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МРСТО — СЕЛУ

ПОРУЧ З ХЛІБОРОБАМИ
ТРУДЯТЬСЯ СЬОГОДНІ ШЕФИ—РОБІТНИКИ КІРО

ВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ РАДІОВИРОБІВ
Робітники, інженерно-технічні працівники Кіровоград
ського заводу радіовиробів імені XXVI
з'їзду КНРС
вносять значний вклад у виконання Продовольчої про
грами, допомагаючи підшефним колгоспам і радгоспам.
закінчили
Ще взимку ЗО робітників
підприємства
курси трактористів при Кіровоградському .... технікумі
Одержавши
;іомеханізації сільського господарства.
С
свідчення механізаторів широкого профілів, під час вес
няних польових робіт вони працювали на орачці, а та
кож на сівбі ярих зернових, посадці технічних і овоісвих культур та їх обробітку в колгоспах імені Енгельса,
імені Ватутіна і «•Більшовик-»
Устіиіівського району.
При цьому відзначилися- члени ВЛКСМ радиомонтажни
ки цеху № 6 Валерій Орлик і Олександр Галенко, регу
лювальник цеху № 7 Григорій
Черсватсвкю та інші.
Заслужили повагу своєю працею па колгоспних лапах
і радіомоятажник цеху № 6 Євген Ковальов,
слюсар
цеху № 22 Олександр Янковський і тракторист Мико
ла Малий.
Понад 2йЛ трудівників підприємства пліч-о-пліч з тру
дівниками села працювали на прополці овочевих куль
тур у колгоспах імені Димитрова, імені Жовтневої ре
волюції і радгоспі «Третій вирішальний» Новгорода вського району.
Щодня групи ло 50 чоловік приїжджають в радгосп
/•Україна» Маловисківського району. Тут іяврдчани ве
дуть просапку технічшіх і овочевих культур.
Р. МИКОЛАЙЧУК.

СТАНЕ ТРАДИЦІЄЮ
Активно
відгукнулися
комсомольці
та молодь
Новоархангельська на зак
лик
райкому
комсомолу
включитися
в заготівлю
кормів для
громадського
тваринництва.
За суботник і недільник у колгоспі
«•Росія»
заготовлено
10
тонн різнотрав’я.
Косили
трави, як правило, по бтлках, на схилах
ярів, по
лісосмугах — тобто
там,
де неможливо механізоване збирання.
Всю траву
відправлено
на
зелений
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корм громадській худобі.
11а суботнпку та неділь-'
пику особливою ініціати
вою сідзпачнлнся
комсо
мольці
санепідемстанції,
микгоспшляхбуду, рансі.тьгосггуїмії та сільського ко
мунгоспу. Спрана захопи
ла всіх. Вирішили їй при
святити ІНШІ суботи й не
ділі червня.
Так що суботникк та недільники по
заготівлі кормів стають у
Ііовоархаїп ечьську тради
цією.-

Плідно працює колек
тив Кіровоградського про
ектно - конструкторського
інституту грунтообробних
та посівних
машин. Він
прагне дати
сільським
трудівникам якомога біль
ше високоефективних ма
шин, цим самим зробити
вагомий внесок в реалі
зацію Продовольчої про
грами. Відрадно,.
що в
колективі
інституту пра
цює чимало молодих іні
ціативних
конструкторів.
Так, комуніст Сергій Бойченко — завідуючий секТОрОЛА ЗерНОЕИХ СІВбЛОК.
Він — активний
учасник
розробки і конструюван
ня широкозахватних сіва
лок, які мають істотні пе
реваги над
пспердніми:
поліпшено якість посіву,
вища економія посівного
матеріалу,
прискорено
перехід з робочого в тран
спортне положення, ЗААЄНшено кількість обслугову
ючого персоналу. С. Бойченко розрахував компо
нувальні
і
кінематичні
схеми нового пристрою.
«Кр гща машина року»
— під таким заголовком

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

У ТВОРЧОМУ ПОШУКУ
опублікована
замітка в
газеті «Правда Украиньї»
24 травня ц. р. це _ Про
ОЕОчеву сівалку
СО-4 2.
Провідний
конструктор
ЕІдділу овочевих сівалок
Володимир Мазурик та
інженер конструктор
другої категорії Григорій
Мужиковський —
теж
учасники
створення СО4,2. Особливість цісї сівал
ки в тому, що вона об’єд
нує в собі позитивні ЯКОС
ТІ
трьох
попередниць,
Крім того,
нова сівалка
має більшу точність висі
ву, може висівати до 20
різних овочевих культур,
її продуктивність — 3,52
гектара за годину, а еко
номічний ефект
тільки
при використанні однієї
машини складає 3653 кар
бованці.
Микола Головков пра
цює провідним, конструк
тором ЕІдділу кукурудзя
них сівалок. Недавно бу-

