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Як справи, ПТУ?

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

дь

[

їеївер, 1 і червня 1981 року •

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
СЕМІНАР НАРАДА
8 червня в Будинку по
літичної
освіти Київських

ідеоло

гічної роботи. На нього за

О. С. Капто.
Учасники семінару-наради
обговорюють
діяльність

відомств, органів
масової
інформації
і пропаганди,

партійних організацій
по
пропаганді і організації ви
конання рішень XXVI з’їзду

інститу
при ЦК

Компартії України — філіа

лу інституту

марксизму-ле-

нінізму при

ЦК КПРС і Еи-

щої партійної

школи при

ЦК Компартії України, Київ
ського філіалу інституту на

укового

атеїзму

суспільних

наук

академії
при

ЦК

КПРС, відповідальні праців
ники ЦК Компартії України,

Президії
Верховної Ради
УРСР, Ради Міністрів УРСР,

Укрпрофради, ЦК ЛИСМУ.
В роботі семінару-наради
беруть участь члени і кз.іу
дидети у члени Політбюро
ЦК Компартії України В. В.

Щербицьний, О. Ф. Ватчеііке, Г. І. Ващенко, І. О. Гера
симов, І. О. Мозговий, І. 3.
Соколов,
В. О. Сологуб,
О. А. Титаренко, В. В. Фе
дорчук,
Ю. В. Єльченко,
О. С. Капто, Ю. П. Коломісць, Я. П. Погребняк, завіду
ючий відділом пропаганди
ЦК КПРС Є. М. Тяжсльни-

ксв.
На семінарі-нараді висту
пив член
Політбюро ЦК
КПРС, перший секретар ЦК
Компартії
України
В. В.

Щєрбицький.
Доповідь

Викликали

ретар ЦК Компартії України

прошені керівники ряду рес
публіканських міністерстз і

наукові працівники
ту історії партії

ЖНИВА»

партійних комітетів респуб
ліки по удосконаленню ко

міськкому і обкому
партії муністичного виховання тру
розпочав роботу
семінар- дящих у світлі рішень XXVI
нарада. секретарів міськко з’їзду КПРС» зробив канди
мів і райкомів
партії, які дат у члени Політбюро, сек

ьідеють питаннями

«ЗЕЛЕНІ

*70(2954).

КПРС, обмінюються

досві

дом ідеологічної, політиковиховної роботи, говорять

про шляхи підвищення її ді
євості відповідно до вказівок

Генерального секретаря ЦК
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР товариша

Л. І. Брежнєва, а також ре
комендації всесоюзного семінару-наради ідеологічних
працівників.

Йде

розмова

про ідеологічне забезпечен
ня здійснення
планів оди
надцятої п'ятирічки, збага
чення і актуалізацію змісту

пропаганди і агітації, зміц
нення їх зв’язку з життчм,

підвищення наукового річня, посилення наступальнос
ті. Підкреслюється
важли
вість рішучої протидії ідео

логічним диверсіям
наших
класових
противників, за

криття буржуазної моралі.
Значна увага приділяється
питанням дальшого удоско
налення керівництва всією
політичною роботою в ма
сах, її комплексного плану

вання,
глибокого аналізу
ефективності,
поліпшення
добору, розстановки і нав
чання ідеологічних кадрів.

«Про роботу

(РАТАУ].

на змагання
Цього літа в тракторній
бригаді
№ 2
колгосп/
«Прогрес» уперше створе
но
комсомольсько-моло
діжний загін кормодобувників. Очолив його моло
дий комуніст Віктор Доегєнко.
Перший
день виїзду в
поле був перевіркою май
стерності кожного механі
затора, перевіркою вміння
комсомольського ватажка
організувати чітку, безпе
ребійну роботу всього за
гону.
Добре працюють комсо
мольці
Андрій Лисенко,
Валерій
Кармазин. Інші
механізатори прагнуть не
відставати від них. За де”ь
сім чоловік заготовили ЗО
тонн сінажу з різнотрав'я.
Комсомольсько - моло
діжний загін механізато
рів бригади № 2 викликав
на соціалістичне змагання
кормодобувників
першої
бригади. Нині трудове су
перництво
на
заготівлі
кормів
набирає
дедалі
ширшого розмаху.

В. БУРЯК.
Новомиргородський
район.

Повняться
траншеї
Успішно йде заготівля
кормів для
громадської
худоби в Компаніївському
районі.
Повняться траіі-

е

шеї раннім снлссом.
У колгоспі імені Тельма
на закінчують косити ба
гаторічні трави, якими за
сіяно 518 гектарів. Чимала
заслуга в оперативній косовяпі наших комсомоль
ців. Станіслав Кукуля, на
приклад, пі в чому не по
ступається
досвідченим
механізаторам. Змінні нор
ми він,
як правило, зав
жди перевиконує. Допома
гав комсомолець і сусідам
з колгоспу «Комуніст».
Добре трудиться в сп
лоєній траншеї
молодий
тракторист Василь Дуд
ник Він ущільнює масу.
Но 150—170 тонн щодші
втрамбовує раннього си
лосу. Водії, що доставля
ють зелену масу до тран
шеї. задоволені Василевою
роботою. їм не доводиться
затримуватись у черзі.
Всього в нашому госпо
дарстві вже заготовили
більше двох тисяч тонн
соковитих КОРМІВ.
С. ГОНЧАРЕНКО,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Тельмана.

Старанно,

наполегливо
Місячне завдання трак
ториста Олексія Цпмба.іа
з колгоспу
імені Тлліча
Гаї*; веронського району —
перевезти 300 тонн зеленої
маси. Працює комсомолець
па тракторі М ГЗ-5. і хо
ча робочий стаж хлопця
невеликий, та старанністю,
па полеглії вістю вій заслу
жив повагу механізаторів
господарства.
З початку
«зелених
жшіп»
Олексій Цимбал
щодня перевозить 15—18
тонн скошених багаторіч
них трав, що значно біль
ше денної норми.
О. УСАЧУК,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
нізацій Гайворонського райкому ЛКСМУ.

ЗАВЕРШИВСЯ ОБЛАСНИЙ ФІНАЛ «ЗІРНИЦІ»-81

Вони-переможці
Блискуче виступивши на
всіх етапах обласного фі
налу Всесоюзної піонерсь
кої військово-спортивної гри
«Зірниця» і показавши при
цьому справжні зразки іоиарміїіської підготовки, пра
во сгаїп учасником респуб
ліканських змагань виборо
ла команда зірпичників се
редньої школи № 13 м. Кі
ровограда.
Друге — місце — у іопярміііців Гаііворонської де
сятирічки № 1.
Третя сходинка п’єдеста
лу пошани у юних новгородківців.
Вітаємо вас, друзі!
На знімну: команда серед
ньої школи №13 м. Кірово
града.

(Розпопідь про облаєфінал «Зірніщі»-8і чи
тайте па 2-й crop.).

