Кірово; радсь/сі о
бібліотека їм. й. К. Круг,:

П’ЯТИРІЧКА І МИ:--------------------ОБГОВОРЮЄМО СТАТТЮ ГЕ
РОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ
В. С. АНДРІЯША «ХЛІБ НАШ
НАСУЩНИЙ».
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FT А комсомольських збо- ного призу двічі Героя Со
Праці
О. В.
рах,
які відбулися у ціалістичної
нашій тракторній
брига Гіталова.
Досягнення
в
ді напередодні
«зелених бригади є, і немалі. Однак
жнив», порушувалося чи це не значить, що ми по
мало важливих питань. Зо винні спочивати на лаврах.
крема, члени
механізова Треба
нєепинно
йти впе
ного кормодобувного заго ред, добиватися у своїй ро
ну рапортували про готов боті
більшого,
зростати.
ність до роботи закріпле Така думка прозвучала у
ної за ними техніки, брига виступах моїх товаришів.
дир А. І. Литвин проаналі
Нас, хліборобів, недарем
зував виконання
планів і но називають творцями на
взятих соціалістичних зобо родного достатку. Але ми
в’язань
кожним механіза ще й у великому боргу пе
тором І колективом у ці ред країною. Нічого гріха
лому. А потім зайшла мова таїти, навіть у нашому пе
про
статтю Героя Соціа редовому господарстві не
лістичної Праці В. С. Ан- завжди раціонально вико
дріяша «Хліб наш насущ ристовуються земельні угід
ний», опубліковану недавно дя і потужна техніка, міне
газетою «ЛАолодий
кому ральні добрива. А раз так —
нар». Ні, це було не просто значить втрачаємо ми хліб
обговорення — була від і молоко, інші сільськогос
верта, щира розмова про подарські продукти.
те, як піднести ефектив П? РЕБА вчитися господай рювати. Усім без винят
ність усього сільськогоспо
нелегко
це
дарського виробництва, як ку. Розумію,
примножити свій особистий дасться. Саме тому на до
ВНЄСОК у п’ятирічку.
помогу м.олодшим колегам
Колектив наш комсомоль мають прийти
досвідчені
сько-молодіжний.
За під ші — майстри-наставники,
сумками минулорічного со спеціалісти, керівники
се
ціалістичного змагання ми редньої ланки. Так, як це
вибороли
першість серед роблять наш бригадир Ана
КМК тракторних бригад об толій Іванович Литвин, інші
ласті, стали
членами між механізатори колективу, чий
народного клубу механіза стаж практичної роботи вже
торів «Кіровоград — Тол- по ЗО—40 років. їхня допобухін» і лауреатами почес- мога
дуже
знадобилася

Нашому заводу «Гідросила» відведено велику роль
реалізацію
у боротьбі за
Продовольчої
програми
5 СРСР. Без його виробів не
* обійдуться ні трактори, ні
комбайни. Крім того, їх застосовують у самоскидах,
Н бульдозерах...
Гідравлічні
Н насоси ми поставляємо баГ гатьом підприємствам сільГ ськогосподарського маши■ нобудування — в Ленінград,
Харків, Челябінськ, Ростов!на-Дону... Останнім часом
у нашій країні і за кордо
ном добре зарекомендував
себе новий трактор
мін
ських
машинобудівників
МТЗ-80. I в ньому — теж
наша продукція.
'
»

■

Комсомольсько-молодіжна
бригада, в якій я працюю,
виготовляє тільки платикдо
І
насосів.
Інші
випускають
В
решту деталей. Взаємозв’яЕ зон між бригадами тісний.
І Тому дуже
важливо,
щоб
усі вони працювали ритмічЕно. Але, на жаль, не завжди
вдається добитися цього. Як
що наш КМК іде із значним
випередженням п’ятирічно
го графіка (на його кален
дарі вже квітень 1934 року),
то є й такі бригади, які не
завжди
справляються
із
завданнями. Нерідно й нам
доводиться
приходити гГа
Lдопомогу нашим сусідам.

Звідки
такі
контрасти?
Насамперед, очевидно, від
ставлення до роботи. Рух

нам,

комсомольцям,

при І

застосуванні індустріальної Е
технології на вирощуванні
цукрових буряків і кукуруд- І
зи на зерно. Торік нам вда- ■
лося
виростити
непогані В
врожаї цих культур.
Нині І
я знову очолив комсомоль- І
сько-молодіжну
ланку буряководів,
а
Володимир .
Куделін — кукурудзоводів. |
Прагнемо зібрати з кожно- І
го гектара
відповідно по и
400 і по 50 центнерів коре- Б
неплодів
і
зерна
квча- |
нистої.
До активу КЛАН можна .
віднести й те, що всі його І
члени мають особисті
ра- І
хунки економії пального та
мастил, коштів на ремонті
тракторів. А от з основами
агротехніки
вирощування,
скажімо, просапних
куль
тур, знайомі
не всі. Тому
й трапляються ще
огріхи
при веденні польових ро
біт.
Є й інші недоліки, котрі
негативно позначаються на
ефективності нашої роботи.
Назву кілька з них. Насам
перед, це низька якість ре
монтних робіт, що прово
дяться
у
спеціалізованих
майстернях. Часто-густо не
вистачає у нас і запасних
частин, гербіцидів. Особли
во гостро відчули ми брак
засобів
для хімічного за
хисту рослин
нинішнього
року.
І все ж ми з оптимізмом
дивимось у майбутнє:
всі
хлопці молоді, працьовиті,
прагнуть якнайшвидше і як
найдосконаліше
опанувати
всі секрети професії. Щоб
почуватися на землі споав-

суміжнинів,
багатоверстат
ників був викликаний необ
хідністю, він — один із
ефективних заходів підви
щення продуктивності пра
ці. І все ж в основі його--душа трудівника, прагнення
зробити більше.
Та. як не прикро, не всі
беруть
наші
суміжники
'
участь у цьому русі. Тому й
виходить, що ми, працюючи
в таких же умовах, як І во
ни.
добиваємося
більших
успіхів. Цьому, насамперед,
сприяє те. що кожному з
нас небайдужа доля не тіль
ки свого особистого завдан
ня, а й товариші по брига
ді. Ми запровадили бригад
ний підряд, налагодили пов
ну взаємозамінність
робіт
ників. перепланували
роз
ззміщення устаткування.
провадили
рацпропозиції,
спрямовані на вивільнення
кількох робітників, а тРкож
вилучення з лінії деяких
верстатів (вони зараз ладіяні на інших дільницях). Ко
жен обладнав своє робоче
місце так, як вимагає науко
ва
організація праці.
—
здається.
чогось нращого
тут уже й не придумаєш.

І все ж успіхи, яких до
бивається КМК, ніяк не свід
чать, що всі проблеми роз
в'язано і резервів більше
немає.
Покищо нас нерідко під
водять ливарники, котрі не
завжди виконують завдан
ня по постачанню заготовок,
а також, буває, допускають

ЖНІМИ

ГОЄПОДЛРРМЬ'.

М. БИ ЦЮК.
групкомсопг КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНОГО
ко
лективу
тракторної
бригади Л'Ь 1 колгоспу
імені Комінтерну.

Онуфріївськнй район.

міг

цет за день—два

перестигнути.

