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• Четвер, 9 грудня 1982 року

зимівлі громадської худоби- 
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ!

ЗВЕРНЕННЯ
правофлангових соціалістичного змагання до молодих 
тваринників області

Ділом відповідаючи на історичні рі
шення травневого і листопадового 
(І 982 р.) Пленумів ЦК КПРС, прагну
чи внести гідний вклад у реалізацію 
Продовольчої програми, молоді трудів
ники області сповнені рішимості збільши
ти виробництво продукції тваринництва, 
використовуючи для цього всі наявні ре
зерви.

Для колективів молочнотоварних ферм 
і відгодівельних комплексів, вівчарів і 
птахівників настала відповідальна пора 
зимово-стійлового утримання худоби. 
Звичайно, виробляти нині молоко і м’ясо 
значно важче, ніж навесні чи літом, але 
н немає ніяких підстав зменшувати вало
вий вихід продуктів тваринництва. У 
добрих господарів, як свідчить практи
ка, утримання тварин на заготовленому 
фуражі окупляється такою ж, а то й ви
щою, ніж літом, віддачею. Була б на
полегливість у досягненні мети, було б 
прагнення виконати плани і соціалістич
ні зобов’язання.

Найважливішими умовами успішного 
проведення зимівлі ми вважаємо береж
ливе і раціональне використання кормів, 
високий рівень організації праці, дотри
мання суворої протипожежної безпеки. 
Ми звертаємося до молодих тваринників 
області із закликом підтримати почин 
новоархангельців, котрі, включившись у 
Всесоюзне соціалістичне змагання за 
гідну зустріч 60-річчя утворення СРСР, 
взяли підвищені соціалістичні зобов’я
зання по виробництву і заготівлях про
дуктів тваринництва в стійловий період 
1982—83 рр. Проведемо зимівлю громад
ської худоби на найвищому рівні!

Для цього необхідно:
■— встановити суворий контроль за 

зберіганням та раціональним витрачан
ням кормів;

— слідкувати за роботою кормоцехів 
і кормокухонь, дбати, щоб фураж вико
ристовувався лише в переробленому і 
збагаченому вигляді;

— наполегливо працювати гад підви
щенням якості тваринницької цродукції, 
довести продаж державі тварин вищої 
вгодованості до 95 процентів, а молока 
першого сорту — понад 90 процентів;

— здійснити заходи по поліпшенню 
відтворення сгада і збільшенню поголів’я 
худоби;

— комітетам комсомолу постійно 
роз'яснювати молоді, всім працівникам 
тваринництва, що висока організація зи
мівлі худоби — запорука успішного ви
конання планів та соціалістичних зобо
в’язань 1982—83 рр. та п’ятирічки в 
цілому;

— оперативно підбивати підсумки 
виробництва продуктів тваринництва, 
доводити їх до всіх учасників змагання, 
широко впроваджувати досвід передо
виків змагання, подавати допомогу від
стаючим;

— постійно тримати в центрі уваги 
умови праці та відпочинку тваринників, 
поліпшувати їх культурне, медичне та 
побутове обслуговування;

— систематично проводити рейди 
«•Комсомольського прожектора» по вияв
ленню недоліків па фермах; матері.їли 
рейдів широко висвітлювати;

— з метою запобігання пожежам на 
фермах регулярно перевіряти технічний 
стан і правильність експлуатації водо
нагрівальних котлів, теплогенераторов, 
печей, електромережі, дохитатися якнай
швидшого усунення виявлених недолі
ків.

Лін закликаємо вас, молоді тваринни
ки, докласти сил, звань, досвіду і май
стерності для виконання і перевиконан
ня взятих зобов’язань, зробити все від 
вас залежне для втілення в життя на
креслень XXVI з’їзду КПРС і XIX з’їз
ду ВЛКСМ, реалізації Продовольчої 
програми.

К. СТЕПАНЕНКО, 
Герой Соціалістичної Праці, 
свинарка колгоспу імені Кар
ла Маркса Ноеоукраїнського 
району;

М. МОНАША, 
доярка-п’ятитисячниця кол
госпу «Зоря комунізму» Но- 
воархангельського району;

В. ЄПІШЕВА, 
делегат XIX з’їзду ВЛКСМ, 
групкомсорг комсомольсько- 
молодіжного колективу доя
рок колгоспу «Первое мая» 
Маловисківського району;

О. ЛАВРУСЕНКО, 
делегат XXIV з’їзду ЛКСМ 
України, пташниця колгоспу 
імені Фрунзе Компаніївсьхо- 
го району.

ДОСТРОКОВО!
Лін, члени комсомольсь

ко-молодіжного колективу 
електрозварників механо
складального цеху Лї 2 
орденів Жовтневої Рево
люції і Трудового Черво
ного Прапора заводу 
«Червона зірка», ставши на 
трудову вахту на честь 
60-річчя утворення Союзу 
РСР, достроково справи
лися із завданнями юві
лейного року. Середньо- 
змінний виробіток у КМК 
становить 167 процентів. 
Свої вироби здаємо без 
пред’явлення відділу тех
нічною контролю.

Бригада успішно вико
пує завдання одинадцятої 
п'ятирічки. Сьогодні на її 
трудовому календарі тра
вень 1984 року.

За перемогу в обласно
му соціалістичному зма
ганні на честь комсомоль
ських з’їздів цього року 
КМК присвоєно ім’я XIX 
з’їзду ВЛКСМ. Він носить 
звання колективу зразко
вої дисципліни та громад
ського порядку.

У відповідь на рішення 
листопадового Пленуму 
ПК КПРС та сьомої сесії 
Верховної Ради СРСР де
сятого скликання не по
шкодуємо сил і енергії для 
зміцнення могутності на
шої любимої Батьківщини

Члени КМК епектро- 
зварювальників меха
носкладального цеху 
N2 2 заводу «Червона 
зірка».

Напружена пора нині у 
ремонтників тракторних
бригад: повним ходом іде 
підготовка грунтообробної і 
посівної техніки до весня
но-польових робіт наступно
го роиу. У колгоспі імені 
Мічуріна Ноогородківсько-о 
району по.ударному працю
ють на ремонтних роботах 
електрозварники Клавдія 
Василівна Рябонінь і її син 
Сергій. Клавдія Василівна — 
ветеран нолгоспного вироб
ництва, наставник молоді. 
А Сергій тільки починає свій 
трудовий шлях. Високої 
майстерності, господарсько
го ставлення до техніки він 
учиться у матері.

На знімку: електро
зварники Клавдія Василівна 
і Сергій РЯБОКОНІ.

Фото С. ФЕНЕНКА.

ПРАЦЯ
Передовою лінією боротьби за втілення в життя гран

діозних накреслень партії повинна стати кожна ділянка, 
де працюють комсомольці. Патріотичний обов’язок юна
ків і дівчат — примножити вклад у підвищення ефекгиз- 
пості і якості виробництва, в дальший розвиток ключо
вих галузей народного господарства, гідно зустрітії 60- 
річчя СРСР. Це - підкреслювалось на Пленумі ЦІ< 
ВЛКСМ, який відбувся 6 грудня в Москві.