іній

Уо

Бюро обкому ЛКСМ'Ук
раїни і навчально-методична
рада обласного управління
профтехосвіти
прийняли
спільну постанову «Про під
сумки огляду роботи місь
ких і районних комсомольсь
ких організацій по шефству
над навчальними закладами
профтехосвіти, що проходив
під девізом «Профтехучили
щам — комсомольську тур
боту!»
У постанові, зокрема, за
значається, що комсомоль
ські організації
профтех
училищ разом з інженернопедагогічними колективами
цих навчальних закладів ак
тивно
впливають па нав
чально-виробничий процес,
виховують в учнів прагнен
ня добре вчитися, бажання
стати справжніми майстра
ми своєї справи.
Цьому
сприяє участь учнів ПТУ в
русі «Якість знань — сьо
годні, висока
ефективність
праці — завтра», а також
участь у внутріспілкових за
ходах — Ленінські уроки і
громадсько-політичні читан
ня, Ленінський залік, похо
ди но місцях бойової і тру
дової слави радянського на
роду,
військово-спортивна
гра «Орлятко» тощо.
Дальшого розвитку, гово
риться в постанові, дістала
спільна робота
колективів
профтехучилищ та базових
підприємств: комсомольські
організації разом з госпо-

дарниками розробили і вті
лили в життя ряд заходів,
спрямованих
на
дальше
зміцнення
співробітництва
навчальних закладів з вііробкпчп.мп колективами, па
зміцнення матеріально-тех
нічної бази ПТУ.
Велику увагу приділяють
комсомольські осередки ор
ганізації виробничої прак
тики учнів профтехучилищ,
активному прилученню ви
пускників до життя вироб
ничих колективів, закріплен
ню їх на виробництві, ство
ренню нормальних умов пра
ні, побуту і відпочинку.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни і иавчальио-методінша
рада обласного управління
профтехосвіти
відзначп.н)
добру результативність ро
боти в період огляду комсо
мольських організацій міста
Олександрії, Бобрпнсцького, Гай веронського, Олек
сандрійського, Кіровського
(м. Кіровоград) районів.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни і навчально-методична
рада обласного управління
профтехосвіти визнало пе
реможцем огляду «Профтех
училищам — комсомольську
турботу!» Олександрійську
міську комсомольську орга
нізацію і постановили зали
шити їй на вічне зберігання
Червоний прапор ЦК ЛКСМ
України і Державного комі
тету профтехосвіти УРСР.

У ТВОРЧОМУ
НЕСПОКОЇ
Відбулося друге В НИНІШ- но комплексної
програми
1 ньому році засідання облас ми розвитку технічної твор
ної секції по розвитку нау чості. Слабкий зв’язок комі
комсомолу з радою
ково-технічної творчості се ■юту
ред комсомольців і иеспілко- ВТЕР. Протягом д юх остан
ніх років тут не проводи Ції
ссї молоді.

Нп ласідапнТ було вине
сено питания <Гїро участь
комсомольців І МОЛОДІ Кірсг.оградського
будівельного
технікуму і технікуму меха
нізації сільського господар
ства п технічній творчості та
керівництво цією
роботою
комітетами комсомолу і ра
дами ВТВР».
Про виконану роботу зві
тували секретарі
комітетів
комсомолу навчальних зап
лавів і голови рад ВТЕР.
Се нпста п ком сомо л ьс ысої
опггпізапії будівельного тех
нікуму М. Григооян розпові
ла про творчий пошук, то
ЙОГО ПОДУТЬ комсомольці По
закінченні навчального року
тут
щоразу влаштовують
г.пставру технічної .творчос
ті. ча якій
демонструюгь
ьраічі роботи. макети. виго
товлені студентами. Цього
соку вона відкрилася
22
травня.
Нині в технікумі працює
11 гуртків,
де навчається
більше двохсот чоловік.
Проте в організації поби
ти по розвитку
технічної
ТВОРЧОСТІ
комсомольців і
молоді Є НСДОЛІКП. В техпі
кумі немає школи молодого
націоналізатора, не складе

конкурсів, не організовува
нії зустрічей з кращими ви
нахідниками і раціоналізато
рами області.
Всі ці недо.чікп певпою мі
рою стосуються й технікуму
механізації сільського гос
подарства (секрстао коміте
ту комсомолу
В. ГПіценко,
і олова ради ВТВР І. П. Сто
ляров).
Обласна секція по розвит
ку науково-технічної твор
чості КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ
зобов’язала секретарів комі
тетів комсомолу М. Григо
рян. В. Гніденка, голів рад
ВТВР Б. Крючкова та І. Сто
лярова усунути недоліки в
організаційній роботі, вжцтя
конкретних
заходів
для
дальшого розвитку технічної
творчості, організувати се
ред студентів дійове соціа
лістичне змагання за звання
< Кращий комсомольсько -моЛО’ІІЖИНЙ колектив».
Слід пам’ятати, говорило
ся на засіданні секції, що
вчорашні випускники техні
кумів відчутно поповнюю гь
загін керівників
середньої
ланки, тож їм нести у вироб
ництво НОВІ передові методи
праці, розв’язувати не ті.ічі и опгавізарійні.
а й суто
технічні проблеми.

До болгарських
друзів
На запрошення Толбухінсьного окружною комітету
Димитровської спілки моло
ді НРБ 8 червня делегація
піонерів
Кіровсградщини в
складі учениці сьомого кла
су середньої школи № 2
м. Олександрії Ольги Суміної та восьмикласника деся
тирічки
№ 19
обласного
центру Валерія Мироновича
відбула до Болгарії де візь
ме участь у зльоті піонерів
Толбухінського округу.
Юні ніровоградці поділять
ся
досвідом
піонерських
справ, набутим у ході Все
союзного
маршу «Піонери
всієї країни
справі Леніна
вірні», розкажуть, чим нині
живе червоногалстучна піонерія нашої області. Вале
рій Миоонович
розповість
своїм болгарським ровесни
кам про враження від VIII
Всесоюзного зльоту піоне
рів, учасником
якого а|н
був.
Кіровоградські
школярі
перебуватимуть б НРБ шість
днів.
Т. СТОРОЖУЙ.

ррМолодвА

— 2 с2П©з»в

.

Завершився

лагний
нмц1і»-81І.

об-

фінал «Зір-

Розпові

даймо про останній

день змагань.