Господарство ж власними силами не

справлялось з його косовицею. Тому

иа допомогу колгоспникам прийшов

кормодобувний

загін

райсільгосптехнікн,

Бобрииеііькоі

очолюваний

ступником керуючого

по

за

автотран

спорту М. 0. Євладенком.

— Поле, на якому нині працює
мо, — розповідає бппгадир А. В. Спдорук, — займає 29 гектарів. До ве
чора думаємо скосити еспарцет і пе
рейдемо на ініпу ділянку.
У загоні дві ланки: для косовиці
-’.еленрї маси та її транспортування.
Ппаїноють кормо тобувннки за мето
дом бригадного підряду.
Ось чергову ХОЛКУ зробив шофер
Юрій Корж. Червоне світло заме
рехтіло пат кабіною комбайна Воло
димира Волошина. Це сигнал того,
то можна під’їжджати черговій ав
томашині і ставати піл навантаження.
— Зайвих переїздів не робимо. —
каже шотЬео Юрій Корж. — Комбай
нери самі регулюють наш рух, подаючн сигнали.
Копмопобувипй загін райсільгосптохвікі) — не лві косарки-плюїцилки,
стільки ж комбайнів лля підбору
валків, шість автомобілів для пере
везення зеленої маси, пересувна май
стерня. радіостанція, автовагоичик.
Загін уклав договір з кількома гос
подарствами району і вже заготовив
більше тисячі тонн сінажу.
В. РИБАК,

На знімку: член механізованого
нормодобувного загону
райсільгосптехніни Анатолій НУЛІШ.
Фото В. КОВПАКА.

Одинадцята п’ятирічка —
не перша в моєму робітни
чому житті. На заводі я вже
десять років. Чотири з них—
членом бюро цехової ком
сомольської
організації.
Мене обрано до складу
облпрофради. Якщо
гово
рити про особистий
вне
сок у виконання п’ятирічки,
скажу: неодноразово перемагала У внутрізаводському
змаганні за звання «Кращий
за професією». Щоб збіль
шити свій внесок, постійно
працюю над підвищєнняла
фахового оівня: цього ро
ку закінчила машинобудів
ний технікум (вечірнє від
ділення).
Чимало моїх подруг та
кож навчається без відри
ву від виробництва. А це__
свідчення відданості справі,
яку обрали на все життя.

м. Кіровоград.

У колгоспі імені Ворошилова еспар

в

брак.
Скоро ці труднощі
буде подолано: на дільниці
вже встановлено два
по
тужні преси, які чіткіше за
безпечуватимуть нас фрон
том робіт.
А найбільше турбує інша
проблема — часті поломки
верстатів і неспооможність
ремонтних служб ШВИДКО і
надійно усунути їх. Справа
в тому, що ремонтників вза
галі не вистачає і ще мало
серед них хороших спеціа
лістів.

Т. ЛИФАР,
фрезерувальниця КМК
Імені XIX з’їзду ВЛКСМ
заводу «Гідросила».

дні гарячі

J

Кормодобувними нашо
го господарства
активно
заготовляють корми для
громадської худоби. Комп
лекси КСК-100 обслугову
ють механізатори Віктор
Козловський, Валентин Хомовиченко і Михайло Іщен- бовують її в траншеї буль
ко. Вони вже скосили 122 дозеристи Олександр Мо
гектари жита, нині збира роз та Віктор Романенко.
Завдяки відмінній орга
ють еспарцет. Комплекси
кормозаготівель
обслуговують 12 автома нізації
них робіт,
неухильному
шин. Соціалістичне зма виконанню технологічних
гання на транспортуванні
вимог закладання кормів
зеленої маси очолюють ми вже припасли
понад
шофери Володимир Ля 2000 тонн сінажної
маси
шенко, Олександр Логви при
річному
завданні
ненко та Андрій Сергі- 3030 тонн.
А ланка кормодобувниєнко.
Безперервним потоком ків, очолювана М. О. Гузаготовила
зелена маса надходить до даліним, уже
місця сінажування. Утрам- понад 50 тонн сіна.

У ЄДИНОМУ
КОМПЛЕКСІ

В

ОПТИМАЛЬНІ

У дві зміни працюють механізатори
нашого колгоспу, зайняті міжрядним
обробітком просапних. Найвагоміших
виробітків добиваються Василь Васке
вич і Микола Зубенко, котрі при нормі
14,5 гектара щодня розпушують
між
ряддя на 16—17 гектарах.

Як і в попередні роки,
комітет комсомолу госпо
дарства оголосив кормо

виробництво сферою своєї
комсомольської
турботи.
Молоді механізатори нині
по-ударному працюють на
всіх етапах зеленого кон
вейєра.

М. ОСАДЧИЙ,
заступник голови прав
ління колгоспу «Друж
ба» по кормовироб
ництву.
Новоукраїнський район.

СТРОКИ
Члени механізованих ланок уже за
вершили обробіток соняшнику на всій
275-гектарній площі.
В. ЦАРЕННО,
головний економіст колгоспу Іме
ні Івана Франка.
Устинівський район.

I стор

2 червня 1983 року

«Молодий комунар»

У сьогоднішнього випуску
«Вітрил», знаємо, будуть І
трохи засмучені читачі —
випускники, для яких не
давно востаннє пролуна
шкільний дзвінок, Але ні
зміну печалі від розставання зі школою приходнії
радість від зустрічі із са
мостійним життям. Займут»
свое місце в табелях екза
______________________
менаційні оцінки, буде вру- —
чено букет найкращих кві
тів улюбленому вчителеві, стихне заключний акорд випускного
вальсу, і перед вами — сто доріг. І тим хлопцям і дівчатам,
які вже знайшли серед них одну, і тим, у кою вибір ще по
переду, бажаємо успіху! Раді привітати і нове покоління чи
тачів нашої сторінки, котрі вже можуть вважати себе стар
шокласниками. Сподіваємося, друзі, що у вас викличуть інте
рес публікації «Вітрил», що своїми листами ви допоможете
зробити їх випуски цікавими і ближчими вам.

СТО ДОРІГ — ОДНА твоя

Ця «нежіноча»
професія
Часто читачі (до речі, більшість з ник — дівчата),

запитують, як стати працівником міліції. З прохан
ням розповісти про свій шлях до професії, а заразом

і відповісти на листи Ольги Кравчук з Олександрій
ського, Люди Ступаченко з Вільшаїїського, Галини
Кармазановської з Головаиізського і Ніни Фотескуз

Устинівського районів мн звернулися до працівника
інспекції у справах неповнолітніх Ленінського району
Світлани Михайлівни Новак. Осі. що вона розказала:
— Зараз важко сказати,
копи мані прийшла думка
стати міліціонером, Пам’ягаю, ще а дитинстві була з
захопленні від міліцейської
роботи, її складних пошу
ків. Основне в професії мі
ліціонера — відповідаль
ність за спокій, щастя ти
сяч людей.
Працівник радянської мі
ліції, вважаю, людина особ
ливого складу характеру,
високих ідейних принципів.
Ці риси можна сміливо від
нести й до жінок, що пра
цюють в органах М8С.
Зсі мсї спроби вступити
до Волгоградської вищої
слідчої школи закінчували
ся невдало. Два рази на
правляла документи в цей
навчальний -заклад, і різно
стільки разів мені їх по
вергали^ Пішла працювати
секретаре «-друкаркою
в
інспекцію в справах непов
нолітніх. Звідти знову
ви
рішила
вступати — цього
разу до школи міліції. Ме
ні пощастило, я стала уче
ницею
Івано-Франківської
спец'аіть.-юї середньої шко-

