ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Виходить з 5 грудня 1939 р.

Ритми
весняного
поля
ФОТОРЕПОРТАЖ

І все-таки
синоптики
праві: березень — місиш»
контрастів.
Десь
о десятії! ранку
крізь густий туман про
глянули
перші
сонячні
промені. «Буде погода. Сі
ятимемо», — вирішив про
себе відділковин агроном
Василь Скляревськнй. А
хлопцям скомандував:
- Лаштуйтеся у путь.
Бачив, як зраділи ті, га
ме гушилися біля сівалок.
Молоді. Він і сам колись
нетерплячим
був, все «у
бій» рвався, як підходили
жнива
чи інша гаряча
кампанія. Л в парткомі ви
рішили інакше: місце сек
ретаря комсомольської ор
ганізації не за штурвале л
комбайна, не па тракторі.
Він повинен згуртовувати
молодь.
Василь
Іванович (так
його вже тепер величають)
виглянув у вікно кімнати
відпочинку механізаторів.
І. побачивши Віктора Ромашина — нинішнього ва
тажка МОЛОДІ колгоспу, иодумкя позаздрив йому: «А
Віктор молодець.
свого
добувся: працюватиме на
сівалці».

Та радість механізаторів
тракторної бригади № 1
колгоспу імені Супоровл
була
недовгою: пішов
дощ. Недовго вій тривав,
а клопотів завдав чимало.
Довелося сівбу
гороху
підкласти на післяобідню
пору.

Сівалки
постояли
якусь мить на краю лапу
і рушили
в загінку. Не
квапливо, але впевнено,
якось урочисто.
— Перший вихід у поле
завжди найдужче хвилює,
— розповідає Віктор Ро
машок.
Дрчжно працювали того
дня
комсомольсько-моло
діжні сіпальні екіпажі/ Па
першому сіяли
«шефи»,
як жартома називають їх
механізатори — електрики
колгоспу комсомольці Во
лодимир Луценко.
Віктор
Іеанченко та молодий агро
ном .Анатолій Скубко. /

Нелегко давалися перші
гектари на сівбі гороху. І
все ж до вечора сівальні
агрегати
рапортували:
змінну норму виконано!
— Якщо й надалі пра
цюватимуть так хлопи і —
днів за два з сівбою ярих
управимось. — задоволено
мовив В. І. Скляревськнй.
А як почало сутеніти, за
вітала на іїВльовмн
етап
агітбригада на чолі із за
відуючим клубом Володи
миром Волкотрубом.
Він.
до речі, теж
працює, сі
вачем на одному з агре
гатів у тракторній бригаді
№ 2.

) полинули вад розмаєгиим степом пісні. Про вес
ну, ііпо врожай, про шаетя.
М. ЧЕРНЕНКО,
спецкор
«Молодого
комунара».
Бобринецький район.

На знімках:
угорі (зліва направо) — молоді
схвальними, члени комсомольсько-молодіжного екіпа
жу Володимир ЛУЦЕНКО та Анатолій СКУБКО: якість
сівби перевіряє агроном В. 1. СКЛЯРЕВСЬКНЙ; секре
тар комсомольської організації
колгоспу
Віктор
РОМАНЮК; внизу — сівальний агрегат за роботою.
/
Фото В. ГРИБА.

пройшов 19 березня в обласному центрі КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИЙ суботник, присвячений 60-річчю ут
ворення Кіровоградської міської комсомольської ор
ганізації. З ньому взяли участь близько *64 тисяч молодих виробничників, студентів і школярів.
Про те, як проходив суботник на головному під
приємстві виробничого об’єднання «Друкмаш», розповідь нашого кореспондента.

І

Ще за годину до почат
ку зміни почав роботу за
водський радіовузол. Да
леко за /#ежі підприємст
ва линули бадьорі моло
діжні пісні,
створюючи
піднесений святковий наст
рій.
Перед початком зміни
на прохідній — члени ко
мітету КОААСОМОЛу «Друк-

машу» і штабу по
підго
товці та проведенню су
ботника. Потиски рук, ві
тання з трудовим святом.
У кожного —
емблема
«Комсомолу
Кіровогра
да—60».
Серед юнаків і дівчат в
одному
багатолюдному
потоці — наставники, ве
терани праці. В оголошез-

Л PEG- ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ:
Компановка
Рекордного виробітку на сівбі ранніх зернових

імені Ульянова по-ударному трудяться комсомоль
ці Олександр Знатков га Анатолій Барабуля. Во
ни очолюють колгоспне соціалістичне
змагання
орачів. А на сівбі ячменю найвищих
виробі гнів
добиваються Олександр Добровольськин і Михай
ло Рафальськнй.

ДОС ЯГ ІІОМСОМОЛІ-СЬКО-МОЛОДІЖНИН екіпаж йолгоиіу

імені Пегровсі кого. За світловий день тракторист
Павло Дубина разом із сівальннкамн Аняголісм
Манзиком, Олександром Кушиіренком та Іваном
Демчеиком упорав 49-гекзарну площу.
На чс.ть передового екіпажу піднято колгосп
ний прапор трудової слави.
Господарство першим у районі
справилося і і
сівбою ярих.

Олександрівна
На передпосівному обробітку грунту в колгоспі

вивішених
штабо л
кілька днів тому на прохідній,
у кожному цеху,
Сули такі слова: «Запро
шуємо комсомольців усіх
поколінь». І старші това
риші жваво відгукнулися
на це звернення. Уже в
першій «блискавці» штаб
інформував: на суботник
вийшли 2373 чоловіка, з
них 818 — колтеомольці.
Промовисте свідчення єд
ності поколінь, вихованих
Ленінським комсомолом!
Пів на восьму ранку. До
початку зміни півгодини, а
суботник уже
почазея.
Першими
приступили до
роботи трудівники цеху
холодного
штампування
N2 02. Злагоджено діяли
члени цехового штабу. Ро
бітники одразу взяли та
кий темп, що їм, а особ
ливо Ніні
Миронченко,
котра відповідала
за ви
пуск «блискавок», довело
ся докласти
чимало зу
силь, щоб встигати опера
тивно висвітлювати
хід
змагання між бригадами
та окремими виробнични
ками за успішне виконан
ня взятих на цей день зо
бов’язань.

До дев'ятої години ран
ку зі своїми завданнями
справилися слюсар-інструментальник М. Греча.нський та слюсарі-наладчики
Ю Колесник,
І. Скоков,
А. Пирліх, С. Кажан. Вони
забезпечили надійну ро
боту устаткування, підго
тували необхідні преси н і
понеділок.
З випередженням пра
цювали
штампувальники.
Так, Лілія Василівна Тара
сенко те її колишня уче
ниця Олена Лебідь, а та
кож Світлана Мазура і їетяна Савченко вже до де
сятої години виконали до
50 процентів
особистих
завдань.
Тоді ж я поцікавився, як
ідуть справи в сусідніх
бригадах.
І виявилось —
теж успішно. Приміром, у
КМК Ігоря Скокова заликілька
іикдося обробити
деталей на заключних опеСлюсарі-наладчираціях.
ки,
в тому числі і сам
бригадир, давно справили
ся зі своїми завданнями і
прийшли на поміч штампу
вальницям.
— Нашу бригаду,
—
розповів Л. Скоков, — ми-

Гайворон
Но 20—22 гектари щозміни засівають ячменем
молоді механізатори
колгоспу імені
Шевченка
Юрій Врашач та Едуард 'Марченко. Безперебійну
роботу їхнього агрегата забезпечують комсомоль
ці Сергій Трохимчук та Сергій Марчук. Трактора*
мн Т-І50 бони проводять передпосівну культи
вацію грунту.
У районі працює Ї2 комсомольсько-молодіжних
сівальннх екіпажів.

