашлійці Киева забили у во
рота торпедівців Луцька три «сухих» м яІці, а їхні одноклубники зі Львова завда
ли поразки дніпродзержинському «Мета
лургу» — 2:1.

й.
м
уга
Я
Н
л!
Р’і
н!
Е

Інші матчі закінчилися так «Дніпро»
(Черкаси) — «Авангард» (Ровно) — 0:0,
«Шахтар» (Горлівка) — «Колос» (Полтава) — 3:1, «Новатор» (Жданов) — «Стахановець» (Стаханов) — 2:0, «Поділля»
(Хмельницький) — «Десна» (Чернігів) —
0:2, «Спартак»
(Житомир) — «Фрунзенвць» (.Суми) — 2:1. «Киез» (Вінниця)
«Кристал» (Херсон)
— 0:0, «Говерла»
(Ужгород) — «Кривбас»
(Кривий Ріг)
0:2.

ЇШ А СЬОГОДНІ їх у місті
вже вісім. Остання —
міська — відкрилася зозсім недавно.
Біля колиски «Олімпії»
(так називається нова диско-ека) стояло п’ять енту
зіастів, молодих, енергій
них людей різних профе
Олександр
сій, нахилів.
директор
Непомящий,
художничдискотеки,
сформлювач. його дружи
на Тетяна, ведуча, за спе
ціальністю телефоністка,
Юрій Горобченко, другий
ведучий, художник. Едуард Минайленкс,
звуко
оператор, радіоелектренік. 1, нарешті, Михайло
Саповал, слайдооператср,
фотограф. Усі разом —
це і с «Олімпія». їй усього
кілька місяців. Тривають
пошуки створення оригі
нальних програм, налагод
жується
тісний контакт
«ведучий-зал»... Не виста
чає потрібного обладнан
ня, пластинок, нелегко ді
брати програму.
Бракує
досвіду. Нехватка
його
дещо компенсується само
впевненістю самих ініціа
торів дискотеки. А це тро
хи заважає «Олімпії» стати
улюбленим місцем ьідпочинчу міської молоді. Але
віддано данину всій п’я
тірці: вона виконала гран
діозну роботу
Хто мев

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

ТАБЛИЦЯ НА 25 ВЕРЕСНЯ МАЄ ТАКІІИ
ВИГЛЯД:
37
36
37

60-27
65-31
54—27

52
51
51

37
зе
3«
36

35

41 — 22
44—25
49 — 37
41—22
40 — 36

46
46
45
41

41

37
37
37
36
37
36
. 36
36
37
36
36
36
35
36
36

48—35
35 — 34
40 — 35
38-54
34 — 35
31—30
36—34
31—30
43 — 51
35—43
36—68
34—59
24—53
18—46
27 — 55

41
39
38
36
35
34
31
ЗО
29
27
20
26
.24
23
22

«Буковина»
СНА К
СКА Л

♦ Суднобудівник!»
«•Авангард»
«Спартак»
«•Десна»
«Зірка

«Кривбасі»
«Кристал»
«Нива»
«Атлантика»
«Говерла»
«Фрунзенець»
«Новатор»
«Океан»
«Металург»
«Дніпро»
«Шахтар»
«Торпедо»
«Поділля»
«Стахановєць»
«Колосо

Сьогодні — наступний тур. «Зірна»
на своєму стадіоні прийматиме армій
ців Львова.

' Матч почнеться о 18 год. ЗО хв.

У статті голови Кірово
градського
міського
спорткомітсту А, Гіодольського, що була надруко
вана в «Молодому комуна
рі» 21 серпня, порушува
лись проблеми
розвитку
фізкультури і спорту в об
ласному центрі після VII
Спартакіади УРСР, ішлося
про малопомітні здобутки
окремих
колективів фіз
культури і спортклубів у
міській спартакіаді,
що
проходить за програмою
молодіжних ігор. Вислов
лювалося, зокрема,занепо
коєння з приводу низьких
показників представників
двох вузів — педінституту
і КІСМу.
Як відповів у своєму
листі до редакції заступ
ник голови
правління
спортклубу інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування В. Ф; ДяДСНио, ■ статтю обговорено на
розширеному
. засіданні
правління
спортклубу.
Критичні зауваження виз
вано правильними. Наміче
но заходи, що сприятимуть