А сам теж не може при
ховати
хаилюзаиня...
Ви
правдати це почуття неваж
но. Адже яке змагання про
ходить без тривог, пережи
вань? І хоч існує
думна,
що хзилюзання
— ознака
непевності,
в багатьох ви
падках, і в даному теж, воно
лише від недосвідченості і
від палкого бажання бути
першим.
Щоб
якось допомогти
школярам на хвильку забути
про наступне змагання (до
початку було
ще добрих
двадцять хвилин), я прошу
їх розповісти про себе, про
свій клас, про підготозку до
«Зірниці». І тут Оля та Пав
ло, забувши
про всі свої
страхи, навперебій розказа
ли, що їхній клас «найдружніший і найкращий у світі».
«Люда Коваль, Наталка Москаіна, Алла Пилипчук, Оле
на Мишкезич і в табелі ус
пішності мають одні п’ятір
ки, і гурток бальних танців
відвідують, і відмінні спорт-

і 1 червзя 1д81 року

конувлр^

хлопцям повчитися
треба.
Щоб
реабілітувати пред
ставників «сильної половини
людства» сьомого «А», в на
шу розмову
втручається
Павло. І я взнала, що Олег
Яровий, 8олодя
Муравський, Сергій Пащук — завзя
ті картингісти, Ігор Пашкозський — добрий
плазець,
Сергій Романюк
— краще
від інших на
перекладині
підтягується... Розмова три
вала б іще. Але моїм спів
розмовникам настав час іти
на старт.
...Першими почала зма
гання санпостів
олександ
рійська четаірка. На запи
тання судді Б. І. Пастернака,
що повинна мати при собі
медсестра цивільної оборо
ни у вогнищі ураження, від
повідає Олена
Чудодсє33Добре пройшли юні олександрійки чотири етапи зма
гань, а на останньому, «Зе
леній аптеці», спасували. Ви
являється, не дуже просто
розібратися в такому роз-

показала, гра
МІІП-ПГГЕРВ’Ю З КОМАНДУЮЧИМ ПІОНЕРСЬКОЮ ВІЙСЬКОВОСПОРТИВНОЮ ГРОЮ ПОЛКОВНИКОМ. У ВІДСТАВЦІ о М і р шпа
ков им.
І50Р.: — Товаришу пвлковнин, тепер, коли вже
визначено
переможці3,
прокоментуйте, будь ласка,
результати «Зірниці».

О. М. Грншаков; — При
гадуй!, яким був обласний
фінал кілька років тому, і
порівнюю його із щойно
минулим. Набагато підви
щились вимоги до кожно
го зірішчинка, помітно зро
сли сила волі, спритність,
витривалість, підготовле
ність до спортивних і воє
нізованих змагань та ігор.
Упевнено й стабільно ви
ступили
кіровоградці. З
перших же видів змагань
вони захопили першість і
вдержували
її до кінця.

Правда, буквально ио їх
ніх слідах, майже не від
стаючи, пробивалися до пе
ремоги іамворопці. І лише
кілька прикрих помилок не
дали їм бути першими. Хо
чу відзначити добру по
чаткову військову підго
товку цих двох команд і
юнармійського загону Новгородківської
середньої
школи № 1. Саме останні
блискуче виграли воєпізо-.
вану гру на місцевості, а
юнармієць Останній вия
вив неабияку кмітливість,
першим знайшовши схова
ний за умовами гри пра
пор.
ІІрикро, що команди з

Новоукраїнки та Олек
сандрії .прийшли до фіналу
гри слабо нідгоговлеиими.
Другі, скажімо, представи
ли своїх плавців лише дво
ма учасниками. Тут е над
чим задуматись і шкіль
ним учителям з фізичної
та військової
початкової
підготовки, і працівникам
райкомів та
міськкому
комсомолу.
«Рідній Вітчизні вірно слу
жити вчить «Зірниця», —
так співається в улюбле
ній зірпичпнками пісні. Са
ме із сьогоднішніх учасни
ків гри виростуть справ-.хпі захисники нашої Бать
ківщини.

летиці друга, після Наталі,
звичайно. У віджиманні від
гімнастичної лавки і кульо
вій стрільбі Наталка — пер
ша, перед Оленою, звичай
но. Це постійне
змагання
не дає дізчатам бути треті

7С! ТРИ дні обласного фіналу міцніло відчуття: з
«Зірниці» народилося, вста
новилося й утвердилось по
єднання ззселощіз, роман
тики, завзяття з великою і
серйозною справою. Спра
ва ця — війсьнозо-патріотиЧне й трудове вяхозання
школярів, яким завтра ми
довіримо і поля, і будови, і
захист країни...
Яким
же був
останній
день «Зірниці»? Так само, як
і попередні, не менш сер
йозним
і відповідальним.
Бо зін вирішив, хто ж таки
поїде до Яворова на рес
публіканські змагання. Дві
команди — Кіровограда і
Гайворона —
вириваються
набагато вперед від своїх
суперників. Якій же вдасть
ся стати кращою з кращих?
Хто ж стане чемпіоном об
ласті ’
Добре, що
азарту. всім
без винятку учасникам не
треба було позичати. Клаца
ли секундомірами
суворі
судді, даючи юним зз язківцям лічені хвилини для пе
редачі радіогелефоногра ли.
Прочитати десять топогра
фічних знаків,
даіи оцінку
місцевості,
визначити від
стань по карті — все це по
винні, швидко й безпомил
ково зробити юні розвідни
ки.
Чергові завдання викону
вали юні пожежники, пода
вали першу швидку допо
могу «пораненим» і визна
чали лікарські
рослини в
«Зеленій аптеці» дівчата із
санпостів.
— Другий,
другий, я —
перший! Як чуєте? Прийом!
— це змагаються юні роз
відники. їм треба знати і
вміти дуже багато: доско
нало
володіти
азбукою
Морзе, передавати і прий
мати
рздіотелефо.чограми,
розшифровувати ; зашиф
ровувати тексти... Задоволе
ний діями
нозгородківських юнармійців Сергія Ор
лова,
Віктора
Мельника,
Ігоря Корабила, Олега Гряз
нова суддя цих змагань пра
порщик 3. Науменко. Хлоп
ці за сім хвилин
двадцять
секунд справилися з постав
леним завданням і показали
найкращий результат
— Молодці! —
каже й
командуючий грою, а потім
додає. — Пам'ятайте: зв’я
зок — це нерз армії...
Дістати похвалу від енно
го полковника — це багато
значить! І хлопці, підбадьо єменки. Люда плаванням за
рені, продовжують
свою хоплюється, Алла — баскет
болом, Наталя бігає добра
роботу.

Ї

Чекають старту розвідни
ки з гайаоронської команди
Оля Лахманюк і Павло ЯсчНЗЦМСИЙ.

—Та не хвилюйся ти так,
Олько, на переживай. Ось
побачиш, усе буде гаразд,—
підбадьорює дівчинку. Пав
ло.

і тут, на «Зірниці», всіх зди
вувала: тридцять вісім раз
виконала віджиманняі Ось
які у нас дівчатка». Це так
Оля про
своїх подруг. А
про себе нічого
не каже,
соромиться. Хоча має єди
ну четвірку за сьомий клас.
А плаває так, що
деяким

підготувати команду до гри,
правильно
підготувати по

трібну документацію, грун
товніше ознайомити всіх з
положенням про проведення «Зірниці» і т. д Команда

ми. Зате в ганцях (обидві —
активні учасниці танцюваль
ного
ансамблю «Струмо
чок») еони борються тільки
за перші місця.