нулого року було майже
повністю поновлено. Дізчата ще не мають достат
нього досвіду. Тому готу
вались до суботника ду
же
ретельно.
Думаю,
сьогодні не одна з них пе
ревершить
особис
тий рекорд продуктивнос
ті праці.
Насзмперед це
стосується
комсомолки
Наді: Черепанової, котра
впевнено виходить на рубежі передовиків.
Побував у цеху № 23.
де сходить
з конвейєра
друкарська машинка «Ятрань». Дізнався,
що при
завданні на суботник 120
машин вже до одинадця
тої години їх було складе
но і підготовлено до від
правки близько двохсот.
Звичайно, не всі деталі
та вузли, виготовлені того
дня, були
вкладені в ці
машини. Значна
частина
стане заділом на майбутнє.
Та, власне,
справа
не
тільки у кількості вироб
леної продукції. Головне,
що збагачуються слазні
патріотичні традиції ком
сомольських поколінь.
В. РАДА.

Гюнад
студентів
Кіровоградського
педаго
гічного
інституту
імені
О. С. Пушкіна взяли участь
у міському комсомольсьномолодіжному
суботни.чу.
Частина їх була
а
зайнята
на панчішній
фабриці та
головному
підприємстві
виробничого
—.......
об’єднання
по сівалнах «Червона зір
ка», решта — на благоуст
рої території та роботах по
дрібному ремонту аудито
рій і гуртожитків.
Комсомольсько -молодіж
ний суботник, присвячений
ювілею міської комсомоль
ської організації.
прохо
дить на «Червоній зірці» у
два етапи; 19 та 26 берез
ня. Значний
обсяг робіт
виконала зміна, яка пра
цювала минулої
суботи.
Крім випусну
додаткової
продукції, вона впорядко
вувала парк імені Крючко
ва. стадіон.
Працівники
проектного конструкторсьно-технологічногс інститу
ту трудилися на будівницт
ві інженерно-лабораторно
го корпусу.
На першому етапі с суботнику
взяли
участь
блнзьно п’яти тисяч чоло
вік, в тому числі 938 ком
сомольців. Майже стільки
ж трудівників
вийде на
роботу й наступної суботи.
У фонд одинадцятої п'я
тирічки
комсомольська
організація «Червоної зір;
ни» внесе чотири
тисячі
карбованців.
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«Молодий комунар»
КОНСУЛЬТПУНКТ
«ВІТРИЛ»

ЗАПИТУЙТЕВІДП0В1ДАЄМ0

■ • ОЛИ заходить
моьа
■■ про господарське став
лення до державного май
на, кожен розуміє, шо цю
якість потрібно прищеп*
лювати ще з дитинства. З
дитинства виховується і
повага до праці
батьків,
уміння дорожити і розум-

Два рази на місяць пос йдуть на шкільну кро.тети бережливих, які створе ферму.
За цим слідкує
но у кожному класі, роб черговий по Їдальні по‘Т
лять рейди по
перевірці бережливих.
стану підручників, деякі
Можливо,
не
коже-і
з них ремонтуються, підклеюються.
Велику КО- знає, що 10 тонн металористь приносять і бібліо- брухту — це десять сіль
течні уроки,
які
ВЄДЄ ськогосподарських машин.
1 що на виготовлення ля
ше одного підручника для
всіх шкіл країни потрібно
вирубати більше семи ти
сяч ялин.
Школярам Користівської школи це відо
БЕРЕЖЛИВІСТЬ
мо. 1 лише в минулому ро
У МАЛОМУ —
ці вони здали
32 тонші
металолому (при плані 12
ЕКОНОМІЯ
тонн) та 6 тонн макулату
У ВЕЛИКОМУ
ри (при плані 3 тонни).

У ШКОЛІ СВОЇЙ
ГОСПОДАРІ

Щороку учні допомага
но
користуватися тими шкільний бібліотекар На
м атер і а льни м и ці н и остя м й, дія Іллівна Бублик.
Ма ють у вирощенні та зби
що
створюють дорослі. буть, тому
кожна нова ранні врожаю місцевому
Якщо ще
з молодшого книжка, котра користує колгоспові «Заповіт Лені
шкільного віку і вдома, і ться особливим попитом, на». Доглядають
кролів
у школі приділяти макси дбайливо «одягнена» шко навіть улітку, заготовля
мум уваги
вихованню у. лярами
у поліетиленову ють сіно на зиму.
дітей таких якостей, то в плівку. Не дивно, що Ко
Велику допомогу у ви
майбутньому можна споді рнет івська середня шко
ватися на відрадні наслід ла у цьому огляді-конкурсі хованні бережливості, пра
ки, '— так вважають вчи зайняла перше місце в цьовитості школярів на
дають батьки. Члени бать
телі Користівської серед районі.
Про роботу
штабу бе ківського комітету беруть
ньої школи імені А. Гайда
рейдах штабу
ра, що в Олександрійсько режливих у школі можна участь у
було довідатись зі шкіль бережливих, у огляді-конму районі.
'Вже майже рік минув з ної стінної газети, в якій курсі «Живи, книго!» На
того часу, як тут відбули повідомлялося, шо незаба заняттях
батьківського
збори ром будуть проведені чер університету, яким керує
ся комсомольські
по перевірці організатор
І «Ти школи своєї господао», гові рейди
позакласної
І але учні щоразу звіряють санітарного стану класи.їх роботи Лариса Елісбарівкімнат
та
меблів.
Такі
рей

свої справи з їх рішення
на Ткаченко, батьки і вчи
ми. Тоді було
вирішено ди не вперше проводяться
обмінюються досвістворити штаб і пости бе у школі, результати їх, як телі доходять
спільних
режливих, підтримати по правило, оголошуються на дом.
чин Комищуватської і Бог- шкільних лінійках чи збо думок шодо методів виходйнівської середніх шкіл за рах. Як повідомила голова вання дітей.
бережливе ставлення до штабу Наталія Мовчан, за
на території
А торік
останнього школи було
хлібопродуктів, шкільною п і де умками
встановлено
І майна.
рейд)' кращими визнано пам'ятник Аркадію Гайда
Школярі включились у класні кімнати 1-го, 6-і о. ру, чиє ім’я носить школа.
10-го класів Учням школи
огляд-конкуре
«Живн,
Гроші на пам'ятник вони
книго!», активно відгукну майже вдалося позбутися заробили самі, працюючи
негативної
звички
писати
лися на звернення учнівплітку в колгоспі. Так шо
земляків продовжити жит на партах. Уже кілька ро
учні Користівської серед
тя шкільного підручника. ків школа обходиться без-..;
як бачимо,
— лише стін і нії школи,
Для школярів ВІН -СЬОГОДНІ ремонту
підбілюються.
.
’
"ЗрОШНМИ
і
потрібним*'
безплатний, але* ж держа
Зайшовши до
їдальні справами відгукнулися из
ва витрачає кошти на його
..........................................
'земляків. і1 хо
виготовлення! Тож, береж під Час обіду, я не помі- .' звернення
не користування’княгою — . тила на столах жодного четься вірити, що
вирос
це не тільки вияв акурат недоїденого шматочка хлі туть вони справжніми гос
ності учня, а те й велика ба. 1 не тому, що тут зов подарями, дбайливими, бе
економ і я для
к р еї н н. Ко- сім немає його відходів— режливими, економними.
рнстівські школярі добрі* малечі ще важко розрахо
це розуміють. Тому на біб- вувати іноді, скільки хліба
Л. БОРИСЕНКО
.^піотечннх полицях у них знадобиться до обіду, але
хЦінсті і охайні підручники, все. то залишаються туї. - Олександрійський
не пропала*?. Всі віяхолн руїйои.
\ художні книжки.

