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З 11 по 17 січня

триває тиждень,

присвячений

Білорусії

Прилучення
до подвигу
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Увесь рік вони йшли май
же поруч, поперемінно ліди
рували у районному змаган
ні молодих майстрів машин
ного доїння.
А ще ревно
слідкували за результатами
суперників, училися. І ог —
фініш. Перемогу святкувала
Тамара Сокуренко — моло
да доярка колгоспу «Комін
терн». Групкомсорг комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу із колгоспу
імені
XX з’їзду КПРС Володимир
Міщенко був другим.
Здається, всі крапки над
«і» розставлено. Та чи задо
вольнив результат — 2960
кілограмів молока від кож
ної корови — Тамару СО
КУРЕНКО? їй слово.
— Безперечно, повного
вдоволення
не відчуваю.
Проте, н особливих причин
для занепокоєння немає, ад
же в змагання я вклюїилася лише у квітні (до цього
- була у декретній відпустці).
’
Заздрю, звичайно, своїй
наставниці, Герою Соціаліс
тичної Праці Олені Іванівні
Новак. їй знову підкорився
»ютпріітисячний рубіж. Па
м'ятаю, влітку, коли повер
нулася з обласного конкур
су молодих майстрів машин
ного доїння, (там, до речі,
стала переможцем) підійш
ла до мене Олена Іванівна.
Привітала тепло, а потім по
сміхнулася:
— То коли- ж позмагає
мось, Томо?
— Наступного року, —
пообіцяла твердо.
І от він настав, рік 1932.
Знаменний для всієї багато
національної Країни Рад, рік
комсомольських з’їздів. Ра
нок зі своїми колегами я
включилася в змагання за
досягнення найвищої про
дуктивності громадської ху
доби. До дня відкриття XIX
з’їзду В. ІКСАї зобов’язала
ся надоїти но 2000 кілогра
мів молока від
корови, а
до СО-річчя утворення СРСР
— по 4500, Такі ж рубежі
намітила й Олена Іванівна
•’*' Новак.
Я багато навчилася й про
довжую вчитися у своєї на
що на
ставниці. У тому,
доюю в ці дні найбільше в
господарстві молока від ко
рови — по 7,6 кілограма —
гелика її заслуга. Це ж
Олена
Іванівна навчила
мене основ зооветерпиарії,
підказала, як найкраще го
тувати до згодовування гру
бі корми.
У нашому колективі зна
йшов широку підтримку по
чин москвичів — бО-річчю
утворення
СРСР
— 60
ударних тижнів. Найвищий
середньодобовий надій мо
лока від корови, досягнутий
з початку зимівлі громадсь
кої худоби —- 7,6 кілограма
я присвячую братній Бі
лорусії. З таким же, старан
ням працюватиму й на честь
інших рсспублік-сестер. Пе
реконана — надої зростати
муть з кожним днем, адже
масове розтелення корів
ільки почалося,
кормова
база у нашому господарстві
мінна.
Бобринецький район.

1982 року • н» є колб). е

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

Багато молодих тварин
ників працює
у колгоспі
«Іскра» Новгородківського
району. Серед них — і по
дружжя БЕРНЕНКІВ. Олек
сандр і Тетяна вже кілька
років трудяться операто
рами машинної о
доїння.
Бони успішно
виконали
минулорічні соціалістичні
зобов’язання,
увійшли в
число переможців колгосп
ного змагання. Добре йдуть
справи у Берненків і нині:
щодня вони надоюють від
кожної норови по 5,5 — 6 кі
лограмів молока. Індивіду
альні
зобов’язання, взяті
на перше півріччя — одер
жати від корови
по 1500
кілограмів молока — моло
ді тваринники зобов’язали
ся виконати до
дня від
криття XIX з’їзду ВЛКСМ.

Фото С. ФЕНЕНКА.

Механізатори
колгоспу
«Дружба» плідно потруди
лись під час осінньо-польо
вих робіт. Вони першими Е
Олеіссандрівському районі
закінчили
копати буряки,
першими завершили зябле
ву оранку, серед перших —
інші роботи в полі. Чимала
частка успіху належить мо
лодим
механізаторам гос
подарства. Сьогодні секре
тар комітету
комсомолу
колгоспу Олександр АДЗЕМОВ розповідає, якими во
ни живуть
турботами у ці
січневі дні.
— У нашому колгоспі дві
тракторні бригади. Молодь
працює
в обох. Щороку
хлопці вливаються до меха

З відай комсомол»Г5ДМ«ртЗИСТВ>іЧ!
Коли заходиш на трактор
ний стан з боку колгоспного
саду, в очі одразу впадають
чисті заасфальтовані смуги,
на яких
вишикувалась уся
грунтообробна
техніка. Та
якщо спробувати потрапити
сюди прямо від
села —
без чобіт не обійтись. Ме
ханізатори навезли щебе
ню, який накриють асфаль
том, і біля будинку механі
заторів ляже рівне і тверде
покриття.

почути у колгоспі про мо
лоде подружжя Тищенків,
Віру і Микопу, інших меха
нізаторів.
Мабуть, саме
тому й не
вживаються тут нероби, лі
туни, ті, хто власні інтереси
ставить над громадськими.
Це
особливо контрастно
видно на тлі здруженого ко
лективу.
Не втримався в
бригаді, приміром, Михайло
Майданник. Він міг запізни
тись на роботу, виконувати

МЕХАНІЗАТОРСЬКІ БУДНІ

СВЯТО
П О П Е Р Е Д у
нізаторських
колективів.
Більше їх іде
в тракторну
бригаду № 1. Навіть ті, хто
живе у Єлизаветградці, а ке
в Михайлівці. Причина цьо
го досить проста; михайлів
ці мають кращі умови для
роботи. І хай
навіть май
стерня та гараж старі, од
нак вони є,
і працювати
взимку, коли доводиться в
ссновному лагодити техніку,
все-таки приємніше
у за
тишку.
Та я гадаю, що недалекий
той час, коли становище з
/лолодими кадрами у брига
дах вирівняється. Хочеться
думати, що це буде незаба
ром. Уже третій рік район
на будівельна
організація
зводить на тракторній бри
гаді № 2 майстерню і гараж,
яких так чекають механіза
тори.
Правління колгоспу праг
не власними силами випра
вити становище. Цього року
тут побудовано гарний бу
динок механізаторів. Сьо
годні нін ще не обладнаний,
але вже діє тут
кухня, де
готуються смачні обіди. Но
ва споруда стоїть поряд із
старим
будиночком, і це
щоразу
нагадує, що час
великих перемін
— не за
горами.

Але ремонтувати тракто
ри усе ж ніде. Стоять коліс
ні і гусеничні під відкритим
небом, лагодять їх на холо
ді, серед грязюки. Робота,
звичайно, не з приємних.
За
всіма
показниками
бригада № 1 стоїть, звичай
но, на чільному місці. 1 це
в основнол^у
за рахунок
кращих ум.св праці, які ви
рішують багато. Бо й у
бригаді № 2 працює чима
ло сумлінних механізаторів,
якими пишається колгосп.
У цьому колективі не іс
нує поділу на механізаторів
молодих і старих. Важливі
ділянки роботи доручають
кваліфікованим.
Вісім років
у колгоспі
трудиться молодий механі
затор Василь Тереняк. Він
не тільки старанний у робо
ті — будь-який наряд вико
нує, на «відмінно»,
— ця
людина закохана
у хлібо
робську працю,
чесна, бе
режлива.
Досить сказати,
іцо Василеві по приходу у
бригад/ дали МТЗ-50, у яко
го вже чотири роки як ви
йшов строк
експлуатації.
Минуло відтоді вісім років,
а В. Тереняк не розлучає
ться зі своїм колісним. Май
же у два з половиною рази
продовжив йому життя.
Тільки добрі слова можна

її будь-як, м.іг проводити,
наприклад, культивацію до
полудня, а потім зникнути
бозне-куди. Колектив з та
ких питає суворо.
У ці зимові дні,
попе
нудьгує за тракторним гу
лом. Однак пора у механі
заторів гаряча.
18 тракто
ристів постійно обслугову
ють тваринницький відгодівеяьний комплекс: достав
ляють корми, роздають їх
худобі, прибирають з примі
щення гній.
До Нового року бригада
зобов’язалась
ползгодиіи
грунтообробну техніку. Уже
більше трьох
тижнів вона
стоїть на лінійці готовності.
Усі сівалки, культиватори,
борони, котки, інший інвен
тар відремонтовані бездоі <інно — чекають весни.
Трактори, хзч як це не
складно,
в основному ре
монтують у себе. 9 гусенич
них із 12 чекають контроль
ної
перевірки. У бригаді
створена ремонтна
групі.
Крім того, кожен
трактор
лагодить разом із ремгрупою і господар.
Кожен день наближає нас
до тієї пори, коли оживуть
лани колгоспу
«Дружба».
/Механізатори бригади № 2
впевнені
— вихід у поле
буде для них святковим.