Хвилиною мовчання учасники Пленуму вшанували па
м’ять Л. 1. Брежнєва.

Пленум розглянув організаційне питання. У зв’язку з 
призначенням Б. М. Пастухова головою Державного ко
мітету СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжко
вої торгівлі він увільнений від обов’язків першого сек
ретаря Ці< ВЛКСМ.

Першим секретарем ЦК ВЛКСМ обрано В. М. Мишії- 
на, який працював секретарем ЦК ВЛКСМ.

Обговорено завдання комсомольських організацій у 
світлі рішень листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. У доповіді і виступах відзначалося, що схвалений 
партійним Пленумом і затверджений сьомою сесією Вер
ховної Ради СРСР Державний план економічного і со
ціального розвитку країни на 1983 рік — розгорнута 
програма дій для кожної організації ВЛКСМ. Най
важливішою справою комітетів комсомолу повинна ста
ти пропаганда ното положень серед молоді, активна ор
ганізаторська і політико-вихевна робота по мобілізації 
юнаків і дівчат на срідому творчу участь у реалізації 
завдань п'ятирічки.

Ефективним», засобом підвищення трудової і громад
ської активності молоді, говорилось па Пленумі, є соціа
лістичне змагання. У наступному році треба ще ширше 
розгорнути рух «Одинадцятій п’ятирічці — ударну пра
цю, знання, ініціативу і творчість молодих!» У зв’язку з 
цим підкреслювалась необхідність всебічно проаналізу
вати підсумки виконання кожним юнаком і дівчиною

• своїх соціалістичних зобов'язань у нинішньому році, до
помогти їм намітити конкретні особисті рубе;кі на рік 
наступний.

Важливо не тільки прагнути до виконання і перевико
нання планових завдань, а й намітити шляхи досягнення 
високих якісних показників, забезпеченні ритмічної ро
боти.

Добиваючись підвищення ефективності праці, комсо
мольсько-молодіжні колектпзп повніші стати застрільни
ками у прискоренні науково-технічного прогресу, у впро
вадженні комплексної механізації і автоматизації, лікві
дації ручної праці. Серед названих на Пленумі адрес 
передового досвіду — комсомольські організації Мос
ковського автозаводу імені І. О. Лихачова, ленінградсь
кого об’єднання «Кнровскшї завод», свердловського 
«Уралмашзавода», інших підприємств. Комітети ВЛКСМ 
створили тут живу, творчу атмосферу, всемірно розви
вають ініціативу і новаторство молодих виробничників.

Разом з тн.м колективні форми організації і стимулю
вання праці — цей важливий резерв підвищення ефек
тивності роботи, школа виховання молоді — розвива
ються ще повільно. У ряді областей, наприклад, па поло
вині підприємств комсомольсько-молодіжних колективів 
не створено взагалі. Необхідно виправити таке станови
ще.

Значними є резерви і поліпшення діяльності комітетіз 
комсомолу по залученню молоді в боротьбу за економію 
та бережливість на кожному робочому місці, в підвищен
ня виробничої і трудової дисципліні! юнаків і дівчат.

Обговорені питання посилення шефства комсомолу 
над розвитком базових галузей економіки. Завданням 
першорядної ваги Пленум ЦК ВЛКСМ назвав активну 
участь юнаків і дівчат у нарощуванні паливно-енерге
тичного комплексу країни, в розвитку чорної металургії і 
транспорту.' Більш дійовим повинно стати шефство ком
сомольців над галузями, зв’язаними з випуском товарів 
для народу.

Особливе місце на Пленумі приділено участі молоді в 
реалізації Продовольчої програми країни. Обов’язок 
молодих землеробів, спеціалістів і вчених, підкреслювали 
промовці, — поліпшувати використання землі, підвищу
вати її родючість, впроваджувати індустріальні техноло
гії. Важливі завдання треба розв’язати юнакам і дів
чатам у тваринництві, оголошеному об’єктом ударного 
шефства юного покоління Країни Рад. Більше уваги 
комсомольські організації повніші приділяти забезпе
ченню злагодженої роботи всіх ланок агропромислового 
комплексу.

В числі важливих завдані, організацій ВЛКСМ —■ 
вдосконалення ідейного і морального загартування під
ростаючого покоління. Кіл учи про це, учасники Пле
нуму підкреслювали, що в умовах загострення ідеологіч
ної боротьби як ніколи важливо виховати в кожній мо
лодій людині відданість справі комунізму, класову не
примиренність, сформувати його активну життєву пози
цію. В ній відповідальній справі важливо постійно шу
кати і знаходити найбільш ефективні форми і методи 

' діяльності комітетів комсомолу. Копітка, конкретна ор
ганізаторська і виховна робота з кожною молодою лю
диною, на кожному робочому місці — покликання і 
обов’язок активістів ВЛКСМ.

Учасники Пленуму запевнили, що Ленінський комсо
мол, радянська молодь докладуть усіх сил для втілення 
в життя великих творчих завдань, які стоять перед кра
їною, внесуть вагомий вклад у виконання рішені, лис
топадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС.

У роботі Пленуму брав участь секретар ЦК КПРС 
І. В. Капітоиов.

(Кор. ТАРС|.



«Молодий комунар»

СТО ДОРІГ — 
ОДНА ТВОЯ

РЯТЬ ДОБРІ
Вчителі і учні нашої 

школи вирішили подру
житись із виробничниками. 
Учні приходили до них з 
піонерськими тематичними 
зборами, звітами про нав
чання і працю, святкови
ми концертами, з вироба
ми, виготовленими свої
ми руками, улюбленими 
книгами. І подружились. 
Тепер друзі-виробничники 
приходять до нас наГ збо
ри, беруть участь у тема
тичних вечорах, спортиа- 
них змаганнях і військово- 
спортивних іграх.

Навчально - виховний 
процес збагачується по
дихом сьогоднішнього 
дня, діти бачать, як росте 
хліб, як виробляється мо
локо, вчаться поважати 
працю. Це сприяє форму
ванню у них відповідаль
ності за навчання і сус
пільно корисну працю. І 
закономірно, що 20 стар
шокласниць влітку працю
вали доярками, 18 учнів— 
пастухами і фуражирами, 
8 — вирощували шовко
прядів. 37 школярів наго
роджені правлінням 
госпу за заготівлю 
силосу, роботу на 
городі.

Постійна увага 
приділяється учнівській 
виробничій бригаді.