комсомол —
СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

МАЙБУТНЄ
РІДНОГО СЕЛА
На початку нинішнього
навчального
року в Аіжамськін середній школі
було створено комсомоль
ський педагогічний загін.
У його складі
— молоді
колгоспники і
педагоги
Аджамки.

*

«

*

Ми працюємо з учнями за
місцем проживання, орга
нізовуємо відпочинок сво
їх підшефних, Так, часті
і ості у 7 «А»
та 9 «Б»
класі Галина Копійка і
Валентина Михайлюк —
вихователі дитячого садка
колгоспу імені Ватхтінп.
А восьмикласники завжди
раді зустрічам з молодим
бібліотекарем
колгоспу
«Росія» Лідією Щербиною".
Цікаво
пройшов
урок
профорієнтації, підготовлений нею разом з учнями
8 «Б» класу,
Недавно
хлопці і дівчата зустрілпся з секретарем парткому

колгоспу
«Росія» О. Г.
Циканлюком, ветеринаром
О. Ф. Олійником, зоотех
ніком М. N. Салейко га
телятницею Р. І. Ж.учен-ї’0.
Старілі товариші сказали,
що віл випускників зале
жить майбутнє
рідного
села.
Спільні реіідп-перевіркч
постів бережливих, бороть
ба за розумне використан
ня матеріальних цінностей,
організація цікавого доз
вілля — ось
далеко не
повний
перелік роботи
членів нашого педзагону.
3. КРАВЧЕНКО,
комісар педззгону.
Кіровоградський
район.

:•?

ЇХ ВИПУСКУ
«...Все почалося з того,
іи спільно з участю пра
цівників райвійськксмашо старшокласники на
ту. Тіна Тесленко, теж
шої десятирічки
Інга
Ярош, Вадим Черевашко,
учениця восьмого класу
Тетяна Коливанова за
Полтавської восьмирічки
пропонували:
Компаніївського району,
— Давайте доведемо,
розповіла про шкільний
шо вміємо
трудитися. . і онкурс строю і
пісні,
Нехай хлопці відпрацю
присвячений Дню Радян
ської Армії.
ють по ЗО годин на під
шефному ол і йекстракцій
Люба ЛИТВИНЕНКО
ному заводі, а дівчата —
з Новоукраїнського ра
і о двадцять годин } теп
йону просить поради, як
лицях радгоспу <3ор>'».
зробити її клас
друж
На відкритих
комсо
ним. «Клас у нас малень
мольських зборах у ші
кі-іі, — пише комсомол
одноголосно підтримали
ка, — всього дві дівчини
пропозицію своїх ровес
і шість хлопців,—але во
ників, а зароблені гроші
ни до нас, дівчат, дуже
вирішили перерахувати
погано стазляться, груб
до Радянського
фонду
лять, завжди сердиті, чи
миру.
мось незадоволень А гак
З листопада минулого
.хочеться бачити їх радіс
року хлопці відремонту
ними, веселими,
добро
вали 2,5 тисячі дерев’я
зичливими...»
них ящиків. Дівчата вча
ться вирощувати теплич
Хто захоче допомогти
ні помідори, огірки, ци
дівчатам, пишіть на таку
булю... Любов до землі,
адресу: 317253, Новоуквміння по-господарсько
раїнськип район, с. Ди
му ставитися до народ
мине, Литвиненко Любі.
ного багатства
прищеп
«Я хочу розповісти про
лює юним
овочівницям
свою маму. Вона працює
завідуюча
теплицею
üHliefo у сільському ди
Л. Ф, Чаплигіна.
тячому садку. Дуже лю
Результати
праці
бить свою роботу. Малестаршокласників вагомі.
«;а теж любить її за ніж
Ьже названі переможці
ні руки, ласкавий погляд,
соціалістичного змагання
добре серпе... Мені хоті
між
комсомольськими
лося б, щоб моя мама і
класами
— Олександр
всі мами на земній кулі
Кожин, Микола Ліона,
були
веселі,
здорові,
Володимир Рябцев, Ган
щасливі.
Хай завжди
на Андріяшевич, Ольга
Гуде мир
на
планеті
Ч слова.
Земля», — ці слова на
Ми пропонуємо
всім
лежать школярці із села
старшокласникам
шкіл
.Сл а н к у вате В і л ьш анськоміста та області підтри
го району Ларисі КУЗ
мати нашу ініціативу —
НЕЦОВ Ги.
після уроків відпрацюва
Продовжують надходи
ти певну кількість годин
ти відгуки на огляд лис
на своїх підшефних під
тів,
опублікованих у
приємствах, у господар
«Вітрилах» № 2 під за
ствах», — такого листа
головком
‘ Нічим при
ми отримали від органі
мітним не вирізнялася».
затора позакласної робо
Спасибі
за листи уч
ти СШ № 14 м. Кірово
ням десятого «Б» класу
града В. С. ПРОЦЕНКА.
СШ № 17 м. Олександ
Восьмикласниця
СШ
рії, старшокласниці
із
№ 2 м. Гайворона 1ега
села Дмитрівни Знам’яина ОСАУЛЯК повідоми
сякого району, Олені Сила про конференцію на
іієгуб, іншим авторам.
тему
«Заповіти Леніна
Чекаємо нових листів,
про захист
Батьківщи
друзі!.
ни», що пройшла в шко
т. КУДРЯ.
лі напередодні 23 .ного-

ф

Мешканка села Посипівки Петрівського
району
Наталка Аксютіна і вось
микласниця з Новоукраїчкн Олена Бубнова цікав
ляться професією бібліоте
каря.
В
Олександрівському
культосвітньому училищі
(вул. Діброви, 47) можна
набути що спеціальність.
Вступні іспити — з істо
рії СРСР (усно), російсь
кої
мови і літератури
(твір).
*

*

Я=

Подібний лист «Вітрила»
одержали і від Світлани
Деркач з Маловнсківського району.
Дівчата, ми раді за вас,
за вашу впевненість у ви
борі майбутньої професії.
Радимо
вступати
до
Олександрійського педаго
гічного училища (вул. Діб
рови, 25).
Вступні іспити — з іс
торії СРСР (усно), росій
ської мови
і літературі
(твір). До училища прий
мають осіб із
середньою
освітою.
*

Позаду найскладніша, найвідповідальніша
третя навчальна чверть. На
зміну їй нарешті прийшли довгождані весняні канікули.
Юлі Лапай, десяти
класниці, аж не віриться, що це її останні шкільні канікули. Бути школяркою
залишилося рівно 55 днів. А далі — перший крок у самостійне життя.
Іі а чиї м к у: відмінниця навчання, комсорг 10 «А» класу Компзніївської
СIll Юлія ЛАПАЙ переч початком класних ніітно-виборип х крмс< мольськи'.
борін.