з Новоукраїнки, наприклад,
тільки через те не вистави

...Яскразий блиск ракети
означав: «бій» почався. Зірничникам — наказ: у зада
ному квадраті,
користую*
чись
картою
і планом,
знайти, прапор.

ла своїх плавців, що не зна
ла: плавання — обов'язко

вий етап Всесоюзної війсь
ково-спортивної гри. Такі -к
аналогічні недоліки
мали
місце і в олександрійській,
та нозгородківській
дах.

Ситуація наближена до
воєнної. Лунають короткі ав
томатні черги, «противник»
усіляко намагається збити з
правильного шляху, плутає
сліди. А спека, ну й спека!
Неймовірно хочеться пити.
Але наказу не можна не ви
конати. Вперед! Тільки впе

ред! Ні кроку вбік, ні пів
кроку назад. У таких випад
ках успіх багато в чому за
лежить від командира. Як
він покаже себе, як він зу
міє повести загін за собою?

І тут, у розпал подій, одна з
команд лишилася без ватаж
ка... Небувалий випадок, ко
ли
командир покинув би
своїх бійціз напризволяще.
Потім, після бою, юнармій-

ці самі розібралися, чому
так вийшло. І той горе-ко
мандир визнав свою помил
ку. Я спеціально не називаю
імені командира і загону, де
трапилась ця прикра історія.

Винуватцю було
соромно
самому
за себе і перед
друзями...
А найчіткіше, найорганізованіше діяли зірничники з

Новгородки, команду яких
очолював
Ігор Шестакоз.
За
планом, розробленим

бійцем Миколою Бондарен
ком,
юнармієць Станіспзз
Останній знайшов схований
прапор.
ЗАКІНЧИЛАСЯ «Зірниця».
** Назаано
переможців.
Під звуки урочистого мар

шу у виконанні військовою
оркестру вручено
призи,
нагороди, грамоти. На об
личчях школярів і дорослих
— щасливі усмішки Радіють

за «своїх» Валентина Сокотнюк і Тамара Романюк —
секретарі — завідуючі від
ділами
учнівської молоді
Кірозського райкому комсо
молу м. Кіровограда і Гай-

воронського районного ко/літету ЛКСМУ І Валентина,
і Тамара
не пропускають

маїтті природних ліків, які
ростуть прямо з лісі. А най
краще тут виступили знову-

?

жодної «Зірниці» та «Орлят
ка». Вони завжди в центрі
дій юнармійських
загонів.
вості
юнармійцї Кірово
града. Тихо перемовляють
ся про щось між собою, ді

таки дівчата з Гайворона.
стають останні
настанови
ЗАКІНЧИЛИСЯ
змагання від шкільного вчителя фіз** по зірничних спеціаль виховання Бориса Кирилозиностях. Короткий перепочи ча Жураховського, внутріш
нок. Он неподалік, під сос ньо настроюються
на на
ною, набираються
сил пе ступний бій. Відпочивають і
ред останнім, найцікавішим бійці сестри'
Кривенки —
моментом «Зірниці» — воє Олена і Наталка. 8 назчанні
нізованою грою на місце Олена перша, а з легкій аг-

Цей факт я наводжу не ви
падково. «Поболіти» за сво
їх земляків, допомогти чим

можна обидві
працівниці
райкому комсомолу Завжди
знаходять час. Чому ж йо
го не знайшли секретарі—
завідуючі
відділами учнів
ської молоді з Новгородки,
Новоукраїнки, Олександрії?
І чому взагалі не знайшли
часу, щоб хоч детальніше

коман

Очки, метри,

секунди, рекорди
Жодна «Зірниця» не
може обійтися без уста
новлення нових особис
тих і командних рекор
дів. Так сталося й під
час нинішньої три.
А Загальним дружним
«ура!» і міусою
вітані»
зреагували па результат
гайвороння Сергія Рома
нюка в підтягуваній на
перекладині. 18 разів! А
іїсуо
товаришка . по
цомаїіді Наталка Аіоскиіиа віджалася від гім
настичної лавки 38 разів.
А Чемпіонами
з ку
льової
стрільби стала
команда 1 Іовгородківської середньої школи № І.
А Найкращими плач
ними «Зірниці» названо
і аіїворонських школярок
Люду Коваль, О.тю Лахмаиюк та кіровоградку
(. вітлану Черепснко.
А Найменше проколів
у маршрутних
листах
юних інспекторів руху
виявилось у кіровоградців Ірини Цимбал, Юрка
Тариавського і представ
ника команди середньої
школи № 15 м. Олександ
рії
Валентина Чайки.
Всіх їх нагороджено по
чесними грамотами об
ласної ДЛІ.
А За 20.4
секупли
приєднав пожежний ру
кав до розгалуження
представник кіровоград
ської команди Юрко Ге- і
решта.
І
__ ________________________ 1

*

*

*

...Піонери грають у «Зір

ницю». Вчаться швидко біга
ти. Влучно стріляти. Орієн
туватися
на
місцевості.
Вчаться перемагати, не за
непадати духом. Бути стій
кими,
витривалими. Дл’
цього влаштовують кроси,
беруть участь у змагання*
по юнармійських спеціаль
ностях, у конкурсах строю і
пісні. Вчаться
самі і вчать
своїх товаришів. Бо перема

гає той, хто

міцніше ДрУ*

жить.

Т. КУДИІ.
спецкор «Молодого ко
мунара».

її «гервия 1981 року Тепер вони такі, як і всі, знала. Добрих, веселих, кра
-^^чайііі, прес і і трудіч- щих за дідові
проповіді. А
ітж«і. Вміють радіти, відпо
ігор скількох у класі навчи
чивати, бачити
світ таки к лася Люба!
прекрасним, яким вій е.
Навчаючись у першому
А було ж...