Як вдосконалювати її 
роботу, як краще переда
ти молоді хліборобський 
досвід ветеранів? Не ви
падково на- спільних пар
тійних зборах двох колек
тивів — тракторної брига
ди і школи - 
інтересом 
лось питання 
наставників 
молодої 
зміни». Колектив механіза
торів друге десятиріччя 
робить чимало, щоб мо
лодь полюбила цю профе-

КОЛ- 
сіна, 

току,

у нас

- з великим 
обговорюва- 

«Завдання 
у вихованні 

хліборобської

сію, оволодівала необхід
ними навичками і вміння
ми, прижилась в трудово
му колективі. Десятиклас
ники ще до випускного 
вечора пишуть заяви а 
правління колгоспу. «Про
шу прийняти мене в члени 
колгоспу...» А на випуск
ному балі їм вручають 
трудові книжки колгосп
ника, пізніше довіряють 
хорошу техніку. Скільки 
їх. молодих, виховав кава
лер ордена Леніна Вален
тин Миколайович Моргу- 
ненко! А з якою гордіс
тю юні хлібороби гово
рять про кращого 
байнера колгоспу
Федоровича Мечета, тала
новитого хлібороба, люди
ну щедрої душі...

Комуністи -механізатори 
вказали па наші недороб
ки, наводячи приклади, і 
ми побачили, що вони їли 
боно зацікавлені нашою 
спільною справою. Це до
помогло нам у вирішенні 
поставлених перед школою 
завдань. Разом із настав
никами бригада працюй в 
полі.

Багато в нашому житті 
великих і малих, 

і особливих, 
особливою по- 

зустріч з Ге- 
Соціалістичної 

Новоукраїнського 
бригадири 
— Олек-

ком- 
Івана

подій 
звичайних 
Ось такою 
дією стала 
роями 
Праці 
району. Три 
механізаторів 
сандр Васильович Гіталоз, 
Віктор Степанович Андрі- 
яш і Микола Мефодійович 
Цертій, доярка Лідія Ми
китівна Кравченко, свинар
ка Катерина Яківна Степа
ненко приїхали на зустріч 
з молоддю села. Коли під
німались на сцену Будинку 
культури п'ятеро спазних 
трудівників, всі в залі 
встали і довго аплодува
ли. Сотні юних очей невід
ривне дивились 
дуже скромних 
великих у ділах

на них, 
з житті і 
трудових,

чиї руки творять добро на 
нашій землі.

Звертаючись до молоді, 
О. В. І італов сказав:

— Молодість — щасли
ва пора кожної людини. 
Вона характерна тим, що 
людина схильна до 
нерішучості у 
життєвої стежки. А 
не було душевних хитань, 
сумнівів. Рідна земля ме
не виростила, 
вірний 
можна 
життя назад, іншого вибо
ру в мене не було б. Ве
лике щастя випало мені, 
моїм славним землякам- 
механізаторам — ростити 
хліб, бачити плоди своєї 
праці. Ви, дорогі діти, не 
всі станете трудівниками 
полів і ферм. І це законо
мірно: великі неозорі
далі розкриваються перед 
вами г.ри виборі професії. 
Та пам’ятайте одне: важ
ливо бути людиною, здат- 
ною поважати суспільство, 
трудитись в ім'я людей, і 
вони сторицею віддячать 
вам. Нам, старшому по
колінню, випало немало 
тяжких випробувань у 
житті, але вони не злама
ли, а гартували нас. У вас 
є чудова можливість сга
ги активними учасниками 
будівництва комунізму, 
фундамент якого довело
ся закладати нам, — за- 
шим дідам і батькам. 
Будьте ж гідними високо
го звання радянської лю
дини.

Ваше завдання нині — 
вчитись наполегливо. Вас 
чекає складна сучасна тех
ніка, де фізична сила ніяк 
не замінить глибоких і 
міцних знань, де ваші ру
ки назвуть золотими, ко
ли будете озброєні нави
ками, виробленими ваши
ми попередниками. Чим 
більше знатимете, тим 
сильніші будете, тим мо
гутнішою буде наша Бать
ківщина.

Н. КАЛИНИЧЕНКО, 
керівник учнівської 
виробничої бригади 
Комишуватської се
редньої школи.
Новоукраїнський район.

вагань, 
виборі 
в мене

їй я б/ду 
ЗсіВЖДИ. І якби 
було повернути

ЕКСПЕДИЦІЯ 
«ЛІТОПИС 

ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ»

Дістали' поранення

У Куртамиші Курганської області у краєзнавчому 
музеї серед численних експонатів є матеріали про 
життя і бойовий подвиг Героя Радянського Союзу 
Григорія Микитовича Зубова. Одна з вулиць цього 
зауральського міста названа іменем героя; ім’я Зу
бова носять і районна бібліотека, кілька кращих піо
нерських загонів.

Він народився і виріс 
у селі Білоногово по
близу Куртампша. Пра
цював слюсарем. шляхо
вим майстром. Коли поча
лась війна, спершу служив 
у піхоті. Захищав від во
рога Ленінград, а після 
поранення і одужання 
був направлений па курси 
мехапіків-водив танка. У 
складі 277-го танкового 
батальйону 31-ї Кірово
градської танкової брига
ди Г. Зубов визволяв Кі- 
ровоградщппу.

Ще на підступах до Кри
вого Рога ного екіпаж 
знищив 7 протитанкових 
гармат, подавив 13 вогне
вих точок ворога, вивів із 
строю один «тигр». Стар
ший сержант Зубов у боях 
за Знам’янку і Кіровоград 

_вміло управляв машиною 
на полі бою, вказував ці
лі командиру.

Вчитаємося в рядки на
городного листа 
Зубова: «У боях за північ
ний захід від ст. Знам'ян
ки з 26 листопада по 4 
грудня 1943 року екіпаж 
танка 1-34, де мсхапіколі- 
водієм тон. Зубов, злпщші

М.

один танк ворога, 4 гар
мати різного калібру, 7 ку
леметів, 4 міномети, близь
ко ЗО автомашин з війсь
ками і вантажем...». Тіль
ки в одному бою за село 
Дмитрівну Зиам’янськбго 
району сміливий танкіст, 
запримітивши ворожий 
обоз, раптово налетів па 
що колону і гусеницями 
знищив 2 протитанкові 
гармати та близько 50 гіт
лерівців. За цю 
операцію Зубова 
дплн орденом 
Зірки.
. На підступах 
вограда 5 січня 
екіпаж Зубова 
ворожих танки, 
транспортерів, 
кулеметних гнізд...
із 10 па II січня 1944 ро
ку батальйон танків Т-31, 
до якого входила і маши
на Г. М. Зубова, зайняв 
оборону за 20 кіломстріз 
від Кіровограда Ворог ки
нув у бій великі сили, на
магаючись прорватися на 
шосе Рівне—Кіровоград і 
повернути собі 
позиції. Прямим 
пям ушкоджено

сміливу 
пагоро- 

Червоної

До Кіро- 
1944 року 

підбив З 
8 бропе- 

зінпцнв 7 
В ніч

танка.
командир танка і коман
дир башти. А гітлерівці в 
цей час зосередили вогонь 
на наших машнпах, що 
продовжували вести бій. 
Деякий час танк Зубова 
мовчав. Але коли фашист
ські броньовані потвори 
підійшли до нього па від
стань 30—50 метрів, Зубов 
однії б’є по ворогу прямою 
наводкою. Загорівся і за
стиг один «тигр», другий, 
третій, четвертий... Німець
кі броне транспортери, не 
маючи підтримки танків, 
стали відходити. їм услід 
летіли снаряди. послані 
1 рнгорієм Зубовим. Завдя
ки сміливості і відвазі мс- 
хаиіка-зодія важливий ру
біж був утриманий до під
ходу підкріплення. 13 ве
ресня 1914 року Президія 
Верховної Ради СРСР 
присвоїла 
звання 
Союзу.