— Робота наша відпові
ло сконструйовано і випущено кілька зразків роз- дальна, е основному по
робленої відділом нової в'язана з розумовою пра
12-рядноі сівалки СКПП- цею, — говорить Мі- Го
-12. Нині вона проходить ловков, — тож фізкуль
виробничі іспити в різних тура і спорт стають нам у
луточках нашої країни. В пригоді для підтримання
чому перевага цієї сівал високої працездатності і
ки
над попердницями, міцного здоров’я. Вважаю,
зокрема, СУПН-8? Справа що це сприятиме пояіпв тому, що трактор Т-150 іденню ефективності на
має Еисоку енергонасиче шої конструкторської ро
ність.
Постало питання боти.
м. Головков — голова
про максимальне заван
таження Т-150 широкоза ради колективу фізкуль. . Сам член
хватними
сівалками, в тури інституту.
даному випадку СКПП-12. збірної команди виробни
При цьому продуктивність чого об'єднання «Червона
праці зростає в 1,5 раза; зірка» з баскетболу. А
до того ж нова
сівалка, взагалі в проектно-конст
інституті
крім соняшнику, кукуруд рукторському
зи, рицини
(можливість фізкультурою і спортом
висіву СУПН-8), /ложе ви займаються понад 400 чо
сівати й сою та ' сорго. ловік. Тут є чотири канди
Комуністи відділу куку дати в майстри спорту,
рудзяних сівалок виявили вісім першорозрядників,
високе довір’я
Миног і 25 чоловік мають другий,
Головкову, обравши його а 140 масові розряди.
А. БЕЗТАКА.
своїм партгрупоргом.
ЯКйК'-ій'

ЕКЗАМЕНИ ЗА СЬОМИМ
КЛАС
НАТАЛЯ
ГЛИШКОВЕЦЬ УЖЕ СКЛАЛА. Н.А «4»
ї <5>. ЗДАВАЛОСЯ Б. МОЖ
НА П ВІДПОЧИТИ ДІВЧИН
ЦІ ПІСЛЯ
НАПРУЖЕНОГО
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. АЖ
НІ — ТЯГНЕ
НАТАЛЮ ЗА
СЕЛО. НА ЛУКИ, ДЕ У ЛІТ
НЬОМУ ТАБОРІ УТРИМУЮЧЬСЯ НИШ КОРОВІЇ. "ТАМ
ПРАЦЮЄ ДОЯРКОЮ її МА
МА - ОДНА З ПЕРЕДОВИХ
ТВАРИННИЦЬ
КОЛГОСПУ
./ІСКРА»
ИОВГОРОДКІВСЬКОГО РАЙОНУ, з РАДІСТЮ
ДОПОМАГАЄ ЇЙ НАТАЛЯ.
ХТОЗИА.
МОЖЛИВО. Н
ВОНА. ЯК МАМА.
СТАНЕ
ЧЕРЕЗ КІЛЬКА РОКІВ ДО
ЯРКОЮ.
Фото В. ГРИБА.

Т МЕЛЬНИЧЕНКО.

її З КИЄВА Валерій Горовенко повернувся
надвечір. Заглянув на хвилинку додому, роздав рідним гостинці
і, навіть не переодягаючись, подався
на тракторний стан. До кінця робочої
зміни залишилося ще кілька годин.
Сергій Куделін побачив його пер
шим.
— Хлопці, ланковий! — гукнув до
Сергія Курлова і Григорія Луньова, що
поралися біля силосозбирального ком
байна (тоді, у квітні, саме вступила у
завершальну
фазу підготовка техніки
до «зелених жнив»). — Тепер ідей вис
тачить на цілий рік. Правда, Валерію?
]ой посміхнувся:
•—А що, хлопці, с в мене одна дум
ка...
Торік їхня механізована ланка по ви
рощуванню цукрових буряків виборола
перше місце в радгоспі. По 306 цент
нерів коренів з гектара зібрали кол%сомольці. Результат не такий уже й
високий, але тут, як вважає головний
інженер Степан Сергійович Бакін, обов язково слід враховувати ту обстави
ну, що КЛАН вперше в радгоспі працю
вав без затрат ручної праці.
<— Були в нас і раніше механізовані,
ланки, — розповідає він, — котрі бра
ли на озброєння прогресивний метод
вирощування просапних культур, але
завжди доводилося посилати їм на до
помогу рільників. Особливо під час
формування густоти рослин. А тут

