иальне витрачання мате
ріалів
та електроенергії
широко розгорнулося на
Цббузькому
нікелевому
заводі. Члени комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву ремонтно-механічно
го цеху вже рапортували
про готовність працювати
В день «червоної суботи»
на зекономлених матеріа
лах. А молоді апаратники
киснево » компресорної
Змагання
за високу станції, очолювані Дмит
ефективність праці, раціо- ром
Миколайчуком, ви

Ініціатива
апаратників

L

ступили з ініціативою к~;
іїерерахувйтп
зароблені
гроші до Фонду миру.
Всього па комуністич
ний суботинк вийде понад
500 молодих виробнични
ків. Частина
з них буде
На ударну трудову вах
зайнята благоустроєм се
лища, озелененням терито ту, присвячену Всесоюз
ному комуністичному сурії заводу.
ботнику, стали колеги іні

Наслідуючи
приклад
делегата

О. РІЗНИЧЕНКО,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
Голованівський район.

ціаторів великого почину
— залізничники Знам’янського ЛОКОМОТИВНОГО де

по. У них, як відомо, своя
специфіка
роботи. Тому

кожна
локомотивна
бригада вирішила ще до
18 квітня зробити по од
ному рейсу
в рахунок
«червоної суботи» Колек
тив,
де керівником де
легат XXVI з’їзду Ком
партії України Володимир
Орленко, Е цей день по
веде свій состав на зе
кономленій електроенер
гії. його підтримали мо
лоді машиністи
Басил«
Десятников
та Анатолій
-Икамарида.
Великий обсяг
робіт
планує
виконати комсо

мольсько-молодіжна електровозна колона імені 60річчя комсомолу України,
очолювана молодим ко
муністом Сергієм Пугачоеим (групкомсорг
Олек
сандр Литвинов). Спілчани
зобов'язалися перекрити
денне завдання і провес
ти 60 процентів великова
гових составів.
Ремонтники передбача
ють на гсдину
раніше
строку
відремонтувати
два електровози ВЛ-80Т.
Б. ВАСИЛЕНКО.
м. Знам ямка

ри, закультивовано близько
’2000 гектарів тощо.
На закритті еслоги, що
еже почалося, працює два
комсомольсько - молодіж
ПОЛЕ
них екіпажі — Анатолія Солопуна та Володимира Си
ленна. Перший із них також
культивуватиме грунт під
буряки і ранні зернові.
Ще три комсомольськомолодіжних агрегати чека
ють сигналу, щоб почати
сівбу зернових. Екіпаж ком
сомольця Петра Цибульсьхого зобов'язався
поКЛсіСТИ зерно в грунт но
площі 79,5 гектара. Більш як
по 50 гектарів поля засіють
Понад ЗО молодих механі його товариші спілчани Ми
заторів братиме участь у кола Скрида і Микола Тсрвесняних польових роботах геня.
на ланах колгоспу імені
В. ЛИ7ВИНОВ.
XXII з'їзду КПРС. За 12 ро
Добровеличківський
бочих днів буде закрито
район.
вологу на площі 554 гєкта-

ВЕСНЯНЕ

ЗАКРИВАЮТЬ

ВОЛОГА \

Учасникам
< Всесоюзного
ударного
комсомольського
загону імені
XXVI з’їзду КПРС
Дорогі друзі!
Глибоке задоволення ви
кликає нова ініціатива Ле
нінського комсомолу у від
повідь на рішення XXVI
з’їзду КПРС — направити
па найважливіші народно
господарські будови Всесо
юзний загін молодих добро
вольців — посланців ком

сомольських
організацій
країни. Це конкретний прояв вірності радянської мо
лоді комуністичним ідеалам,
гарячої заінтересованості у
здійсненні історичних
рі
шень партії.
Ваш
загін носить ім'я
XXV! з'їзду КПРС. Це по
чесно і відповідально. Вас
чекають великі і складні ді
ла по реалізації великомас
штабної програми форсова
ного освоєння нафтових і

газових родовищ Західного
Сибіру, створення територі
ально-виробничих комплек
сів у Сибіру і на Далекому
Сході, спорудження Байкало-Лмурської
залізничної
магістралі, будівництва но
вих міст і заводів.
Для багатьох
юнаків і
дівчат нинішня п’ятирічка,
ударні комсомольські будо
ви стануть новим рядком у
робітничій біографії. Я гли

*•

боко переконаний, що ра
дянська молодь з револю
ційною енергією, з глибокою
комуністичною переконаніс
тю, беззавітпою ■ відданістю
великій справі партії широ
ко розгорне масовий патріо
тичний рух «XI п'ятирічці
— ударну працю, знання,
ініціативу і творчість моло
дих!», впише яскраві сто
рінки В ЛІТОПИС КОМУНІСТИЧ
НОГО' творення.
Бажаю вам, дорогі друзі,
всім юнакам і дівчатам на
шої країни нових трудових
звершень у боротьбі за виконання історичних рішень
XXVI з'їзду КПРС, завдащ»
XI п’ятирічки!

Л. БРЕЖНЄВ.

•

БЕРЕЗНЕВІ ЗУСТРІЧІ

РАДЯТЬСЯ МОЛОДІ ПЕДАГОГИ
У його програмі — зу
стрічі з делегатами XXVI
з’їзду КПРС і XXVI з'їзду
Компартії України, з пе
редовиками сільськогоспо
дарського і промисловою
виробництва, обмін досві
дом педагогічної
діяль
ності,
вечори-портретн,
присвячені майстрам осві
тянської праці і перемож
цям соціалістичного зма
гання на честь форуму ко
муністів.
Під час Тижня
молоді вчителі ознайоми
лися з роботою міжшкіль
них навчально-виробничих
комбінатів і з формами
спільної діяльності орга
нів народної освіти та ба
зових підприємств по тру
довому вихованню школя
рів.

24 березня в нашій області почався Тиж
день молодого вчителя.
райкомів комсоглолу, го
лови районних і міських
учителів,
рад
молодих
представники
громадських організацій.
З вітальними
словами
виступили секретар обко
му Компартії України А. І.
Погребняк і секретар обко/лу комсомолу Л. Дро
тянко.