Його 
лися З 
поблизу білоруського міс
та Заславля. Свій танк, 
охоплений полум’ям, Зу
бов спрямував на скупчен
ня ворожої техніки.

На могилі героя ніколи 
не в’януть яскраві квіти. 
Далеко видніє гъся обеліск, 
споруджений па честь від
важного танкісті

Ради СРСР 
Г. М. Зубову 

Героя Радянського

останні бої відбу- 
липня 1944 року
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поезій

струною.

ПІСНЯ

г. Черкассы.

ЯБЛУКД ДЛЯ ВНУКІВ
Образок

с. Колодисте 
Тальнівського району.

спада 
луною.

Катерина КОСО5ЛИК, 
бібліотекар.

її вже й без того срібне 
волосся. Сіруавті очі. вичі
куючи когось, задумливо 
дибляться на дорогу.
„ Скрипнула хвіртка, і в 

спалахує

Ганю, — 
журно, — а я

*

У нас в гостях Черкаське літературне об’єднання «Ровесник»
Уже третій рік при редакції газеїи «Молодь Черкащини» працює літератур, 

не об’єднання «Ровесник», яке об’єдиує творчу молодь нашої області. Одні з 
початкуючих авторів відвідують заняття студій при районних газетах, інші 
навчаються літературної майстерності в обласній студії.

Основна форма нашої роботи — творчі семінари, на яких ооговорюється 
доробок початківців. Студійці періодично звітують перед читачами, зустріча
ються з митцями, беруть учасіь у літературно-мистецьких заходах, виступа
ють по обласному радіо.

Серед студійців, які друкують свої вірші в районній, обласній та республі
канській пресі, — робітник Іван Прус, інженер Анатолій Сухобрус, бібліоте
карка Катерина Кособлик, журналіст Микола Озірський, учні шкіл Олена 
Кресан, Галина Шульга і Світлана Орловська, студенти педінституту Василь 
Назаренко, Валентина Зіиик.

Ростуть в області і молоді прозаїки: дев’ятикласниця з села Вишнополя 
Тальнівського району Інна Жарун, восьмикласник із села Глибочок того ж ра
йону Віктор Завгородній, бібліотекар із селе Русалівки Маньківського району 
Віра Оберемок.

Сподіваємося, що дружба між черкаськими і кіровоградськими молоди- 
ми літераторами, яка започатковується обмінними сторінками в обласних мо
лодіжних газетах, сприятиме творчому зростанню молодих талантів. 

Костянтин СВІТЛИЧНИЙ. 
член Спілки письменників СРСР, керівник літоб’єднання «Ро
весник» при газеті «Молодь Черкащини».

...І неситий не зиоре на дні 
моря поля..., 

Т. Г. ШЕВЧЕНКО.

Уже чужий, тупий, неситий і лжий 
Не зиоре юдоль вселенської

печалі— 
Влились невигойні Тарасові шляхи 
У наші вимощені сонцем магістралі. 
Як море — наша дружба, щедрість, 

пісня. 
Без меж, без краю поле наше, 

без кінця. 
Благословен народ, що генієм 

вознісся, 
І тричі славен той що породив 

борця!
Микола ОЗІРСЬКИЙ. 

ла. Черкаси.
* * *

Я у людину, а не з бога вірую, 
В її душевну світлість і красу — 
їй на алтар любов свою несу, 
Бо лиш любов'ю відданість ми 

міряєм. 
Натомість я нічого не прошу, 
Лише благаю: люди, зупиніться!.. 
У світлі очі дітям подивіться 
І не губіть дітей святу красу. 
Заради них нам варто в світі жити, 
Планету берегти від бомб і війн. 
Любить людей 
Дітей своїх учіть 
І сіяти й збирати з полі жито.

Іван ПРУС, 
робітник заводу «Фогоприлад». 
м. Черкаси.

Вечно воды питают землю. 
Вечно вяжутся тополя. 
Понимаю я

и приемлю 
Мудрость

нашего
бытия.

Прорастут из снегов
дубравы, 

оа отцами растут сыны.
Травы сменят

Другие травы, 
Іолько ве было бы

войны!
Анатолий СУХО5РУС, 

инженер.

Над Шполкою
Люблю я літні вечори,
Над Шполкою легке смеркання,
Коли зірки — із вишини,
І я — ь замрії, сподіваннях.., 
Червоний тихо пил 
І шерхіт множиться 
А біля берега вода 
Бринить вечірньою 
Ледь чутно листя шелестить 
І тиша в чистих росах зріє... 
Люблю я літні вечори — 
Цей час бентежної надії.

Валентина ТАРАНЕНКО.
м. Ватутіне.

Лине пісня стара...
То співає моя Україна,
То співає народ,
Котрий з пісні колись народивсь. 
Як не меркне зоря —
Не змовкає цей снів солов'їний, 
Чарівний і тремткий,
Бо народні в нім дума сплелись.

Налетіли журавлі, 
Впали-сілн ті ріллі.

Лине пісня стара...
Я з дитинства її полюбила, 
Засинала в колисці,
Котру дід із лози мені сплів. 
Дід мій землю орав,
Ночував на козацьких могил.їх 
І у полі не раз
Зустрічав молодих журавлів.

Де журавка ходила. 
Там пшениця вродила. 
Де журавель походив. 
То там кукіль вродив.

Лине пісня стара...
Моя донька стули оченята. 
Заворожено спить
Під мелодію СИВИХ ДІДІВ.
А коли підросте,
Буду правди й добра научати, 
Та іце пісні тієї,
Котру в спадок нам дід залишив.

Налетіли журавлі, 
Вііалц-сіли на ріллі...

втрачені 
влучеи- 

баїн гу
О. РЯ&ОШАПКА. 

краєзнавець. -

-гі»и?Урмі • білі хати на 
й ннаУмиП₽И8,ТНО« Дивляться 
Та «XI голубу далечінь. 
• а немає призітнішої о-е- 
лі, як у баби Ярини Біля 
н7я’а£П Ось уже скільки ро- 

Р°ДИНа
ИД ,р застелений зеле- 

споМришЛуИМОМ
Сюди і сонечко ніби ХИєХЛИТЬ перши«: вд

еться джерельною ВОДОЮ з 
криниці, І тоді під його 
поі?«,м-НЯ,і'И 140 яскравіше 
жич\Г якнік>ть багряні жор- 
Ж„и,ЛУ ХаТУ ГУСТО Об- 
го^нн ■>розлог' яблуні і 
руш'• Зрідка налетить ві- 

ан'і п°^РУшУе стиглі пло- 
майне далі.

пі „«лав.ці’ склавши висох- 
бава°яОН' На ЦІПОК, сидить баба Ярина. Сонце вибілює

бабиних 'очах 
вогник надії...