ходила в школі.
А в учи тіло обіїіі'з.'іч різками, туса
тельки боліло серне за неї: ли к\лаками, підбивали цу
догадувалася, в які жорсго гами.
ні рамки поставили єван
Потім, розхристана, панівгельські христняни-бантистп роздягнена, Люба бігла гли
Залишала після боким снігом. «До Галини
класі, Люба, не приховуючи дівчинку.
уроків, подовгу розмовляла,
і.
свого захоплення школою, і розтонила-таки
вчительки!
льодову Василівни! До
Маленькою Любі навіть вчителькою, ще розповідала стіну, котру звели рідні Лю До вчительки!..» —• оце тіль
подобались тихі літні вечо вдома про все. Але щорз іу би Захаровой
ки й тримало її, додавало їй
ри, коли
обиралася в хаіі заиал .її охолоджували го
... Чого дня її приі’шялн в сили...
вся сім'я. Дідусь неквапли
во сідав до столу, з благо
говінням брав до рук тов
стелезну книгу і починав
урочисто читати. Люба вслу
халася в дідів голос — і в
уяві бачила фантастичні об
рав« богів,
Ісуса Христа.
’***Г? —~*
,
—г
жвг——’ г
-ШШ "■ЧИВ^- ЇЙ*7 АЖ»
Проповіді сприймалися, чк
казки.
Та минали роки, і незро
зуміле тривожило
дедалі
більше,' настійно
вимагало стрі погляди матері',
діда, піонери. Галстук, шовковий,
... Як давко цс було! Вона
пояснень. Від Любимих «чо «братів» і «сестер». Коли гладенький, так гарно був не люби 11, згадувати, але
му?* та
«навіщо?» блідла перейшла до другого класу, пов'язаний. Але зняла, на
пережите коли-не коли та н
мз ні, сатанів дід, піджима дід не витримав
і замість близившись до хані. Нікому
ли губи «сестри» і «брати >. ласкавих умовлянь, переко не сказала про подію, хоча ошпарить холодом, нотривовожить пам’ять. Тоді вона
1 лише коли дівчинка пішла нувань, як
завжди було, кортіло похвалитися, вся аж
ще ие порвала з релігією,
до школи, вгамувала
вона грізно підвізся над столом, промінилася
радістю. Від хоч і жила вже в інтернаті.
свою допитливість. Учитель звіз брови
і гримнув таї;, матері це не сховалося.
Цс вже у восьмому
класі,
ка Галина Василівна Кос що у дівчинки аж ноги зак
Наступного дня, довідав
тенко не сердилась, як ма лякли зі страху. «Востаннє шись від «братів», що Люба, цілком свідомо, зірвала во
ти, не погрожувала, як дід, кажу, — кричав він. — по не списавши дозволу, стала на релігійні пута: перестала
..^рлн Люба приходила із аа- кинь мирські спокуси! Ск і- иіомеркою, дід
і маги вже ходити на молитовні збори.
пктаиппмн. Питати
можна рає господь тебе геєною ог чекали її на порозі. Дівчин
Тепер уже і сім’я є, і ді
було що завгодно. Вчитель ненною, нечестива!...»
ка навіть ие збагнула, що ти свої ростуть, а Любоз
ка вміла так гарно про все
Люба замкнулася в собі. вони роблять з нею. Болю Іванівна жалкує за марно
розповідати. ( казок багато Мовчала вдома, похнюплена не відчувала. Наче цс не її прожитими роками дцтшісг-

алярмі

З ТЕЛЕ

ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ

TA PC

а * присвячується
я
СОФІЯ. Літній
сезон
НІ відкрився з міжнародной! му молодіжному
центрі
її їм. Г. Дитлитрова на Нор
ці поморському узбережжі
Яі Болгарії. Сюди
прибула
ЗІ групи
відпочиваючих з
! і Р.ідпнсізКого Сою-.у, НДР,
І!І Уісрщини,
Нинішнього
а| і.іга в центрі
проведуть
Ні свої канікули 6В тис и
я юнаків і дівчат з 15 кра| їн. Культурна
програма
|| їх відпочинку
буде при8 свячена цього року 1309в (ііччіо болгарської дерн а|( он. Зона включає чегвер2і тий адіжнародний фестихудож« аал!» молодіжної
ИІ ньої самодіяльності, тяжв І день дружби болгарської
|| І радянської молоді.

і протестують
і
БЕЙРУТ.
Студентські
протесту
І демонстрації
_.г____ сваволі
___
ізраїльсь
проти
ких властей, які закрили
арабський університет у
Н.тблусі, відбуваються ні
окупованому березі ріки
Йордан. У місті
Єл-Біоа
на розгін
студентських
маніфестацій було кину
то загони
поліції та ар
мійські підрозділи. ОкуПіНТИ пустили В ХІД вог
непальну
зброю. Тяяіка
поранено
кількох челозік. багатьох арештовано.
V Наблусі зідиузея мі
тинг протесту з зв’язку з
репресіями
ізраїльських
окупаційних властей щоГ.о студентів і викладачіз
Арабських
иазчальних
і ’нладів. Мер міста Б. Ша' «за, який виступив
на
лу, вимагав відкриття
«рабського університету
; Ан-Наджах.
Як передас
палестинське
агенстпз
ВЛФД, університет і до-’
оточений
ізраїльськими
оійськоми.

прац5
БРЮССЕЛЬ. Бельгійсьгромадська організм
;,ІП <ДрузІ Куби» оголоси
ла
про
формування
' і'Шади
добровільної
Хосе Маргі.
імені
“^пьгійсьні юнаки і дів; >та зосени лрацюватитижнів ні
кілька
ІЮНИХ
кубинських лідРИсмстаах,
Потім проA’vr°H Двох тижнів вони
УРУть знайомитися
з
’Упьтурннм
життям
і
іичНачними місцями кра1-».ібУ'*оа-АУть зустрічі з
'У®КИС!,Нок> молоддю.

З

,,.МГо.лгоди# колїу»ар<*

БЕРЛІН. (Іїор. ТАРС).
Яс крави м
сві дчеі. і ія м
підтримки молоддю ІІДР
рішень X з’їзду СС’ПІІ по
дальшій побудові розви
нутого
соціалістичного
суспільства,
зміцненая
миру і міжнародної без
пека, поглибленню друж
би і
співробітництва з
СРСР, іншими країнами
соціалістичної співдруж
ності став XI з’їзд Спіл
ки вільної німецької мо
лоді (СВІІМ), який тут
завершився.
Посланці
більш як 2-мільйонноїо
загону
юнаків і дів тат
підбили підсумки роботи
за минулі п’ять років,
намітили завдання
па
майбутнє. У роботі фо
руму взяли участь Гснснеральний секретар ЦІЇ
Ес.ПІІ, І олова Держаї’.-

Недавно директор япон
ської фірми «Прогрес» пай
Куніхі Умацу відвідав один
із тайгових ліспромгоспів у
селищі Самболі — на пів
ночі Хабаровського краю.
Тут проходить випробу
вання устаткування для
заводу
по виробництву
чистої технолої ічної тріс
ки. Такі заводи після ви
пробувань і доробки фірма
«Прогрес» має намір иоставлятн в
Радянськії.!
Союз.
— Торгувати з вашою
країною вигідно, — каже
Куніхі Умацу. — Одинад
цятою п’ятирічкою
наміцгкроку
програму

я з

1

і

ної Ради НДР Є. Хонек
кер.
Виступаючи перед делегаталш, він підкреслив,
що молодь, усі трудящі
ГІДР у союзі
з СРСР,
іншими братніми соцілл істинними країнами 1
далі активно виступати
муть за
зміцнення :

с
гальпого миру, щоб про
голошені Л. І. “
Брежнсbum на
XXVI
з’їзді
ІІІІРС пропозиції по оздоровлеііию міжнародної
обстановки стали осно
вою для конструктивного
діалоіу між сходом і за
ходом.
Е. Хонеккер
високо