Майже однакові листи
надіслали восьмйкласилки з села Розсохуватця
Нозоархангельського ра
йону, учениці 10 класу
Головківської середньої
школи Олександрійського
району і восьмикласни
ця Валя С- із Комиаиіївського району: «Вчитель
ка даремно знизила Ми
колі оцінку з поведінки
лише за те, що він при
вселюдно тримав за руку
свою подругу. Шкільна
дружба збагачує духов
но і допомагає у навчан
ні — адже не хочеться
осоромитися перед ЛЮДИ
НОЮ, з якою товаришу
єш»- А от дев’ятикласни
ця
О. ПІашло з с.
Куцеволівки
Онуфріївського району пи
ше: «Вчительці спочатку
слід було зробити Ми
колі зауваження». Отже,
не вважає поведінку дру
га С. Л. бездоганною. І
вже майже звинувачує
обох «потерпілих» деся
тикласниця Долняської
СШ № 1 С. Т.: «Хай би
ці школярі на вулиці не
поводилися так розв’яз
но». Але й вона проти
трійки...
Коментар заступника

ли міліції
М8С СРСР.
Че
..............
рез два роки після її
за
кінчення повернулася в ін
спекцію, де стала
працювати з «важкими»
підлітками.
Добре допомогли знання
права, психології, педагогі
ки, отримані з міліцейській
школі. Та все ж з метою
підвищення
педагогічних
навичок, удосконалення дос
віду вирішила вступати до
Кіровоградського
педаго
гічного інституту, в якому
нині навчаюся
на 4 курсі
історфаку.
Часто мені допомагає з
роботі начальник інспекції
у спрасах неповнолітніх Во
лодимир Іванович Синєок,
Для мене він взірець
не
звичайного терпіння, тонко
го розуміння людської ду
ші, професійної майстер
ності.
І кожна без двійок закінчена чверть, кожен
слааний вчинок та добра справа моїх підопічних — то
неззичайна радість для ме
не. Бо вбачаю з
цьому
якусь частку і своєї праці.

Згадуються нині найважли
віші перемоги.

...Вперше зустрілася з Валерісм Хоміним, коли той
буз 12-річним
хлопчиком.
У нього було негаразд у
сім ї. Жив із матір’ю та віт
чимом, який погано ставився до нього. Поступово,, З
великою обережністю
Іна
магаг.ася
дозідатися,
іщо
його цікавить, хвилює. Кож
ного разу знаходила в ньо
му зсе нозі
чудові риси.
Так, Валерій був допитли
вим, любиз техніку, захоп
лювався радіоелектронікою,
проте за сімейними обста
винами не маз. змоги сер
йозно зайнятися цією спра
вою. Але ось «ЧП».
Кра
діжка. І причетний до неї
д^ері
. їй. Виявилося, основну роль зіграли друзі, під
. вллизом яких Валера пішов
на ганебний вчинок.

Пр и Олександрі її сь ко му
народному краєзнавчому
музеї активно діє загін
червоних слідопитів «По
шук». Під керівництвом
І. А. Шульга школярі ве
дуть велику дослідницьку
роботу, відкриваючії все
мові сторінки історії рід
ного краю. Вони зустріча
ються з ветеранами Вели
кої Вітчизняної війни, виз
волителями нашого міста,
їх руками створено музей
бойової славі? в міському
Палаці піонерів. «Терпля
че збирайте відомості про
тих, хто загинув за себе і
за вас. Не було безімен
них героїв» — ці слова
Юліуса Фучіка стали де
візом «Пошуку».
Кожна зустріч з ветера
нами — це і урок мужнос
ті, і нагорода за щоденну
копітку роботу. На одну

НІХТО

ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ

ДІЄ ЗАГІН
СЛІДОПИТІВ
з таких зустрічей, що від
булася нещодавно в му
зеї, пршї’шов ветеран вій
ни, колишній в’язень фа
шистського табору смерті
Федір Миколайович ГІлогнір. Він згадав свою мо
лодість, розповів слідопи
там, як потрапив у «Бухсивальд». Нескорені пат
ріоти, громадяни різник
країн боролися і в тик
жахливих умовах, об'єд
нувалися в
інтернаціо
нальні групи опору, допо
магали один одному вис
тояти.

КОНСУЛЫПУНКТ
«ВІТРИЛ»
Восьмикласіїиці
Люда
■ Хрієнко та Олена Бєліиська із села Подорожньо
го Світловодського райо
ну мріють про спсціалькість технолога харчосої
промисловості.

Шість років
знаходився
він під наглядом інспекції
у
справах
неповнолітніх.
Закінчив восьмирічку № 7,
вступиз до Кіровоградсько
го кулінарного
училища.
Працюзаз у закладах громадського харчування міста
юнак
Саітлозодська. Нині
проходить службу в лавах
Радянської Армії, де покагромадязав себе гідним
нином нашої країни, надій
ним захисником Вітчизни,

Дівчата, на Україні та
ких навчальних
закладів
чотирнадцять,
приміром,
у Дніпропетровську, Пол
таві, Сімферополі, Харко
ві, Сумах. Ось адреса Дні
пропетровського техноло
гічного технікуму: 320046,
м.
Дніпропстровськ-46,
просп.
К. Маркса,
76.
Вступні екзамени:
мате
матика (усно),
російська
мова (диктант).

А дівчаїам, які бажають
пов'язати своє життя з мі
ліцейською роботою, рад
жу ретельно обміркувати
свій вибір. Чи зможете ви,
шановні випускниці, витри
мати всю напруженість не
легких буднів міліції, чи не

бракує вам принциповості,
цілеспрямованості? Якщо ж
рішення ваше тверде й ос
таточне, вступайте до спе
ціальних міліцейських шкіл
в Івано-Франківську, Львові
та інших містах республіки.

Бажаю успіху!

❖

Під час обласного фіналу Всесоюзної військовоспортивної гри «Зірниця» відзначились юнармійці
Світловодсьної СШ Ні 4 Євген Цемах та Сергій
Супрун.
На знімку:
юнармійці Євген ЦЕМАХ та
Сергій СУПРУН.
Фото В. ГРИБА.

------------------------------------------ — огляд пошти--------------------------- --------------------

завідуючого
обласним
відділом народної осві
ти С. М- Якубовського:
— У тому, ЩО Двоє
друзів разом прогулю
валися, немає нічого недозволеного. Але С. А.
не пише, коли саме їх
бачила класний керівник.
Згідно зі Статутом сере
дньої загальноосвітньої
школи
восьмикласники
мають бути вдома до 21
години, щоб батьки не
хвилювалися за них. Вчи
телька мала
підстави
пред'явити претензії Ми
колі, якщо зустріла йо
го пізніше вказаного ча
су. Погоджуюся з тим,
що в такому випадку
треба було тактовно по
говорити
з хлопцем,

перш ніж
виставляти
оцінку. Але й питання
про її зниження вирішу
ється не самочинно вчи
телем, а на педраді і при
згоді активу класу, Ос
кільки з листа дівчини
незрозуміло,
ЧИ
мали
місце ці моменти, то
звинувачення на адресу
вчительки здаються де
що передчасними.
Тепер щодо самої трій
ки. С. А. вжила це слово,
очевидно,
за старою
звичкою — раніше спра
вді практикувалася п’я
тибальна система оцінки
поведінки школярів. Ни
ні ж існують лише оцін
ки «зразкова», «задовіль
на«
й «незадовільна».
Якщо Микола має «за-

Ф

Ф

Добршї день, дорога ре
дакціє! Навчаємося мн у
Дми’трівській
восьмиріч
ній школі № 2, в сьомому
класі. Вчимося добре. Ще
з раннього дитинства мрія
ли стати медсестрами...