— А, це тн. 
промовила 
думала...

«...Що СИНИ повернули
ся...» подумни продовжила 
Иринину фразу сусідка. І, 
сідаючи поруч, заговори
ла:

— Марно висе. Ярино, 
чекати. Хто вцілів — дав
но повернувся. Така вжэ, 
мабуть, наша доля: тобі 
війна синів не повернула, 
а мені — чоловіка.

Баба Ганя ще щось хоті
ла сказати, та раптом пе
рехопило подих. В Очах

сльозинками затремтів 
давній біль.

— Та що це ми розкис
ли?. Прийшла тебе трохи 
розрадити, та й сама роз
плакалась. Дай краще по
куштую твоїх яблук — 
щось ніби в горлі пере
сохло.

— Бери. Ганю, їж. І яб
лука. і груші. Ще й внукам 
понеси. Хороші вони в те
бе... — заклопоталася
Ярина, насипаючи сусідці 
повну пелену медзяннк 
груш і яблук. — Ох і ро
дить же сад, що посадили 
мої сини перед війною! А 
самим снуштувати так і не 
довелося.

... На село опускався ти
хий ------- — ....І пЧИ.
НИМ 
лун. 
два журавлі. А сива паву
тина бабиного літа дрібна 
тремтіла між обважнілих 
яблуневих віт.
Катерина РОМАНЕНКО, 

рахівник.
емт Чоркобай.

вечір, напоєний п’.ін* 
запахом стиглих яб- 
В небі німо пролетіли
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1ІШО

ЩИРО І З ЛЮБОВ'Ю
книги наших земляків

Згасає день. Сонними 
хмарками пахне небо, го
лубими туманами пахне 
земля. Я проходжу під 
твоїм вікном. Раз, вдруге, 
вдесяте...

—• Мені подобається тут 
гуляти, —• кажу я подру
гам.

Але ніхто з них не знає, 
що я приходжу сюди, аби 
побачити твій 
вікні. Ти 
знаєш. Бо за 
вікном —■ тзоє 
причал. Мене 
ждуть...

А я все одно приходжу. 
І стою доти, поки не по
бачу твій силует у вікні... 
Між памп якихось два-три 
кроки. І мої руки торка
ються гладенького скла, і 
мої пальці відчувають 
прохолоду твого волосся, 
яке, мабуть, любить гла
дити... вона. Всього лише 
кілька кроків! Я дивлюся 
на тебе, прихилившись 
спиною до каштана, що 
росте на тротуарі проти 
твою вікна. “

... Ти сидиш біля столу, 
щось пишеш. Твій піджак 
висить па спинні стільця. 
А па тобі біла сорочка. Та 
сама сорочка, в якій я тоді 
вперше побачила тебе... 
Давно. Як давно, здаєть
ся, це було...

Провідуючи якось под
ругу, я застала в неї гос
тей. З усіх присутніх ме
не зацікавили двоє: блідий 
чоловік у чорному костю
мі і білій сорочці та неви
сока жінка років тридця
ти. Жінка була напрочуд 
гарна, з довгими білими 
кісьми, що вільно спадали 
їй па плечі. Чоловік... Я 
не одразу навіть вловила, 
що в ньому незвичайного. 
Аж потім зрозуміла: ус
мішка. Якась дивна і зав
жди несподівана. І коли 
заграли вальс, мін улюб
лений вальс, чомусь захо
тілося, щоб саме цей чо
ловік з дивною усмішкою 
запросив мене.

І ти, ніби вгадавши моє 
бажання, ступив кілька 
кроків назустріч:

— Будь ласка... Мій 
улюблений танець.

1 голос у тебе виявився 
гарним, низьким.

Мить... Друга... Ще...
— І мій.
Я мов скам’яніла, боя

лась поворухнутись, щоб 
не опали ніжні пелюстки 
мелодії, які лягли разом з 
твоїми руками мені на 
плечі. «Чи не для цього 
вечора я народилася?» — 
подумала я і сказала:

— Іншого разу я тан
цюватиму краще.

Але іншого разу не бу
ло. І ось тому я приходжу 
під твоє вікно. І всміхаюсь 
тобі. Хоч ти і не помічаєш 
мене.

Зорі вже трохи сонні, 
дивляться на мене здиво
вано і зацікавлено. «Нев
же і досі любиш його?» — 
паче питають вони мене.

— Люблю, — кажу і йду 
додому.

Іду й залишаю під твоїм 
вікном свої сліди, щоб 
знов повертатися до них.

Віра ОБЕРЕМОК, 
бібліотекар.

село Русалівка,
Маньківський район.

дал», «Март»). Щовесни вбираються в листя дере
ва, пнуться угору молоді пагінці. А ми залишаємося 
ь дітях, у добрих спрасах і гарних піснях, у деревах, 
посаджених нами...

Цей же мотив яскраво звучить і в «Притче о ста
рике и птице». Найтіснішого взаємопроникнення лю
дини і природи досягає поетеса у циклі «Сад».

У збірці по суті немає віршів «про любов». Виняток 
може становити хіба що «Я была оскорблена».

Але візьмемо «Легенду о дивоцвете». 
«Говорилось в старинных песнях, 
Что цветы увядали, если 
Лепестков их нежных касались 
Руни тех, кто в любви клянется, 
Настоящей любви не изведав».

Як по-сучаснсму звучать рядки цієї легенди, коли 
чого гріха таїти, знаходяться хлопці й дівчата, котрі 
вважають «віянням сучасності» зробити кілька ні до 
чого не зобов’язуючих прогулянок до загсу.

У віршах Людмили Яковлєвої форма завжди під
порядковується змістові. «Легенде о дивоцвеге», 
приміром, характерні народно-пісенна, розмовна 
манера викладу, рядки без цезур, коли думки і по- і 
чуття слідом за словами вільно розтікаються по 
строфах. Не випадкова тут і система римування (аж 
через три рядки): такі далекі співзвуччя — наче від
гомін давно минулих літ.

У Л. Яковлєзої оригінальна образна система. 
Сприймаємо і слухом* і зором, і навіть дотиком такі, 
скажімо, рядки: «Тугие удары горячих крпыт, как 
красные яблоки...»

У першій книжці важко обійтися без окремих 
«проколів». Можна докоряти за неестетизм із ма
люком, який «скорчился во сне», за численні діє
слівні рими. Хочеться зробити зауваження до цикл/ 
«Сад», в якому поетесі в одному вірші («Ольха») не 
здається протягти наскрізну, нерозривну ниточку 
«людина—природа»; з інших вона грішить не зоз- . 
сім точними порівняннями (слизи з Землею, сонця з 
шипшиною...)

«...И отворится даорь.
И я войду».

Справді, двері у велику літературу відчинено. І 
головне те, що несе Любов Яковлєга до цієї світли
ці справжній скарб щирого серця.

М. ОЗІРСЬКИЯ, 
журналіст.

м. Черкаси.

блакитна

мрія». Ро-

«Гумореску, — 
напиши. Та щоб 

був, та 
ста ряд-

На могилі Т. Г. Шевченка в КаневІ слухають спів нобзаря посланці далекої Африки.
Фото І. БАСИСТОГО.