юності. (, наче надолу
жуючії, так уже ходить біля
дігей, своїх і чужих (вона
працює нянею в дитсадку
колгоспу імені Т. Г. Шевчен
ка в с. Первозвапівці), так
щедро обдаровує їх радіс
тю, що дітлахи, як колись і
вона в Галині Василівні, ду
ші не чують в ній.
— Мов не жили, а спали,
— шкодують за втраченим і
односельчани Л: і. Захарової — брати
Володимир,
Олександр і Віктор Олієвські, які теж довгий час пере
бували під релії ІНШІМ впли
вом.
2.
У селі Вовчій Балці діяла
община адвентистів сьомого
дня, яку відвідували понад
сорок жінок. Дотримуючись
настанов пресвітера, вони
ие пускали в суботні дні ді
тей до ніколи. Сільські ате
їсти організували читання
циклу лекцій на атеїстичні
темп. Але віруючі не прихо
дили до клубу. Тоді стали
працювати з кожним вірую
чим окремо.
Пресвітер общини Федір
Дідскко спочатку зовсім
уникав зустрічей з а гсїс і гі
мн, не вступав у розмову.
Та зміни в настрої обіцшш

СВ11М у
оцінив вклад;
розвиток 1
всебічний
зміцнення ]ІІДР, готозмість молоді в будь-який
момент стати па захист
соціалістичних
завою
вань від підступів імпе
ріалізму.
Він прикріпив до пра
пора молодіжної органі
зації орден Карла Марк
са. Цієї найвищої наго
роди республіки СВІІМ
удостоєно вдруге.
Делегати з’їзду висту
пили з заявою про солі
дарність з боротьбою на
родів усіх континентів за
свободу, незалежність і
соціальний прогрес, про
ти імперіалізму, расиз
му і колоніалізму.
Першим
секретарем
Центральної Ради СВІІМ
знову обраний Е. Кронц.
Н. 5АБИК1Н,

торгівлі, а це зна
чить, що саме держава га
рантує виконання укладе
них контрактів. Це полег
шує ведення справ. Ми ке
турбуємось про платоспро
можність партнера, крім
тоги, відпадає
дорога й
трудомістка робота, яку
фірми змушені провадити
при підготовні контрактів
ігІшііьої

пула зберегти взаєморозу
міння. В результаті ми ук
лали нові великі угоди, до
вівши загальну суму опеларів. За останні десять
рацій до 410 мільиоіїів дороків це більш як десяти
разове збільшення.
Перекопаний, що. незва
жаючи па протидію
пев
них кіл Японії, здоровий

вища, в тому числі дбання
про відновлення ресурсів
океанів і морів. Я вважаю,
що
цс розумні заходи.
Всім нам, і японцям, і ра
дянським людям, треба
дбати не тільки про вдо
сконалення знарядь лову,
а н про розведення риб і.
Японські рибалки ловлять
лососів, випущених з ри
борозплідних* заводів ра
дянського Далекого Схо
ду. Недавно укладено ра
дянсько-японську
угоду
про те, що Японія постав
ками устаткування ком
пенсує Радянському Союзу
частину витрат на утри
мання та будівництво р.і-

«
I
розробки природних ресур
сів у
східних райони х
СРСР. Ця програма являє
| великий інтерес і для паз,
японських
бізнесменів. У
повій п’ятирічці Радяче;.кип Союз планує економіч
не освоєння зони, що при
лягає до Байкало-Лмурської магістралі, де зосеред
жені багаті
запаси лісу,
кам’яного вугілля
і а ін
ших корисних копалин. їх
цілком
може
купувати
Яігош’я. причому З великою
вигодою для себе, врахо
вуючи географічну близь
кість і ЗРУЧНІСТЬ перевезен
ня но БАМу.
Паша фірма, як. очевид
но, і всяка інша, заінтере
сована в довгостроковії : і
падійшіх
контрактах
’ партнерам«. В СРС[ існує
державна монополія зон-

її
У ДУМКА ДІЛОВОЇ людини
з представниками капіта розум Візьме гору і іорлістичного світу.
гів.їя 3 Радянським Сою
Наші ділові
відносини зом розвиватиметься. При
ведуться без перерви осі, цьому ми вважаємо, що
уже понад тридцять років. відносини нашої
фірми з
фірмами у
Хочу підкреслити, що у. радянськими
нас іще не було випадку, ЬО і роки повинні підняти
щоб радянська сторона по ся на повий,
вищий сту
рушила своє зобов’язапші.’ пінь. Що я маю па увазі’-'
Одним словом, ми переко Перше, ми маємо намір ку
налися. що з Радянським пувати не сировину, як ра
Союзом можна укладати ніше, а промисловий напів
договори
практично на фабрикат (наприклад, тех
нічну тріску, а не сам ліс),
будь-яку суму.
Ліпну ній рік, як відомо, натомість же поставляїп
його вироб
був складним
У відноси заводи для
нах між нашими країнами ництва.
Друге Ресурси морів і а
нишкли певні розбіжності,
вичсрпуіо-іііся.
що, зрозуміло, відбилося океанів
значною
па торговельних відноси /Ниття японців
нах. Наша фірма в умовах, мірою залежнії, від море
XXVI
зїзд
що склалися, продовжува продуктів.
ла пошук нових можливос КІІРС проголосив одним
тей для розширення торгів З важливих патлань охоро
лі, вела переговори, нраг- ну навколишнього ссрсдо-

борозпідпкх заводів.
Було б помилкою дума
ти, що нашу фірму
тур
бує тільки етап торговсльІІІІХ
відноснії з вашою
країною. Лін
розуміємо,
що горі інля багато в по
му залежить під дружніх
ВІ (ПОСПИ. Тому «Прогрес»
— за розвиток
дружніх
зв’язків, за обмін делегаці
ями, за всілякі переговори.
Мені здається природним
і розумним
заклик Л. І.
Брежнєва на XXVI з’їзді
КІІРС провести конкретні
переговори щодо заходів
довір'я на Далекому Сході
з усіма заінтересованими
країнами. Такі переговори
— шлях до дальшого роз
витку відносин між наши
ми країнами.
Євген 5У( АЄНКО,
власкор АПН.

®шор

спонукали його
до цього.
Виявився він розумною, до
сить щирою людішою. Дан
ію вже мучили ного сумні
ви, давно вже
не мав він
ніякого задоволення від Мо
литов, лише вголос про це
ие
наважувався сказати.
Під впливом бесід, лекцій,
розмов з атеїстами вій знайшов-такп в собі сили на рі
шучий крок.
Адвентисти мало не зім
ліли, почувши одного разу
замість проповіді від пресві
тера такі слова:- «Мені на
брид цей театр. Я зрікаюся
сану». Згодом Федір Дідсико зрікся й віри, став пере
конаним атеїстом.
— Неначе на світ наро
дився. — каже він про своє
звільнення від релігійної об
луди.
Так зачахло «святе» місце
у Вовчій Балці.
£
$
Про скількох людей, кот
рі порвали з релігією, я міг
би розповісти! Тепер воші,
як і всі, — щасливі, веселі,
здорові. Люди серед людей.
У них багато друзів, є улюб
лена робота. Живуть вони
справжнім життям...
П. ДМИТРЕНКО,
завідуючий
обласним
Будинком атеїзму.