ПОГЛЯНЬТЕ, ХТО ПІШОВ...»
У минулому випуску «Вітрил» 26 квітня цього року
були надруковані листи С. А. з Кіровограда «Трійка
за дружбу?» і Оксани В. з Олександрії «Джинси,
шкірянка і... гарбузове насіння». Дві дівчини зверта
лися до читачів Із різними запитаннями, які, проте,
виникли з однієї проблеми — поведінки учнів у громадських місцях. Тому п іайже всі старшомасІ,,ІКИ» нкі
написали до редакції, и недопилися одразу з приводу
обох публікацій. Розбір пошти почнемо з відгуків на
першу.

Л голова ради загону
червоних слідопитів ком
сомолка В. Портянко роз
повіла про подвиг генера
ла Карбпшсва, який у фа
шистській
катівні
був
прикладом стійкості. Но
го
не
скорила
навіть
смерть. Червоні слідопити
читали вірші постів — в’яз
нів таборів смерті. Звуча
ли мужні рядки Муси
Джаліля, що й сьогодні
кличуть на боротьбу з фа
шизмом.
О. ЕРЛІК.
м. Олександрія.

довільну», то хай особли
во не засмучується. У
тому ж Статуті школи
сказано: «Така оцінка з
поведінки
не повинна
розглядатися як надзви
чайна подія». Її мають
більшість учнів.
До розмови про шкіль
ну дружбу хочу ще до
дати, що з нового нав
чального року у восьмо
му класі вводиться курс
«Гігієнічно і статеве ви
ховання учнів». Серед
ряду інших там розгля
датиметься
й питання
стосунків між хлопцями
й дівчатами, що, думаю,
сприятиме
уникненню
непорозумінь
із цього
приводу між педагогами
і їх вихованцями. Однак
і без того школярі мають
дбати про те, щоб своєю
поведінкою
справляти
приємне враження
на
оточуючих.

Протилежне сражения
залишила у всіх наших
читачів поведінка опи

саних Оксаною В. дівчат.
«Ці модниці насмітили
на вулиці і тим самим
проявили невихованість
і неповагу до людей», —
пише Людмила С. із Компаніївського району. «Як
добре,— а це вже рядки
з листа згаданої О. Шашло,— що наш класний ке
рівник Галина Павлівна
багато говорить з нами
про наш зовнішній ви
гляд, звички, готує мате
ріали, за якими учні про
водять лекції і збори на
що тему». Самим органі
зувати диспути, бесіди
про культуру поведінки
радить
однокласникам
Оксани В. Пїуіідріна з
с. Володимирівни Знам чеського району. Вона
ж торкається й питання
про джинси: «Вважаю, що
дівчині більиіс до лиця
плаття, яке підкреслює її
ніжність, тендітність». З
протилежних позицій до
підбору одягу підходить
с. і. із Долішської.

Повідомляємо
адресу
Олександрійського медич
ного
училища:
317900,
/л. Олександрія, вул. Першотравнега, 31«А». Вступ
ні екзамени — математи
ка (усно), російська мова
(диктант).

Коментар
бовського:

С. М. Яку-

— Бачу, в багатьох лис
тах згадується приспів я
«По одежі зустрічають».
Тобто, що
часто перші
висновки
про людину
роблять з її манери одя
гатися, триматися, роз
мовляти. «Погляньте, хто
пішов!» — чуєте ви іно
ді на свою адресу. Но
спішіть сприймати це як
схвалення вашому фір
мовому вбранню. Може,
то вигук осуду? Прос
тежте за собою: чи на
дуже голосно ви сміє
тесь, чи не надто різко
жестикулюєте, ЧИ не КИ-І
нули папірця або луш«
пиння мимо урни? А, мО«
же, на ваших джинсах
пришиті етикетки із зоб

раженням
й написами
сумнівної
естетичності»
Тоді зауваження оточую*
чих і вчителів ЩОДО ВА
ШОЇ зовнішності цілком
справедливі. Якщо ж і>
цим у вас усе в порядку,
то вдягайте джинси нЛ
екскурсію,
в турпохід,
удома, на вулицю, а на
уроки,
екзамени
при
ходьте у шкільній формі.
Н. ДАНИЛЕНКО.

2 червня 1983 року _____ __________________ .____ «Молодий комунар»

З сторв

^«СУПУТНИКУ» — 25

ЗА МАРШРУТАМИ
МИРУ | ДРУЖБИ
Популярність У Мільйонів

радянських

і зарубіжних

юнак.в та д.зчат завоювало бюро міжнародного моло

діжного туризму «Супутник» цк 8ЛКСМ, яке відзначає
своє 25-річчя. Напередодні пам’ятної дати про його
на прохання кореспондента ТАРС розповів
перший заступник голови цієї організації І. Джазелідзе.

діяльність

— Бюро створено че
рез рік після запуску в
Радянському Союзі пер
шого штучного супутника
землі, ЯКИЙ облетів усю
планету. І символічно, що
наша організація, покли
кана розвивати контакти
радянської молоді з ро
весниками за рубежем, ді
стала назву «Супутник».
Ось деякі цифри і фак
ти, які відображають мас
штаби нашої роботи сьо
годні: щороку за путівка
ми бюро
подорожують
близько п'яти мільйонів
радянських та іноземних
туристів. Справді масовою
стала всесоюзна експеди
ція «Моя Батьківщина —
СРСР», яку ми проводи
мо.
Значно зросла і мате
ріальна база туризму для
юних. Ми маємо 23 міжна
родних молодіжних цент
ри, табори і готелі, прий
маємо зарубіжних гостей
у більш як ста містах краї
ни. І ще одна деталь:
важливим аспектом у' на
шій діяльності стала ак
тивна участь у заходах
міжнародного
бюро по

РВВЕЕНИКЫ

МЕЛОДІЇ
сонячної
ДОБРУДЖІ

тУРІізму та обмінах моло
ді (БіТЕЖ), яке діє при
ВФДМ.
Рік у рік розширюється
географія подорожей, де
далі різноманітнішими ста
ють їх форми. Нині юнаки
і дівчата нашої країни
виїжджають у складі ту
ристських груп майже в
сімдесят держав на всіх
континентах.
Велику увагу приділяє
мо організації подорожей
по нашій країні. Вони ма
ють здебільшого тематич
ний характер. Так, органі
зовуємо спеціалізовані по
їздки, програми яких відо
бражають знаменні дати і
події в житті нашого на
роду. Цього року, напри
клад, у Курську та Бєлго
роді
пройдуть зустрічі
правофлангових пошуко
вої експедиції «Літопис
Великої Вітчизняної», при
свяченої 40-річчю розгро
му фашистів на Курській
дузі. Десятки тисяч юна
ків і дівчат візьмуть участь
у роботі шести всесоюз
них героїко-патріотичних
клубів.
Поїздки по зарубіжних і