Нинішнього року в Москві у видавництві «Моло
дая гвардия» вийшла збірка зчительки Черкаської се
редньої школи № 9 Любові Якозлсеої «Родсгзо». 
Гри програмні вірші рівномірно розставлені у книж
ці як гри акценти, як головні моменти активної гро
мадянської позиції аетера.

«... берег мой, моя Украйна! 
Как за все тебе заплачу?
У косы твоей прядь полынно 
Серебрится н густых хлебах. 
У росы твоей — вкус калины 
8 первых послевоенных снегах... 
Вен мне быть у тебя в долгу 
Перед всею сиротскою болью 
И тоской млтеринсного поля... 
Без тебя и жить не могу...»

(О РЕКА И БЕРЕГ».
Тут переплітаються тонкий ліризм із громадським 

Пофосо/л, зачудояаність отчим краем з нетлінною 
пам’яттю про тих, хто цей край зберіг, бо у пам’яті 
«...сила злаков, проступивших в седой золе жизнью 
русских, грузин, казахов, что остались з твоей зем
ле».

Тому віриш авторові
писну 
жити.
являє

, коли він висловлює про- 
істину: без тебе і жити не можу. І не просю 
Про це Любое Яковлева з усією рішучістю за- 
у вірші «Самое...»

«Самое главное — сметь оставаться
живым.

Самое важное — не предавать
все сожжению. 

Самое честное — не предаваться
солжению

И не убить в себе боль острием 
ножевым».

можна замикатись у своєму «я», адже навколоНе
нас цілий світ з усіма його муками і радощами, на
діями і печалями:

«Удача рыбаков — моя удача.
Судьба моих друзей — моя судьба...»

До цих трьох віршів близькі за тематикою «Восхо
дящий» — гімн дерзновенності тих, хто намагається 
розсунути горизонти; «Судьба и девочка» — про 
необхідність жити за великою міркою...

У Любові Яковлєвої природа не престо персоніфі
кується — люди є її органічною частиною («Кто ве-

Мене оточують люди 
з предивною особливістю.

На роботі начальник ви
дає ідею, а ти мусиш до
думувати. «Це, — каже,— 
моя блакитна 
бити нічого — додумуєш, 
бо ще премії не випише. 
Додумаєшся до повного 
абстрагування, і тут тебе 
осяває. Ні, не рішення. 
Просто згадуєш, що є в 
сусідній лабораторії технік 
8ася Петриченко, який по
заминулого року пристрій 
сконструював — ну, точ
но, як блакитна мрія мого 
шефа. Тільки перемикач з 
правого боку, а не з лі
вого. З правого зручніше, 
але йдеш до Петриченкз,

Гумореска
випрошуєш пристрій, пере
ставляєш перемикач на лі
вий бік. Демонструєш. 
Шеф — на сьомому небі. 
Збулась, значить, його 
блакитна мрія. Погано 
тільки, що завтра нова 
з'явиться.

Прийдеш додому, а в 
дружини теж ідея: як її 
блакитну мрію здійснити. 
Треба, правда, одразу 
сказати, що її блакитна 
мрія щодня міняється. Від 
ідеального чоловіка до зи
мового пальта з соболи
ним коміром. Оскільки по
няття «ідеальний чоловік» 
дуже складне, і я боюсь 
допустити деякі промахи у 
перевтіленні з рядозих з

ідеальні чоловіки, то спо
чатку погоджуюсь на со
болів. Однак, відчуваючи 
неспроможність купити та
ка дороге хутро, поступо
во підводжу дружину до 
думки, що і норковий ко
мір повністю відповідає її 
блакитній мрії. Жаль тіль
ки, що завтра нова з'яви
ться.

З дочкою метод анало
гічний І особливих клопо
тів не викликає, тим біль
ше, що запити її поки що 
в - діапазоні від ляльки, 
яка говорить і ходить, до 
картинки, яку вона якось 
бачила у художньому са
лоні. Правда, згодом ви
явилося, що картинка — 
оригінал відомого худож
ника. Тож дочка погоджу
ється на календарик. Ось 
і її мрія збулась, але завт
ра нова з’явиться. Жаль,

З редакції подзвонили: 
«Маємо блакитну мрію». 
— «Ідея, — запитую, — 
яка?» — 
кажуть, 
сюжет цікавий 
щоб не більше 
ків...»

Є і в мене 
мрія. Нікому про неї ще 
не казав, але вам ось 
уперше зізнаюсь. Потріб
на мені людина, навіть ма- 
лень'кий-маленький гно
мик, аби я йому бодай на 
день передав мрії оточую
чих мене людей, щоб він 
їх виконав. Може, я б хоч 
тоді здійснив свою блакит
ну мрію — дуже кортить 
на березі Дніпра посиді
ти, окунців вудками поло
вити.

м. Черкаси.

В. ГРАЩЕНКО,
інженер

силует у 
теж цього не 

освітленим 
життя, твій 

там не

Пообідав би дід, та їс
ти нічого Єдина надія 
на той горох, що посія
ли. Але ж коли то вік 
виросте?

— Ходімо, бабо, хоч 
подивимося, як наш го
рох росте, — звернувся 
до старої дід.

Мусить баба йти: мо
же, хоч це вгамує дідів 
голод. Поплентались по
під тинами до вигону. 
Ще здалеку завважила 
баба, що горох уніє аи- 
ріс аж по пояс.

Але що це? Частина 
гіосіву витолочена.

— Ой, лишенько! Хто 
ж це так познущався?!

Заголосила " —
хьюпився дід. 
і каже:

— Залишуся 
пристережу, хто нам та
ку шкоду робить.

Така зав’язка вистави 
«Дід та журавель», 
прем’єра якої відбулася 
недавно у Кіровоградсь
кому театрі ляльок. Сце
нарій за мотивами біло
руських народних казок 
написав В. Вопьський. 
Постановку здійснили 
головний режисер театру 
О. Тіктінер та худож
ник, Заслужений праців
ник культури УРСР 
В. Остапенко.

Свій ноаий спектакль 
лялькарі присвячують 
60-річному ювілею Сою
зу РСР. Казка «Дід та жу
равель» розповідає про 
важке минуле наших на
родів. Білоруська казка 
мало чим відрізняється 
від української чи росій
ської. І це ще раз під
креслює спільність дже
рел фольклору, інтерна
ціональний характер ра
дянського мистецтва.

Цікаве вирішення де
корації Ширми зробле
ні у вигляді плетених ти
нів. На загальному фоні 
вишитий рушник. Варто 
лише переставити «ти
ночки» з місця на місце, 
як зразу ж здається, що 
події відбуваються в ін
шому місці.

Декорації, 
реквізит 
Ф. Бутавін, 
Н. Корнілова, 
ловська, Г. 
Завідуючий постановчою 
частиною О. Каппель.

Роль діда виконує 
В. Пархоменко. Виклика
ють захоплення і вправ
ні рухи ляльки, і повільна 
розважлива говірка. З 
самого початку вистави 
малюки вболівають за 
його долю.