> колекція пташиних яєць. У ній тридцять тисяч експо
катів, найстарішим близько ІлО рок.в. Колекція слу
жить науковим цілям.

За розповідями сучасник.«, скрипки «російського
Стоадіваріуса» Івана Батова були спочатку безімен
ними і видавалися спритними антикварами за Інстру
менти роботи італійських майстрів. Але скоро попит
... л
Ркплпки став настільки великим, шо їх
уже було иедигідно продавані як твори
іноземних
майстрів. І Батов з гордістю почав ставити на своїх
сконлках і віолончелях власно ім’я •- Іван Батов.

V ФІЛЬМІ «Цього ми не
*
проходили» викладач
педінституту, виряджаючи
своїх студентів
на прак
тику, радила їм:
— Пам'ятайте,
навчати
дітей завжди було важко,
а заоаз і зовсім неможли
во...
І при цьому студенти на
екрані
усміхалися. Мов
ляв, немає нічого немож-

ГРИБА

Учитель уже не подиву
вався безпорадності і не
самостійності учнів. Серце
боляче защеміло: це вже
сжсхе на підлість. Коли
ж попросие чергових ви
терти парту, ті знову від
мовились. Клас їх підтри
мав і з «солідарності» до
тих, хто мов сидіти
за
брудною партою, відмо
вився сісти на свої міси»

*

#

Ольга Мирончук з Нозоукраїнського району, Ва
лентина Яриш з Маловисківського району, Л. Бугрик з Олександрії запиту
ють. в якому навчальному
закладі
Кіровоградської
області можна набути спе
ціальність швачки,-

РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

У Кіровоградському тех
№ І
нічному
училищі
(в}'л. Гоголя, 79).
Ні iivw
АРУ і І

ні пера,

в :і V..

жди. Чого б не досяг потім у житті, всьому початой — школа. І чим дорослішим стаєш, чим біль
ше роки віддаляють тебе
від шкільного порога, тим
частіше огортає смуток,
що в свій час завдаз-тв
прикрощів своїм учителям.
Хочеться, щоб якомога
ім
раніше згаданим школярам

НА АДРЕСУ

«ВІТРИЛ» З ЧАСУ ОСТАННЬОГО

Восьмикласниця із села
Мар’ївкп Компаніївського
району Людмила Череватепко хоче стати агроно
мом і запитує «Вітрила»,
де можна набути обрану
спеціальність.
Повідомляємо,
ЩО в
м. Бобрннці є сільськогос
подарський технікум, який
приймає осіб з восьмиклас
ною освітою і готує агро
номів по захисту рослин.
Адреса навчального зак
ладу: 317220, м. Бобринець, вул. В. Порика, 4.

«Я — семикласниця, жи
ву в селі Дмитрівна Знзм'янського району. 1 хоча
мені до закінчення школи
ще далеко, вже зараз я
вирішила
стати вихова
телькою дитячого садка.
Олена МАЩЕНКО».

Фото В.

Уйоа-

ЛИСТІВ НАДІЙШЛО

Хто BjH, містер Ікс?
І
І
|

■
І
І
І
І

Недавно Центральне

телебачення

показало

фільм «Принцеса цирку». Головну роль у ньому
зіграа студент V курду Московського

інституту

міжнародних відносин Ігор Коблушен, який при

їхав навчатися в СРСР із Праги. Увазі

всіх, хто

І
1

надіслав «Вітрилам» листи з проханням розказати

11

про нього, пропонуємо зі скороченням розповідь

це не тільки пияв акурат«ості учня, а те іі велика
економія для країни. Користівські школярі добре
це розуміють. Тому на бібІ^ліотечних полицях у них
іу'щсті і оханні підручники,
І ' художні книжки.

недоїденого шматочка хлі
ба. 1 не тому, що тут зонсім немає його відходів—
малечі іце важко розрахо
вувати іноді, скільки хліба
знадобиться до обіду, але
все, що залишається тут,
не пропадає. Всі відкоти

туть вони справжніми гос
подарями. дбайливими, бе
режливими, економними.

області можна набути спе- ві
ціальність швачки,чУ Кіровоградському тех
нічному училищі № 4
(вуя. Гоголя, 79).
Ні пуху ні пера, вам,
друзі! '

Позаду найскладніша, найвідповідальніша
третя навчальна чверть, на
зміну їй нарешті прийшли довгождані весняні канікули.
Юлі Лапай, десяти
класниці, аж не віриться, що це її останні шкільні канікули. Бути школяркою
залишилося рівно 55 днів. А далі — перший крок у самостійне життя.

Л. БОРИСЕНКО

1-І а з її і м к у: відмінниця навчання, комсорг 10 «А» класу Компаніївської
СШ Юлія ЛАПАЙ перед початком класних івітно-вибориих комсомольських
зборів.
Фото В. ГРИБА,

^Олександрійський
район.

анаКшіВНШ

■
колекція пташиних яєць. У ній тридцять тисяч експо
натів, найстарішим близько 150 років. Колекція слу
жить науковим цілям.

♦ *

Милозвучне жіноче ім’я Лариса з’явилося на Укра
їні не іак уже ;Т давно. Навіть у словнику Б. Грінчрнка, виданому у 1907—1909 роках, мого ще не було
зафіксозано. Поширилося воно тільки в останні деся
тиліття.
Родовід імені досить загадковий. Одні вчені вва
жають за його основу назву прадавнього грецького
міста Л'арисса, інші — грецьке ж такі» слово ларос
(приємна) чи латинське ларус (чайка).
* Л і
«Смачним» можна назвати ім’я Гликерія котре в
українців з часу скоротилося до Ликеря. В перекладі
з грецької воно означає солодка.
Колись це ім’я було таке поширене, що ним нази
вали навіть хлопців — Глнкерій. Л найбільше побуту
вало воно серед селян Росії, де й досі має бата і о
ьайднвнілих різновидів, зокрема, пестливих форм.*
Глікера, Кєра, Гліка, Ліка, Глаша, Глуша, Лушка.
До речі, міцний напій лікер нічого спільною з цим
іменем не має. Назва напою походить від латинсько
го слова ліквер (рідина).

У

Дрезденському зоологічному музеї зберігається

За розповідями сучасників, скрипки «російського
Страдіваріуса» Івана Батова були спочатку безімен
ними і видавалися спритними антикварами за інстру
менти роботи італійських майстрів. Але скоро попит
на батовськ« скрипки став настільки великий, іио їх
уже було невигідно продавати як твори
іноземних
майстрів. І Батов з гордістю почав ставити на своїх
скрипках і віолончелях власне ім’я — Іван Батов.