підвищенню майстерності
спортсменів, які виступамолодіжиих
тнмуть на
спортивних іграх. Збільше
но, зокрема, число змагань
між командами груп, фа
культетів інституту, скла
дено графік матчовнх зу
стрічей з командами пед
інституту, колективами се
редніх навчальних закла
дів, спортсменами Дніпро
петровська і Запоріжжя.
Звернено увагу па поліп
шення спортпвпо-масової
роботи зі студентамп-першокурсниками, йде набір
у групи спортивного вдо
сконалення.
«Дві особливості нашої
спартакіади. Перша: до
стартів допускаються ли
ше юнаки і дівчата 1961 —
1963 років
народження,
тобто ті, хто за віком змо
же брати участь у спортив
них іграх молоді. Друга:
командам колективів на
раховувались
додаткові
очки за результатами на
рівні майстра, ікандидата
в майстри спорту, і' першо
•
,
го розряду. Мета — стнму-

люватн не тільки масо
вість, а й високу майстер
ність», —
на цьому за
гострив увагу у сгоїй стат
ті А. Подольський. І така
позиція цілком закономір
на. Бо тільки при цій умові
представники Кіровоградщиии зможуть мати поміт
не сходження на республі
канських молодіжних іг
рах і VIII Спартакіаді Ук
раїни.
Тим часом т. Дядепко
робить спробу виправда
тись: «Показппкп спорт
сменів вузу були б значно
вищими, якби до }часті в
спартакіаді допустили сту
дентів других, третіх, чет
вертих курсів.
У нас же
студентів віку, визначено
го
положенням міської
спартакіади, лише 400 з
2700...»
У цьому бачать причтів
низької результативнеєті
представників студентсько
го колективу
на міській
спартакіаді й фізкультурні
активісти педінституту.
Лишається
тільки по
співчувати фізкультурним
активістам обох вузів. Та
ниві ми маємо робити приціл, що його вибрав місь
кий спорткомітст, — па
республіканські молодіжні
ігри, па VIII Спартакіаду
УРСР.

X

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ? ВИ

ЧАС ДИСКОТЕК
Перша дискотека в Кі
ровограді зробила своє
рідний переворот у до
звіллі молодих Носа фор
ма спілкування • і відпо
чинку привабила до себе
хлопців і дівчат
незви
чайною силою. Бажаючих
відвідувати
дискотену
було багато, а можли
вість потрапити до неї...
Так назріла гостра проб
лема створення дискотек
на великих підприємст
вах, в установах,
нав
чальних закладах.

можливість
хоче б один
раз побувати на дисковечорі, ТОЙ
ПерЄСБІДЧИЕСЯ,
що розмах дискотеки не
абиякий.
— Основна каша мета,
— розповідає Олександр
Непомящий, — відпочива
ючи пізнавати, а не тільки
танцювати.
Танцювальна
частина вечора — не ос
новна, хоче й про неї ми
не забуваємо. Надалі за
прошуватимемо майстрів
танцю, адже їх у Кірово
граді багато. Нехай вони
розкажуть і проілюстру
ють красивий
сучасний
молодіжний танець.

ма І пізнавальна, і розва
жальна. Від дискомузики
до музики, до мистецтва
взагалі, — хіба це не чу
дово?
І якби регулярна й по
стійна робота «Олімпії» і
всіх дискотек
залежала
лише від
безпосередніх
їх організаторів, то не бу
ло б потреби
писати ос
танню частину цієї статті.

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

— Серйозно розповісти
про сучасну естрадну му
зику (а до неї часто стааляться досить легковажно)
ке легко. — Це вже слова
Такі Непомящої. — Теоре
тичний матеріал
першої
частини дисковечора — це
результат десятків прочи
таних книг і періодичних
видань. На жаль, у кірово
градських бібліотеках ма
ло матеріалу з цих питань,
котрі цікавлять нас.
А серйозно ставитись до
сучасної музики, — про
довжує
Тетянину думку
Еду&рд Минайленко, — це
означає і розумно й пра