Чітко вирізняється ха
рактер головного героя 
на фоні негативних пер
сонажів — пана (Г. Ми- 
китянський), війта (В. Се
мененко) та попа (Є. Но- 
вопашина). Напівголод
ний чоловік не такий 
жадний, як ситі, вгодоза- 
ні добродії, що все своє 
життя звикли святкувати.

Якщо говорити про не
доліки спектаклю, то 
варто відзначити, що не 
зовсім вдалася роль по
па. Жіночий голос ніяк 
не в’яжеться з образом 
служителя культу.

Загалом же спектакль 
цікавий, оригінально по
ставлений, яскраво
оформлений. І його з 
захопленням дивитимуть
ся малюки.

В. АФАНАС1ЄНКО.

баба. По- 
А згодом

я тут та

ляльки та 
виготовили 

В. Ірха, 
Л. Соко- 

Радчеііко.
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З ДИТИНСТВА

І А

Зап- 
зви-

Владик Кобилєв,

І
ГАРТУЮТЬСЯ

Тільки-но вихователька 
середньої групи Валенти
на Анатоліївна Кисельова 
сповістила своїм вихован
цям, що о залі відбудуться

спортивні ігри, діти радіс
но загомоніли:

— І наввипередки буде
мо бігати?

— А естафета буде?
— Валентино Анатоліїв

но, м’ячі брати?
, Через кілька хвилин ма

люки вже шикувалися в 
шеренги. Тепер вони — 
учасники команд «Кос
мос», «Факел», «Ракета», 
«Веселка». Хто найсприт- 
ніший і найвинахідливі- 
ший? Хто переможе?

— Тетяно! Швидше! — 
вимагають члени команди 
«Космос».

— Оленко! Не відста
вай! — підбадьорюють 
товариші свою подругу з 
«Веселки».

А в іншому кінці залу 
хлопчиками керує вихова
телька Тетяна Іванівна 
Свинкіна. З гантелями най- 
вправніше працюють Сер- 
гійко Сербія, Сашко Пла-

кута,
Андрій Коваленко. Перед 
закінченням заняття хлоп
чики сідають на стільці, а 
ті, що відзначилися, 
монструють перед 
свою майстерність.

Кожне таке заняття — 
свято для малюків. Вихо
вателі В. А. Кисельова та 
Т. І. Свинкіна щоразу про
понують нові ігри, прово
дять часто й ті, що полю
билися хлопчикам і дів- 1 
чаткам: «М’яч — у сітку», і 
«М’яч — середньому», 
«Влуч у ціль».

У дитячому садку «Чай- ‘ 
ка» М. Кіровограда діти 
всіх груп охоче беруть І 
участь у спортивних іграх. 
Тут усе як на справжніх і 
змаганнях: і музика, і суд
ді, і болільники...

де- 
ними

І

ЯК в інших колективах?
У перших числах листо

пада в районі побувала 
група відповідальних пра
цівників облепорткомітєту 
і облради «Колоса». Ось 
що, наприклад, вони вия
вили в колективі фізкуль
тури колгоспу імені Ди
митрова, який вважається 
найкращим. Тут 316 фіз
культурників, 47 з них у 
цьому році стали значків
цями ГПО, 34 виконали 
нормативи спортивних 
розрядів. Коли ж і де во
ни підвищували свою 
спортивну майстерність? 
Змагання тут здебільшого 
проводяться у святкові 
дні, на невеличких спор
тивних майданчиках, бо 
реконструкцію стадіону, 
яку почали в минулому 
році досі не закінчено. Не 
сиконані, ще й земляні 
роботи. На футбольному 
полі скошено бур'ян — 
ось і все, що зроблено в 
нинішньому році. Не об
ладнано й пірсу на водой
мищі, де можна було б 
складати залік з плавання.

Чи був тут організова
ний турніо з багатоборст
ва ГПО?' 
спорту Г.
нив, що 
відбулися, 
ментації з двох видів тур
нірної програми він не 
зміг показати. Відсутні й 
інші протоколи, які, за 
твердженням Г. Яковлева, 
були загублені під час пе
реїзду в нове приміщення 
колгоспної контори(?).

Колгосп 
Жовтня, 
спорту В. 
відав про 
настільного тенісу 
болу, у яких нараховуєть
ся по... 15 чоловік.

Згадував він, як прове- 
ь ли змагання з легкоатле-

ВІД МАСОВОСТІ — 
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Нотатки із засідання облспорткомітету

Лист надійшов із села Йосипівни Вільшанськото 
району. Наш громадський кореспондент Валерій Го- 
ренно із занепокоєнням повідомив, що багато його 
односельців хочуть займатися спортом, зле для цьо
го не створено належних умов. Єдиний спортивний 
зал, що в місцевій школі, потребує ремонту. Вчите
лі, фізкультурні антивісти колгоспу імені Леніна 
згодні самотужки полагодити зал, але із них немає 
спеціальних матеріалів. Тож у вихідні дні, після ро
боти молодь нудьгує. Дехто з тих, хто вчора одягав 
спортивний костюм, сьогодні вже знічев’я завертає 
до сільської чайної.

райцентрі. Нарешті, знай
шли кошти — допомогла 
обласна рада ДСТ «Ко
лос», правління місцевого 
колгоспу «Аврора», інші 
організації. Юнаки і дів
чата виходили на суботни- 
ки і недільники. І типовий 
стадіон збудували. Однак 
тепер тут не завжди зуст
рінеш спортсменів, 
лановані змагання, 
чайно, відбуваються. Про
те чіткого графіка вико
ристання цієї спортивної 
бази колективами фізкуль
тури не складено. Коли 
працюють спортивні сек
ції, невідомо. Не згурто
вано на стадіоні і груп 
«Здоров'я». Не все зроб
лено й для того, щоб тут 
велась пропаганда фіз
культури і спорту — від
сутні навіть тематичні пла
кати

* *

Інсгруктор по 
Яковлев запеа- 

такі поєдинки 
Однак доку-

імені 40-річчя 
Інструктор по 
Єклянов розпо- 
роботу секцій з 

і фут-

тичного 
останніх 
усього 
Така «масовість», 
но, незавидна, якщо ще й 
врахувати, що в секціях 
одні й ті ж люди...

А як з майстерністю? 
Відбувся, скажімо, турнір 
з настільного ге.чісу. 
Трьом першим призерам 
треба було видати посвід
чення третьорозрядників. 
Однак у райраді «Колоса» 
виписали їх на прізвища 
інших тенісистів — не тих, 
хто відзначився 
них змаганнях.

Члени бригади, 
ревіряли роботу 
ву фізкультури, І 
лись як ведеться докумен
тація (протоколи змагань, 
списки майбутніх значків
ців ГПО, що складають 
нормативи фізкультурного

кросу і шахів (в 
взяло участь 

12 спортсменів), 
звичай-

в згада

, що пе- 
колекти- 

поцікави-

комплексу). Проте 
можйа було збагнути 
додаткових пояснень 
структора по спорту, 
тут жінки, а хто чоловіки, 
до якої вікової групи во
ни занесені. Останні - поє
динки сільських спорт
сменів за графіком мали 
відбутись 5 
Однак на день перевірки 
(З листопада) в графіку 
інструктор уже поставив 
«галочку», що вони про- 
еедені...