Вш
продукцію першим
Соціалістичні
зо
бов'язання
комсо
мольсько -молодіжно
го колективу доярок
ферми Несватківського відділка радгоспу
Другого
імені Петровського цукрокомбінату
Олександрій
ського району (керів
ник Олександра Ко
ноненко, групкомсорг
Євдокія Кравченко]

Виконуїочи рішен
ня
XXVI
з’їзду
КіІРС, конкретними
трудовими
ділами
відповідаючи на девіз
«Тваринництво
—
ударна справа комсо
молу », ми беремо та
кі соціалістичні зобо
в'язання
на другий
рік- одинадцятої п'я
тирічки:
— план п’яти міся
ців викопати до дня
відкриття XIX з’їзду
ВЛКСМ, за цей час
виробити 5259 цент
нерів молокопродукції, надій молока від
однієї норови довести
до 1395 кілограмів:
— надоїти за рік
3280 кілограмів моло
ка від кожної корови;
— добитися стопро
центного збереження
молодняка;
—
при базисній
жприосгі здавати всю
молоконродукцію нер•иим сортом;
—
підвищувати
професійний рівень,
застосовувати
на
практиці передові ме
тоди праці;
—
дотримуватись
вимог зоове гсанітарії
і розпорядку робочого
дня:
— всім членам ко
лективу підвищувати
свій
ідейно-політич
ний рівень.
Викликаємо на зма
гання колектив молочиотовариої
ферми
«У. 1 колгоспу «Прогрес».
Соціалістичні
зобов’язання обговорено і прийнято на загальннх зборах ко
лективу.

Починається підготовка
до місячника оборонно-ма*
сової роботи, присвячено
го 64-й річниці Радянсь
кої Армії і Військово-Мор
ського Флоту.

* ♦ *
Цей місячник став тра
диційним. У ході
його
комсомольські, дтсаафЇБські, профспілкові актизісти роз’яснюють положен
ня Конституції
СРСР про
захист соціалістичної Віт
чизни, активізується робо
та по залученню молоді до
занять військово-технічни
ми видами спорту. Під час
місячника
проводяться
лекції,
фестивалі, тема
тичні вечори,
зустрічі з
ветеранами війни і праці,
спартакіади з технічних та
ьійськово-прикладних ви
дів спорту. Всі ці заходи
мають високу дієвість, як
що до них
підготуватисьзаздалегідь. Не в день від
криття місячника (23 січня)
слід складати комплексний
план роботи на пеоіод до
23 лютого, а значно рані
ше. Наприклад, у Світловодському, Олександрій
ському,
Бобринецькому,
Носоукраїнському
райо
нах у минулі роки цікаво
були проведені агітпробіги, воєнізовані походи, ес
тафети, конкурси технічної
творчості, огляди роботи
первинних
організацій
ДТСААФ, технічних клубів«,
Нині ставиться завдання:
в ході місячника вжити ді
євих заходів
щодо даль
шого підвищення масовос
ті
фізичної
культури і
спорту, активізації роботи
комсомольців,
молодг,
піонерів
і школярів на
маршрутах експедиції «Лі
топис Великої
Вітчизня
ної». Особливу увагу тре
ба звернути на проведен
ня масових заходів, зокре
ма таких, як обговорення
книги
Л. ' І. Брежнєва
«Спогади», колективні пе
регляди
кінофільмів на
військово-патріотичні те
ми, створення нових і онов
лення існуючих кімнат бо
йової слави, кутків і виста
вок ДТСААФ, складання
нормативів
комплексу
ГПО. В навчальних і спор
тивних організаціях
слід
провести
ленінські гро
мадсько-політичні читання
на теми:
«В.
І. Ленін,
КПРС про захист соціалісіичгіої Вітчизни»,
«XXVI
з'їзд КПРС
про дальше
зміцнення
обороноздат
ності Радянської
держа
ви», «Збройні Сили СРСР
на варті мирної праці ра
дянського
народу»,
На урочистому відкрит
ті місячника (на нього хай
приїжджають
колишні
фронтовики, призовники,
молоді воїни, комсомоль
ські, профспілкові та дтсаафівські активісти)
має
пролунати заклик до ши
рокого розгортання соціа
лістичного
зм.агання за
гідну
зустріч
60-річчя
СРСР. а також XVII з'їзду
профспілок СРСР, XIX з’їз
ду ВЛКСМ,
XIII
з’їзду
І профспілок УРСР і XXIV
І з'їзду ЛКСМУ. Вся робота
І під час місячника повинна
бути націлена
на поліп
виховання
трудя
І шення
щих, особливо молоді, на
І героїчних, революційних,
. бойових і трудових тради
ціях Комуністичної партії,
радянського
народу
І
Збройних Сил СРСР.

-—- З

. „Молодий
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ЯК НАШЕ СЛОВО ВІДІЗВЕТЬСЯ
Безперечно, про резуль
тативність окремого занят
тя судити легше, адже ко
жен пропагандист навіть із
невеликим досвідом, /ло
же оцінити, яке вдалося,

Щопонеділка збирають
ся мої слухачі на заняття
комсомольської школи су
спільно-політичних знано,
де визнають курс «Ідеоло
гічна боротьба і молодь»,
Спостерігаю за
їхніми
приготуваннями до занят
тя, і завжди подумки відзначаю: «Сьогодні
при
йшли охоче» чи «З’явилися
незібрані, байдужі».
Саме з їхнього настрою
суджу
про результатизність заняття минулого, з
їхнього бажання слухати і
підтримувати бесіду, но
тувати цифри і факти, дискугувати чи погоджуватися
з різних питань
роблю
висновки про ефективність
нинішнього заняття. Турбуюся, коли не відчуваю
зацікавленості
слухачів і
наступне заняття намага
юсь побудувати в активній
формі.
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а яке ні. Важче говорити
про ефективність
комсомольського політнавчан ія
в цілому. Адже наслідки
старань пропагандиста не

завжди очевидні. Бо про
пагандистська робота га
ж праця вихователя. Тіль
ки з часом можна говори
ти про її плоди.
І все ж пропагандистом
не
може бути
людина,
котра не думає, чи дове
деться слухачам скориста
тися набутими знаннями,
чи допоможуть вони йому
в практичній роботі.
Коли почалося комплек
тування шкіл комсомоль
ського політнавчання, слу

хачі самі виявили бажання
вивчати курс «Ідеологічна
боротьба і молодь».
Відверто кажучи, я спо
чатку здивувався, бо пла

— один з найпотрібніших
в системі комсомольсько
го політнавчання.
Адже всі народногоспо
дарські, соціально-екоио-

ЧИМ ВИМІРЮЄТЬСЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ РОБОТИ?
АКТУАЛЬНІСТЬ КУРСУ
«ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА
І МОЛОДЬ»
КОЖНЕ ЗАНЯТТЯ — ІДЕЙНИЙ ГАРТ
ДЛЯ СЛУХАЧІВ
нував курс, вивчення яко
го найтісніше можна було
б пов'язати з виробничими
проблемами нашого трес
ту. Тепер твердо пере
конаний, що курс «Ідеото-'
гічна боротьба і молодь»

мічні плани, намічені XXVI
з’їздом КПРС, реалізують
ся сьогодні в обстановці
загострення
ідеологічної
боротьби
двох
систем.
Зознішньополігичний курс
адміністрації
США,
її

а

(ЕЗИЕ

!
;
;
!