З доповіддю «Про зав
дання педагогічних колек
тивів та підвищення ролі
вчителя
у виконанні рі
шень XXVI з'їзду КПРС і
XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни» виступила заступ
ник голови виконкому об
ласної Ради народних де
путатів Є. М. Чабаненко.
З інтересом присутні

вислухали виступи дирек
тора середньої
школи
N2 5 м. Кіровограда
за
служеної вчительки УРСР
Л. І. Кожевнииової, голови
Знвм'янської міської ради
молодих учителів О. Г. Ро
ликової,
вирубувальниці
Кіровоградської взуттєвої
фабрики,
делегата XXVI
з’їзду КПРС Н. Ф. Кова
ленко, вчительки Якимівшколи
ської середньої
Мало висківсь кого рейону

О. Є. Колесник, керуючо
го відділком колгоспу іме
ні Леніна Олександрійсь
кого району Героя Соціа
лістичної Праці В. Я. Ше
ремета та інших
Учасники зльоту прий
няли звернення де всіх
учителів області.
Після пленарної частики
педагоги відвідали кілька
загальноосвітніх
шкіл
м. Кіровограда
Того ж дня
делегація
молодих учителів області
вирушила до місіа-героя
на Неві — Ленінграда.
» ВАЕРЕНЮК.

26 березня у приміщен
ні Палацу культури імені
Компанійця
обласного
центру відбувся ювілей
ний, десятий,
обласний
зліт учителів. На ньому
були присутні молоді вчи
телі,
педагоги-ветерани,
секретарі
міськкомів та

ФАКТ НАШОГО ЖИТТЯ
Кожного року
в наше
життя входять нові слова,
поняття, назви. Одні з них
швидко забуваються, Інші
ж ми проносимо
у своїй
пам’яті через багато років.
Коли нам минуло по сім
років і ми вперше перепоріг,
ступили шкільний
тоді ми й познайомилися
зі словом «учитель». Від
тоді воно стало рідним,
близьким, дорогим нашому
серцю.
При
згадці про
прекрасні шкільні
ронн
дитинства перед
нашими
очима достають
червоні
галстуни
і примхливі носични,
невирішені задачки I цікаві екскурсії... І з
усієї цієї маси
шкільних
подій і вражень випливає
образ першого Вчителя.
Можливо, саме цей об
?аз і допоміг Вірі Дорох,
етяні
Матвієнко, Олені
Жиган і Вірі Снвокобилко
вибрати професію вчите
ля.
Нинішній
навчальний
рік — їхній
перший тру
довий рік у шнолі. Всі во
ни — учасниці обласного
зльоту молодих учителів і
всі охоче погодилися по
ділитися з читачами «Мо
лодого номунара»
своїми
думками про вибрану пОгі-

Фото В. ГРИБА.

На знімну: учасниці об/.асного зльоту молодих вчителів.

МОЯ УЛЮБЛЕНА ПРОФЕСІЯ»
фесію, враженнями
про
зліт, проблемами вихован
ня учнів.
КОР.: Як ви стали вчителькою?
Тетяна МАТВІЄНКО, вчи
телька англійської мови:

Я належу до тієї ка
тегорії людей, для яких не
було проблеми
вибору
професії. Вибирала один
раз, без вагань, і думаю,
що назавжди.
Можливо,
комусь видасться наївним
те, що моя
вчительська
професія — ТО мрія з цег.
пертого класу. Я вчилася
У Велнковпсківській серед-'
пін школі Маловисківського району. Все життя пам ятатиму свою
першу
вчительку Ірландію М<і-

лася з багатьма колегами,
з їхніх виступів і розмов
із ними немало почерпну
ла для себе, для своєї ро
боти. Дуже сподобались
мені виступи молодих учи
тельок
В. Сквог-цової з
Бобринецького та О. Ко
лесник з Маловпсківського районів.
Хвилюючою,
довгожданою була зустріч
із моєю однокурсницею по
училищу
і подругою Ці
лою Ступак 1 найголовні
КОР.: Ваші
враженні ше — на зльоті я зрозумі
про зліт?
ла ще раз, що педагогіка
Віра
СИВОКОБМ д>■
— моя улюблена профе
вчителька початкових кла
сія...
сів:
Розмову записала
— Вражень
багато, і
Т. КУДРЙ.
найкращих. Я позиайо.ми-

хайлівну Слюсаренко. Во я, — в любові до дітей.
Один письменник сказав:
на прищепила мені любов
діти — не
філософи, бо
до педагогічної роботи.
КОР.: Яний ваш голов кожного дня вони пізна
ний принцип як педагога.' ють світ, відкривають іс
Віра ДОРОХ, учителька
нову
історії та суспільствознав тину. перегортають
ства:
сторінку п довгій істооії
— Важко формулюва жиїтя. Педагог повинен
ти його одним словом. По- учити учнів через пізнання
моєму, суть V тому, щоб світу. І ше кожен учень
навчити учнів самостійно повинен
знайти свою
мислити. Цього можна до улюблену
справу. І зав
сягти
і вимогливістю до дання
вчителя — допо
дітей, і любов’ю.
могти йому в ньому.
КОР.: У чому полягає, на
вашу думку, смисл педагогіми?
Олена ЖИГАН, учитель
на початкових класі»:

— ІІс відкрию секрету,
і вважаю, що кожен учи
тель відповість так,'як і

_______ 28 березах 1981 рожу -

Молод яй коякухлр“--------------

З ©шор»

/£ ЕФЕКТИВНІСТЬ
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КРАСНОГО
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МОЛОДЕ ОБЛИЧЧЯ
П’ЯТИРІЧКИ^.;

вч ЕНІНСЬКА вказівна
----- ЯІІ про те, ЩО ідейнополітичне
спрямування
лекційної пропаганди,
її
сила у великій мірі визна
чаються складом лекторів,
не втратила свого значен
ня і в наші дні. Як ви ке
руєтесь нею в житті?

—< Доборові лекторсь
ких кадрів ми приділяємо
великі’ увагу. Пам’ятаючи,
що лекція в молодіжному
колективі повинна відзна
чатися особливою прист
расністю і переконливістю,
кандидатуру
кожного

Про Петра Малюкіна в
{олгоспі імені
Шевченка
з позагою заговорили ми
нулої осені, коли він, від
служивши в рядах Радян
ської Армії, повернувся в
тракторну бригаду і йому
довірили трактор Т-70 га
бурякозбиральний
ком
байн РКС-6.
Нелегкими були ПОГОДИ!
умози, але юнак не розгу
бився: не рахуючись із ча
сом, збираз урожай цук
рових буряків. І ось ре
зультат: на
рахунку вчо
рашнього
воїна —
І 51