* * *

Прообразом Митрофанушки для Фонвізіна послу
жив 18-річинй Олексій Оленін. Побачивши
себе на
сцені, приголомшений Оленін кинув ганяти голубів,
кинув безділля, відклав одруження, засів за навчан
ня. По дальшому він закінчив університет, був ди
ректором Петербурзької публічної бібліотеки, прези
дентом Петербурзької академії художеств, опубліку
вав ряд прань.
•і*
Народ, маорі в Новій Зеландії використовує по
вітряні змії як засіб сигналізації і своєрідний амулет.
Якщо над селом висить у небі повітряний змій, це
означає, що на землі все.в порядку, якщо змій відір
веться і його понесе за вітром. — не погана ознака, і
жителі села відправляються на його пошуки іноді за
десятки кілометрів. Корейці ж навпаки, люблять, ко
ли запущений змій летить невідомо куди. Вони пи
шуть на шматках паперу свої біди, прив’язують їх
до змія, а потім перерізають мотузку. За старим по
вір’ям, всі нещастя пропадають, як пропав за вігром
цей повітряний змій.

Кілька думок з приводу одного листа
«Думаю, що
батьки
Каті не помиляються, за
бороняючи дочці відвіду
вати вечори в будинку
ьультури. Адже їй усьо
го 15, — пише нам сту
дентка Кіровоградського
педагогічного інституту.
Пушкіна
імені
О. С
Оксана X. — Тепер дуже
часто на танцювальник
майданчиках можна зу
стріти нафарбованих та
ще й напідпитку 14—15річних дівчат. Чи не за
надто рано вони про
щаються з дитинством?
Кр іще, Катю, відвідуй
вечори відпочинку, які,
певно,
проводяться у
твоїй школі. Перегляну
ти новий фільм або про
читати цікаву
книгу —
хіба це не відпочинок? А
на танці ти
ще встиг
неш».
Заспокоює дівчат, кот
рі дня не можуть прожи
ти без танців,
Людми
ла Ш. з Кіровоградською району:
«До найближчого клу
бу, що в сусідньому селі,
— 3-4 кілометри. Тому
не маю змоги часто від
відувати його. Та і часу
на гуляння мало — тре
ба допомогати мамі на
вдома
фермі, поратися
по господарству, Нічого,
живу собі,
не сумую.
Завжди знаходжу занят
тя до вподоби».
А Люба
Іваненко з

У минулому випуску «Вітрил» .ми опублікувала
лист Катерини Лоліїг з Новоукраїнки.
Дівчина
просила допомогти переконати маму, що старшо
класниці можна відвідувати танцювальні вечори
та дискотеки. Багато читачів гаряче відіукиулися
на лист.
радгоспе
імені
Роїи
Люксембург Бобрянецні.сго району вважає, що
немає кращого відпо1пи
ку, ніж із друзями зай
матися улюбленою спра
гою.
«Нашу
агітбригаду
знають мешканці майже
всіх сіл району, до яких
ми часто виїжджаємо з
концертними
програма- .
ми. Безліч нових друзів.
враження
від поїздок,
подяки глядачів надовго
залишаються в моїй па
м'яті. Для мене це ліпше,
ніж три години підряд
стрибати в душному при
міщенні».
Судячи з листів, у Каті
немало й однодумців.
«Добре розумію всіх
діачаг, котрих батьки не
пускають увечері гуля ги.
Завжди, коли подруги
пропонують мені ліги нЗ
дискотеку, я відмовляю
ся. Усе через маму і тата.
Соромно зізнатися, що
маю приходити додому
не пізніше 10 години вечо
ра. Одного разу мої дру
зі вирішили організувати

поїздку в ліс із ночівлею.
Та батько і слухати не
захотів про це,
іншим
разом насилу відпроси
лася. То
батьки після
того тиждень не могли
заспокоїтися», — скар
житься учениця техніку
му з Кіровограда А. Ду
шах.
Не залишилися байдужнми і батькп-читачі.
Так, Віра
Василівна
Паніка з міста Знам’ян
ки цілком підтримує Катину маму.
Свою п’ят
надцятирічну доньку На
талку Віра
Василівна
вчіть розумно викорис
товувати вільний час. Во
на вважає, що дівчина
цілком може
відпочити
на шкільних вечорах, де
програма сприяє естетич
ному розвитку, розши
ренню кругозору тощо.
Лист Каті Поліїтта ін
ших читачів ми попроси
ли прокоментувати заву
ча середньої школи № 5
м. Кіровограда Марію
Гаврилівну СОЛОНЧЕНКО:

— Нам, педагогам, дочасто доводиться
зустрічатися з
такими
випадками. Деякі стар
шокласники, щоб «утвер
дитися» як дорослі, са
мостійні люди, переко
нують своїх батьків доз
волити відвідувати
тан
цювальні вечори та дис
котеки.
срть

Прикро, коли зустріча
ємося з двома крайно
щами. Одні батьки міз
кують: «Хай дитина по
гуляє. Встигне ще напра
цюватися
за свій вік».
Хлопці і дівчата із сльо
зами просять нас пояс
нити батькам, що ці за
ходи цікаві,
корисні, а
зовсім не
легковажні.
Приміром, недавно у нас
в школі пройшов конкурс
«Нумо, дівчата!» Скіль
ки слушних господарсь
ких порад, дотепних жар
тів, цікавих конкурсів і
вікторин побачили і по
чули гості вечора! Щиро
жаль учнів,
котрі того
дня залишилися
через
батьків удома. Таким ді
тям ми намагаємося до
помогти. Регулярно про
водимо заняття батьків
ського
університуту, на
яких перед батьками ви
ступають досвідчені пе
дагоги, роз’яснюють ме
тоди виховання.

Т. КУРЛЮК.

ФІЛЬМІ «Цього ми не
проходили» викладач
педінституту, виряджаючи
своїх студентів
на прак
тику, радила їм:
— Пам'ятайте,
навчати
дітей завжди було важко,
а зараз і ЗОВСІМ неможлизо...
І при цьому студенти на
екрані
усміхалися. Мозляв, немає нічого немож-

Учитель уже не подиву
вався безпорадності і не
самостійності учнів. Серце
боляче защеміло: це вже
сжохе на підлість.
Коли
ж попросив чергових ви
терти парту, ті знову від
мовились. Клас їх підтри
мав і з «солідарності» до
тих, хто мав сидіти
за
брудною партою,
відмо
вився сісти на свої місці»

яивяиииввии

чави

жди. Чого б не досяг потім у житті, всьому початок — школа. І чим дорослішим стаєш, чим біль
ше роки віддаляють тебе
від шкільного порога, тим
частіше огортає смуток,
що в свій час загдаз-зв
прикрощів своїм учителям.
Хочеться, щоб якомога
раніше згаданим школяра/д

РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ
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Недавно Центоальне^^гелевачення_ __ показало
фільм «Принцеса цирку». Головну роль у. ньому
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зіграв студент V курсу

Московського__ ін^итутУ

міжнародних сідносин^гор Кеблушек, яким приїхав навчатися в СРСР Із Праги. Увазі
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всіх, хто

надіслав «Вітрилам» листи з проханням розказати
про нього, пропонуємо зі скороченням розповідь