вильно розбиратися в усіх
музичних новинках, уміти
відрізнити, скажімо, стиль
«рок» від стилю «диско»,
відрізнити хороші музичні
й пісенні твори ЕІД того,
що не варте уваги, — ось
іще одна мета нашої дис
котеки. •
Отже, дискотека — це
збір
пластинок плюс
складне технічне оснащен
ня, що дозволяє
робити
високоякісні записи в сте
реозвучанні, плюс танцю
вальний зал, пристосова
ний ще й для показу слай
дів і навіть
мультипліка
ційних фільмів. Її програ

По риторичне гамлетів
ське запитання часто зада
ють собі керівники диско
теки. Проблеми, з якими
стикаються вони, найріз
номанітніші.
Як пс дивно, скрізь
часто
стоїть
проблема
нових дисків, які випускає
Всесоюзна фірма грамза
пису «Мелодия». Не один
раз дискотеки зверталися
до дирекції УТО «Кірово
град» з проханням даги
змогу купувати останні
музичні новинки. Та поки
що самі продавці
секції
•грампластинок зробили то
вар майже неприступним,
і «вибивати» ного треба
тільки приватним спосо
бом.
Ідуть дебати про меню.

Яким повинен бути асор
тимент бутербродів, цуке
рок, тістечок, соків, міне
ральної води?
Та найбільш наболіле -це питання приміщень. По
годьтеся, ресторан і диско
тека малосуміспі речі. Бу
ти
постійно в наймах
«Олімпії» незручно. Неви
гідне таке сусідство й рес
торану. Не раз міськком
комсомолу звертався ко
допомогу до керівників
фірми «Райдуга», обласно
го побутуправліїшя. Адже
в Будинку побуту «Інгул»
є чудовий
сучасний зал,
який із семи ДНІВ ТИЖНЯ
чотири простоює. І це, ма
буть, вигідно побутовими.
Принаймні спокійно..,
І останнє. В Кіровограді
велика кількість промис
лових підприємств, немало
культурних закладів. Але,
скажімо, па заводах «Чер
вона .зірка» тракторних
гідроагрегатів, у будинках
і палацах
культури досі
не створено жодного моло
діжного клубу, дискотеки.
Ось чому дуже часто від
молодих можна
почути:
«Нудно живеться в місті...»
Т. СТОРОЖУЙ.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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«ДО ЕТАЛОНУ
НЕ ПО ШАБЛОНУ»

Невдало провела турне по Криму кіро
воградська «Зірка». З двох матчів вона
не привезла додому жодного очка.

1&SO року ~~

РЕНЕР стендовиків ’ кіровоградсько ОЛІМПІЙСЬКИЙ РІК —
го «Колоса»,
почесний
майстер НЕ ТІЛЬКИ для олімпійців
спорту СРСР І. К. Вільний, знову
під
креслює, наставляючи своїх вихованців:
— Регулярні заняття в секціях, само
дисципліна значать, звичайно, багато.
Але ми повинні прагнути пройти випро
бування на турнірах вищого рангу. Щоб
перейняти досвід досвідчених, щоб ви
значити свою висоту на завтрашній день. складі збірної республіки на всесоюз
Отже — прагнення взяти участь у як ному молодіжному турнірі, яка стала
найбільшій кількості змагань.
першим призером.
Молодіжна першість республіки се
І щоразу в нинішньому олімпійсько
му році стендовики І. И. Вільного бе ред сільських стендовиків фінішувала в
руть нові рубежі. Ось і нині вони по- Чернігові. Тут команда кіровоградсько
радували свого наставника,
На все- го «Колеса» була другою. Вона набра
союзній першості сільських стендови- ла 254 очка. І знову найбільший вклад
свого колективу
внесли
ків завоювала срібну нагороду робітни у копилку
ця фабрики
«Індпошиття»
майстер М. Заєць та О. Чернявська, які набра
спорту Маргарита Заєць (траншейний ли 180 очок: у першої —■ ДРУге місцо,
стенд). Бронзову
нагороду привезла у другої — четверте.
На черзі — міжвідомча першість рес
додому учениця середньої школи № 23
м. Кіровограда
кандидат у майстри публіки. Знову в складі збірної Цент
спорту
Олена Чернявська
(круглий ральної ради «Колоса» вихованки І. К.
стенд). Ці спортсменки також були в вільного — М. Заєць та О. Чернявська.
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