Бажаної
результатив
ності можна досягти, ли
ше використовуючії в лек
колекти
У ТРУДОВИХ
ціях факти з .життя колек
вах міст і сіл облас
ті йде
поглиблене вив
тиву, враховуючи вікові,
чення доповіді Генераль
професійні
особливості
ного секретаря ЦК КПРС
аудиторії,
Наприклад, у
товариша Л. І. Брежнєва,
документів
XXVI з’їзду
лекції «Комсомол — реКПРС. Агітатори, пропа
зерв і надійний помічник
гандисти,
політінформдКПРС» ми рекомендува
тори,
партійні,
проф
спілкові,
комсомольські
ли тим, хто її читатиме,
активісти несуть у маси
розповідати про трудові
живе
слово
партії,
роз’яснюють і допомага
досягнення
переможців
ють засвоювати радянсь
районного соціалістичного
ким людям важливі по
змагання — комбайнера
ложення матеріалів фогектар! Зібрав він більше
колгоспу імені Леніна Ми
мав
хайла Капусти, водія ав
НсЗЗІТЬ 33 ТИХ| ХГО
/».м
— ба—
томашини колгоспу імені
гаторічний стаж роботи,
односельчан:
Крупської Олександра РеТож слова
Петро землю,
«Любить
шетцова,
тракториста
любить професію механіколгоспу імені Жданова
затора, значить, вийде з
Миколи Димаренка, а під
люди» — ні у кого не вичас підготовки до виступу
кликають здивування.
па тему «Героїчний шлях
Ленінського комсомолу»
друзі по
Цими днями
— користуватися зібрани
сердечно вітали
роботі
ми в райкомі матеріалами
комсомольця із знамен-,
про подвиг комсомсїльцізною подією в його житті
підпільппків.
стаз
— Петро Малюкін
руму комуністів, серцем
і розумом оелгати велич
кандидатолл у члени КПРС.
Підвищений
інтерес у
ні накреслення з'їзду.
Усі раділи: юнак гідний
всіх викликають дні полі
Життям доведено, що
високого звання.
тичного
інформування.
на зростання політичної
й трудової
активності
8. ШУЛЬГА,
Адже трудящі
зустріча
робітників, колгоспників
позаштатний
корес
ються з відповідальними
мають великий
вплив
пондент
«Молодого
працівниками, делегатами
виступи ленторів, прист
расне й вагоме їхнє сло
комунара».
XXVI з’їзду КПРС, XXVI
во.
з
’
їзду
Компартії
України,
Про особливості лек
ведуть мову про завдан УРОК ПІСЛЯ УРОКІВ
ційної
пропаганди під
vac єнвчення матеріалів
ня, що випливають з рі
XXVI з’їзду КПРС ми по
шень з’їзду.
просили розповісти дру
гого секретаря
Кірово
Короткі, пристрасні висту
градського райкому ком
пи комсомольських лекто
сомолу А. Осипова.
рів у дні політичного ін
формування зумовлюють
терес молоді до матеріа високу активність молодих
лів XXVI
з’їзду КГІРС, виробничників.
— Нілька слів про зав
райком комсомолу вирі дання лекторської групи
шив збільшити склад лек на сучасному етапі.
У
Нозомиргородській
торської групи. І пробле
— Головним завданням
середній школі № 2 проф
ми — ким поповнити? — у діяльності комсомольсь
орієнтації
учнів приділя
у нас не було.ють велику увагу. Не гос
ких лекторів є пропаганда
тями, а справжніми
ше
— Результативність лек документів
і
матеріалів
фами учнів, їхніми настав
ційної пропаганди. Як ви
XXVI з’їзду. Донести до
це розумієте?
никами стали механізато
ри колгоспу імені Чкалова
— Як лектор, я суджу кожної молодої людини
кавалер
орденів Леніна і
історичних рі
про результативність свого значення
Трудового Червоного Пра
виступу по реакції ауди шень з’їзду КПРС — це
пора Володимир Дмитро
вич Степанов, кавалер ор
торії: якщо є запитання значить сприяти успішно
дена Трудового Червоного
до мене, прохання до му втіленню їх у життя.
Прапора Володимир Івано
кладніше пояснити , ту чи Так, при високій активнос
вич Височин, краща робіт
ниця плодоконсервного за
іншу тезу, то лекція за ті слухачів ці лекції вже
воду Віра Євгенівна Фабцікавила слухачів.
відбулися в колгоспах іме
рицька та інші. Часто з ни
Питання
ефективності ні Ватутіна, «Перемога»,
ми
зустрічаються учні,
лекційної пропаганди по імені Жданова. І надалі
слухають
їхні розповіді
стійно перебуває в цент
про вибір
професії, про
продовжуватимемо
гро

рі уваги комітету комсо
радощі і труднощі
боро
молу. На бюро ми щонай мадсько-політичні читан
тьби за великий хліб.
менше двічі на рік обгово ня, роботу молодіжних
А недавно гостем шко
рюємо його 1 роботу лек
ли був В. Пісковий. Восени і
торської групи спрямовує- лекторіїв, плануємо доко
Володимир ПІСЛЯ служби І
мо само на підвищення ре рінно перебудувати пропа
зультативності
виступів. ганду наукових І ТСХНІЧв рядах Радянської Армії
Узагальнювати досвід', ви
повернувся додому. Слу- і
являти недоліки в цьому них знань.
питанні
допомагає нам
жив він у військах, які
у
нас
веСловом^,
плани
щорічна атестація комсо
охороняють Кремль. Слу- •
янкі, але цілком реальні.
мольських лекторів.

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ПРОВІДНИКИ
ІЙ майбутнього лектора оці
нюємо за такими критерія
ми: комсомольська актив
ність, професійна майстер
ність як спеціаліста, ора
торські здібності.
Нині в лекторській гру
пі райкому комсомолі' на
лічується 15 чоловік-. Це —
фахівці народного
---- '
господарства,
вчителі, комсоМОЛЬСЬКІ працівниці!, мо
лоді комуністи
— люди
політично зрілі, високо
освічені, авторитетні в ко
лективі. Так, Віктор Горбуиов очолює педагогічний
колектив Української се
редньої школи, Тетяна
Власенко працює вчитель
кою Федорівської
серед
ньої школи, Олександр
Клецельман — лікар ра
йонної лікарні, Люба ІІойманова — старша піонервожата... тільки за
— останній рік усі вони досягли
чималих успіхів
у своїй
основній роботі, їх ке раз
відзначали за
активну
участь .у
________ ,
громадському
житті своїх колективів.
За цей же час вони про
читали понад 100 лекцій у
трудових колективах під
приємств, колгоспів І рад
госпів
району, 1 СКрізь
були бажаними
гостями.
бо вміють зачепити живі
струни інтересу й допит
ливості в молодому серці.
Про майстерність комсо
мольських лекторів свід
чить хоча б той факт, що
всі вони успішно виступи
ли в другому обласномт
турнірі молодих ораторів,
а Олександр Клецельман
став, його переможцем.
Цінним є й тс, що самі
лектори Дбають про свій
актив, зі школярів і моло
дих виробничників готу
ють свою зміну.
Враховуючи великий ін-

ПОВЕРНУВСЯ
С0Л£М
ДОДОИУ

цеху Олзксандр'ійсшіої1 фабрики7нпЧп^Му змаган,,і в’язальниці трикотажного
промисловості третє місне
? пошиття вибороли серед нолекгивів легко,
нові завдання.
4
опер вони продовжують успішно виконувати пла, РЯНСЬНИИ*вручУас секпетаом^чпм^л'*101’’мого міськкому комсомолу ігор ДОБТс-тяні БОРДУНІС грамоту обкому ЛКСМУ?ЬЄЬКО' °РганізаЦії трикотажного цеху

-

_______

Фото С. АНДРУСЕННА.