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

галтелями

25 віків
Великий інтерес у жителів
і гостей Флоренції виклика
ла експозицій дзох бронзо
вих статуй, знайдених
на
дні іонічного моря. Археоло
ги припускають, що їх було
зроблено у п’ятому столітті
до н. е. і що зони належать
до числа ранніх робіт Фідіп,
наивидатнішого скульптора
Стародавньої Греції.
Бронзові скульптури зна
йшов 1 172 року Стефано Маріоттіні на півдні країни бі
ля узбережжя 1 Налабрії на
глибині восьми метрів. Роз
міром з людський зріст, аа
і ою кожна 450 , кілограмів,
еони були
доставлені а ін
ститут реставрації у Флорен
ції. І ось тепер, через кілька
років, їх побачили
відвіду
вачі вистазки, и',о відкрила
ся в цьому місті. Ніхто не
чекав, що наплив відвідува
чів досягнз 5 тисяч чоловік
на день. Тепер вирішується
питання, з яко.му музеї ді
стануть постійну
«пропис
ну» ці неоціненні твори ста
родавнього мистецтва.

Гак британські власті на
зивають
пластикові
кулі,
які армія і поліція застосо
вують у ході каральних опе
рацій в Ольстері.
Одначе,
як повідомили лікарі одного
з госпіталів, де подавалась
допомога жертвам сутичок,
ці кулі завдають таких сер
йозних каліцтв, як внутріш
ні крововиливи
і розриви
тканини, втрата зору і .слу
ху. переломи черепа...
Пластикові
нулі
вагою
п’ять унцій (1 унціл « 23,3
грама) було вперше застосо
вано 1973 року, відтоді, тіль
ки за офіційними даними, їх
було випущено
по «бунта
рях» понад 15 тисяч. У спче
ку жертв кривавих розправ
у Північній Ірландії помад
дзі тигячі
імен.
Про те,
скільки людей загинуло від
«гуманної зброї», статистика
умовчує.
Наскрізь брехливі й запев
нення британських властей
у тому, ще пластикові кулі
застосовуються лише проти
«призвідців
заворушень».
15 травня у Белфасті відбув
ся похорон 14 річної Джулії
Лівінгстон, котру було емер
тсльно поранено
в голову
такою нулею. На два тижні
раніше ця ж доля спіткала, в
Деррі 15-річного
Пола Уїттерса. Наскільки «нешкідли
ва» рекламована зброя, роз
повіли й англійські журна
лісти. С. Кейн, фотограф га
зети «Дейлі міррор», МІСЯЦс
тому під час заворушень у
Деррі дістав потрійний пере
лом ноги,
а журналістові
С. Бенбоу лікарі наклали 40
швів, зашизаючи
рану на
лобі, одержану
від пластикозої нулі в Белфасті.

(АПН).

^Молодії жомувлр“

І.&8І. року

ГРА

СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я

ТРАДИЦІЙНИЙ КОНКУРС
У дитячій лікарні м. Олек
сандрії стало доброю тра
дицією — напередодні Дня
медичного працівника про
водити конкурс
на кращу
медичну сестру. Цього разу
у своєрідному змаганні взя
ли участь вісім комсомолок
закладу. Конкурс проходив
під девізом «Наша професія
— найгуманніша, ми стоїмо
на варті здоров’я дітей».
Тепло привітала учасників
змагання ветеран праці, на
ставник молоді медсестра
Ганна Іванівна Григоренко. І
ось почався
перший тур.
Змістовні, глибокі відповіді
на
теоретичні запитання
дають Надія
Кравченко,
Антоніна
Грипець, Люба
Федоренко.

Другий тур конкурсу —
виконання практичних зав
дань. Уміло і вправно за
повнюють систему для пе
реливання крові всі учас
ники конкурсу.
Змагання триває. Медичні
сестри доповідають про ви
конання домашнього зав
дання. Одні
з них демон
струють свої санітарні бю
летені, інші показують влас
ні варіанти робочого одягу...
Глядачі оплесками зустріли
костюми,
запропоновані
Надією Кравченко, Антоніною Грипець.
Жюрі підбиває підсумки
конкурсу. Головний лікар
JI. П. Стадитячої лікарні
червоною
сюк перев’язує
стрічкою переможців — На-

дію Кравченко та Ларису
Лисицю. їм вручають сузеніри.
Конкурс показав, що в пі-'
карню прийшла молода, на
дійна зміна медичних пра
цівників. їй можна довірити
неспокійну, вельми відпові
дальну
службу здоров я
наших юних пацієнтів.
А. КОХАН,
лікар.
На знімну: учасники кон
курсу виконують практичне
завдання.
Фото в. БОРИ ЩУКА.

м. Олександрія.

ОДНІ ВОРОТА

Па стадіоні
спортклубу
«Зірка» в Кіровограді два
дні проходили змагання лег
коатлетів дитячо-юнацьких
спортивних шкіл обласного
центру. В них узяли участь
чотири
команди: ДЮСШ
обласного
спортксмітсту,
спортивного клубу «Зірка»,
обласної радії
товариства
«Колос» і школи № 3 міськ
вно. Як і «Старти надій»,
спортивні ігри
молоді, ці
поєдинки мали на меті огля
нути резерви великого спор
ту.
Стартів
було
багато.
Кожна
школа виступала
трунами трьох: вікових катсгорііі: 1964, 1965, 1966 і
.1967
років
народження,
Учасникам
нараховували
залікові очки ТІЛЬКИ в тому разі, коли вопн нс прос
то прийшлії ил
і
фініш нев
шимп чи, скажімо, далі за
інших стрибнули, а впкопаI дії спортивний
розряд: у
старшій іругіі показали ре
зультат ііс нижче нормати
ву другого розряду для до
рослих, у середній — тре
тього, а в молодшій — пер
шого юнацького. І цс зумо
вило гостроту змагань.
Особливо важливим було
таке положения для стар
ших, адже «опп — дсслтнкласппкп,
випускники
ДЮСШ. Змагання мали да
ти відповідь па запитання
-- чи не даремно вони про
вели кілька років у спортив
ній школі?