БРИГАДНИЙ ПІДРЯД
«ЗА» «ПРОТИ»
хлопці почали фактичного з нульового
циклу й успішно довели роботу до кін
ця.
ИРЕКЦІЯ радгоспу імені
і.
Рози Люксембург,
головні
спеціалісти не
здивувалися,
ноли Валерій Гороеенко
на загальних зборах механізаторів вис
ловив одностайну думну своїх товари-,
шів: ланка вирішила працювати за ме
тодом бригадного підряду. Забігаючи
наперед, снажу: ніхто не здивувався,
не перечив, це так, але ніхто з керів
ників і не пішов молодила бурякеводам
назустріч.
— Починати слід було з договору, —
погоджується С. С. Бакін. — Економіс
ти ж не проявили належної оператив
ності та, врешті, й відповідальності. Ко
ли ж почалися весняно польові роботи,
братися за цю справу було вже пізно...
Тут с цікавий момент, котрий якоюсь
/лірою характеризує загальну картину
відносин колективів, що прагнуть пра
цювати за бригадним л«.етодом чи вже
працюють, і господарств. Ланка Валерія
Горовенка добивалася переходу на но-
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еу оплату праці — за кінцевим резуль
татом — доти, поки види на Ерожай
були непогані. Весна була дружна, по
верхневий обробіток грунту, сівбу, вне
сення мінеральних добрив і гербіцидів
механізатори
провели" зв оптимальні
строки. Це ЕСЄЛЯЛО певні
г---- надії. Але
низькою
далі сталося непередбачене:
і
виявилася якість посівного матеріалу, а,
значить, і схожість рослин. А тут ще
спека внесла неприємні корентиви у
плани молодих бур'яноводів. Словом,
58. гектарів довелося пересівати. Десь
після цього ентузіазму щодо переходу
на оплату праці за кінцєеи/л результа
том і в ланкового, і в його товаришів
стало значно менше.
Зрозуміти буряков.одів можна: нав
ряд чи врожайність цукристих ниніш
нього року буде високою. А раз так,
то. з матеріального» боку значно вигід
ніше не чекати кінцєеих результатів
своєї праці, а отримувати за кожну з
еинонаних
операцій зокрема.
«..Разом із першим секретарем Бсбринецьного райкому комсомолу Станіславом

Соболем ми довго бесідуємо з членом ме
ханізованої ланки Сергієм Куделіним.
Хлопець із гордістю розповідає про те, яи
трудяться нині комсомольці на заготівлі
сіна, біднається, що зернозбиральний
комбайн, на якому він збирається вийти
в поле, ще не готовий до роботи. ««Зап
частин не вистачає». Коли ж мова знову
заходить про цунрові буряки, враз смут
ніє.
Валерій, правда, дещо почерпнув під
час навчання у республіканській школі
молодих буряководів. але ж цього ма
ло...
А що ж комітет комсомолу радгоспу
імені Рози Люксембург, райком комсо
молу. Хотів я звернутися э цим запи
танням до Станіслава Соболя, але він
випередив:
*
— Тепер розумію, — недопрацювали
л$и. Зраділи, коли дізналися про праг
нення хлопціе (перша ж ластівка?), а да
лі не проконтролювали, не допомогли.
Лише 7 з 358 госпрозрахункових нолєнтиеіо області, що вирощують
куку
рудзу і цукрові буряки, — комсомоль
сько-молодіжні. Мало це, дуже мало. Ад
же вже в нинішньому році ян мінімум
один Танки КМК (базовий для школи пе
редового досвіду) мав бути створений у
ножному районі. Про це. до речі, йшлося
на III пленумі ЦК ЛМСМ України. То ж ли
шається чекати, що момітети комсомолу
активно візьмуться за ціло, допоможуть
опанувати нову форму організації праці
молодим хліборобам. А ті не підведуть.
М. ЧЕРНЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

Бобринецький район.
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ГОСПОДАР
СВОЄЇ ДОЛІ
критерієм
ОСНОВНИМ
оцінки свідомості ро

бітника є його ставлення
до праці. Мова йде про
особисту відпоаідальніс'ь
кожного за
розвиток і
вдосконалення форм со
ціалістичного
змагання,
підвищення трудової і ви
робничої
дисципліни,
ефективності виробництва
і якості продукції, що є
підсумком усієї виробни
чої діяльності як окремо
го працівника,
так і ко
лективу в цілому. Адже
наша партія, вбачає в цьо
му не тільки могутній ва
жіль примноження трудо
вих успіхів, прискорено
го вирішення масштабних
економічних завдань, а й
важливий засіб комуніс
тичного виховання трудя
щих мас.
На фабрику діаграмних
паперів я прийшла у 1978
році після закінчення се
редньої школи № 17. З
того часу на власному
досвіді
пересвідчуюся,
наскільки важливо кож
ному членові с/спільсгва
добре розуміти завдання
не тільки свої власні, а й
країни в цілому. Щодня
треба ставити перед со
бою мету і намагатися її
досягти.
У нас працює школа ко
муністичної праці (пропа
гандист і. О. Лахуня). Які
б питання ми не розгля
дали —
чи
особистий
вклад працівника у підви
щення ефективності ви
робництва, чи підвищенI на рівня знанл учасни
ків соціалістичного
зма
гання,
чи
дотримання
принципів
морального
кодексу будівника кому
нізму — завжди прийде
мо до головного: необ
хідно посилювати вплив
руху
за
комуністичне
ставлення до праці на всі
сторони нашого життя, на
вирішення
завдань, по
ставлених XXVI
з'їздом
КПРС.
Здавалося б, робітники
нашого підприємства не
мають прямого відношен
ня до виконання Продо
вольчої програми, однак
ми вважаємо це й своїм
обов’язком і горді з того,
що можемо вмести вклад
у цю важливу загальнона
родну справу. Минулого
літа у колгоспі «Заповіт
Леніна» наші
товариші
взяли найактивнішу участь
у переобладнанні старого
корівника на силососхо
вище, з великим ентузіаз
мом
молодь
фабрики
працює нині на заготівлі
сіна, сінажу, силосу.
У нашій зміні є молоді
люди, які вже дозіий час
працюють
з
власним
клеймом. Це О. Фвдоренко, В. Бєлєнков, Е. Кубко.
Вони контролюють якість
своєї роботи.
В даному
випадку контролером ви
ступає робітнича совість.
Хіба це не вияв високої
свідомості? Не пряме під
твердження того, що лю
дина—хазяїн своєї долі?
Неабияке значення має
І рівень громадської ак
тивності. Мене наприклад,
обрали головою
групи
народного контролю цеху,
депутатом міської , Ради
народних депутатів, ком
соргом зміни. На надли
шок вільного часу
скар
житись
на доводиться,
швидше — на його неста
чу. Але хіба можу я жити
без цього довір’я?