жив так, як і належить радянському воїнові, справжньому
захисникові Вігчизни.
Комсомолець розпоаіз
десятикласникам про сопдатські будні, про те, як
столиця
нашої
країни
Москва
зустрічала олімпінських
госгей, як вона
урочисто
готувалася до
XXVI з’їзду КПРС.
— Тепер,.— сказав Во
лодимир Пісковий, — ко
ли в Москві відбувся фо
рум комуністів Радянсь
кого Союзу, ми ще і ще
раз переконуємось,
що
партія га уряд повсякден
но дбають про мир на
планеті, докладають мак
симум зусиль,
щоб його
зберегти.
Володимир
Пісковий
показав учням альбом, на
фотознімках якого — жині будні армійської служби, поділився своїми плзнами на майбутнє.

в. АНДРІЇВ.

25 березня а приміщен
ні Кіровоградської школиінтернату
№ 1 відбувся
перший тур |з української
літератури] для учасників
першої
республіканської
олімпіади юних філологів.
Чотири
години напруже
ної тиші перетворилися з
134 роботи старшокласникіз.
Завдання
учасникам
олімпіади
було складне:
написати твір літературнопубліцистичного характе
ру або нарис, статтю, за
рисовку чи художній етюд
на тему
запропонованих
цитат із віршіз М. Бажана,
П. Тичини, М. Стельмаха,
І. Неходи,
Б. Соя
та
М. Карпенка. Тож жан
рове розмаїття учнів було
справді необмеженим —
починаючи статтею і кін
чаючи імпровізацією.
3*а словами голови жюрі
Л. М. Симоненкової,
всі
учасники олімпіади з цим
завданням
справилися з
честю.
Рядки, сповнені
любові до рідного краю
і праці хлібодара, триво
ги за долю ьашої планеіи,
пульсували в творах біль
шості
старшокласникіз.
Ззичайно, у нас
немає
змоги перелічити їх усіх,
але назвати
кілька пріз
вищ олімпіадівців, які от
римали
найбільшу кіль
кість балів
(дванадцять),
ми вже можемо. Це деся
тикласниця
зі
Льзова
Олександра
ільків, _____
дез ятикласниця з Бердянсь
ка Олена Ангелова, вось
микласниця з Волинської
області Наталя
Тарасюк
та інші.

Отже,
ам слово
«Людські руни,
Вони
прекрасні, бо роблять лю
дей чарівниками і госпо
дарями життя. Саме руки

і

Яз записника
Котигорошка

Московську
спортивну
Олімпіаду репрезентуваз
славнозвісний
Мишко.
Олімпіаду юних філологів

(ОЮФ) представляє леген

дарний чоловічок,
який
хоч і не показний на зигляд, але силу має бога-

А

я

«Буде хліб — буде
й пісня, дзвінка,
як струмом, стоголоса,
Буде мир, ясне сонце
і чисте безхмарне
небо,
Герб наш славний,
обрамлений стиглим
колоссям,
Буде наша земля,
бо чужої
землі нам ие треба.

Л. БЛИЗНЮК,
дев'ятикласниця
із
Сумської області».
«Квітка стала зіркою. А
по
зірках
мандрівники
знаходять дорогу додому.
С. ГЕРАСИМЧУК,
восьмикласниця з Ря
занської області».
А позавчора в актово
му залі Кіровоградського
педагогічного
інституту
імені О. С. Пушкіна від
булася зустріч юних філо
логів з викладачами вузу,
місцевими
письменника
ми. Вечір відкрив ректор
інституту О. С. Поляруш.
Свої твори
прочитали
учасники олімпіади Лідія
Гоян зі Львова, Сергій Кулинич із Добровеличкізського району Кіровоград
ської області, кіровоград
ські поети Володимир Базилевський, Валерій Гон
чаренко і Віктор Погріб
ний.

Особливо схвильована й
піднесено прозвучав ви
ступ київського письмен
ника, викладача універси
тету імені Т. Г. Шевченка
П. П. Кононенка.
Олімпіада продовжує ро
боту. В царині
красного
слова гортаються сторінки
її днів. І нам дуже приєм
но представити ще одно
го символічного учасника
олімпіади —
казкового
Котигорошка. Познайоми
ла нас із ним десятиклас
ниця з Івано-Франківська
Оксана Василюк.

ший? Восьмикласниця з Турійського району Волинсь
кої області
Наталя Тара
сюк А скільки юних пое
тів приїхало на'олімпіаду?
Та стільки ж,
скільки й
самих
учасників. Тобто
сто тридцять чотири. Не
вірите? Можу
полічити.
Лариса Нетеса з Харківсь
кої, Любов Гладка з Чер
каської,
Юрій Шкело із
Житомирської,
Світлана
Білоус з Одеської облас
тей...»

|

І

дали нам змогу зідчутм
справжнє щастя — щастя
від праці.
Так, праця на
благо суспільства — най
більша радість на землі.
О. ІЛЬКІВ».

КОТИГОРОШОК ОЮФ

■
Е
'

|

ЩОДЕННИК
ОЛІМПІАДИ

тирську.
Це — казковий
Котигорошок.
Так, от, він, хитро посмі

хаючись,

довірливо

ска

зав нам: «А ви знаєте, хто

на олімпіаді

наймолод-

і тут
Котигорошок на
довершення сказаного по
клав на редакційний стіп
кілька
десятків
поезій
учасників першої респуб
ліканської
ОЮФ. Потім
знову хитро посміхнувся і
почав
(набивати
"
люльку,
Власне.
про переможців
першого ТУРУ наш зсезнаючий олімпіадець по•«домить читачів «Молодого комунара» в настуїі-'
йому номері газети, А по
ки що він допомагає чле
нам жюрі підбиИ&ти під
сумки і стежити за вико
нанням завдання другого
ТУРУ олімпіади.
Отакий він, наш Котиго
рошок...

в. ВАСИЛЕНКО.