Валерій ГОНЧАРЕНКО
всесоюзних
маршрутах
«Супутник» дедалі ширше
використовує як заохочен
ня за ударну пращо і від
мінне навчання. Щороку
більш як ЗО тисяч моло
дих передовиків здійсню
ють їх безплатно, а бага
тьом вручаються пільгові
путівки.
Багатьма цікавими по
діями буде відзначений і
для радянської молоді ту
ристський сезон-83. У залі
кові книжки
учасників
експедиції «Моя Батьків
щина — СРСР» включено
більш як 10 тисяч об’єк
тів — пам'ятні місця, най
важливіші
економічні і
культурні центри, унікаль
ні географічні і кліматичні
райони країни.
Як і раніше, найбільш
популярним видом туриз
му залишається водний: по
ріках, озерах і морях за
плановано більш як 300
круїзних рейсів. Один з
них, до речі, вперше про
водиться спеціально для
молодожонів.
У далекі авіаподорожі
вирушають у ці дні вели
кі груші дітей з районів
крайньої Півночі, Сибіру і
Далекого Сходу. Для них
«Супутник»
організував
туристсько - оздоровчі по
їздки на південь країни.
Готуються с дорогу вчи
телі і працівники
до
шкільних закладів, пред
ставники колективів все
союзних ударних комсо
мольських будов і тварин
ники — учасники зустрі
чей по обміну досвідом.
(Кор. ТАРС].

пилли*
ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

Той суоогній день запа
м'ятався нооомиргородцям;
З творчим звітом до них
приїхав колектив — лауреат
першого всесоюзного Фес
тивалю самодіяльної худож
ньої творчості трудящих,
володар двох великих золо
тих медалей, самодіяльний
народним оркестр народних
інструментів
Кіровоград
ського ооласного оудинну
вчителя.
В районному
будинку
культури зібралися любитеЛі музичного та хорового
співу. Тепло сприймали во
ни кожен виступ аматорів
у програмі концерту — тцо.
ри російської, зарубіжної
класики, українські, росій
ські народні пісні, інстру
ментальні твори радянських
композиторів.
В зал линуть чарівні зву
ки < Галопу* із сюїти Д. Кабалевського
«Комедіанти*
Присутні були вражені май
стерністю, високим профе
сіоналізмом виконання. Рев
но. що художній керівник
Ігор заруоа та диригент Ми
кола Чор'иобай наполегливо
працюють з оркестрантами,
розкривають перед ними
«.секрети* творчості видатного радянського компози
тора.
Музика, як і пісня, як і
художній твір, кожного посвоєму хвилює, та й кожен
її розуміє
по-своєму. Ціл
ком можливо, що деякі речі
більше вдалися виконавцям,
деякі — менше. Та це —
творчість. Головне, на нашу
думку, то, що колектив са
модіяльних митців у твор
чому пошуку.
В. ШУЛЬГА,

Досвіду—
масову
прописку
З 24 по
26 травня □
м. Кіровограді відбувся се
мінар журналістів систе
ми
Мінсільгоспмашу, в
якому взяли
участь ре
дактори
багатотиражних
газеї і радіомовлення га
лузі
тракторного і сіл»ськогосподарського матинобудузаиня
та Кірово
градської області, праців
ники технічного упрзвлігіі
на
міністерства і його
прес-центру, ЦК
проф
спілки робітників автомо
більного, транспортного і
сільськогосподарськ ого
машинобудування, корес
понденти
республікансь
ких і місцевих
засобів
масової інформації, відпо
відальні
працівники Ле
нінського райкому партії
м. Кіровограда, міськкому
і обкому Компартії Украї
ни.
Учасники семінару обго' І ворили питання удосмонзі І лен.ня пропаганди передо
вого досвіду галузі у просі, по телебаченню і радіо.
Адже сьогодні тракторне і
І
сільськогосподарське ма|
шинобудузання — це одна
з головних галузей агро
промислового
комплексу
І країни, понлинаних зроби
ти вирішальний внесок у
виконання
Продовольчої
програми СРСР. І Щ°б шн
був вагомішим, трудівни
ки Мінсільгоспмашу ціле
ТІЛ ЗНІМКАХ: ХЛІВ-СІЛЬ
спрямовано
працюють з
друзі з Болгарії перебу
ГОСТЯМ: ВИСТУ
передовим досвідом, праг
вають в містах і селах об ДОРОГИМ
ПАЄ ФОЛЬКЛОРНИМ АНнуть добитися його масо
ласті, де виступають з САМЛЬ ОКРУЖНОГО ПРОФ.
вої прописки.

Ч.® ІЛЬКА днів тому учаспики
самодіяльного
народного танцювального
ансамблю «Колос» Пала
цу культури імені Жовтня
та «Ятранчнка» — будин
ку культури імені Калінізустріли
на — гостинно
своїх колег з окружного
•
будинку
профспілкового
культури імені Д- Благос
на, що в місті Голбухіп
Народної Республіки Бол
гарії. Зустріч перетвори
лася па справжнє свято
дружби.
Гості з Болгари з часу
прибуття на КіровоградІЦНІїу побували в музеї
імені М. J1. Кроппвппць- концертами, зустрічаються
кого, зустрілпся з курсан- з трудівниками.
тами Кіровоградського впС. ПЕТРЕНКО.
училища
того льотіюго
------ -. ...
цивільної авіації, здійсни
ли екскурсію по обласно
му центру. Потім у залі
обласної філармонії - воші
дали концерт, який при
святили дружні між містами-побратнмами
1 олбухіпим і Кіровоградом.
Глядачів глибоко вразили
й захопили танцювальна
сюїта
«Добруджанськпи
настрій», обрядові, жар
тівливі, жіночі танці різ
ких областей
Болгарії,
пісні у виконанні Ганки
Тодорової та Радкп Ада
мової. Вдячні кіровотрад
ці піднесли учасникам ан
самблю та його худож
ньому керівникові Хрисю
Христову букети квітів,
нагородили артистів бурх
ливими оплесками, Піші

СПІЛКОВОГО
БУДИНКУ
КУЛЬТУРИ МІСТА ТОЛБУ.
ХІНА ІІРБ.
Фото В. КОВПАКА.