ДОПО8ІДІ на XXVI
з’їзді
Компартії
України член Політбюро
ЦК КПРС перший секре
тер ЦК Компартії Украї
ни В. В. Щербицький го
ворив про необхідність
створення
культурних
комплексів у районних
центрах. Справа ця не
легка, проте надзвичай
но важлива. І ми на
власному досвіді пере
конуємося
в тому, що
саме культурний комплекс — найбільш ОПТИумоз
мальний варіант
для всебічного розвитку
особи.
Культурний комплекс
нашого селища в основ
ному вже сформовано,
хоч ми постійно ведемо
роботу по його зміцнен
ню та розширенню. По
руч із загальноосвітньою
школою побудували ти
пове приміщення дитя
чої музично*
школи.
Вена забезпечена кадра
ми, технічними засоба
ми, обладнанням. Непо
далік школи,
у затиш
ному парку знаходиться
районний будинок куль
тури, нова тилова район
на бібліотека. Недавно
вступив у дію двоповер
ховий будинок піонерів.
Створення культурно
го комплексу а райцент
рі організаційно оформ
лено спільним рішенням
райкому Компартії Украї
ни та виконкому район
ної Ради народних депу
татів, яким затверджено
тромадсько- координацій
ну раду. До складу ради
входять
представники
партійних,
радянських,
профспілкових,
комсо
мольських
організацій,
керівники
установ, які
об’єднані в культурному
комплексі. Комплекс діє
на базі районнЬго будин
ку культури.
Про роботу культур
них комплексів уже пи
салося в пресі. Я хотів
би розповісти лише про
деякі досягнення кулькомплексу в
т/рного
естетичного висправі
наЙмОЛОДШИХ
ховання
жителів райцентру.
ИСТЕМАТИЧНО відвідую звітні виступи
I
дитячих колективів,
трапляється, що
часто
школа, яка показала нерезультати, напогані
ступного року вже виступає гірше. Чому? Не-

Райком ЯКОМУ, первинні комсомольські орга
нізації Вільшанського району активно допомага
ють юнакам і дівчатам проводити дозвілля зміс
товно і цікаво В районі діє 24 будники культури
і клуби, 21 бібліотека, 6 музеїв і музейних кімнат,
265 колективів художньої
самодіяльності,
які
об’єднують 4168 чоловік. В селах Доброму, До5рянці,’ Вівсяниках, Плоско-Забузькому, Калмазовому та інших часто і з успіхом проходять вечори
відпочинку, концерти, свяга літератури і мистецт
ва, гема пічні вечори
Особлива увага приділяється виробленню у під
ростаючого покоління чітких
ідейно-естетичних
позицій, високих художніх запитів. Книга і кіно,
преса, телебачення і радіо, художня самодіяль
ність — усе цс допомагає комсомольським органі
заціям у виховній роботі.
І
Велику допомогу
в цьому надає і районний
центр естетичного виховання, в якому навчається
120 школярів. Тричі на тиждень приходять сюди
учні І—3 класів Вільшанської середньої школи.
Діти навчаються за програмами музики, хореогра
фії, живопису, театрального мистецтва. Про ді
яльність районного центру розповідає другий сек
ретар Вільшанського райкому Компартії України,
голова громадсько-координаційної ради культур
ного комплексу селища Вільшанки П. О. Космач.

У

Виховувати
творця
має баяніста,
або виЇХаЗ уЧИТЄЛЬ, який був
організатором
художньої самодіяльності. Хто
в цьому винен? Хто зав
годно, тільки
не діти.
Адже дитина може на
вчитися практично всьо
го — її потрібно
лише
навчити. Ь кожній люди
ні з народження закладена здатність до твор
чості. Ця здатність яспроявляєгься
краво
всі діти самі
змалку:
придумують казки, .ігри,
в яких
відображається
процес пізнання навко
лишнього світу. Та часом
дитина,
виростаючи,
втрачає нахил до твор
чості. Визначні педагоги,
діячі мистецтва відзнача
ють, що естетичне став
лення людини до навко
лишнього
середовища
формується
протягом
усього життя, але основ
ним періодом для цього

є
молодший шкільний
вік.
Співати,
танцювати,
малювати діти вчаться з
задоволенням і засвою
ють усе краще й швид
ше, ніж дорослі. І якщо
ми навчимо дитину ро
зуміти красу, якщо ми
навчимо її доброти —
то це обов’язково дасть
могутній поштовх
до
розвитку
особистості
майбутньої людини.
Отож дитину
треба
навчити. А хто це зро
бить? Навчальні заклади
культури готують спеціалістів-виконазців, про
фесіоналів,
викладачіз,
але не педагогіз. Педа
гогічні навчальні закла
ди готують спеціалістів
з основ наук, а випускни
ків
музично-педагогіч
них факультетіз не ви
стачає. Тому й створює
ться вакуум в естетично
му вихованні сільських
дітей.