29 березяя 1981

„Молодхі копжувлр^*-------

ПОЛУ

Працюючи

-------------------- 3 стор.

в загонах, у

єдиному строю з робітни
ками

і

(

колгоспниками,

студенти і учні набувають
досвіду

колективної пра-

ЦІ І творчості,

КИИЕКТОРІІ
«МІОМІ
ІІТЕЇСТ»
Цікаво й змістовно проходять заняття кінолекторно «Молодий атеїст», ідо
діє при
центральному
лекторії обласної органі
зації
товариства «Знан
ня». Чергове заняття, на
приклад, було побудовано
у формі усного журналу.
Першу його
сторінку
Іскрив член- науково-ме
тодичної ради обласної о
Будинку атеїзму й. В.
Вайсбурд. Він розповів
про антинаукову суть ре
лігійних поглядів на роль
жінки в суспільстві, навів
цікаві факти з історії, ідо
яскраво
свідчать
про
шкідливість
пережитків
минулого.
«Чи вчить релігія доб
ра?» — такою була тема
розмови, яку повів з при
сутніми на наступній сто
рінці журналу
директор
обласного Будинку атеїз
му П. М. Дмитренко.
Релігія в паш час мо'^ернізується, і служителі
дедалі частіше вдаються
до
найрізноманітніших
маніпуляцій миротворсьКих заповідей «не вбий»,
4не
віфадь»,
«шануй
батька 1 матір», намагаю
чись знайти в них «спіль
не» з моральним кодексом
’будівника комунізму. Але
саме цими «гуманістични
ми» заповідями прикрива
ються релігійні фанатики,
ухиляючись від служби в
рядах Радянської Армії,
обкрадаючи радість у сво
їх дітей, примушуючи го
лодувати старих батьків...
Переважна
більшість
релігійних заповідей від
верто закликає до пияцт
ва, боягузтва, неробства.
Біблія — це збірник роз
повідей про
насильство,
з^овопролиття, запродан
ство, 1 нічого, крім одурмаиення, вона людині не
дає, — підкреслив
лек
тор.
Автори
літературної
сторінки — артист облає
нОгб театру ляльок* Є. Ю.
Ушаков і працівниця об
ласної
бібліотеки Імені
Н. Крупської Л. І. Самойленко.
Па сторінках
усного
лсурналу прозвучали ате
їстичні вірші Д. Бедиого,
уривки з творів М. І’орького, сказання 1 легенди.
На закінчення заняття
було показано худоншій
фільм «Грішниця».
Молоді атеїсти лочерп1 зули з цього заняття бага
жі) цікавого й корисного,
Що знадобиться їм у лек
ційній роботі.
Н. ЧЕРНЕНКО.

ш РУК

-

роботящих Г.'
До будівництва підсобно
го господарства приступило
Всесоюзне
промислове
об’єднання
«Тюмедьгазпром». Тут завершено спо
рудження першого вироб
ничого комплексу, розрахоЛ7лпго на утримання трьох
тисяч овець. ЦК ВЛКСМ
оголосив будову ударною
КОМСОМОЛЬСЬКОЮ.

ють на

закріплю-

практиці здобуті

знання, виховують

у собі

активну життєву позицію.

ці. 1. Брежнєв,

відлуння третього,
трудового

Спогади
про літо
бійців загону
«Мрійник»
Кіровоградського педаго
гічного
інституту імені
О. С. Пушкіна.

Н. ПЕРЕСУНЬКО:
— Що мені найбільше
запам’яталося в
загоні?
Все! Важко виділити щось
одне. Запам’яталася ро
бота — весела, захоплю
юча, енергійна. Хочз...
М. ГОВОРУН:

— Ніколи не думала, що
колективно працювати в
полі так цікаво.
Літо-80
укарбувалося
в пам’ято
приємним і потрібним, ра
дісним і напруженим, за
хоплюючим і корисним.
Хоча...
Л. КОСОГО»:

— Навіть назва нашого
загону
— «Мрійник» —
запам’яталася назавжди. І
не тільки мені,
а й усім
моїм друзям. Хоча...
Не дивуйтеся, шановні
читачі, слозу «хоча». Кож
на наша співрозмовниця
вимовляла його з особли
вою теплотою, якось задумливо і водночас з ус
мішкою на усгах. Так, у
запам'яталося
загоні їм
все. Хоча один або кілька
фактів їм усе ж таки захотілося виділити.

СТОРІНКА ДЛЯ БІЙЦІВ СТУДЕНТСЬКИХ
ЗАГОНІВ

БУДІВЕЛЬНИХ

І ТРУДОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ

ПРО ЦЕ ЙШЛОСЯ
НА ЗЛЬОТІ

В’":ГАЄМО!
За підсумками соціаліс
тичного змагання між
студентськими
загонами
області
(їх па Кірозоградщпиі 43) перші місця
серед колективів будівельного й небудівельного
профілю, а також серед
зональних загонів зайияли:

Л-

СБЗ «Технолог» Кірово
градського інституту сільгоспмашинобуду в а и н я
(командир
—
Валерій
КОЗУБ).
Загін «Дружний» Кіро
воградського
машинобу
дівного технікуму (коман
дир — Василь КИРИЧЕН
КО).
Олександрійський
зо
нальний загін (командир Ось вона, нагорода Кіровоградському обласному студ— Микола КУЛИК).
загонозі за зайняте друге місце з республіці — переТак тримати, загонені! хідний вимпел Ради Міністрів УРСР, Укрпрофрздм і ЦЕ
Сподіваємося, що й лі- ЛКСМ України.

ТО-81 впише V вашу тру- На знімку: секретар обкому партії А. І. ПОГРЕ5дову біографію багатий ^оротунуГ’""^ ИоманяиР°ві «Ясного штабу сбз
хорошими подіями рядок. '
'
Фото 3. ШТАНЧЕНКА.

_

1

АНОНС

Студентська країна—будзагін.
В знову прийде літо.
І тоді вони —
хлопці і дівчата в спецівках з еглблгмо о
<;СЬЗ» — знову вирушать у свій похід.
Для одних він стане черговим у їхньому
студентському житті, для інших — пер
шим трудовим випробуванням. У тому
поході не буде колоквіумів, заліків з
навчальних предметів, а буде екзамен
на зрілість і самостійність.
Власне, на великій студентській будо
ві життя не завмирає цілий рік. Воно ді
литься на кілька етапів. Один із них —
обласний зліт студентських будівельних
загонів, що цими днями відбувся в Кі
ровограді. Було про що розпогісти на
ньому учасникам
минулого трудового

семестру. Говорили вони і про те, що ти
сяча юнаків і дівчат виконали робіт на
загальну суму 2427,5 тисячі карбованців,
продемонструвавши при цьому зразки
відмінної праці»
активної громадськополітичної діяльності.
Наш обласний
студентський загін посів друге місце в
республіці, за що його нагородили пе
рехідним
вимпелом Ради
Міністрів
УРСР, Укрпрофрздм і ЦК ЛКСМ України.
«Ударна праця тобі, Батьківщино», —
говорили учасники зльоту, намічаючи
срої плани «а трудове піто-81. Вони до
повіли про готовність СБЗ новими здо
бутками в праці ознаменувати перший
рік одинадцятої п’ятирічки.