послід, всього заготовлять
його 20 центнерів для вне
сення у міжряддя. Члени
виробничої самі калібру
ватимуть насіння кормо
вих буряків,
перевірять
його на схожість, готува
тимуть мінеральні добриза
для посіву і підживлення
кормової культури. Вони
також стежитимуть за пра
вильною сівбою
буряків.
А для цього їм треба бу
де вивчити технологію ви
рощування культури, озна
йомитись із роботою бу
рякової
сівалки.
Сівбу
проведемо в оптимальний
строк, за один день, а про
ривку за чотири дні —
так вирішили юні земле
роби.
Крім того, учні допома
гатимуть
господарству у
заготівлі сіна та дикорос
тучих трав для виготовлен
ня вітамінного траз’яного
борошна.

В. БОСЬКО,
другий секретар Новомиргородс ь к о г о
райкому ЛКСМУ.

Дитинство Антоніни Родіонової проходило в дале
кій Башкирії. Одного разу дівчина побзчила по телеві
зору передачу про Україну. її полонили розкішні са
ди, замріяні ріки цього чудового краю. І вона виріши
ла: обов’язково побувати на українській землі. Закін
чила школу, вуз, вийшла заміж. І переїхала разом з
чоловіком у село Косівку Олександрійського району.
Невдовзі Антоніну обрали секретарем
комсомольсь
кої організації колгоспу «Прапор комунізму». їй по
добається робота: (Антоніна завідує дитсадком), села,
де вона живе, працьовиті люди.
Сьогодні комсомольці колгоспу, очолювані А. РОДІОНОВОЮ, неспіг.кова молодь
ударно завершують
трудову вахту, присвячену Білоруській РСР.
Фото В. ГРИБА.

СЕЛО і МОЛОДЬ: ПРОБЛЕМА КАДРІВ

ХТО ПРИИДЕ на ЗМІНУ?
«Не хочеш учитися, бу
деш волам хвости крути
ти», — побутує в народі
така приказка. її часто
повторюють для заохочен
ня дітей до навчання. Ко
жен батько чи-мати хоче,
щоб дитина стала високо
освіченою людиною, набу
ла хорошої професії, ма
ла цікаву роботу. Що ж,
прагнення благородне. Та
інколи це приносить біль
ше шкоди, ніж
користі.
Подивіться на сучасне се
ло. Якщо з механізаторсь
кими кадрами на сьогодні
ще так-сяк, то в тварин
ництві їх бракує. Бо ди
тині часто протягом ба
гатьох років твердять, що
«крутити волам хвости»
— це не престижно. Тоб
то змалечку прищеплюєть
ся зневага до праці тва
ринника, та й колгоспника
взагалі. І потім після за
кінчення школи
молодь
їде до міста. Для юнаків
і дівчат неважливо, ким
працювати (навіть водою
торгують), тільки б не за
лишитися в селі. А ми ж
із діда-прадіда землероби
і скотарі. У всі віки було

почесним ходити коло зем
лі, коло худоби. Селянин,
маючи корівку чи конячи
ну. вважав себе хазяїном,
з якою ніжністю він до
глядав їх! То хіба сьогод
ні у продуктах
тварин
ництва зменшилась потре
ба? Навпаки. Отже, і пре
стиж професії не повинен
упасти. Про цс зобов’яза
ні дбати всі, і насампе
ред батьки. Ось, напри
клад, Григорій Михайлоз,
Валерій Губа, Микола Вітко, Віктор Аджубсй уліт
ку допомагали заготовля
ти корми, робили для сви
ней корита, лагодили сви
нарники. Григорій Михай
лів, .до речі,
вже
не
вперше. Закінчивші! шко
лу, піп пішов па
курси
механізаторів. Видно," що
в дитячі роки
хлопцям
прищеплено любов до пра
ці, навчено їх поважати
трудівників села.
У нашому господарстві з
кадрами ще терпимо. Але
одні виходять на роботу,
щоб відбути чергу, інші ж
вкладають у неї всю ду
шу. До останніх належить
Микола Дсйкун та Михай-

В. АРТЕМЕНКО,
пропагандист
тресту
«Кіровоградмашв а жбуд».
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КНИГИ
ПЙСЬМЕННИКІВЗЕМШІВ

ШКОЛЯРІВ

Зобсз’язаннч — отрима
ти з кожного гектара по
300
центнерів кормових
буряків і передати колгос
пу 9 тисяч
центнерів по
живного корму — спону
кають школярів серйозно
почати підготовку до реа
лізації цінного задуму уже
зараз.

і разом з тим переконли
во. залежить поступ нашо
го колективу
і зрештою
всього суспільства вперед.
Для юнаків і дівчат іде
ологічна
боротьба — це
форма причетності до кла
сової боротьби,
яка зедеться між
пролетаріа
том і буржуазією в між
народному масштабі. Це
складна
і відповідальна
школа партійності, школа
перевірки
на
міцність
життєвих
позицій. І нас,
пропаї андистів,
насампе
ред повинно
хвилювати
те, з яким ідейним гартом
вступає молодь з цю бо
ротьбу.

їкїхідйяизїїв

ІНІЦІАТИВА КАНІЗЬКИХ
і Іеред тваринниками на
шого району в
другому
році одинадцятої
п’яти
річки стоять важливі заздання. До їх
виконання
причетні не тільки праців
ники сільського господар
ства,
які безпосередньо
працюють на тваринниць
ких
фермах.
Недавнє
звернення членів учнівсь
кої виробничої
бриглди
Канізької середньої шко
ли до всіх школярів райо
ну — яскраве тому свід
чення.
Нинішнього
року кол
госп імені Леніна має ви
робити 30300
центнерів
молока,
одержати
190
тонн
приросту великої
рогатої худоби, 250 тисяч
штук яєць. Добитись тако
го результату
не можна
буде оез міцної кормозої
бази. Учні канізької деся
тирічки виявили бажання
допомогти своєму колгос
пу у заготівлі кормів.
Порадившись із керівни
ками і спеціалістами гос
подарства, молоді качіжани беруться силами учнів
ської виробничої бригади
виростити кормові буряки
на 30-гектарній площі. Юні
помічники трудівиків господарстза уже обгозорнли і затвердили організа
ційні
питання на період
роботи у полі. Для свого
лану школярі
заготовля
ють уже
тепер курячий

діла,
носять
практичні
мілітаристський
відверто
підпорядковані
характер,
лише тому, щоб перекона
ти народи світу в неісну
ючій, «радянській загрозі»,
будь-що похитнути соціа
лістичну співдружність.
Розумію, що успіх спра
ви у великій мірі залежить
від мене, пропагандиста —
організатора політичного
навчання
молоді.
Тому
так пильно стежу за тим,
чи зацікавлені слухачі, чи
мають бажання вчитися.
17 слухачів моєї школи
працюють
економістами,
бухгалтерами, інженерами
мають вищу
і середню
спеціальну освіту. Щодня
вони зустрічаються з ро
бітниками, пояснюють їм
вимоги виробничого про
цесу, ОЦІНЮЮТЬ події. Від
їхнього вміння робити це
дохідливо, доброзичливо

ло Дринич. Зразу ж після
звільнення з армії в запас
вони пішли працювати в
колгосп, і люди не нахва
ляться ними. Не відстають
від них Олександр Ківерник та Анатолій Павлюк.
Колектив
механізаторів
набагато раніше строку
впорався з постановкою
техніки на зберігання. До
дня відкриття XIX з’їзду
ВЛКСМ хлопці зобов’я
залися відремонтувати всі
грунтообробні машини.
Окремо хочеться розпо
вісти про молодіжну лан
ку свинарок. її члени —
Тамара Старенченко, Пав
липа Арсірій та Ніна Си
доренко — доглядають 78
свиноматок. Робота нелег
ка. Одна річ — на відго
дівлі, зовсім інша — до
гляд за молодняком. Щоб
підвищити продуктнвніст ь
праці, дівчата
вирішили
не розділяти і варті
па
групи, а доглядати
всіх
разом. Тут уже не може
бути «твоє», «моє».
До
свід трьох років показує,
що такий метод має не
абиякі переваги.
Десяту
п’ятирічку по вирощуван

ню поросят виконано до
строково. Тепер дівчата
отримують по двадцятеро
поросят від кожної свино
матки. А ви спитайте їх,
як вони ставляться
до
своєї роботи. Павлина Ар
сірій, наприклад, каже:
— Сказати, що я мрія
ла про професію свинар
ки, не можу. Просто гак
вийшло. Робота наша не
гірша за іншу, але склад
ність її полягає в тому,
що працювати треба з до
світку до смеркання, ви
хідні також рідко трапля
ються. А ми теж люди.
Гроші грішми, та інколи ц
відпочити по-справжньому
хочеться. А молодь
на
ферму ііде неохоче. Отже,
про роботу по змінах
і
мови бути не може.
Що ж, вона має рацію.
Нині тваринники
трима
ються здебільшого завдя
ки будиночкам, які госпо
дарство для них постави
ло. За два-трп роки де
сять тваринників підуть на
пенсію. Хто ж прийде їм
на зміну? Над цим ми по
винні думати сьогодні.
О. ЛЕВЧЕНКО,
завідуючий відділком
колгоспу імені Леніна
Новоукраїнського ра
йону.