ДАВАЙТЕ
ПОДУМАЄМО
РАЗОМ

ПОВЕРГ ДЕТЬСЯ...
ливого для людей моло
дих, завзятих, енергійних.
Та й усміхалися вони не
даремно: все у них гарно,
все виходить,
якщо не з
першого, то з другого ра
зу, бо конфлікт
у фільмі
такий,
якими частенько
грішить сучасний кінемзтограф — хорошого з іще
кращим.
Значно складніше буває
в житті. І виховувати шко
лярів справді
непросто.
Юні
вихованці ставлять
іноді своїх наставників пе
ред такими
проблемами,
вирішити
які сторонній
людині здається неможли
вим.
Недавно вчителі однієї
школи розповіли мені про
такий прикрий випадок.
Восьмикласники,
при
йшовши на урок, на одній
із парт помітили бруд. Це
був слід від
езуття. По
годьтеся, факт
неприєм
ний, і не хотілося сідати
2а ту парту. Треба
було
взяти мокру ганчірку і ви
терти її. Але ні
той, хто
там мав сидіти, ні черго
вий цього робити не зби
ралися — це, бачте, було
принизливо для них. Учні
вперто дожидалися вчите
ля — може, він
чимось
зарадить?
Чи не правда,
складається таке вражен
ня, ніби мова йде не про
юнаків і дівчат 14—15 ро
ків, які на танці вже рвуть
ся, одягтись прагнуть по
моді, а про вихованців ди
тячих ясел, що без допо
моги старших
ложку як
слід тримати не можуть...
Учитель узяв ганчірку і
показав черговим, що во
ни мали зробити. Можли
во, можна було б і не на
давати
цьому
випадку
особливого значення, як
би на другий день в цьо
му ж
класі і на цьому
уроці все не повторилося
заново.

і розпочати урок.
Не хочеться вдаватися в
подробиці цієї історії, яка
не робить
честі учням,
про яких ішлося. Не буде
мо говорити і про пока
рання. Настільки я зрозу
міла, то його й не було.
Картають себе лише вчи
телі:
невже прогледіли
щось у вихованні,
якщо
учні змогли
переступити
через грань елементарної
людської порядності, чем
ності? Звідки у підлітків
така зарозумілість, зверх
ність, самовпевненість?
Зате учні сміливо див
ляться у очі
вчителям,
один одному. І, думаєть
ся, якби нагадати їм про
той випадок і запитати, чн
не соромно, вони тільки
здивувалися б: «А що та
кого ми зробили?
Це ж
учень не з нашого класу
походив по парті...»
Та чи так уже й не зро
зуміли, що вчинили недоб
ре? Тримати в
порядку
своє робоче місце — обо
в’язок учня. Але коли вчи
тель зробив те, що зобо
в’язаний був зробити чер
говий, то людей вихованих,
созісних це мало б присо
ромити і коли вже щось
подібне трапилось вдруге,
то можна було
б самим
привести класну кімнату у
належний вигляд.
Але юні егоїсти знову
не захотіли
«принижува
ти» себе і вірішили при
низити іншого
— езого
вчителя. Нехай,
мовляв,
знову прийде, витре... Чи.
може, чекали, щоб учи
тель замість
пояснення
нового матеріалу
почав
шукати винуватця.
Чи ж є право у цих юна
ків і дівчат не
поважати
того, хто щодня приходить
у клас навчати
їх добрі,
чесності, людяності? Звіс
но, немає. Перед
цими
людьми ми у боргу заз-

Т. Велично, вміщену в газеті «Советская культу

ра» 3 лютого нинішнього року.

И ЗУСТРІЛИСЯ з Іго
рем у неділю
біля
виходу однієї зі станцій
метро далеко від центру
Праги. Я впізнала йоге
по фото, надрукованому
в минулорічному номері
журналу
«Чехословац
кий фільм» у рубриці,
що інформує про новин
ки радянського кіно.

М

стало соромно.
Почуття
сорому — корисне і по
трібне. Воно вимагає від
людей самооцінки вчинків.
Воно ж
оберігає
і від
дальших помилок. Що ж
до наших героїв,
то по
чуття сорому їм, мабуть,
малознайоме, бо навіть на
класних
зборах ніхто не
відважився визнати себе
винуватим, вибачитись за
всіх. І як не дивно, іх під
тримали
батьки,
котрі,
почувши про цю історію,
завітали на
збори. Вони
теж не оозуміли, що ж
тут такого: ну, не захотіли
прибрати парту, то й що?
Зрештою, не для цього їх
у школу
посилаємо... А
натомість почали давати
поради вчителям, як потрібно виховувати дітей у
школі.
Не знаю, чому прорахунки у вихованні прийяято списувати
на школу.
Мабуть, слід таки більше
приділяти уваги вихован
ню у сім’ї. І коли батько в
присутності ДИТИНИ дозво
ляє собі
зневажливо го
ворити про
вчителя, то
вчитель навряд чи допо
може йому в аналогічній
ситуації.
Невимогливість,
потурання дітям у шкіль
ному віці, як
правило,
бумерангом повертається
до батьків через роки у
вигляді синівської невдяч
ності, байдужості, непо
ваги. І прикро, що деякі
батьки не розуміють цьо
го, прикро, що не можуть
роз’яснити
своїм дітям
тієї простої
істини, що
всяка провина чи незаслужено завдана комусь об
раза бумерангом прикрос
ті і невдячності з роками
може повернутися до тих,
кому
сьогодні
14—15...
Тож чи варто вирушати у
життєву путь з такою не
легкою ношею?

Л. ЯРМОЛЕНКО.

— Те, що я знявся в
«Принцесі
цирку», та
ще й у головній ролі, бу
ло чистою випадковістю,
—
почав розказувати
Ігор, коли ми сиділи вже
у вітальні їхнього дому
за чаєм
Якось під час
навчання у Москві я по
трапив у Великий геатр
на балет «Спартак» — це
була моя давня мрія. Я
ще знаходився під вра
женням цього чудового

спектаклю, коли в гарде
робній до мене зверну
лась незнайома жінка і
слала розпитувати: де я
живу, чим займаюся, чи
вл'.ію співати або танцю
вати? Це була Світлана
Сергіївна
Дружиніна,
режисер «Мосфільму».
Через
тиждень мене
запросили на першу про
бу. За нею
була Друг з,
під час якої я разом з
однією молодою актри
сою намагався
зіграти
деі-три сцени. Частину з
них — під
фонограму.
Після зйомок нам подя
кували, сказали «До по
бачення» і більше нічо
го. Ну що ж, вирішив я,
значить,
не підходжу.
Може, й краще, що та<
вийшло; на носі екзаме
ни, потім дипломна ро
бота. Дуже зрадів, коли

через кілька
днів мечі
знову подзвонили зі сту
дії. Якщо чесно, то шо
ком у повному розумін
ні цього слова стала для
мене звістка про те, що
я затверджений на роль
містера
Ікса, а моєю
гартнершою буде Ната
ля Білохзостикова Я ба
чив її в кількох фільмах