* ’ л

Виробнича
практика
студентів почасти зводить
ся до того, що практикан
ти виконують
незначну,
дріб’язкову роботу, котра
далеко не відповідає зав
данням.
Тож у деяких
навчальних
закладах
виникла гостра
потре
ба докорінно поліпшити
стан справ, більше поєд
нувати роботу в студент
ських загонах з виробни
чою практикою. І ось кон
кретна пропозиція: створити спеціалізовані загони — врни дадуть змогу
вміло й правильно поеднузати
виробничий про
цес СБЗ
із завданнями
професійної практики.
І:

*

*

Успіх роботи СБЗ бага
то в чому
залежить від
керівника. «Білоше влас
ної ініціативи, творчості,
анергії!» — підбадьорюваз зліт керівників і комі
сарів, які незабаром по
ведуть свої загони в сту
дентське літо-31.
$■

*

*

«Студентське
трудове
літо
починається не з
червня цього року, а з ве
ресня минулого», — гово
рили учасники зльоту, ма
ючи на узазі його підго
товчий період, а в ньому
— договірну
кампанію.
Бо практика довела: якщо
укладення трудозик дого
ворів пройшло формаль
но, поверхово, то важко
тоді буде налагодити нор
мальний робочий ритм.

Н. ПЕРЕСУНЬКО:
— Довго не забудеть
ся зустріч із бійцями за
гону «Романтик» Кірово
градського машинобудізного технікуму. Ми влаш
тували їм такий прийом!
Було весело й цікаво. Від
почили добре.
М. ГОВОРУН:

— Було б
неправдою
сказати, що третій, трудо
вий — це суцільні г.есепсщі. Працювали на СОВІСТЬ,
і втомпо-справжньому,
лювались немало, Та про
атому ніколи було дума
ти. Вечори «Нумо, дівчзтаї», «Хто швидше», «Ану,
відгадай!» швидко попознювали наші сили.

„
переможці минулого трудозого семестру
бійці С53 «Технолог» Кіровоградського інституту сільгоспмашинобудування — "’Д час
ту.
Фото В. ШТАЯЧЕННА.

ІНІЦІАТИВА

Л. КОСОГО»:
— А як
захоплююче
пройшло з сільському Бу
динку культури свято вро
жаю! Разом з колгоспни
ками,
передовиками ви
робництва ми підготували
і провели його, потім спі
вали і танцювали. У будзагоні ми не зазнали роз
чарувань,
не саарилися.
Відпочивали працюючи і
працювали відпочиваючи.
Словом загін — це здо
рово!

Розмову
записала
студентка Кіровоград
ського
педінституту
В. ТРЕГУ5.

Новий студентський за
загін комуністичної
гін
праці — недавно
наро
дився в Кіровоградському
педагогічному
інституті
імені О. С. Пушкіна.
Йшли
комсомольські
збори факультету інозем
них мов, присвячені від
криттю XXVI з’їзду КПРС,
Вирішувались різні важли
ві питання, порушувались
нові проблеми, народжу
вались плани, ідеї. Тоді й
запропонувала
першо
курсниця Наталка Осипо
ва створити на факультеті
студентський загін. Ідею

одностайно схвалили Наталчині товариші по нав
чанню.
Отака в кількох словах
біографія
«Корчаі;інця»
(так
називається загін).
Власне, в ній можна запи
сати поки що лише один,
перший рядок: «Народив
ся». Інші важливі події іа
факти появляться пізніше,
влітку. Правда, до біогра
фії «Корчагінця» можна
додати й те, що загін цей
незвичайний, специфічний.
Усі зароблені
протягом
трудового семестру кош
ти бійці перераховують
до Фонду миру.
До стаоту трудового лі-?
"" лишилося кілька
•----- мі
та-81
сяців, а загін, як трудовий
колектив, уже існує. Це й
робота
на студентських
суботниках і недільниках,
це й концерти для хворих
Кіровоградського госпіта✓

лю інзалідів
Вітчизняної
війни, це й активна участь
з усіх корисних і потріб
них справах вузу.
А під час третього, тру
дового 25 студенток у
червоних
косинках (така
символічна форма
заго
ну) працюватимуть на кол
госпних полях . одного з
господарств нашої облас
ті. Крім основної роботи,
вони виступатимуть перед
місцевими
жителями з
лекціями
і концертами,
підтримуватимуть дружні
зв’язки з молоддю села,
зокрема з підлітками, про
водитимуть
спортивні
змагання, конкурси, вікторини... Одним словом,
загін житиме
яскрази/л,
повнокровним життям. ;
II. ПАЛАДІЙ,
інструктор обласного
штабу
студентських
загонів.

На календарі — останні
числа березня. Мине ще
зовсім небагато часу, і
ваші, друзі, заняття пере- несуться з аудиторій нав
чальних закладів на об'єк
ти, де вам довірять пра
цювати.
Тож,- природно,
нам хочеться бути и курсі
того, як іде підготовка до
трупового семестру в кож
ному загоні. Тому просимо
командирів,
комісарів,
бійців СБЗ прислати від
повіді на цю анкету.
1. Назва вашого загону
і навчального закладу.
2. Де будете працюва
ти] (Вкажіть область, ра
йон, село, об’єкт}.

3. Чи уклали ви трудо
вий договір! (Якщо ні, то
чому!}.

4. Де працювали торік!
5. Яких успіхів досягли!

6. Ваші труднощі і проблемм.

7. Громадсько - політична діяльність загону.
8. Шефство над «важ-

ними» підлітками.
Наша адреса:
316050,
м. Кіровоград, «ул. Луначарського, ЗО, редакція га
зети «Молодий комунар«*.

4 схпор.
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Весна, поезія і молодість
Прийшла весна

Людмила
ПОПЧУК

L

#

♦

Гірникові

Я милому сорочку вишию,
Сгою любов вплету в нитки.
Зроблю мережку найяснішсю,
Розшию гладдю всі квітки.
Веселку, що у росах грається,
Переееду на рукаєи.
В сорочці тій любов зостанеться
З тобою, милий, назавжди,

Прийшла весна на рідну вулицю,
Що носить Леніна ім’я.
І сонце світло усміхнулося,
Проснулась радісно земля.