на перебинтовані голови,
груди, руки, райдужним
килимом стелилися під за
пиленими важкими сол
датськими чобітьми.
Квашнн, вибравшись із
цього щасливого потоку,
ззернуи у вузьку тиху ву
личку. Пройшов
кілька
кроків і нараз остовпів.
/МИМО ньоіо вели поло
неній фашистів.
Вони
йшли, низько опустивши
голови на груди і їхні потршані заяложені мунди
ри ще більше підкреслю
За всі ці роки війни вій вали жалюгідний вигляд
вперше робив
операцію
«завойовників» Європи.
цивільнім людяні, і а ще
Уже в кінці колони він
яку. Все було в такій за
пущеній і критичній фор ненароком глянув на ви
мі, що впору лише оез- сокою Німця і аж здриг
помічно розвести руками. нувся. ьувае ні таке. Цей
Але як же так: принесли вояка иув настільки схо
молодій людині таку ра жий на того льотчика-аса,
дісну звістку, а вона по якого 1941 року підбили
винна померти? Та саме наші зенітники на очах у
ж їй будувати наш завт Валентина Івановича, що
він мимоволі не відводив
рашній день.
погляду від незграбної
1 знозу в хід
пішли постаті полоненого, аж по
скальпель, ножиці... Бій ки той зовсім не зник з
за життя тривав не одну очей.
годину.
Лікар прихилився спи
(Зараз Галина К- живе ною до шорсткого стовбу
в Житомирській області. ра каштана, У пам’яті
Часто пише листи Вален сплив спекотннй день гріз
тину Івановичу, які зав
ного літа 1941 року.
жди починаються одними
... Того ранку їхня час
і тими словами «Незабут
ній мій рятівнику, доро тина вступила в невелике
українське село, де уже
гий лікаре...»).
встигли «погосподарюва
Через кілька днів мед ти» гітлерівські головорі
санбат, де служив майор зи. Де-не-де із обчухраних;
Квашия, перебрався
на осколками садів визирали
станцію Козятин.
Наші обгорілі димарі печей. Се
війська очищали від гіт ред яскравих квітів, роз
лерівської погані міста і кинувши нерухомі рученя
села Країни Рад. Набли та, лежало п'ятирічне дів
жався день Великої Пе ча, широко розплющеними
ремоги.
очима
вдивляючись
у/’
бездонне, тривожне небо, •
— Та що ж це робить-'
ся, товаришу воєнлікарю?.
— поруч загозорив сані
тар їрохим Усенко, — у
дітей стріляють. Чи вони
не люди?
— Звичайно, ні.
Велика Вітчизняна наб
— А хто ж?
лижалася до світлого дня
— Фашисти.
повного розгрому гітле
І саме в цю хвилину ні
рівських армій, які тепер
були схожі на смертельно би вродився на обрії хрес
пораненого звіра, що в татий чорний коршун. Фа
передсмертній агонії ко шистський літак швидко
нав у чорному лігві Бер шугонув униз і почав з
розстрілювати
ліна. Землею переможно кулеметів
крокував
довгожданний обоз із пораненими. Зчи
травень, високо піднявши нилася безладна стріляни
Червоний прапор визво на, почулися передсмертні
зойки...
лення.
Гітлерівський ас робив
День Перемоги Вален
тин Іванович Квашин зу усе нозі кола, буквально
стрів у невеличкому че впритул прошиваючи свин
хословацькому
містечку цевою стрічкою кущі, за
Пласі неподалік від Пра якими лежали наші бійці
ги. Звістка про Перемогу і ті селяни, що вціліли
світлою радістю пронизу після минулого бомбарду
вала все єство фронтово вання.
Кулі, насвистуючи свою
го хірурга і ясніла на об
жахливу мелодію, впива
личчі усмішкою.
Вуличками містечка, ру лися темними цятками в
стовбури дерев,
хались підтоптані старики, товсті
молодиці, дівчата і під буквально зрізали моло
літки. Майже кожен з них денькі гіллячки юних яб
лунь.
щось тримав у руці/
— Товаришу, товаришу,
1 тут нараз ударили па
— смикав за рукав Ква ші міномети. Фашистський
шина якийсь сивоголовий льотчик почав швидко на
добродій у поношеному бирати висоту, але була
піджаці і старанно зав'я уже пізно. Із фюзеляжа
заній рябій краватці, — хрестатого
чудовиська
візьми,
дорогий
това масною стрічкою зав'ю
ришу...
нився чорний дим.
Літак димів і втрачав
І він тицяв у руки лі
кареві склянку, яку щой висоту. Раптом від нього
но наповнив густим до відділилась біла цятка і
машнім вином із невелич вибухнула легким купо
лом над берегом степової
кого бутлика:
— Хай живе наша друж річечки.
Парашутист приземляв
ба! Хай буде мир! — ви
гукнув старий і першим ся неймовірно довго. Його
випив, цим ніби даючи чекала суворі автоматни
відтісняючи
зрозуміти, що питво доб ки, плечем
роякісне.
якоюсь діда, що 'рвався
— Щастя на великій до фашистського льотчи
землі! — схвильовано ска ка, хрипко вигукуючи:
— Дайте мені його... За
зав
майор і пригубив
що він мою внучку вбив?
склянку.
Чехословацькі
дівчата Я його своїми руками.»
радянських воїнів засипа
[Закінчення б* де]ли квітами, які падали їм

Продовження.
Початок
59, 60, Ы, 64.
— Ну от що, досить ба
зікати. Де стара/
— Та ось я, голубчику
дохторе, — баба пряма з
порога, мов
засушений
грибок, вкотилася до кім
нати і ледве не впала до
ніг Квашнна.
Дочку старенької, вісім
надцятирічну
Галину
К.
через нілька
хвилин до
ставили
в медсанбат. У
хворої два дні тому лоп
нув апендицит. І тут лікар
Квашин уже не
стільки
надіявся на ев’й
досвід,
скільки на молодий орга
нізм дівчини.

у

В. ПЕТРЕНКО.

5» Радість

із сльозами

на очах

4 стор

2 червня 1983 року

«Молодий комунар»

ХТО БУДЕ
У ФІНАЛЬНІЙ
СІМЦІ?

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ [ ВСІМ!
Підбито підсумки
соціалістичного змагання на
крашу постановку фізичною виховання в загальиооевітніх школах Української РСР за 1982 рік. Серед
інших трьох сільських восьмирічних шкіл республіки
спеціальним дипломом Міністерства освіти УРСР і
республіканського спорткомітсту нагороджена Сасівська восьмирічка Компаніївського району.

У ПОШУКУ
Учитель
фізкультури
Володимир Качаненко на
родився і виріс у нашо
му селі.
Вступив на фа
культет
фізичного вихо
вання
Кіровоградського
педінституту імені О. С.
Пушкіна. Здобувши вищу
освіту,
ось уже другий
рік працює в Сасівці.
Ще
жодного разу не
було так, щоб Качаненко
проводив уроки без доб
ре продуманого конспек
ту. І заняття проходять у
нього на високому рівні,
цікаво.
Ефективно працюють у
школі спортивні секції з
баскетболу, футболу, во
лейболу, настільного те
нісу,
загальнофізичної
підготовки. Чимало ува
ги приділили
створенню
спортивної
бази: с фут
больне та гандболоне по
ля,
сектор для стрибків
у довжину і висоту, сиуга перешкод.
Основою
основ
усієї
оздоровчої і фізкультур
но-масової
роботи стзв
комплекс ГПО.
Щороку
учні школи після медич
ного
огляду
складають
нормативи.
Велику роль у пропагу
ванні комплексу відіграє
наочна агітація.
У кори
дорі школи є стенд «Від
значка ГПО — до олім
пійської медалі». Тут —
нормативи всіх
ступенів,
помісячний графік скла
дання нормативів, склад
комісії ГПО та план її ро
боти,
календар масових

оздоровчих заходів,
по
ложення
про
змагання
комплексу ГПО. Діти зна
ють, які у них показники
на минулорічних стартах
І на
що треба звернути
увагу
при
дальшому
складанні
нормативів.
Найкращі
здобутки
з
комплексу ГПО в четвер
токласників Валерія Бицюри,
Юрія Погрібного,
учнів сьомого класу Оле
га Михайленка,
Костян
тина
Руденка,
Світлани
Каращук, випускниць Ла
риси Качаненко,
Лариси
Марийської. Саме завдя
ки таким спортсменам на
всіх районних змаганнях
збірна
школи
завжди
виступає вдало.
Дуже
популярний се
ред школярів баскетбол.
Цього року наші дівчат
ка стали чемпіонками ра
йону, хлопчики були дру
гими.
Вагомі успіхи з гандбо
лу і футболу.
'
У квітні цікаво пройшли
районний фінал «Стартів
надій» та змагання з пі
онерського чотириборст
ва «Дружба».
Тут наші
учні теж були серед при
зерів. В усьому цьому й
заслуга
колективу
фіз
культури,
очолюваного
здібною
спортсменкою
восьмикласницею Натал
кою Орловою.