Такий формалізм у ро
боті фізкультурних акти
вістів дає привід тверди
ти, що вони вибрали по
милковий орієнтир.

♦ -к

не 
без
ін- 
ро

листопада.

Довгий час вільшанці 
могли розв’язати пробле
ми будівництва стадіону в

не

Як відзначалось на засі
данні облспорткомітсту, у 
Більшанському районі за 
останні роки поліпшилась 
робота в напрямі органі
зації і проведення спор
тивно-масових заходів. То
рік, скажімо, тут підготов
лено 24 кандидати в майст
ри спорту і першорозряд
ники, більше тисячі знач
ківців ГПО, понад 900 чо
ловік виконали нормативи 
масових розрядів. Прой
шли тут турніри під деві
зом «Всією бригадою на 
старті», змагання на призи 
героїв - земляків, поєдин
ки сільських школярів 
«Хто ти, майбутній олім
пієць?», легкоатлетичні 
пробіги. І все ж робота по 
впровадженню в дію 
комплексу ГПО, практика 
проведення спортивно-ма
сових заходів на місцях, 
які націлені на загальне 
піднесення фізкультурно
го руху, мають бути знач-

но дієвішими. Бо стан 
справ, що склався нині, 
свідчить про організацій
ну недовершеність бага
тьох колективів фізкульту
ри. Згадаймо хоча б фі
нал області з багатобор
ства ГПО. Представники 
району на цьому турнірі 
під час стартів багатобор- 
ців трьох вікових груп 
зовсім не дали команді 
залікових очок. Особливо 
низькими були результати 
в школярів. Незадовіль
ний стан впровадження 
комплексу ГПО серед на
селення середнього віку 
— тут приблизно лише 6 
чоловік із ста складають 
нормативи.

Причина таких упущень 
криється передусім у то
му, що в районі незадо
вільно розв’язують про
блему фізкультурних кад
рів. Із одинадцяти штатних 
фізкультурних працівни
ків, скажімо, спеціальну 
освіту мають лише двоє. 
Низький рівень підготовки 
і перепідготовки фізкуль
турних працівників
чотири останні роки в ра
йоні їх помінялось до 85 
процентів. Проте у звітах 
райспорткомітету і райра
ди «Колосу» є красномов
ні цифри про підготовле
них інструкторів і трене
рів. Тим часом в тому ж 
колгоспі імені Димитрова 
Г. Яковлев виконує обо
в’язки штатного голови 
місцевкому профспілки, 
інструктора по спорту, він 
же тренує спортсменів 
трьох секцій. Такий обсяг 
роботи одна людина, зви
чайно, не охопить як слід. 
Тож і доводиться тепер 
говорити про низькі по
казники в масовості. Зау
важимо: це в колективі, 
який вважається 
щим у районі. А 
ді у відстаючих?

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

Н а з н<і м к у: йде за
няття а середній групі.

за

найкра- 
що ж то-

Саме з цих причин Віль- 
шанська районна фізкуль
турна організація в об
ласному соціалістичному 
змаганні на кращу поста
новку спортивно-масової 
роботи торік зайняла аж 
20 місце, а в обласній 
спартакіаді збірна району 
була на 18 місці.

У березні 1980 року 
облепорткомітет і облрада 
ДСТ «Колос» прийняли 
спільну постанову «Про 
додаткові заходи по по
ліпшенню спортивно-масо
вої роботи серед праців
ників сільського госпо
дарства фізкультурними 
організаціями 
ського району», 
донині помітних 
не сталося. А рівнятися ж 
є на кого. Зуміли ж, ска
жімо, вільшанці налагоди
ти роботу секцій з вес
лування на байдарках і 
каное. Збудували водну 
станцію, закупили спор
тивне обладнання, при
ступили до будівництва 
елінга. І ось уже є відда
ча — за два з лишком ро
ки тут підготували одного 
кандидата в майстри спор
ту, 6 першорозрядників, 
59 спортсменів масових 
розрядів, 8 спортсменів 
Вільшанки входять до 
складу збірної облради 
«Колоса» з цього виду 
спорту і мають непогані 
результати на республі
канських турнірах. Якби 
використовувалися хоча б 
з такою ефективністю усі 
наявні спортивні бази, то
ді й інші спортсмени 
вийшли б у лідери. Нині ж 
вони здебільшого перебу
вають в групі середняків. 
А задовольнятись цим на 
обласних турнірах — зна
чить робити крок назад.

М. ШЕВЧУК.
Вільшанський район.

Вільшан-
Проте й 
змін тут

1
заключний акорд

4 грудня у Кіровограді відбувся за
ключний концерт переможців обласного 
егляду-конкурсу вокальн^.інструмен галь-

них ансамблів та естрадних оркестрів, 
присвячений бО-річ'-ю утворення СРСР, 
У концерті брало участь 14 колективів. 
Перед присутніми виступили також гості 
концерту — естрадний оркестр «Дикси
ленд» Кіровоградського музичного учи
лища під керівництвом Олега Нагорного 
тс методисти обласного самодіяльного

Будинку народної творчості Валентина 
Пращур і Володимир Бабіюк. На сцені 
виконувалися комсомольські, патріотичні 
та народні пісні.

Кращим колективам та виконавцям бу
ли вручені призи, грамоти обкому комсо
молу та облпесфради. їх чдостосні ВІА 
«Аллегро». «Ґаоний настрій», «Степіз- 
чанка», ансамблі вуглерозрізу «Балаків.

ський» та радгоспу «Кіровсьний» Кіро
воградського району, соліст ансамблю 
Ульяновського цукрономбінату Анатолій 
Карабуля. автор пісні «Кіровоград» ке
рівник ВІА Кіровоградського заводу ра- 
діооиробів Василь Сколюй, солістка ан
самблю «Аллегро» Галина Козакова.

Т. КУРЛЮК.

ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФТЕХОСВІТИ
ПРОДОВЖУЄ НАБІР

на спеціальності ців. Учні забезпечуються
муляр по «огнетривких триразовим харчуванням і 

матеріалах. житлом. Стіцкндій —-
Строк навчання 6 міся- ! 00 крб. Приймаються

УЧНІВ
юнаки з освітою 10 класів 
та звільнені з лав Радян
ської Армії.

Початок занять —- у мі-

ру комплектування груп.
Адреси училищ:
м. Кіровоград, вул. Чср- 

воиозорівська, 23, тел. 
7-14-17, МПТУ № 2;

м. Кіровоград, вул. Вол
кова, 15. тел. 3-15-32, 
МПТУ № 8;

м. Олександрія, мікрора
йон Перемога, вул. Пагор
ка, 104, тел. 2-01-74, 
МПТУ № 7.

ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ 

ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ.

Зам. 106. ’•

■> —•—  і
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А. РОМАНЮК.
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