Сади, Кіровоградщиии
У нашій бібліотеці є кни
сади
ги Ю. мокрієва «Плавні па
Біжать навстріч веселою
лають»
і «Слід на землі»
юрбою.
(К., «Дніпро». 1980). На ти
тульних сторінках обох на Леонід Михайлович багато
був на
писи: «Моїм читачам зем- їздив по країні,
лякам-кіровоградцям.
На Далекому Сході, на Комнндобру згадку. Ваш Ю. Мок- дорсьіпіх.
Курільсьнпх,
рієв». Ці книги з дарчими Шантарсм.ііх островах. По
написами мають особли бував і на островах Фіджі,
в
Японії.
Полінезії, у
вий попит.
Великий інтерес у шко В’єтнамі, Канаді, США. Ав
лярів до творів пнсь.менчи- стралії. І в своїх
творах
ка-земляка.
Багато його він розказує про зустрічі
цих островів.
_______ _
п’єс ішло
з успіхом на з людьми
сцені нашого театру імені Країн, про їхні звичаї, про
(«На коралових >
М.
Л.
Крогіивнпцького. природу
Юрій Олексійович — автор атолах»
(К..
«Веселка».Я
кількох сатиричних та гу 1979). «Полінезійське рон
до (К.,
«Молодь», 197;)),
мористичних творів.
Не забуває ІО. О. .Мокрієв «Альбатрос — блукач мо
1 чнтачів-дітей. У 60-х ро рів» (К., «Молодь». 1972).
повість
Л. М. Тендюк
не раз у
ках вийшла його
«Острів забутий»,
яка є творах звертається
й до
_
улюбленою й
нинішніх історії
Кіровоградщинн.
школярів середнього віку. Він написав документаль
Герої її — учні сьомого ну повість «Відгомін Чор
класу. Влітку воші своїми ного лісу» (К., «Веселка»,
руками відбудували зруй 1976). У ній автор розпові
нований мисливський бу дає про
боротьбу юних
динок і створили в ньому членів
Кіровоградської
клуб юннатів. Вони побу міської підпільної групи—
вали в таємничій печері і загону імені Кірова.
там відкрили багаті родоПерша збірка віршів те
вища руди, бачили ПО.'ІІО- пер відомого українського
ванна на всвка. Вміло, змі- поета
Володимира Боовстовно
впкорпетовувати- ченка вийшла 1956 року і
канікули
— цього вчить мала назву «Шумлять жи
книга.
та». Тепер
поруч неї на
Перші оповідання
...............................
Пав- полицях бібліотеки стоять
ла Андрійовича Байдебури збірки
«Зустрічайте сон
було видрукованб 1931 ро це», «Моє ймення — ком
ку. Не припиняв віл твор сомол». «Степова колиска-,
чої роботи і в дні Великої «Думна гора» та інші.
Вітчизняної війни.
Багато віршів В. Я. Бров
Залюбки чнтають-перечи- ченко присвячує
Кіровотують кіровоградці книгу градщнні, пише про Малу
письменника-земляка «Во Виску, де народився:
гонь землі» (К., «Дніпро».
Ви не дивуйте, справді,
1969). Це повість про істо
...
люди добрі.
ричне минуле Донбасу.
Що я усе про неї
Чимало книг П. А. Байне вгаваю...
дебура написав для дітей.
Про Вись мою.
Це, зокрема,
оповідання
що
в'юниться
«Як ми шахту будували»
за обрій. —
повість «Таємниця степо
Маленьку жилку
вого шурфу». ц останній
степового краю.
автор розповідає про смі
Нещодавно вийшла поза
ливих учнів-шестикласнн- поема
нашого
земляка, яка
ків, які вирішили РОЗКРИ
ТИ таємницю шурфу, щоб називається «Зошит з-яіД «а
Н1В*
(К- «Молод.». '
дізнатися про історію під 7Жі
іиВО). Вона присвячена мо
пільної організації.
захисникам Вітчнз- ,
На полицях
нашої біб лодим
ни.
ліотеки ви знайдете бага
,.в’с^ Чі книги пиоьмечнито книг ще
одного пчсьменника-земляла — Леоні ків-земляків € в Обласнііі
дитячій
бібліотеці, майже
да Михайловича Тендюка
написи
> першій збірці своїх ВІР на всіх — дарчі
ШІВ «Поле
моє. полечко» авторів. Шановні учні! Пе
(К., «Молодь». 1961)
поїт речитайте їх, і ви дістанете
оспівує свій рідний край велике задоволення, взнаьте з них багато цікавого
мого людей. Ось як ВІН ПП
їїину'-° Нашу “Фовоград. корисного.
За Тясмином гуркочуть
А їм. щоб помагатьДі1‘
______ _ ______ кРИЛОМ-ру КОЮ,

В. ШИПІЛОВА,
бібліограф
обласної
бібліотеки для дітей
імені А. Гайдара.

уроки на фермі
У ролі викладача місце
майстернях. Наставниця
вої середньої школи ви
ІНШІ досвідчені
КОЛГОС'Ч'
ступила завідуюча молоч
ники
знайомлять
учнів з
нотоварною
фермою
верхньодніпровського кол секретами своєї майстер*
прищеплюють
госпу «Черзоний
парти ності,
зан» на Дніпропетровщи
Дніпропетрбвщи- бов до СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
ні,
делегат XXVI з’їзду СЬКОЇ праці. І не випадко
во
багато
випускників
Компартн
України, Ч. Н
Уоок>ЦЬКа - 11 ’Н'Чіативи школи вже стали твар*4*
У достроковому
уроки виробничого
нав- нйклми.
виконанні фермою плану '
’
старшокласники зобов язань першого рокї
«И«
їва₽и«Н‘'Ць- п ятирічки є й часточка і^
Ч'ермах і 3 технічних
ньої праці.

14 січяя 1982 року

-9>1ИГодгоджй комунар*«

Зимову пошту відділу можна охарактеризувати ко
ротко і точно: ділова. Пишуть нам школярі — піонеРЦ і комсомольці —про цікаві і корисні справи, котри
ми насичене їхнє шкільне життя. От, наприклад, та
кий лист; «Шановна редакція газети «Молодий кому
нар»! Ми, учні Ксмпаніївсокої десятирічки, пишемо то
бі вперше. Хочемо розповісти нашим ровесникам про
одну дуже хорошу людину, нашого старшого друга і
наставника, редактора ко.мпаніївської районної газе
ти «Прапор Леніна» Павла Яковича
Волощука. Він
часто приходить до нас, п'ятикласників, у клас, роз
питує пре наші успіхи і невдачі, цікавиться всім
тим, чим ми живемо. Кожен його візит для нас ’— ма
леньке свято, з Павлом
Яковичем ніколи не буває
н\дно, адже він так багато знає, зрозуміло і дохідливо
пояснює все, про що запитуємо
Учениці 5 «А» кпасу Лариса КАРЛАШОЗА
і Тетяна ДЕИНЕГА».