О УВАЖНО стежив, як
багатоборці ГПО ме
тали гранати.
Мимоволі
зацікавився
невисоким
кремезним спортсменом.
Його техніка кидка була
кращою, ніж у інших сіль
ських багатоборців ГПО,
а звідси і сталі результати — 52, 51, 55 метрів.
Це — Валерій Доценко,
вчитель фізкультури Злинської СШ № 1 Маловисківського району, канди
дат у майстри спорту з
багатоборства ГПО.
...З дитинства Валерій
захоплювався бігом, пла
ванням. Серед ровеснинів
і багатьох старших това
ришів не мав собі рівних у
цьому. Коли після восьмо
го класу потрапив у Кри
ворізьке гірниче технічне
училище, вирішив серйоз
но зайнятися спортом. Записався в секцію вільної
боротьби. Два роки пере
магав на обласних змаган
нях, а на юнацькій пер
шості
республіки посів
четверте місце. Став пер
шорозрядником. Після учи
лища — служба в армії. І
знову Валерій не розлу

чається зі спортом. Відві
дував
секцію класичної
боротьби. Тут Доценко та
кож досяг висоних резуль
татів: на першості
Кир
гизької РСР був призером,
став першорозрядником.
Після армії вступив на

ГПО НА МАРШІ

ЙЛЕШЩО о
фанультет фізичного вихо
вання Кіровоградського пе
дагогічного інституту імені
0. С. Пушкіна,
Закінчивши вуз, дипло
мований спеціаліст, спорт
смен Валерій Доценко при
їжджає у рідне село Злин
ку.

К. СМУЛЬСЬКА,
директор
Сасівської
восьмирічної школи.
Компаніївський

район.

ФУТБОЛ

<* Авангард» — «Зірка» — 4:3
Свій сімнадцятий матч кіровоградська «Зірка» прове
ла в Ровію з місцевим «Авангардом». Поєдинок закін
чився перемогою господарів поля — 4:3.
Турнірну таблицю інші очолюють армійці Одеси, які
у вісімнадцятому турі завдали поразки вінницькій «Ни
ві» — 1:0. У лідерів ніші двадцять шість очок. Па дру
гом}' місці криворізький «Кривбас» — 25 очок, на тре
тьому — «Нива» — 23. А наших земляків випередили
всі команди шостої, української зони — «Зірка» має
одинадцять програшів, 5 нічиїх, один виграш. У свої
порота вона пропустила 24 м'ячі, а суперникам забила
9. Тепер у неї 7 очок, на одне більше в «Дніпра», на
два — у «Фрунзеиця».
6 червня на своєму стадіоні «Зірка» зустрінеться з
чернігівською «Десною».

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Док.
телефільм <Я б у робітники
пішов». 9.15 — концерт на
родної артистки СРСР М. Бі
гшу. 10.20 —
Телефільм
«Зустріч біля високих сні
гів». 1 серія. 11.35 — Пови
нніш. 14.30 — Новини. 14.50
—
Комуністи 80-х. Док.
фільми
«Пропагандист
і
змагання», «Сім днів весни».
«Розповіді
про КОМУНІСТІВ
Сахаліну». 15.35 — Російсь
ка мова. 16.05 — Теленарис
«Бауманці».
16.20 — Кон
церт Державного ансамблю
л*сні
танцю Чуваської
АРСР. 16.50 — Зустріч шко
лярів з двічі Героєм Радян
ського Союзу генерал-пол
ковником авіації В. Д Лаврияенковим. 17.40 — Б. Чаііксвський. Тема і вісім варі
ацій для симфонічного ор
кестру. 18.00 — Ленінський
університет мільйонів. Еко
номна економіка.
18.30 —

Веселі нотки. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Мульт
фільм «Казка про твердий
горіх». 1.9.20 — Фільм-копцерт «Спогади».
19.50 —
Телефільм «Зустріч біля ви
соких снігів». 2 серія ♦Вале
ний час».
21.00 — «Час».
21.35
— Документальний
екран. 22.35 — Сьогодні у
світі.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
Для школярів.
«Сині стрі
ли». 16.55 — Фільм-копцерт.
17.15 — «Країна
комсомо
лів». 17.30 —
Телефільм
«Фокуси
— це просто».
17;45 — «Екран пошани Ук
раїнського
телебачення».
18.00 — Телефільм.
(Кіро
воград). 18.10
— »День за
днем». (Кіровоград). 18.25 —
Оголошення.
(Кіровоград).
18.30 — «Екран запрошу«:».
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 —
«Не дамо
підірвати світ».
•><?«юЄрт
політичної пісні.
-0.30 — «Ставиться питан
ня». Передача друга. 20.45
*На добраніч, діти». 21.00 —
«Час». 21.35 — К. Симонов.
« Іетвертнй».
Телевнстава.
-2.55 — Новини.

«Молодой коммунар» —

Глущенко — також здіб
ний спортсмен, кандидат
у майстри спорту. І До
ценко радів за нього:
— На сильнішого треба
рівнятися!..

А. БЕЗТАКА.
На
знімку:
В. ДО
ЦЕННО на тренуванні.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

д ЦТ (П

програма)

8 00 — Гімнастика. 8.20—
Науково-популярні фі іьми.
8.45 — Телефільм «Онук
Мєшкн».
10.00 — Мульт
фільм. 10.15 — Відгукніться
сурмачі! Н 00 — Літо в лісі,
ї ї зо — Іспанська
мова.
12 00 —
Фільм
— дітям
«Золоті черевички,». 1 серія.
13.05
змагання з спортив
ного орієнтування на призи
Центрального
телебачення.
]3 50 — Фільм із субтитра
ми «Мій ласкавий і ніжний
звір». 15.35 — Новини. 16.00
— Новини. 16.20 — Чемпіо
нат
Європи з баскетболу.
Чоловіки. Матч команд ф|кальної групи. 19.00 — Те
лефільм. 20.00
— Дочірня
казка. 20.15 — На VIII літ
ній
Спартакіаді
народів
СРСР. Теніс. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм
«Гарантую
життя».

тиста РРФСР В. Співакова і
лауреата Міжнародного кон
курсу Ю. Башмета. 10.00 —
Телефільм «Зустріч біля ви
соких снігів». 2 серія. 11.10
— Повніш. 14.30 — Новини.
14.50 — П’ятирічка — спра
ва кожного.
Док. фільми
«Уренгой — Центр. 203-й кі
лометр».
«Над хвилями»,
«Мінус дефіцит».
15.45 —
О. Пушкін. /Євгеній Опєгін».
Літературні етюди. 16.45 —
Один сеанс
у живописця.
Про народного
художника
СРСР В. Орєшникова. 17.15
— Передача до національ
ного свята Італії і Дня про
голошення республіки. 18.15
— Ми будуємо БАМ, 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Концерт Державного акаде
мічного
хореографічного
ансамблю «Берізка». 19.45—
Телефільм «Зустріч біля ви
соких снігів». З серія «Зу
стріч». 21.00 — «Час». 21.35
Фільм «Випадкові
пасажи
ри». 22.50 — Сьогодні у сві
ті.