________

і, як і багато хто, захоп
лювався нею.
За чотири
місяці на
зйомках було багато ці
кавих зустрічей, незабут
ніх вражень. Я вважаю,
що як непрофесіональ
ний виконавець я
міг
справитися з дорученою
роллю лише в кінемато
графі, де ряд сцен за
глене робили
дублери,
каскадери,
професіо
нальні артисти
цирку,
яких глядач, звичайно ж,
не бачив. Але, наприк
лад, у театрі, де треба
самому
встановлювати
контакт із глядачами, я—
не професіонал
— не
єитриллав би й однієї дії.
Бути актором — перш
за все бути талановитою
людиною, а талант і ба
жання — далеко не од
не й те ж. їак що містер
Ікс все-таки не при/иусив
мене сумніватися щодо
вибраної професії, а цьо
го року я закінчую Мос
ковський державний ін
ститут міжнародних від
носин. А кіно любитиму,
як і раніше, як і малю
вання, котрим захоплю
юсь
з дитинства,
як
спорт і хорошу музику,
>.к пісні у виконанні, на
приклад,
Алли Пугачоєої, Яакз Йоали чи наших
співаків
Карела
Гогга,
Хєлени Вондрачкової і,
звичайно, Марцели Лайферової.
Виявляється, популяр
на виконавиця естрадних
п сень
ЛА. Лайферова,
добре відома в Радянсь
кому Союзі, тітка Ігооя.
— Найбільшим щастям
для мене було не те, що
я зіграв містера Ікса, —
сказав на закінчення на
шої розмови Ігор—хоча,
зрозуміло, це було дуже
приємно, а те, що я по
знайомився під час зйо
мок
із багатьма пре
красними людьми, котрі
стали моїми друзями.

Т. ВЕЛИЧНО.
(Газета «Советская
культура»).
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ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

Дебютували

успішно
У нашому будинку куль
тури працює драматичний
гурток. І односельці що
разу переповнюють
зал,
коли виступають аматори
сільської сцени.
Недавно відбулася пре
м'єра нової вистави за и ссою Аркадія Махинька
«Вогнистий витязь». Усі
ролі в цій виставі викону
вали комсомольці. О. Давидюк, М. Бедрик, В. Голобородько уже не впер
ше грають на розсохуватецькій сцені, а от Ніна
Шамрай і Анатолій Гавридебютували, і
ленко
пішно.
П. КОЛІСНИК,
керівник
художній
будинку
сільського
культури.
є. Розсохуватець,

НоЕоархангельський
район.

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ

на житлову площу
у вузі я
«До навчання
у місті
жила з батьками
Дніпропетровську
редакції
звертається до
стаціонарного
студентка
відділення кіровоградсь
кого інституту сільськогос
подарського машинобуду
вання Людмила ІІіког.аєпа.
— Будинок батьків цього
року підлягає знесенню.
Скажіть,
будь паска, чи
маю я право на отримання
ясні пової
площі у місті
Дніпропетровську,
чи
батьки одержать квартиру
лише в розрахунку на них
даох!»

!
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На це запитання ми по
просили відповісти стар
шого викладача радянсь
кого права кафедри нау
кового комунізму КІСМу
В. Нікітченка. Ось що чін
сказан:
— Згідно з діючим нині
житловим законодавством
за студентом, який вибу
ває на навчання до ічшсго
міста, зберігається празо
на житло. У випадку зне
сення будівлі,
яка нале
жить його батькам, остан
ні/.!
надається житлова
п/тоща з урахуванням тим
часово відсутнього члена
сім ї, у даному випадку
студентки.
Таке ж право по;инБІЙСЬКСВОрюється й на
службовців
строкової
служби й осіб, які виїхали
на роботу за організацій
ним набором.
Названі вище категорії
людей мають право на от
римання для них батьками
житла незважаючи на те,
ще вони виписані за місцем проживання. Адже в
місті, де ці люди поки ШЭ
перебувають, прописка у
них тимчасова.

ЯРУЖНІ, ЗГУРТОВАНІ
Уже багато років .ми пі ітримуємо постійний зв’я
зок з молодими механіза
торами, які несуть службу
в Радянській Армії, захи
щають наш мирний спокій.
З військових частин одер
жуємо листи, з яких дові
дуємось про успіхи воїнів,
самі повідомляємо їм гро
те, як ідуть
справи в
бригаді.
Наше господарство по
всякчас дбає про те, щоб
юнакам, які повертаються
після служби в армії, ство
рити необхідні умочи для
роботи, відпочинку. Порсрнулнся в рідне бригаду
н:сля служби Борєг Краеіоч, Віктор Рак,
Віктор

Ноші аренко, Петро Соно
лейко.
На турботу односельців
молоді механізатори від
повідають високопродук
тивною працею, активною
участю в громадській ро
боті. У ці дні вони готують
міцну основу під майбут
ній урожай. Внесли по 11
тонн органічних добрив на
гектар. Це — найвищий
показник серед трактор
них бригад колгоспу.
Успіхами
у боновій і
політичній підготовці, ре
кордами на колгоспному
полі вони завдячують на
самперед своїм наставни
кам, ветеранам. Не о гно
му юнакові прищепив лю
бов до техніки,’ до хліби-

Небезпечна гра
Як відомо, дитина від
значається неабиякою ці
кавістю. І в перш}' чергу
її приваблюють речі і яви
ща яскраві,
незвичні. А
вогонь до таких належить.
Потяг дітей до самостій
ності особливо проявляєть
ся тоді, коли вони залиша
ються без нагляду дорос
лих. Ось толі і починається
гра з вогнем.
Граючись з сірниками,
школяр Олександр Євтушсііко спалив домашні ре
чі в квартирі
по вулиці
50-річчя Жовтня в м. Кі
ровограді. А від пустощів
з вогнем десятирічного Ва
димо Редова згоріла скир
та соломи колгоспу імені
Г а гар і в а О л екеа н дрійського району.
Неважко помітити, що
найчастіше «дитячі» поже
жі виникають з впни шко
лярів Причина

недостатня виховна робота в сім’ї і школі. Боротьба з пожежами станс на
багато ефективнішою, ко
ли самі діти будуть учи
тися їм
запобігати. Най
краща форма для цього
— юнацькі
добровільні
пожежні дружини. Органі
зовувати їх треба в шко
лах, дитячих
будинках,
палацах піонерів. В ство
ренні ІОДПД мають бра
ні участь добровільні по
жежні спілки служба по
жежної охорони, органи
народної освіти.
Недавно органи Держпожнагляду разом з Ле
нінським районним відді
лом народної
освіти об
ласного
центру провели
семінар
з
керівниками
ІОДПД шкіл Ленінського
району, на якому підбили
підсумки роботи за 1982
Керівники кращих

І'обської професії 1. С Но
вак.
Через рік Іванові
Степановичу виповнюється
ПО років, але він і не ду
має розлучатися .з полем,
біля якого працював \се
своє житія. Другий рік
після виходу на пенсію не
покидає свого Т-74 Іван
Захарович Блонер.
Сумлінно трудяться май
же по ЗО років А 1. Чорновол,
О. М. Курнсцов,
О. Д. Роюр, І. А. Петрен
ко, щедро діляться
■■ ■— — своїми
знаннями, навиками з моВ
ЛО.иіМП.