Наш центр естетично
го виховання
школярів
працює на базі типової
музичної школи. Експе
римент почався
в 1980
році. Всі учні перших,
других і третіх класів
Вільшанської
середньої
школи (яма теж входить
до енладу
культурного
комплексу)
навчаються
в центрі естетичного ви
ховання за рахунон про
довженого дня з чоти
рьох дисциплін — музи
ки, хореографії, живопи
су та театрально-сценіч
ного мистецтва. До про
ведення занять залучає
мо винладачів
дн і якої
музичної школи.
На початковому етапі
навчання в перших—дру
гих класах
всі заняття
проводяться у формі бесіди-гри. У другому пів
річчі в других та третіх
класах заняття все біль
ше по формі стають схо
жими на урок. На дано
му етапі, судячи з прак
8 третики, особливо
тьому класі,
дітей це
дисциплінує,
дає
їм
набувати
можливість
повноцінні знання і на
вички, а педагогові
—
давати дітям
якомога
більше, змушуючи їх ви
являти свої
знання та
уміння в танці, спектак
лі, пісні, створенні ма
кету чи малюнка. Напри
кінці навчального року
відбувається свято мис
тецтв, на якому кожен
клас показує підсумко
ву колективну роботу —
музичний
спектакль,
який включає танці, піс
ні, гру на інструментах
шумового оркестру, еле
менти художньої твор
чості (оформлення спек
таклю, виставки малюн
ків) тощо.
Як готуються уроки?
Години музики
прово
дяться за
програмою
Дмитра Кабалевського—
використовуємо
його
книги «Про трьох китів
та інші цікаві речі», «Ви
ховання розуму та сер
ця», «Як розповісти ді
тям про музику» тощо.
Програма з
живопису
запозичена
з
книги
«Мудрість краси» Б. Йє
менського.
Занятія з
хореографії проводять
ся за програмою підго
товчої групи хореогра
фічного
училища — в

третіх класах, а в пер
ших—других — за про
грамою Е. Руднєзої для
хореографічних гуртків
шкіл. З предмету «Теат
рально-сценічне
мис
тецтво» програми роз
робляємо самі, спираю
чись на книги Ю. Рубіна,
Т. Завадської, Н. Шевелсва «Основи педагогіч
ного керівництва шкіль
ною театральною само
діяльністю»,
«Сюжетні
ігри школярів» та інші.
СЬ УЖЕ три роки діє
естетичний центр. І
роблячи крок за кроком,
нам дооодитьсл стикати
ся з проблемами — при
міщення,
педагогічних*
кадрів, методини викла
дання. Не вистачає спе
ціальної літератури длл
роботи над поурочними
планами, для поповнення
репертуару — дитячих
опер, музичних ігор. Потреоуємо допомоги ми і
з боку спеціалістів
у
дальшому вдосконаленні
програм
і методичних
пссіоників.

О

За три роки навчання
більшість дітей обирає
для себе один із видів
мистецтва і, як празило,
має бажання далі розви
вати свої здібності з хо
реографії, живопису, хо
рового співу.
Частика
найбільш здібних дітей
поповнить відділи дитя
чої музичної школи та
художній клас, який лрацює при ній. А як же інші?
Поки що не вирішили
питання
перетворення
дитячої музичної школи
на школу мистецтв, що
мала б відділення естетичного виховання, діти,
які по закінченні навчачня в естетичному центрі
не навчатимуться в ди
тячій музичній
школі,
стануть учасниками гурт
ків художньої
самоді
яльності будинку піоне
рів та районного будин
ку культури.
Існування центру есте
тичного виховання стає
життєвою необхідністю.
І ким би не стали наші
діти згодом, вони будуть
пам'ятати щемливі хви
лини творчості, свої ви
ступи на сцені і вміти
муть слухати, дивитися і
бачити. •
П. КОСМАН.
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ВСЕ КРАЩЕ — ДІТЯМ
Радянська держава не
шкодує коштів для сгі;орення дітям найкращих
умов життя, навчання,
відпочинку.
Майже 15
мільйонів дітей вяхову-

І
І
І
Н
І
І

ІОТЬСЯ в дошкільних ди
тячих закладах, близько
45 мільйонів навчаються
в школах. Для них від
крито 5 тисяч Палаців і
будинків піонерів, понад

дві тисячі станцій юних
техніків
І натураліст,
шість тисяч
музичних,
художніх і хореографіч
них шкіл.

«Справді комуністичне
виховання — це насам
перед
піклування про
справжнє людське щас
тя, тобто
про життя в
ім’я ідеї, ідеалу».
В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ.