U

ВДАЛИМ
ПОЧАТОК

Як відомо, вільний час
Карл Маркс називав багат
ством
суспільства.
]
Це в певній мірі стосу
ється і вільного часу уч
нів нашого ПТУ. Активна
участь хлопців і дізчат з
органі
самозрядузання
училища — раді гуртожит
ку — передумова успіш
ної організації дозвілля
молоді. Це добре розумі
ють члени ради,
роботу
яких очолює
вихователь
Галина Григорівна Малиновська. З її ініціативи та
пропозицій багатьох уч
нів нещодавно у нас від
крилася дискотека.
Така
форма відпочинку має не
тільки
розважальний ха
рактер. Дискотека
вчить,
виховує, розвиває нахили і
здібності молодих.
Учні, що проживають у
гуртожитку,
вже
маїти
змогу
познайомитись з
першою сторінкою диско
теки — «Краса і сила му
зи». Іван Дворовий, Олек
сій Катаев, Іван Людвічук,
' Тетяна Орехова та Людми
ла Мовчан
познайомили
присутніх з історією джа
зової музики, деякими су
часними вокально-інсгрументальними
ансамбля
ми.

Перше засідання про
йшло чудово. Тут особли
во відзначився
інформа
ційний актив дискотеки і,
зокрема, майбутній май
стер холодильних устано
вок Олексій Катаєв.
Мети — організації до
звілля і відпочинку учнів
— рада гуртожитку досяг
ла, іане є ще багато нерозв ’язаних питань. Прзміром,, ВІА училища ще й
наззи.
досі не має своєї
Учні з нетерпінням чекавечора
ють наступного
зідпочинку,
щоб внести
свої пропозиції щодо йо
го назви. Адже в комітеті
комсомолу
училища на
пеоеможця чекає приз.

П. ОЛІЙНИК,
викладач
Олександ
рійського СПТУ № 3.

к

часом, на адресу «Молодого комунара»
надходять листи і від педагогів. Приміром, організа
тор позакласного виховання Петроострівської серед
ньої школи Новомиргородського району Є. О. Левадко
розповідає про те, як педколеі.тив школи працює в
тісному контакті з батьками учнів і як це впливає на
виховний процес. А ще Є. О. Левадко повідомляє про
зустріч школярів із тваринниками місцевого колгос
пу «»країна». «Тих днів не змовкне слава» — такою
була тема піонерського збору загону, котрий школярі
підготували для дорослих.
Про те, як кршце організувати дозвілля для дітво
ри, пише начальник інспекції у справах неповноліт
ніх Ленінського (м, Кіровограда) районного упЬавліния внутрішніх справ капітан міліції М. Ф. Синеок.
Усім нашим авторам-читачам — велике спасибі.
Кілька листів з останньої пошти відділу пропонуємо
вашій увазі.

ПРО НАЙДОРОЖЧЕ

свято
ХЛІБА
ВІДБУЛОСЯ У КІРОВО
ГРАДСЬКІЙ
ДЕСЯТИ
РІЧЦІ № 16.
...Духмяні пахощі хліба
чути в усіх куточках ніко
ли. А в шкільному актово
му залі на гостей, запро
шених
на свято, учнів,
вчителів чекало
казкове
диво: на покритих білими
скатертинами столах чого
тільки не було: і рум’яні
запашні короваї, і апетит
ні смажені пиріжки, най
різноманітніших форм тор
ій, кекси, тістечка...
А ініціаторами і найак
тивнішими
учасниками
свята
стали
дівчата зі
шкільного клубу «Подруж
ка», який очолює вчитель
Вонн
ка Е. С. Варивода,
власними руками створи
і з нели всю цю красу,
чекали оцінки
терпінням
вимогливого жюрі, А до
входили вийого складу
ключно хлопці. Перед ни
ми теж стояло
завдання
не з легких: знайти наііуміліших з умілих. Після
довгих дебатів перемож
цями
визнали
учениць
10 «А», 10 «Б», 8 «А» кла
сів.
Не були осторонь свята
хліба першокласники. Того
дня хлопчики
і дівчатка
першого «Д» класу (клас
ний керівник В. С. Копьонкіна) провели ранок «Сла
ва миру на Землі,
слава
хлібу на столі». Малеча з
натхненням розповіла все,
що вони знають про хліб.
Багато чули
школярі
і
про голод,
холод у бло
кадному воєнному Ленін
граді, і про ленінградську
дівчинку Таню Савичеву,

і про те, як вони цінують
хліб нині, у мирний, світ
лий і радісний час. Особ
ливо сподобалися присут
нім на ранку виступи Ссргійка Шаракуци і Надійнії
Вахроньєвої.
Т. ПУЗИР.

ЗУСТРІЧ

ЦЕЙ

казковий

ляльковик
СВІТ

Нещодавно гостями Кі
ровоградського обласного
театру ляльок
були сту
денти державного педаго
гічного театру імені О. С.
Пушкіна, які приїхали на
навчання
з Узбекистану.
Ця зустріч майбутніх учи
телів із творчим колекти
вом стала приємним сюр
призом для всіх присутніх.
ГІро те, як народжуєть
ся нова вистава, як виго
товляють ляльок, декора
ції, розповів студентам го
ловний художник, заслу
жений працівник культури
УРСР В. М. Остапенко. А
ще він сказав, що остання
робота театру — вистава
«Лісова казка» — присвя
чена знаменній даті — 60річчю утворення СРСР.
По закінченні
зустрічі
узбецькі гості в кнцзі від
гуків театру
записали:
«Для нас, майбутніх вчи
телів, все побачене і почу
те сьогодні у вашому те
атрі стало незабутнім і по
трібним уроком».
3. ТАТАРОВА,
педагог - організатор
театру.

У Кіровоградській десятирічці N1 13 всі добре знають Тетяну Соколовсьну ко
лишню вихованку цієї ж школи, нині старшу
піснервожату. Особливо люблять
Дівчину учні молодших класів. І вена теж не уявляє свого життя без них.
На знімку; Тетяна СОКОГІОВСЬКА серед піонерів.
Фото В. ГРИБА.
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РОЗДІЛ
ДЕСЯТИЙ.
Влаштувавшись на роботу,
Іван Олексійович одразу ж
викликав з Казахстану дру
жину з донькою. Жити ста
ли у його батьків, що здавна
мешкали в Олександрії, у
провулку Гайдара. Тут. на
батьківському подвір’ї збу
невелику хату-.мадували
занку.
Життя налагоджувалось,
котився все ..далі й
Фронт
далі на захід. Спалахнула на
решті довгождана зоря Ве
ликої Перемоги.
То була найбільша радість
життя, яка зігрівала тоді
серця кожного.
Для Попо
вих вона була особливою ще
й тому, що Тетяна Овсіївна
ось-ось мала народити дити
ну. 31 серпня переможного
1945 року
(і побачив світ
Леонід Попов. Над вибооом
імені батьки дов -о не заду
мувалися. З війни не повер
нувся брат Івана Олексійо
вича — Леонід. Па ного
честь і назвали новонарод
женого. Щоб
ріс батькам
підтримкою. Вітчизні -захис
ником. Щоб доспівав недоспівапі дядькові пісні і -доро
бив його добрі справи.
Того дня, коли народився
Леонід, випав рясний теплий
дощ.
— Добра прикмета, Олек
сійовичу, — мовили сусіди.
— Кажуть
люди, повинне
дитя рости як з води...
А батькова радість і так
меж не знала. Це ж яке щас
тя! — Війну закінчено. Син
народився... Яка ж це чудо
ва штука — життя!
А Льонька ' ріс. нівроку.
Хлопченя було опецькува
те; спокійно, з цікавістю по
зирало на світ. І коли малий
зіп’явся на
ноги і зробив
пери'! самостійні кроки. Те
тяна Овсіївна. зоставивши
його під наглядом батьків,
пішла на роботу. На той час
Іван Олексійович уже назав
жди пов'язав свою долю з
колгоспом. Попросив у рай
комі партії призначити його
головою відстаючого госпо
дарства. Далеко їхати не до
велося. Місцевий, Новопилипівський колгосп імені XVIII
партконфереиції був одним
з найвідсталіших в Олек
сандрійському районі. Було
це 1947 року. Як і раніше,
молоді Попови жили в Олек
сандрії. у батьків Івана Олек
сійовича.
Новопилнпівка була тоді
приміським селом. Це вже в
шістдесяті роки вулиця Червопокозача стала останнім
перейшовши
рубіконсм,
який, місто владно, але органічно вписалося в її кучеряві вишневі сади, Дорога
на роботу забирала дорогоцінний час. Та й не лнчпдо
голові правління колгоспу,
—
керуючи господарством
__ _.. .
надто 5К таким — немічним,
як немовля. — жити иа^відшибі. Отже, необхідно було
переїжджати до Новопплипівки.
Не в палаці вони жили у
й стара колбатьків, то
бригоспна хата непода.чік
___
гадного подвір'я, в якій вони
оселилися, цілком задоволь
нила молоду, щасливу сім'ю.
Тетяна Овсіївна вимазала
долівку рудою
глиною, по
яку й ходити далеко не тре
ба було: берег Інгульця —
с-сь він. Побілила стіни, при
брала хату фіранками, ряд
нами. розташувала небагате
домашнє начиння — оце. ді
ти. наш дім; хай нам щас
тить у ньому!
Повоєнний час був нелег
ким. надто ж сорок сьомий
рік. Країна всі сили спрямо
вувала на відбудову зруйно
ваного народного господар
ства. Значні кошти виділя
лись на розвиток оборонної
промисловості, пошуки в но
вих галузях науки і техніки.
Захід потрясав зброєю, і не
обхідно було передусім за
безпечити недоторканність
наших рубежів.
Сім'я Попових жила друж
но й весело. Рано-вранці
прокидалися батьки. І поїш
Іван Олексійович порався но
господарству, дружина шви-