Людмила Попчук живе в Новомиргороді. Працює бібліотекарем. Член
районної літстудії «Вись».
Вірші молодої поетеси появлялись
на сторінках районної, обласної і
республіканської преси,
Людмила Попчук — лауреат об
ласної комсомольської премії імені
Ю. Яновського.

*

Раненько-рано прокидаються
Школяр, шахтар і садівник.
£к перший промінь загоряється —
Іде на зміну робітник.

*

*

Напружуєш нерви, не спиш до світання.
Здається, гуде під тобою земля.
І чусш в уяві ти шахти звучання,
Де іскорка сонця палає й твоя.
Прорізує темінь і еогником світить
Шахтарської честі зоря пломінка.
На вісімдесят вертикальний пробито,
І кліть опускає униз гірника.
Гартуються м’язи, і дружба там вірна,
З товаришем ділиш ти СВІЙ
«тормозок».
• лампочка — вірна подруга
незмінна —
Освітлює твій найрішучіший крок.

♦

Весна, поезія і молодість,
Це — сонце сьогодення.
Це в мелодійнім, свіжім голосі —
Степовиків натхнення.
ийїї
і, —-з
г ■ ■ ■/е-гг
ет

Живе, і квітне, і будується,
А значить, і росте моя,
Ота найкраща, рідна вулиця,
Що носить Леніна ім’я.
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КА-НЬКУ-ЛИ!

ЗА КАНІКУЛЯРНИМ КАЛЕНДАРЕМ

МІСЬКИЙ

І
І

юних шашкістів і шахістів.
Вони змагатимуться також
із провідними спортсме
нами міста, які дадуть се
анси одночасної шаховошашкової гри.
З багатьох областей рес
публіки з’їхались до на
шого міста юні футболіс
ти. Вони візьмуть участь у
традиційному турнірі на
призи пам’яті героїв під
пільної
комсомольської
організації «Спартак».

Під час весняних шкіль
них канікул у Світловодську щодня влаштовують
цікаві спортивні змагання.
Тривають поєдинки, при
свячені 50-річчю комплек
су ГПО, комсомольські та
фізкультурні активісти ор
ганізовують «Старти на
дій», буде визначено найєильніших на «Олімпійсь
ких сходинках».
19
березня стартував
ШаХОБО-ШаШКОВИЙ

турнір, присвячений 20річчю польоту в космос
першого космонавта пла
нети Юрія Гагаріна. В ньо
му беруть
участь
135

В

в
К
1
Е
Б
І
І

чимало гуртків художньої самодіяльності прашоє у бідділкобому клубі кол
госпу імені Карла Маркса Петрівського району. Та найбільше
славиться не
тільки в господарстві, а й у районі драматичний гурток, який відвідують моло
ді трудівники відділка, активісти В. Люлька, П. Прищепа, Б. Лабзік, А. Білих,
Н. Іщєхно, Л. Гирин та інші.
Нещсдарно в клубі відбулася прем’єра вистави А. Макайонна «Трибунал»,
яка ще раз засвідчила творче зростання самодіяльного драматичного колекти
ву.
На знімку: сцена з вистави. У головній ролі
Терешка (в центрі) —
нращий тракторист нолгсспу імені Карла Маркса Павло ПРИЩЕПА.
Н
Н
Фото С. АНДРУСЄНКА,

НА ТУРИСТСЬКИХ МАРШРУТАХ
єідпочивають у столиці на
шої Батьківщини — Москві,
а учні кіровоградських се
редніх шкіл №№ 17, 22 та
восьмирічної ПервозванЇБської школи Кіровоградсь
кого району — в Києві. Ор
ганізовано поїздки до Оде
си, Миколаєва, Запоріжжя,
Кишинева.
Кіровоградці приймають
гостей — школярів з Башнирії, Тюмені, Новосибірсь
ка, Пермі. Вони побувають
на хуторі Надія, в Гіавлиші,
на турбазі «Лісова пісня», в
музеї О. С. Пушкіна та П. І.
Чайковського
в місті Ка
м’янці Черкаської області.
Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

Тих. хто робить кіно, гля тих ніжках і дихає в облич
дач знає в обличчя і по чя дев’ятнадцятий
вік —
іменно. Тих,
хто показує, тоді ви. можливо, зрозуміє
яс знає. Автографи перших те, чому глядачі приходять
— у блокнотах шануваль у «Ригу» за годину до сеан
ників, на глянсових листів су. Ви також зрозумієте це,
ках і кольорових обкладин якщо спуститесь у бар. Лу
ках популярних журналів. нає стереомузика.
Кава?
Автографи
других
— у Коктейль? Морозиво? Виби
бухгалтерських і кварталь
них звітах, кошторисах на
ремонт та інших «иетворчих» документах.
Завдяки працівникам кі
нотеатрів екран засвічуєть
ся в призначений час, люди
в залі займають місця згід
но з купленими квитками.
Расма Смілга — директор райте. сидіть і чекайте, де
кінотеатру «Рига». «Рига» початку вас покличуть.
знаходиться в Ризі. Приїз
Кінотеатр може сказати
діть, приходьте в старовин про директора більше, ніж
ний особняк на вулиці Кіро директор сам про себе. Мо
ва, підніміться гвинтовими же, тому директор «Риги»
сходами — і ви потрапите — молода висока струнка
у вітальню, де під стелею жінка — була ве дуже ба
приглушено мигтить свічка гатослівною:
ми люстро, а зі стін див
— Тут було вар’єте. Бу
ляться на вас дзеркала у динок поставили в двадцять
бронзовій оправі, де півко четвертому
році. У нього
лом вишикувались обтягну було багато
господарів, і
ті бархатом крісла на гну- кожний на свій смак змішо-

НА КОНТИНЕНТІ
«ЕСТЕТИКА»

огляд
ТВОРЧИХ сил
Співаки, музиканти, чит
ці, трубачі, ложкарі— по
над 800 самодіяльних мит
ців професійно-технічпн.х
училищ Олександрійсько
го і Світловодського райо
нів узяли участь у зональ-

вав інтер’єр, перефарбову
вав стіни.
Дев’ять шарі»
фарби зняли майстри з ліп
ники, щоб добратися
до
оригіналу.
— Реставрували?
— Так.
Три роки тому.
Реставратори попрацювали
як слід. Ними керували ху

ному конкурсі-ог.іяді ху
дожньої
самодіяльносі і.
Характерно, шо за право
виступити в заключному
конкурсі обласного огляду
боролися не тільки учні, а
й інженерно-технічні пра
цівники та викладачі учи
лищ.
Переможцем
конкурсу
став чоловічин вокальний
ансамбль викладачів Олек
сандрійського
сільського
профтехучилища № 3.
Високу сценічну культу
ру продемонстрували ама
тори міського профтехучи

не чіпати», ні у вигляді
бархатних
«шлагбаумів»,
протягнутих упоперек входу
в «дев’ятнадцятий вік». Лас
каво просимо!
Рижани ходять у «Ригу».
Тому що у «Риги» репута
ція: «Рига» — кінотеатр хо
рошого фільму. «Екіпаж»?