і

«СОСНОВИМ БІР»

Т. РЯоОКОНЬ,
молодий
комуніст,
робітниця Олександ
рійської фабрики діа-

ПІД ЧАС ВІДКРИТТЯ ПЕРШОЇ ТАБІРНОЇ ЗМІНИ.

Ще в квітні тут, у ма
льовничому гаю над Інг
гулом активісти
обкому
профспілки
працівників
державних Установ разом
з представниками комсо
мольських
організацій
місга очолили ударні за
гони, що упорядковували
містечко, якому дано нозу
назву — «Сосновий бір».
Батьки і матері, діти яких
відпочиватимуть у піонер-ському таборі, допомага
ли майстрам лагодити аль
танки, спортивні та ігрові
майданчики,
розчищали
алеї, прибирали в їдальні,
клубі, житлових корпусах.
З явився новий
пирс на
березі річки, де хлопчики
і дівчатка збирати/луться
Для
купання. Тут вони
одержують перші уроки
плавання. Ще один субогник — комсомольці міста,
профорги, піонерські ко
місари садили квіти...

1 ОСЬ- УЖЕ:'

озйЯліїсь
* піонерські горни і ба
рабани. 11а
сонячному
плацу вісім загонів їонн.х
ленінців
шикуються на
перший табірний збір. Го
лова ради дружини іСослового бору»
Таня Кра
вець
рапортує старшій
ніонервожатій Олені По
номаренко про готовністі
табору до відкриття ново
го сезону. Дітей нрпііііа
ли начальник таборі' Д. О.
Сойкіна, та голова обкому
профспілки
тграцівиикіН
державних установ Б. А;
Лнхолап.
На щоглі
замайорш
прапор піонерської ДРУ]
живи табору.
. .Другокурсниця
Кіро
воградського педінституту
Ольга Касяненко,
яка за
путівкою райкому комсо(Продовження
на 3-й стор.).

«Молодим комунар»

11 червня 1983 року

одягається. Н®аа”^жї° ВІД того,
«Мені 16 ромів. Я кохаю Андрія К., а гарно
ГТ РОБЛЕМИ, які хвнАілЛить вона його чи ні. А я їй кажу*
*--а люють дівчат — не він мене ні. Коли він дізнався про мою головне? аби він був .^хорошим і м-н*
любов, перестав зі мною говорити. А як
Бо вийдеш
того, ЩО Гар.
дивина. Адже вони фор що й скаже, то- тільки злим тоном, ніби любив
но одягається, але чи будеш з ним щас
муються і дорослішають Я у чому завинила..
ОЛЬГА С.
ливою?..
ОЛЕСЯ
трохи швидше від хлопців
ІІовоархангельськ».
. М. Кіровоград».
— цвоїх ровесників. Пев
«Ми подружилися з ним, потім наша
«з оозмови з дівчатами п зрозуміла:
но, тому
закономірним є
дружба переросла
в кохання.
..... -................Коли
- _
не до вподоби те. що ми з Сергієм ра!
те, що листи, які надійш приїхала моя старша сестра і познайо їм
зом приходимо на та"ці’
завжди
ли — від дівчат. Кожна з милася з Сашком, мені здалось, що вона разом - де в.н, там
...
СВ|ТЛДнд
сподобалась. Але я не могла собі
них ділиться своїми пере йому
уявити, щоб рідна сестра могла забрати
Вобрипецький район».
живаннями, , колена про у мене моє щастя...
ЛАРИСА».
сить допомогти! вирішити
(З листів, .які надійшли до клубу мо
«Моя подруга говорить, що вона зу
пнтаиня, що не дає спо стрічатиметься
тільки з хлопцем, який лодої сім’ї).
кою. По суті всі листи
присвячені одній пробле
4
мі. Вони — наслідок роз
думів, що
виникають в
ЛИСТИ КОМЕНТУЄ ПСИХОЛОГ
процесі
формування по
чуття любові.
Воші —
можливо, наївна, але щн
ра спроба проникнути в
таїни цього надзвичайно
складною почуття. Іноді
міраж, ноли рігні «я» людини здатність любити
ці листи — ще
й спроба ними дуже
приблизне ний
ніби зникають, зливаю з’явилась поріамяно пізно.
знайти вихід«, із ситуації, уявлення. Тому їм треба чись
одне з одним, — ніби
коли «любов не вдалася». вчитися відрізняти ці по струми нохання зминають Справа а тому, що для
між собою дві розімкнуті зародження кохання неОдне безумовно: запи чуття.
душі, і з них утворюєть обхідна така глибина душ,
тання дівчат важливі, не
по- ся одна душа».
Інтерес, симпатія,
яка вмістила б це почут
обхідні й цілком законо тяг, закоханість характе
Любов тільки тоді істинмірні. Тому спробуємо да ризуються
просто при на, коли з двох різних тя. Інакше кажучи, психі
ка людини повинна пройти
ти на них відповіді».
хильністю людини до лю
нероз- певну еволюцію і ДОСЯГТИ
Перше, про що я поду дини. Кохання ж — то «я» утворюється
досить
високого рівня
мав, знайомлячись з лис прихильність самовіддана; ривне «ми».
Інша характерна особ- розвитку. Певно, тому МИ
тами: чи про кохання /ло це неспроможність існу
стій- вважаємо, що у найдавні
ливість
кохання
—
виться в них? Чи не плута вання без коханої люди
кість
у
труднощах. ших людей кохання замі
ють дівчатка любов з ін ни, готовність а будь-яку
«Спражнє кохання труд нювали еротичні почуття,
шими почуттями, які пе-’ хвилину
пожертвувати нощі
підсилюють,
не
реду^оть їй за рівнем роз своїм життям, якщо жит
Серед сучасних людей
витку? Таким психологіч тя коханої людини в не- справжнє — ослабляють, теж не всі здатні любити
охолоджують»,
—
стверд