г. МАЙДАННИК,
партгрупорг тракторної бригади № 1 кол
госпу «Росія».

№

Нсвоукраїнський район.

Й
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дружин поділилися дос
відом. Семінар показав,
що іоні добровільні по
жежні дружини ще не
задовільно
планую Г5
свою роботу, на низькому
рівні проводять практичні
заняття. До того ж окремі
ІОДПД успішно діють ли
ше завдяки виховатслямсптузіастам. Хотілося б
загострити увагу па цьому
керівників шкіл,
комсо
мольських, піонерських ор
ганізацій. Бо
заняття в
ІОДПД не-лише знайом
лять з діяльністю підроз
ділів пожежної охсіроші і
профілактичною робо гою
—
воші
прищеплюють
школярам навики суспіль
но корисної діяльності, ви
ховують бережливе ставлення до
соціалістичної
власності.
А. МОРОЗ,
інспектор
Дєржпожнагляду
Ленінського
району м. Кіровограда.

крізь дим
Товари кіровоградсько
го салопу побуттехшки,
що по
вулиці 50-річчя
Жовтня, користуються ве
ликим попитом у населен
ия. Багатий вибір тут хо
лодильників, люстр, торше
рів. інших електротоварів.
І обслуговуюіь тут ввічли
во.
Але от скі іьки разів я
сюди не заходжу, завжди
вражає одна й та ж картн.ча: у приміщенні сиво
від диму. Це курить завідуючий магазином, стіл
якого знаходиться в залі.
Думаю, що дівчатам, які
стоять за
прилавком, не
дуже приємно працювати
в прокуреному приміщенні.
А покупцям? Я вперше зу
стрілась із обслуговуван
ням у диму. Цс що, вхо
дить у моду?

''-'.хЛ

Завтра сті.рг>« сорок- іиосчий чемпіонат країни се
ред клубів другої літ. Нагадаємо, що в списку колек
тивів шостої, української зони сталися деякі зміни.
Вибув звідси полтавсьі.иіі «Колос», який у торішньо
му чемпіонаті зайняв останнє, місце. У другу лігу при
йшли футболісти бережаиської «Ниви» (Тернопільсь
ка область) .— чемпіони республіки серед КО.'І£КТИВІВ
фізкультури, а такой; і київські та одеські армійці.
Отже, тепер, крім кіровоградської «Зірки», в чемп:онаті-83 візьмуть участь 25 команд. Ось суперники на
ших земляків: «Нива» (Вінниця), «Поділля»
(Хмель
инцьк’ий), «Суднобудівник» (Миколаїв), «Маяк» (Хар
ків). «Десна- (Чернігів), «Кристал» (Херсон), «Фрунзенець» (Суми), «Атлантика» (Севастополь), «Торпедо»
(Луцьк). «Океан» (Керч), «Авангард» (Ровно), «Закар
паття» (Ужгород). «Прикарпаття» (Івано-Франківськ).
«Дніпро» (Черкаси). «Буковина» (Чернівці). Новатор»
(Жданов). «Кривбас» (Кривий Ріг). «Шахтар» (Горліві-а), «Металург» (Дніпродзержинськ). «Стахановець»
(Стаханов), «Колос (Павлоград), «Спартак» (Житомир),
СКА (Київ). СКА (Одеса). «Нива» (Бережани).
Першу гру 46 чемпіонату футболісти <3;р:.и> прове
дуть у Чернівцях з «Буковиною», 28 березня зустріну
ться з івапофрлнківським «Прикарпаттям», а 31 бе
резня гратимуть з ужгородським «Закарпаттям».
Непі
кореспондент зх стрівся
із звсіупником
голови президії спортклубу «Зірка» О. А. Гахом
І попросив розповісти, 'як'іотувалась наша команда
до нового сезону, що нового чекає \боліввльникіз у
цьогорічному » емпіонаті. Ось шо він с;.- зав
4
х
— В обласному спорткомітеті, обласній футболь
ній федерації
неабиякі
надії покладаються
на
старшого тренера,
який
очолив «Зірку» торік наприкінці спортивного сезону. В. Самохін дуже ретельно приглядався
ДО
кожного гравця, який ПОH.іповнив
команду,
вчально-тренувальний про
цес був досить напруже
ним.
У
Світловодську,
Криму, Закарпатті тренери
передусім прагнули до то
го, щоб футболісти здобу
ли високий фізичний гарт,
щоб згуртувати колектив
під час гри.
Начальник
команди
С. Шаповалов
дбав про те, щоб у колек
тиві панував здоровий мік
роклімат. Займаючись мо
ральним вихованням, Сер
гій
Васильович
провіз
значну індивідуальну ро
боту з футболістами. Кон
трольні ігри в Мукачевому
з досить сильними коман
дами країни дають підста
ви твердити,
ьцо «Зірка»
спроможна вести гру побойовому, красиво, ком
бінаційно, на
належному
технічному рівні. Тренерам
тільки не треба забувати,
що запасу сил
кожному
гравцеві має вистачити на
всі ігри чемпіонату. Отже,
за підготовкою має поча
тись перепідготовка
—
щоденна, копітка.
З метою популяризації
цієї цікавої гри обласний
спорткомітет,
федерація
поновили ініціативну гру-

пу і лубу любителів фут
болу. Перед першою грою
«Зірки» на своєму стадіо
ні (вона
відбудеться 6
квітня) клуб організує зу
стріч футболістів з уболі
вальниками. Активісти клу
бу випускатимуть
радіожурнал, буклети, проаедугь футбольну вікторину,
учасники якої познайом
ляться з правила;ли гри.
Вікторина сприятиме тому,
що ті, хто прийде на ста
діон, під час матчів розу
мітимуть, що діється на
полі, вестимуть себе при
стойно. Переможець вік
торини отримає м’яч з ав
тографами
футболістів
«Зірки».
Клуб любителів футбо
лу підтримуватиме зв'язки
з командами колективів
фізкультури, допомагати
ме тренерам команди май
стрів шукати адреси пер
спективних гравців міста,
які в майбутньому
змо
жуть поповнити «Зірку».
Правління
спортклубу
«Зірка» прагнутиме до
того, щоб
під час фут
больних
матчів у Кіро
вограді на стадіоні від
бувалися цікаві спортивні
свята. Організовуватимемо
дні бігуна, велосипедиста,
стрибуна, турніри спортизних сімей. Перед початком
матчів, у перерві між тай
мами вшановуватимуться
кращі
значківці
ГПО,
чемпіони і рекордсмени
міста з різних видів споо-

Перші
«Авангард»
і «Буревісник»

розцвів білий

пролісок-галаіітус
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БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. Два дні у Будинку
фізкультури заводу «Чер
вона
зірка» проходили
змагання з класичної бо
ротьби серед збірних об
ласних рад добровільних
спортивних товариств за
програмою VIII спартакіа
ди Кіровоградщини.
Впертими були поєдинки
на килимах за зваїіня иайсильніших між
атлетами
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«Авангарду» і «Буревісни
ка».
Представники цих
колективів
у залікових
таблицях мали однакову
кількість перших, других і
третіх місць. Набравши по
п’ятдесят шість очок, вони
розділили між собою пер
шу і другу сходинку. На
третій — борці «Колоса».
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