донько збирала снідання. Ха
та сповнювалась приглуше
ним дзеньканням кухонного
начиння, тріском хмизу в
печі...
Весело булькотів
борщ у горняті, сповнюючи
повітря апетитним запахом,
шипіла на сковороді олія під
молодою картоплею — все
було, як у будь-якій сільсь
кій хаті в цю пору.
Запах смаженої олії буд.ів
дітей — Ліду і Льоню. Бо що
то за чудо — свіжа, пахучаолія, особливо коли намаза
ти нею скибку хліба та гус
то притрусивши сіллю. ЇСТ'І
з цибулею! Олію приносили
з млина, що діє й дотепер
неподалік районної лікарні.
Коли батько збирався взавт
ра їхати бити олію чи. як
ще казали, міняти насіння,
дітям була
справжня ра
дість. Іван Олексійович зве
чора наготовляв клунок на
сіння. що стояло до того в
комірчині і в смаженому ви
гляді заміщало дітям цукер
ки. а вранці, до сходу сонця,
рушив до млина, щоб повер
нутися звідти з бляшаним
бідоном у руці, який пах так
звабливо, що запах чути бу
ло. мабуть, за три вулиці.
Коли Льонька підріс, бать
ко не раз брав його з собою
до млина. На світанку його
кам’яна, припала пилом, гуч
на споруда була особливо
звабливою її таємничою.
Тітки і дядьки, що вже дав
но
позаймали тут чергу,
ставили до комірника на ва
ги свої клунки з насінням,
той виписував квитанції. Да
лі насіння потрапляло до ве
личенької ями прямо в під
лозі млина. В ямі. певно,
крутилося якесь коліща, бо
купа насіння, щз ось висо
чінь над нею. як гора, рап
том починала дрібно тремті
ти й танути на очах. 1 скіль
ки б мішків не витрусили
туди дядьки та тітки.
іцо
приїхали по олію, все воно
швиденько зникало десь там,
під підлогою млина.
Батько розповідав. що
особливим
цементованим
рівчаком насіння потрапляє
в сушарню, де сушиться й
піджарюється, а вже потім
пресами з нього видавлюють
олію. Металеві бочки з нею
стояли в сусідній кімнаті, і
той же комірник, іцо при
ймав насіння, наливав з них
у сулії та бідони густої за
пашної олії,
котра злегка
пінилася й бралася зверху
манюсінькими
пухирцями
повітря.
Похід до млина, чи. як іно
ді казали на кутку, до мас
лоробні. обіцяв і ще одну ди
тячу радість; макуху. Пере
давлене лід пресами млина
насіння ставало пахучими
сіро-зеленими кругами роз
міром з добру сковороду.
Разом з олією комірник зав
жди видавав п’ять-шість, а
то й більше таких кругів;
Вони були шорсткі на дотик,
теплі і теж пахли олією.
Відбивши кусок такого кру
га молотком, його можна
Суло довго жувати, висмок
туючи з-поміж лушпиння
солодкуваті розчавлені на
сінинки.
Макуха була й чудовою
приманкою для
риби. Але
часто було так. іцо, поки
Льонька з хлопчаками добігав до річки, від шматка
макухи
лишалися
одні
спогади. Ділилися нею побратському...

РОЗДІЛ

ДИТИНСТВА

Івана Маркевича Дивлчша
в Новоішлипівці знає чи не
кожен. Десятки літ пропра
цював він тут учителем по
чаткових класів у семирічці,
а потім — у міській середній
школі № 17. створеній на їі
базі. Нині вчитель па пенсії.
Та зв'язків з рідною школою
бере активну
не пориває,
участь у її громадському
житті.
Особливо охоче займаєть
експонатів
ся він добором
для шкільного музею. Ідея
його створення виникла не
вчора. Серед випускників
сімнадцятої школи, як. влас
(Продовження. Поч. у N1N1 2, не, й будь-якої іншої в шах
З, 5 за 5, 7 та 12 січня ц. р.). тарській Олександрії, є гір-

ііики і вчителі, будівельники
і металурги, військові і ліка
рі, хлібороби і залізнични
ки... Багато хто з них відзна
чений бойовими й трудови
ми нагородами.
Про бага
тьох нинішні учні читають
на сторінках місцевої та рес
публіканської преси.
От у когось з учителів і
зародилася думка; а давайте
організуємо наш. шкільний •"
музей. Зберемо в ньому
спогади колишніх .випускни
ків — нині знаних і шанова
них людей праці;
— доку
ментальні фотографії, мате
ріали преси. — Все це стано
доброю підмогою в навчаль
но-виховній роботі.
■ Іван Маркевич Діш.іяш —
один із тих педагогів, хто
гаряче відгукнувся на ідею
створення шкільного музею.
За спиною — десятки літ
роботи в школі. Нам’ять збе
рігає імена десятків колиш
ніх учнів, а кадри, зняті ста
реньким учителевим фото
апаратом, відбили найяскра
віші сторінки чи не всієї іс
торії школи. Експозиція
шкільного музею зростає. І
почесне місце в ній відвздено Леонідові Івановичу Ло
йову.
До цього її розділу Іван
Марковнч добирає матеріали
з особливим хвилюванням.
Адже нинішній космонавт у
минулому — його учень. ‘1отири перших шкільних роки
він вів ного по країні знань.
...— До школи Льоня по
просився ще шести років.—
згадує Тетяна Овсіївна Липо
ва. — І хоч як ми з батьком
не переконували його, що,
мовляв, ще малин і вчитись
не зможе, ніщо не допомага
ло. Тоді Іван Олексійович по
прохав дозволу у директора
школи, щоб Льоня кілька
днів походиз на заняття.
Хлопцеві, який був наймен
шим у класі
звісно, було
важко
вживатися в ново
життя, і вій запхикав.
Отак того разу їі скінчило
ся його навчання. Проте той
випадок не відбив у дитини
бажання вчитися. Іван Олек
сійович своїм кепкуванням
тільки розпалював у синові
прагнення швидше підрости,
набратися сили.
— Слухай, Льонько. — ка
зав часом Іван Олексійович,
— оце ж ти в школі не 110тягнув знаєш чого?
— Бо я ще малий, —
озвався той.
— Ет, малий!.. Як кортіло
тобі до школи, та не слухав
ні батька, ні матері, навріпився, та іі годі. А що з того
вийшло? То вже. мабуть, ми
тебе до школи й не віддамо.
Сидітимеш дома та курчат
пастимеш.
— Піду! — насупився хло
пець. — До наступної осені
підросту і тоді вже піду...
— Еге ж. — приховуючи
посмішку сказав Іван Олек
сійович, — а потім знову
виявиться, що вчитися важ
ко. і ти знову додому попро
сишся...
Хлопець ображено мовчаз.
Казати наче, й не було чо
го, бо батькові слова дошку
ляли заслужено. Але зіс і в
слабаках ходити
не годи
лось. Вій зітхнув якось подорослому і. зробивши , ру
кою заперечний жест, ска
зав:
— Тату, от побачиш. їсти
му багато вареників, швидко
виросту і на ту осінь обов'я
зково буду вчитися.
У хаті всі дружно засмія
лися, бо добре знали, що
малий дуже любить варени
ки. На тому розмова й скін
чилася. Дванадцятилітня Ліда, як і раніше, ходила до
школи, батьки — на робо
ту, а майбутній космонавт
обривав ягоди глоду у шіярку, ганяв па вигоні само
робний футбольний м’яч та
бігав до Інгульця подивити
ся, як дорослі хлопчаки ву
дять рибу.
Взимку річка дарувала
дітлахам ще й незрівнянну
радість польоту па ковзанах.
ІІа дзвінке
річково плесо
висипала тоді, здається, вся
Новопилнпівка. І то неваж
ливо. були у тебе на ногах
справжнісінькі «снігурі» чи
тільки саморобні дерев’яні
колодки з лезом, зробленим
зі сталевого дроту. Головне,
можна було розігнатися до
свисту у вухах і довго-довго
летіти замерзлою річкою, за
лишивши позаду однолітнії»,
паслухаючи дзвін льоду під
ковзанами та тріск очерету,
що де-не-де виглядав крізь
його блискучу, прозору по
верхню.