ним станом або парежи- безпеці. Любов —- це й
по-справжньому,
Уже
жує — педагог
Л. Тимо знайомий нам Ю. Рюриванням чуттєвої сфери є високий ступінь взаємоІ
симпатія, а то й просто‘ розуміння між
людьми, щенко. Добре відомо, на коз вказує такі причини
Всі ці це’й прагнення осягнути які жертви здатна закоха цього: неправильно вихо
почуття дружби,
того, вання, певні життєві об
переживання істотно від- його душу всім своїм єст на людина заради
кого любить.^. Яскравими
Ірізняються одне від одновом.

ставини, надмірний его
знаємо,, — заузапроявами такого почуття їзм.
го, хоча мають і спільне.
«Всі ми
--- ---------—
жує
радянський
соціолог
сповнені
долі
Надії
Кос

Іноді навіть дорослі люди Ю. Рюриков, — що в зви
В юнацькому віці не
собою, чайному стані людина про тянтинівни Крупської, дру
плутають їх між
рідко буває, що кохану
свідчать сто не може відчути себе жини Карла Маркса —
Підлітки ж, як
людину наділяють незви
дослідження іншою людиною, пережити Женні, дружин декабрис
численні
її почуття. І тільки на зле
чайними, неіснуючими допсихологів та соціологів, тах сильного нохання є тів.
В історичному розвитку стоїнствам.и. Об'єкт коханмають про відмінності між ЯНИЙСь дивний психологіч-

КОХАТИ ТРЕБА ВЧИТИСЬ ТЕЖ

І
І
I

Відбулася прем’єра спектаклю за п’єсою М. Рощи
на «Чоловік і жінка наймуть кімнату» у виконанні
лауреата Всесоюзного та республіканського фестива
лю самодіяльної творчості трудящих народного теат
ру Палацу культури імені Жовтня (режисер-постановник — директор Палацу Ж. М. Терещенко).

1. ЛАНЦЮГОВА
РЕАКЦІЯ?
Сюжет спектаклю гра
нично простий: молоде по
дружжя поступово, крок
за
кроком
проходить
шлях, що веде до розлу
чення. Тут є все — свар
ки з батьками, ревнощі до
безтурботного
минулого,
потяг до матеріальної не
залежності,
народження
дитини і перші суперечки,
жагуче бажання все зро
зуміти і нарешті — без
жальна байдужість. Саме
так.
ланка за ланкою,
з'єднують життєві ситуа
ції героїв ланцюгом непо
розумінь.
Це зовнішня
канва, а є іцс
й другий
план — суто психологітнпй, зона
узагальнень і
висновків. Правильно зро-

бити їх дозволяє глядаче
ві вміле використання ре
жисером та акторами за
театрального мнесобів
тецтва.

Одне за одним осНітліовікна
ються
. ..... .. сучасного
---стандартного будинку. І з
кожного
вікна чути то
пружний ритм диско, то
впевнений голос телеко
ментатора. то шкварчання
яєшві. Вікна-очі дивлять
ся па двох людей. Спо
чатку — це Він і Вона,
невдовзі — чоловії; і дру
жина.
Олексій
(О. Дога) і
Олена (И. Ситникова) на
авансцені, у протилежних
її кутках.
А у глибині
сцени —їх батьки, друзі,
товариші по
навчанню і
роботі, сусіди. Подружнє
життя Олексія і Олени є
низкою сімейних сцен (як
жанрово визначила сп ектакль
режнсер-постаиов-

пик), де немає головних
героїв-особистостсй.
Ад
же ані Олексій, ні Олена
не зуміли розірвати лан
цюг побутових незлагод
ІІс
зуміли
вивільнити
свою родину з-під вплину
середовища навіть тоді,
коли переконалися у згубінфапності його. Пута
не ДОЗВОЛИТИ
тяльнбеті
піднятися зі
подружжю»
СХОДИНКИ «МІ1 і ссредо.иіще» на вшцу — «МІІ і суспільство».