А УТ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Док.
фільм «Не чіпай мене». 9.20
— Концерт заслуженого ар

10.00 — «Актуальна каме
ра».
10.35
—
Виробнича
гімнастика. 10.45 — Музич
ний фільм. 11.10 — «Зніма
ється кіно».
12.10 — «Га-

3*6050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Лукачарсьного, 36.
Іедеко 61 ЮЗ.

Таким чином, перемож
цю VII зони — команді
СДІОСШ старшого віку,
щоб потрапити у фіналь
ну сімку, слід переграти
переможця четвертої зо
ни—спортсменів СДІОСШ
(Київ).
На кіровоград
ському стадіоні «Піонер»
відбулася перта зустріч
цих команд. На п'ятнадця
тій хвилині матчу Сергій
Степашко красивим уда
ром спрямував м’яч у во
рота гостей. У другому
таймі наші хлопці віддали
ініціативу
киянам,
які
створили кілька загрозли
вих моментів для взяття
воріт. Однак наші юнаки
перемогли — 1:0.
Ю. КАЛАШНИКОВ,
директор СДЮСШ
№ 2.
м. Кіровоград.

Призери—з «Ікара»
Триває спартакіада об
ласної організації ДСТ
«Спартак» серед команд
обкомів профспілок, прис
вячена VIII літній Спар
такіаді народів СРСР.
Серед команд першої
груші найснльнішимп вия
вились
плавці
обкому
профспілки медичних пра
цівників. У другій групі
команд поза конкуренцією
були спортсмени обкому
профспілки
працівників
державної торгівлі.
В
особистому заліку
100-метрову дистанцію з
результатом
1
хвилина
02.9 секунди найкраще про
плив Юрій Новак (медич
не училище, м. Кірово
град).
В. ПЕРЕВЕРЗЄ8,
інструктор
облради
ДСТ «Спартак».

досвід.
проблеми». В. Шопіппм. . 10.55 — Ан
12.45 — К. Симонов. «Четвер глійська
мова
11.25 —
тий». Телевнстава. 16.00 — «Фарбами
рідної
землі».
Повний. 16.10 — «Телепост Про творчість заслуженого
на ударній будові». 16.25— Діяча мистецтв Молдавської
Фотоетюд
«Українська ке РСР Е. Романеску. 11.55 —
раміка». 16.30
— «У май Фільм — дітям. «Золоті че
стерні художника». 17.00 — ревички». 2 серія. 13.00 -оФільм-копцерт.
17.15
— Грає Бошияконич (фортепі
«Старти надій».
18.00 — ано). 13.55 —
Жю.іь Верй.
«День
за днем». (Кірово- Сторінки життя 1 творчості.
і рад).
18.20 — Творчість 14.40
—
Шахова школа.
юних. (Кіровоград). 19.00 — 15.10 — Співає заслужений'
«Актуальна
камера». 19.45 артист
УРСР
І. Яценко.
—
Концерт
симфонічної 15.30 —
Новини. 18.00 —
музики. 20.30 — «Ставиться
Новини.
18.20
—
V Міжна
питання».
Передача третя.
20.45 — «Па добраніч, діти». родний фестиваль тепепро21.00 — «Час». 21.35 — грам про народну творчість
Мистецтво
«П’ять хвилин на роздуми». «Веселка».
Молодіжна розважальна пе Йєменської Арабської Рес
публіки. 18.50 •— Док. теле
редача. 22.50 — Новини.
фільм «Залізниця». 19.05—
А ЦТ (II програма)
Чемпіонат Європи з баскет
8.00 — Гімнастика. 8.20 — болу. Чоловіки. Матч команд
Науково-популярний фільм фінальної групи. 19.45 —:
«Гречка, ппосо,
квасоля і Вечірня казка. Мультфільм
Інші...» 8.35 —
Фільм «Га «МауглІ». 20.00 — ' Чемпіо
рантую життя».
10.00 — нат СРСР з футболу. «ДинйЗустріч школярів з підкорю мо» (Москва) — «Торпедо»
вачами Евересту
заслуже (Кутаїсі). 2 тайм.
21.00 -хними
майстрами
спорту «Час». 21.35 — Ширше кдСРСР
В. Балибердіним 1 ло.
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З перших турів лідер
ство захопили футболісти
СДІОСШ. Перед
останнім
матчем паші земляки иа
очко випереджали
«Таврію» (Сімферополь). У грі
між
цими колективами,
яка відбулася в Сімферо
полі, каші футболісти не
залишили ніяких
шансів
господарям і перемогли —
2:1.

лузь:

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

На украинском языке.

1978 рону на першості
Маловисківського району
з багатоборства ГПО В. До
ценко був поза конкурен
цією — перше місце. Не
було рівних йому й на
першості
облради
ДСТ
«Колос».
_______
У чому
секрет
його успіхів?
— У постійнос
ті, — відповідає
спортсмен. — Не
уявляю свого жит
тя без фізкульту
ри.
Буває
іноді
важко. Але вірю у
високий кінцевий
результат.
Дізнаюся, що у
В. Доценка є роз
багатьох
ряди з
видів спорту. Крім
згаданих, у
уже
нього перший розз
футболу
ряд
і шахів, другий — з пла
вання, хокею, волейболу,
баскетболу, легкої
атле
тики. Він твердо переко
наний: для бадьорості і
здоров’я найбільше дає
комплекс ГПО.
Він за те, щоб нарощу
вати сили в усіх
видах
спорту поступово.
Доценко веде фізкульту
ру в п’ятнадцяти класах.
Вільного часу,
звичайно,
обмаль. Але вчитель усти
гає керувати при школі
секціями спортивної гім
настики, баскетболу, фут
болу. Футболісти, баскет
болісти,
гімнасти — по
стійні призери
районних
змагань.
З ініціативи
молодого
вчителя
б
Злинці було
створено «групу здоров’я»,
яку відвідують близько 50
його односельців.
— Спорт любить уся моя
сім’я, — говорить
Вале
рій. — Дружина також
учитель фізкультури, зай
мається гімнастикою, час
то виходить на кросові
дистанції. А коли народипризвилася ^оньца, то
робнти
чаїв й Світланку
разом з нами ранкову гім
настику, вона вже трішки
бігає, пробує плавати.
Недавно
на
першості
облради ДСТ «Колос» Ва
лерій був другим: його
обійшов слюсар ремонт
но-механічного
заводу
Укрремтресту Олександр

Більше восьми місяців
тривав зональний турнір
юнацької першості УРСР
з футболу. Змагання про
водилися в двох вікових
групах: старша — 1966 —
1967, молодша — 1968 —
1969 років народження. В
VII зоні честі? нашого міс
та захищали два колекти
ви: СДІОСШ і СК «Зір
ка».
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Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.

Друкарня Імені Г. М. Димитровв
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
л
Компартії України
м, Кіровоград, аул Глінни, 3.