(Далі буде).
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,,Молоднй кому нар* *

Інспектора у спра
вах неповнолітніх Ле
нінського райвідділу
внутрішніх справ міс
та Кіровограда Люд
милу Нюнько наго
роджено
Почесною
грамотою
обкому
комсомолу, їй присво
єно звання «Кращий
за фахом».
Позаштатний корес
пондент
«Молодого
комунара»
Дмитро
Танський зустрівся з
Людмилою і попросив
відповісти на декіль
ка запитань.

Хлопче, повір мені
му опорному пункті № І, Водії й затримали бешкет всюди нам відчутно допо
ми розглядали
особисті ників. Присутні на засідан магають. Найпер-Ніс хочеть
справи
учнів
міського ні суворо осудили їхню ся згадати про роботу ко
технічного училища № 4 поведінку. Повідомили ми мітету комсомолу педаго
імені
Сергія Макарова та Іго про їхні вчинки в учили гічного інституту
ря Куценка.
Хлопці за ще та батькам. Тримаємо О. С. Пушкіна. З його іні
ціативи у вузі створено
мість того, щоб учити хлопців у полі зору.
Кор.: Чи ж підтримуєте клуб макаренківців. Члени
ся, блукали по місту, чіп
лялися до перехожих. Дій Ви ділові зв’язки з комсо ного взяли шефство над
«важкими» підлітками. Во
шло навіть до того, що по мольцями міста?
Л. Нюнько: Комсомоль ни зустрічаються з ними,
чали жбурляти каміння в
заповнити
автобуси та автомобілі. ські організації завжди і допомагають

Кор.: Людмило, кілька
слів про особливості Еашої роботи.
Л. Нюнько: Вона перш
за все профілактична. Тоб
то включає в себе цілий
комплекс заходів по вихо
ванню «важких» підлітків.
Мета — допомогти кожно
му з них вибрати правиль
ний шлях у житті, стати
потрібним суспільству гро
мадянином. Спираємось ми
у своїй діяльності на ши
року громадськість.
Нещодавно на чергово
му засіданні ради громад
ськості, яка діє при пашо-

вільний час цікавими й
змістовними справами. На
відуються п сім’ї.
Заслуговує добрих слів
і увага до молоді та під
літків з боку
комітету
комсомолу кооперативно
го технікуму, де молодь
навчилася розумно поєд
нувати своє
навчання з
культурним відпочинком...
Кор.: Очевидно, в назва
них колективах свій, особ
ливий підхід до культур
но-масової та виховної ро
боти, до питань правового
виховання?
Л. Нюнько: Без фантазії
тут не обійтись. «Вечори
запитань і відповідей»,
«Творчі портрети передо
виків виробництва», літе
ратурно-музичні вечори —
все це обов’язково заціка
вить підлітків, якщо буде
організовано весело, з ви
думкою.
Ми влаштовуємо, у свою
чергу, в школах, студент
ських гуртожитках звіти
про свою роботу, пропагу
ємо правові знання серед
молоді. І звичайно ж, шу
каємо нових і вдосконалю
ємо перевірені методи лро-

СТАРШИЙ
ТРЕНЕР
ванця в армію, давав на
каз:
— Відслужиш в армії,
певно, станеш
учителем
фізкультури або тренером.
Але, якщо
хочеш стати
справжнім
тренером,
справжнім вихователем, не
забувай про інститутські
роки, дбай про підвищення
своєї
кваліфікації, своїх
знань у галузі теорії і ме
тодики тренувань, педаго
гіки, психології, основ ме
дицини, оволодівай пере
довим досвідом. Запам’я
тай: добрі спортсмени по
являються там, де є доб
рі тренери.
Так,
взаємозв'язок
«добрий тренер — добрий
спортсмен» безперечний. А
як його зробити, де ЙОГО
знайти,
цього
доброго
спортсмена? Ні, спочатку
знайти.
Володимир Івансць розпочав
зі шкіл, з
п’ятих •— шостих класів.
Ходив на гроки, пригля
дався до дітей, розмовляв
з учителями. І відбирав до
себе Б групу тих, кого по
мітив.
Так до нього потрапила
й Олена Коваленко — чем
піонка України минулого
року зі стрибків у довжи
ну серед дівчат. Вона бу
ла шестикласницею деся
тирічки № 5, захоплювала
ся волейболом. Володимир
Костянтинович
звернув
увагу па
стрункість дів
чинки, природний біг, чу
дові антропометричні дані.
Краще для легкої атлети
ки важко знайти.
Та Олена спочатку вага
лася — важко було роз
ставатися
з волейболом.
Одначе на своєму стояв і
Іванець, і нього вистачило
на цілого
півроку, поки
дівчинка погодилася пере-

но від фізичної підготовле
ності, будуються заняття
за принципом «від просто
го до складного».
*

йтн на легку
атлетику.
Правда, погодження це
виникло не без допомоги
вчителя фізкультури Люд
мили Максимівни Коляди,
в котрій Іванець знайшов
однодумця.
* * *
О РЕЧІ, середня шко
ла № 5 — базова для
ДЮСШ спортклубу «Зір
ка», де Іванець ось уже
шістнадцятий рік веде лег
ку атлетику. Тісно зв'яза
ний він і з іншими школа
ми — одинадцятою, шос
тою,
чотирнадцятою. А
ось базовою є саме п’ята.
Вона поруч стадіону «Зір
ка», він проводить там
уроки
фізкультури. Але
головне, як вважає сам
Іванець, у школі поділя
ють його думки щодо лег
кої атлетики.

Д
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ЛИСТОПАДІ 1978 ро
ку «Спортивна газе
та» надрукувала
статтю
про досвід роботи вчителя
фізкультури
середньої
школи № 31
Запоріжжя
Валентина Олександрови
ча Веселкова, в якій є та
ка фраза: «Я
мрію про
той чудовий час,
холи з
мікрофоном у руці і козир
ком над очима зможу сіс
ти де-небудь у куточку і
лише зрідка вносити ко
рективи і давати вказівки
своїм учням».
Для В. К. Іванця подіб
не до цього —вже не Мрія.
Хто буває па стадіоні «Зір
ка» під час занять з легкої
атлетики, той часто ке ба
чить тренера, а лише групи
спортсменів у різних сек
торах стадіону.
Ні, Івапеиь не відсутній, він десь
«збоку», але він не бай
дужий ,усе бачить і втру
чається, колії це необхід
но.