ДЮСШ:

ОЦІНКА ЮНИМ

ЛЕГКОАТЛЕТАМ
Із самого початку скаже
мо, що переконливу пере
могу на турнірі
здобули
легкоатлети ДЮСШ спорт
клубу «Зірка» — вихованні
старшого тренера В. К. І ван
нії і тренера Д. А. Савенко.
Переможний
рахунок від
крила Світлана Чала, фіні
шувавши
на стометрівці з
результатом, близьким до
нормативу першого розряду
для дорослих. Потім її лід- •
тримав товариш по команді
Ігор Гоцул. До речі, наступ
ного дня він
виграв і біг
на дистанції 200 метрів.
Один за одним демонстру
вали езою перевагу вихован
ці спортклубу «Зірка». Пер
шим торкнувся
фінішної
стрічки
на
400-метрівні
Костянтин Іпаисць, а трохи
пізніше Ііта Татарчук пока
зала па цін же дистанції ре
зультат, близький до норма
тиву третього розряду. Бона
ж виграла іі па 200-мстрівці. Пайспльнішоїо в бігу на
■дистанції 1500 метрів була
Ольга Крайня.

По два крайніх місця ма
ють па своєму рахунку те
двоє спортсменів Д1ОСШ
спортклубу «Зірка»: високі
результати з бігу на <800 і
15G0 метрів показав Валерій
Білокоііь, а в стрибках у
довжину і потрійному з роз
бігу — Гснпадіп Шсмсг.
Вихованці В. К. Івання і
/І. А. Савенко виграли і всі
естафети: у дівчаток бігли
Ніна Сагач, Світлана Чала,
Галина Хіім’як, Ірина Аб
рамчук, у хлопчиків — Костяптіпі Івансць, Ігор Гоиул,
Гснпадіп Салькон і .Микола
Решетник. Естафету 4X400
метрів юні чсрвзпозорівцІ
бігли без суперників. Та ні
не зішзилр гостроти — тре?
ба було вкластися в розряд«
З цим добре справилися Га
лина Дрожснко, Іпга Татар*
чук, Ольга Крайня і Євгенія
Соломаха.
Отже, перевага легкоатле
тів
Д1ОС11І
спортклубу
«Зірка» цілковита. В ко
мандному заліку
бони на
брали близько 15 тисяч очок
— у два рази більше від•І
другого призера — команди
спортивної ніколи обласного
спорткомитету.
Здобуток
представників ДЮСШ № З
— чотири тисячі, а обласної
ради «Колоса» — лише дні
тисячі очок.
<
М. ВІВИЧ.

ТРЕБА ВКЛАСТИСЯ В РОЗ
РЯД
МУЗИКА
КОРТІ

НА ТЕНІСНОМУ

ВИСТАВКИ

ЩИСПНОІО ПИРІЮ!
Станіслав Куйбіда — ще зовсім моло
ти художник. Живе він у с. Вільшанці
Ногоархаш ельського району, працює художииком-оформлювачем у колгоспі іме
ні Жовтневої революції. А у вільний від
роботи час займається живописом.
Два його іворп —
картину «Літо» і
натюрморт — було представлено на
республіканській виставці народної твор
чості в м. Києві під час ХХП Олімпійсь
ких ігор.,На обласній виставці «Наш,
радянський спосіб життя» С. Куйбіда
удостоївся диплома і ступеня.
Відтоді
минуло півроку. Нині ж у Будинку
профспілок працює персональна виставка
художника.
Для творчості Станіслава Куйбіди ха
рактерним є звертання
до пейзажного
живопису, до зображення оточуючих нас
предметів.
На виставці представлено також жан
рові картини «Думи мої», «Мала Земля».
На знімках: у залі, де прохо
дить виставна: картина Станіслава Куй
біди «Журавлі»

КУБОК «МК>»

ЛЯ ТРЕТЬОКУРСНИКА

музич
Д Кіровоградського
ного училища
Ігоря Грикчншшіа гра на скрипці стала
покликанням.
вона прино
сить йому радість і насолоду.
Сьогодні юнак, зберігаючи
високу працездатність .годи
нами може програвати га.ми,
розучувати етюди, ковцеріи.
Інколи такі тренування зай
мають чотири — п’ять го
див. А па першому курсі й
години
не
витримував.
Стомлювався. Так тривало
доти, поки викладач фізаиховаїіня І. В. Лопата не за
пропонував:
— Чому б тобі не зайня
тися настільним тенісом?
П ІДТОДІ й почалося: вии паде вільна хвилина —
поспішає Ігор до спортивно
го залу, Невдовзі став роз-

«Молодой коммунар» —

ЛЛШ/1 АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП

ЖСМ Украины.
На украинском языке.

Ф

Призера
запрошують на сцену

ж

областного комитета

ря.дшіком, увійшов до скла місце. Серед кращих у ко
ду збірної
команди, а в лективі фізкультури назива
травні захищав спортивну ють легкоатлета Олександра
честь училища
па ПІ рес /Кіпепьова,
багатоборку
публіканській
спартакіаді ГПО Ірину Кулпкову, плав
навчальних закладів Мініс ця Гсшіадія Карнова — не
терства культури УРСР. Ус одноразових призерів міеь*
пішно виступили
кірово- кпх змагань.
градські тенісисти п Кам’я— Ми дбаємо,
— каже
исць-ГІодільську. 3 першої І. В. Лопата, —щоб кожен
спроби вибороли друге KO учень займався видом спор
маїідне місце.
ту, який йому подобається.
ІЗИЧНЕ загартування — Девіз у комсомольців нашої
одна зі складових со організації:
«Кожен
ви
ціальної програми училища.
пускник
—
значківець

м. Кіровоград,
вуя. Луначарського, 36.
ЕК 05124. ІНДЄКЄ 61107,

Обсяг 0.5 друк, &РК-

До програми училищної
спартакіади входять багато
борство ГПО, легка атлети
ка, кульова стрільба, волей
бол. баскетбол, шахи, шаш
ки. Протягом року в закладі
влаштовують майже 20 зма
гань.
Добро працюють спортив
ні секції..З шахістами про
водить заняття другокурс
ниця В. Ватяшова. Тенісис
тів тренує викладач
фіз
культури І. В. Лопата, бас
кетболістів — його колега
С. І. І.почпк.
Стрільців на
вогневому рубежі вчить ви
кладач О. 11. Пагорішй.
Успішно виступили
фіз
культурники . училища ні
міській спартакіаді команд,
навчальних закладів і сис
теми профтехосвіти (третя
і руна), виборовши
перше
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ГПО». Паші
випускники
їдуть працювати переважно
в сільську місцевість.
ОЛИ
«ПОВОНАРОДЖЕ1 ПІП» першорозряд»
пик, призер республікансь
ких змагань Ігор Грпичиппні
у Кам’яиснь-ГІодільську зн
йшов з п’єдесталу пошані/,
учасники змагань попросили
його взяти в руки скрипку.
— Я із задоволенням зі
граю. Але п'ять хвилин па
відпочинок. Боротьба забра
ла багато сил.
І вже за п’ять хвилин Ігор
вийшов на імпровізовану
сцену. Учасників змагань по
лонила ніжна мелодія.

К

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
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