КІНОТЕАТР
ХОРОШОГО ФІЛЬМУ

«Молодой коммунар» —

дожники Вілкс Вієстуре і
Мотте Даце. Ми, як могли,
допомагали. Шукали фото
графій тих часів, рецензій,
репортажів, заміток. За ес
кізами художників замови
ли меблі, в «антикварному«
купили старовинні люстра.
І правда, есє тут немов
позначене печаттю музейної
недоторканності, одначе над
старовиною і красою не ви
сить ніякої заборони—ні у
вигляді табличок «Руками

--цікавиться
необізнаний
глядач.
— А де ііде? В
«Ризі»? Значить, варто по
дивитись».
«Рига» монопольно воло
діє правом першого показу.
Правом, відвойованим в ін
ших кінотеатрів не адміні
стративною волею директо
ра, а просто людським її ба
жанням підтримувати «Ри
гу» такою, яка вона тепер.
Тут проходять прем’єри
картин Ризької кіностудії.

316050, МСП
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 26.

областного комитета

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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Сюди йдуть на зустріч
глядачами популярні в рес ■
публіці артисти Е. Радзіпя.
І
К. Себріс,
В.
Артмане,
К. СлІпеньш,
Е. Павул, І
Г. Циліпський, Л. Фреймапе, І
Ю. Камінскіс. А прийшов І
ши, говорять
про тс, що
хвилює, що наболіло, чим й
хочеться поділитися.
I
Була зустріч із творчою I
трупою кіноепопеї «Велика і
Вітчизняна».
Були тижні кі
фінського, польського, ру ■
мунського
кіно. Пройшов
ретроспективний показ, при ~
свячений 40-річчю з дня від 1
новлення Радянської влади І
I
в Латвії.
Разом з Расмою Смілга I
працюють сімдесят чотири
чоловіка: білетери, касири,
кіномеханіки,
художники,
столяри, слюсарі, машиністи
по кондиціонерах,
приби
ральниці — всі ті, хто ді
лить із директором невиди
мі глядачам турботи. Що
дня і щовечора «Рига» при
значає побачення .з кіно. І
рижани приходять.
В. ВІКТОРОВ.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масово)
роботи відділ пропаганди — 2-45 36;
відповідальний сенпетар відділ учнів:ької молоді — 2 46 87: відділ комсо*
МОЛЬСЬНОГО
ЖИТТЯ ВІДДІЛ
війсьновопгтріотнчного виховання та спорту —
2-45-35; Фотолабораторія — 2-56-65:
нічна редакція — 3-03 53.

Зам. № 158.

В

В
лища № 7. Чотири його В
колективи — хор, духо =
вий оркестр, тріо банду
ристок та ансамбль лож I
карів — за одностайним І
рішенням
жюрі визнано і
І
кращими.
Глибокою ідейною спря І
мованістю відзначався ре
пертуар агітбригади тех
нічного
училища
№ 5
м. Світловодська.
•Зональні конкурси ху
дожньої
самодіяльносі і [
учнів профтехучилищ об
ласті тривають.
Н. БРОЯКОВСЬКА.
в

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

СТРІЛЬБА КУЛЬОВ^
У новозбудованому ті*'
ДЮСШ № 1 м. Кірово;
града три дні проходили
фінальні змагання з цього
виду спорту' за програмою
шостої спартакіади Цситралької ради ДСТ «Авангард» колективів середніх
спеціальних
навчальних
закладів.
Влучними на вогневих
рубежах
були постріли
учнів
Кіровоградського
машинобудівного техніку
му. Вони набрали найбіль
шу
кількість залікових
очок і стали переможцями
в командному заліку.
Серед спортсменів О(]ластей другої групи стріль^
ці Кіровоградщини сталії
першими.
БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. На килимах Ііовоук*
раїнської ДЮСШ ярове*
депо першість області з
класичної боротьби серед
юнаків
1966—1967 рокій
народження. Найвищі титули у своїх вагових катй*
горіях завоювали новоукраїнці
Олександр Крав*
ченкс, Володимир Габуда,
Олександр
Алексєєнко,
Ігор За лужний, Олександр
Буть,
Олег
Трубеико,
Олександр Зазимко, Олег
Порало, Володимир Тата*
ров, Володимир Костогриз,
Микола Жорновий
та
представники
обласного .
центру
Сергій Панков і
Володимир Коронок.
Атлети збірного колє&»
тиву обласного відділу
народної освіти не мали
собі рівних у командному
заліку. Друге місце дісталося борцям «Авангарду.»,
третє — «Колоса».
ВАЖКА
АТЛЕТИКА.
У Буднику фізкультури
заводу
«Червона зірка»
відбулися змагання
за
програмою
спартакіади
міста Кіровограда. Переможцямп в окремих вагових
категоріях
стали
учень технікуму радянсь
кої торгівлі
Олександр
Тарасов, робітник заводу
друкарських машин Володимпр Арсірій, студент
факультету фізичного ви*
ховання педагогічного іистптуту імені О. С. Пущкіна Сергій КоїІЮШСНКО;-“
Виступаючи у групі атле
тів вагою до 90 кілогра
мів, учень машинобудівно
го технікуму Вячеслав
Жуков у сумі двоборегва підняв
штангу вагою
285 кілограмів
і вперше
викопав норматив канди
дата в майстри спорту.

(

Г. МАНСЙЛОВ,
голова
Світлсводського міського спортномітету.

ПОДОРОЖІ, ЗУСТРІЧІ, КОНЦЕРТИ

Понад
півтори
тисячі
школярів із КомпаніЇЕСького, Ноеоукраїнського, Новгородківського, Зиамянсьного районів змістовно про
вели своє дозвілля за пу
тівками
Кіроєоградського
бюро
подорожей та екс
курсій у дні еєсняних кані
кул. Це вперше проводить
ся декада для учнів сіль
ських
шкіл під
девізом
•Учитися
у
робітничого
класу, рівнятися
на робіт
ничий клас».
А всього програмою бю
ро під час канікул
буде
схоплено майже три з попо
енною тисячі юних туристів.
Так, учні середньої школи
№ 24 м. Кіровограда зараз
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