У

Це й привело
до ство
рення там легкоатлетично
го спецнласу — спочатку
п’ятого, потім він був шос
тим, сьомим...
Двічі на
Така «розкіш» можлива
день — уранці і ввечері —
Іванець на громадських за завдяки чіткій організації
навчально
- тренувального
садах працював з класом
на стадіоні. Цілих три ро процесу. План занять для
ки. Зате тепер винагород кожного спортсмена скла
жений: десять
найбільш дається на тиждень. Нож
здібних спецкласівців удо ного понеділка він знає,
в наступні
сконалюють своє спортив Що робитиме
не
вміння
в спортклубі сім днів. І навіть якби на
стадіоні не було тренера,
«Зірка».
все йшло б у звичайному
У головній
групі В. К. ритмі.
Іванця одинадцять спорт
Але справа не тільки у
сменів, у тому числі май плануванні занять, а й у
стри спорту Ольга Демеха взаємній повазі, атмосфе
і Леонід Левченко, канди рі дружби, розуміння і до
дат у майстри спорту Вік вір’я, що
снлалися між
тор Легких. На підході до тренером і його вихован
правофлангових — іще од цями. Це — не просто гру
на група з восьми чолозік. па, колектив, а міцна сім’я,
Крім ТОГО, тренер веде Дві в якій тренер
— добрий
групи майбутніх спортсма- батько.
нів на громадських заса
Тренер
знайомий
з усіма
дах — ЗО хлопчиків і дів
без винятку батьками сво
чаток.

Заняття — двічі па день.
Ранкове тренування три
ває одну годину, в другій
половині дня навантажен
ня збільшується в три—
чотири рази. їх обсяг різ
ний для кожного, залеж

лаганди. Серед них — кіполекторії,
університети
правових знань серед шко
лярів та батьків, беремо
участь у засіданнях кіноклубів.
Кор.:
Людмило розка
жіть коротко про себе,
будь ласка...
Л. Нюнько: Не знаю, що
й сказати. Чотири роки то
му не було у мене тієї пев
ності у своїх силах, що
тепер. Тоді я тільки почи
нала свою практичну ді
яльність,
приглядалася,
як інші працюють. Читала
праці великих педагогів
— Макаренка, Ушішського, нашого уславленого
земляка Сухомлинського.
У Павлиш їздила. І все ж Д
вважаю, що сьогодні осво
їла лише мінімум.
Щоб зрозуміти підлітка,
проникнути в його духов
ний світ, треба бути не
тільки педагогом, а й знав- І
цем музики, літератури, f
спорту...
Бо без духовного взає- В
морозуміння з моїми ІІІДО- Я
пічними навряд чи можна і
сподіватися па успіх у віь
хованні.. Без нього не до- j
битися найдорожчого —
довір'я маленької лю ціни.

СПОРТ

ДО ПОРТРЕТА
ФІЗКУЛЬТУРНОГО АКТИВІСТА

Г*УЛО ЦЕ після закіпченпя факультету фі
зичного
виховання Він
ницького педінституту. На
ставник Володимира Ярос
лав Ларіонович Кулик,
проводжаючи свого внхо-
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Спочатку — кілька ряд
ків з його спортивної біо
графії.
Володимир Костянтино
вич Іванець з 1965 року
працює тренером- викла
дачем
дитячо-юнацької
спортивної школи спорт
клубу «Зірка» з легкої ат
летики. Свого часу сам ак
тивно й успішно виступав
на змаганнях. Установлю
вав рекорди Кіровоградсь
кої області з
бігу на 200
метрів, 400 метрів з пере
шкодами, в естафеті 4;<400
метрів. А його
рекорду з
бігу на 400 метрів, установ
леного 1967 року, досі не
побито.
Починаючи з IV Спарта
кіади України (1967 рік) і
по сьогодні вихованці В. К.
Іванця успішно захищають
честь Кіровоградщини
на
змаганнях різного масшта
бу. Чемпіонами і призера
ми України та Радянсько
го Союзу були
Ольга Го
луб, Вікторія
Др'аган, Во
лодимир Кириленно, Павло
Армашов, Леонід Левченко,
Любов
Сазекно, Василь
Шило, Ольга Демеха, Олена
Ковальова.
На VII Спартакіаді УРСР
(1979 рік) команда
легко
атлетів
Кіровоградщини,
сформована
з вихованців
Іванця, завоювала 97 очок
—■ значно більше, ніж де
які інші
команди, разом
узяті.
Срібним призером
спартакіади
з потрійного
стрибка став
Леонід Лев
ченко, бронзову нагороду з
бігу на 800 метрів здобула
Любов Савенко.
Вихованці 3. К. Іванця
володіють
12 рекордами
області. З 1976 року вони
щорічно входять у десятку
нращих спортсменів облас
ті. Цієї честі були удостоє
ні В. Посипай, В. Пашкіи,
Л. Савенно,
Л. Левченко,
В. Шило, В. Легних.
Десять
років
підряд
В. К. Іванця нагороджу
ють дипломом
«Кращий
тренер
Ніровоградщини»
обласного
спорткомітету.
Має подяки республікансь
кого спортномітету цент
ральної ради ДСТ «АзангаРД->, є старшим
трене
ром обласної ради «Аван
гард» і збірної номанди об
ласті з легкої атлетики.
♦ ♦ в

УВАГА, ПІДЛІТОК!

їх підопічних: з ними іноді
треба радитися щодо ре
жиму дня спортсменів, об
говорювати ЇХНІ
шкільні
справи. А буває так, що
необхідно
перевірити
шкільний щоденник, відві

дати хворого,
— все це
важливо для наставника.
Юні легкоатлети разом
проводять свята, відзнача
ють дні народження, під
носять іменинникам цукер
ки, торти.
З нетерпінням чекають
підлітки липня. Цього МІ
СЯЦЯ вони щороку на 20
днів виїжджають «па при
роду», у спортивно-оздо
ровчий табір «Бірюсинка»,
шо під Знам’янкою. Про
грама перебування там ду
же насичена — заняття до
трьох разів
на день. . Та
свіже повітря, ліс, вода
роблять свою справу: всі
повертаються додому ба
дьорими, сповненими зав
зяття, енергії.
Володимир Костянтино
вич так визначає своє кре
до:
— Основою наших взає
мовідносин є любов до ді
тей, сприймання їх не як
роботів, котрі виконують
твої команди, навіть не як
спортсменів, а просто як
людей. Тоді н на працю
йдеш, як на свято, не мо
жеш без неї, без дітей. А
вони
відповідають тим
же. Настільки злилися з
колективом, що без нього,
без легкої атлетики не мо
жуть.
Таке лишається на бага
то років, навіть тоді, коли
розпрощався з легкою ат
летикою. • Колишні вихо
ванні В. К. Іванця й інші
кожної неділі (і не не ви
падок, а традиція) прихо
дять на стадіон з дітьми,
дружинами,
приходять,
щоб побачити
свого на
ставника, пограти у фут
бол з тими новачками, кот
рих раніше навіть не зна
ли.
Влітку минулого року,
наприклад, у Кіровоград
завітали офіцери Радянсь
кої Армії Олександр Па
раскева і Сергій Марчен
ко. Всього на три дні, щоб
побачитися
з рідними. І
один із цих днів провели в
«Бірюсинці» де у них була
друїа сім’я.

зустріч
юних
Важливим методом під
готовки юних футболістів
є матчові зустрічі між ви
хованцями дитячо-юнаць
у
ких шкіл. З метою даль)
пенс- *того поліпшення тронувального процесу в цьому
навчальному році спеціалі
зована
дитячо-юнацька
спортивна школа олімпій
ського
резерву Кірово
градського міського відді
лу народної освіти провела
зустрічі з цовоукраїнськими та черкаськими футбо
лістами.
А потім ареною змагань
став ігровий
зал спорт
комплексу Світловодського
заводу чистих металів. До
молодого наддніпрянсько
го міста прибули вихован
ці тренерів Анатолія Мико
лайовича Андрєєва і Вік
тора Івановича Класова,
їх гостинно зустріли гос
подарі. Того ж дня футбо
лісти 1970 року народжен
ня провели свою першу
гру. Кращими на полі ви
явились кіровоградці (ка
пітан Віталій Бедеха). За
служили похвалу тренера
воротар Олег Кумпан, Сер
гій Нечнпурепко і Василь
Бондар.
Чергового дня світловод- ,
ці (капітан
Олександр7 '
Меркуп) зуміли змінити
хід матчу і взяли реванш.
Добре виступили вихован
ці тренерів Віктора Івано
вича Третяка і Юрія Ми
колайовича
Василенка
Юрій Остапчук, Сергій Ко
валенко і Вячеслав Шамаль.
Серед команд футболіс
тів 1971 року народження
верх взяли
кіровоградці
(капітан Володимир Коломієць).
І. КАРАНІ.
Е

М. РОДОХЛЄБ.
•і <•

«Молодой коммунар» —•

орган Кировоградского

областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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