2. ВДАЛИЙ

ВИБІР

зроблено і творчим колек
тивом (щодо п’єси), і ре
жисером (щодо добору ак
торів).
Інколи, правда,
відчуваються
ритмічні
ритмічні
збої
в окремих сценах,
ноли спадає напруженість
гри. Тані сцени переобтя
жені мелодраматизмом,
------ ------------------- -в
них не
відчувається
„
_____ —
ак.
тивної акторської позиції.
Скажімо,
~----- нещирою і награною сприймається поводінка колишньої подруги Оленсія Галини (Н. Середа).
Окремого слова заслуговує виконання О. Догою ролі Олексія. ІІсзва-

СТУДЕНТКА ПЕДІНСТИТУТУ ІМЕНІ О. т С. JI
ПУШКІНА
УШ КІНIА ПІОНЕРВОЖАТА
ПІОНЕрвоЖата ОЛЬГА
КАСШ1ЕПКО І КЕРІВНИК ФІЗВИХОВДІ1НЯ ВІКТОР ШЕВЧЕНКО ЗІ СВОЇМИ ЛКТіІ-

вя

ж. W

ПИЦЯ десятирічки
№ 32
Марина Савчепко
стала
Ольга
вже
молу прийшла працювати ланковою.
на літо піопсрвожатОіо в знає, іцо ця дівчинка вміє
«Сосновий бір», підбирала танцювати, співати, захоп
собі помічників. Семиклас- люється легкою атлети-

ня ідеалізується, негативні
риси його характеру не
беруться до уваги. В ре
зультаті такого штучного
(але несвідомого — і в
цьому біда!) «облагород
жений» виникає
підміна
об’єкту кохання — люб
лять не реальну людину,
а напівпридуману. Нерід
ко це призводить до
ких розчарувань.
Дуже
правил.но
писала в листі до
дакції Люба Н. «За
бов треба боротись!» Для
цього необхідно досягти
досить високого
рівня
особистої культури і сво
якостей
їх
моральних
таких,
як
(особливо
прагнення
скромність,
зрозуміти іншу людину,
чесність, самокритичність).
Як цього досягти? Шлях
один: постійна, невпинна
робота над собою. А до
помогти вам у цьому змо
жуть книги Ю. Рюрикова
«Труднощі щастя»,
бол
гарського філософа К. Васілева «Любов», посібник
Л. Тимощенка «Виховання
старшокласниць» та бага
то інших. Вам у цьому до
поможуть також відвідини
театру, кіно, музеїв, кар
тинних галерей, заняття
спортом — словом есе,
що духовно збагачує лю
дину, сприяє її всебічному
розвитку. Тільки справжня
людина здатна по-справ
жньому кохати.
О. АТЕМДСОВ,
старший викладач ка
федри психології Кі
ровоградського дер
жавного педагогічного
інституту імені О. С.
Пушкіна.

но. Але нова
зустріч із
червонозорівцями
пере
конує: навіть брак часу
на підготовну
прем'єри
(півтора місяця) не став
перешкодою на шляху до
жаіочн на те, що в де успіху. За порівняно ко
яких епізодах його підво роткий строк
вибрано і
дила дикція, була поміт підготовлено не лише хо
рошу п’єсу — до неї ви
на скутість рухів, в ціло готовлено декорації, вда
му ця роль—творча удача ло
підібрано
музичне,
аматора. Протягом усьо світлове і звукове оформ
лення.
го спектаклю О. Доі а пе
Дальша
робота
над
реконливо
доводить, що
,
безумовно,
його герой «не вміє ліобп- спектаклем,
ти, коли його не люблять». дозволить колективу чіт
І кожному з перших сцен кіше визначити-свою пози
зрозуміло: у такого, як цію щодо текстового ма
Олексій, нічого не вийде, теріалу, відшліфувати мі
доки обставини життя ви зансцени, які часом хибу
являються сильнішими ВІЛ ють статичністю і неви
разністю. Якщо ці сімейні
нього.
Високої оцінки заслуго сцени і надалі будуть фік
вує високоемоційна, вдало суватись, як окремі фото
акцентована гра ветера документи побутової хро
звернути
на театру
Л. Козакової, ніки, то варто
постановника, ви
її Тетяна Миколаївна — увагу
тип непорушної у своїй словлюючись мовою фогосамовпевненості сучасної справи, на витримку кож
міщанки. Л. Козакова зу ного окремого кадру. Ад
міла показати
егоїстич же темп тут не завжди
ність бажань своєї герої співпадає із якістю і лоназантажсішям.
гічнпм
ні. ’
цегатнвний
Зокрема, за
Впевнено провели свої
І
може правити
приклад
ролі й інші актори.
фінальна сцена: повз Оле3. ВИСНОВКИ
проходять
робити, звісна річ, ше ра ну й Олексія

рішила стати педагргрл!
Студентка
збирає їх за
столиком під
розлогим
кленом.
— Влаштуємо день ка>
ки, — говорить вона, — і
до табірної «Зірниці» го
туватимемось. Буде кон
курс на кращого впко пзця піонерської піепі. най
більш майстерного читцідекламатора, танцюрист.і.
А біля будиночка, в яко
му живуть піонери іншого
загону, з дітьми розмов
ляє гііопервожата Руслана
Остагіух (теж студентка
педінституту):
про
— Не __
забудьмо
День іменинника. Хто там
У нас перший?
— Олег Цнбульчак, —
повідомляє біляве дів іа.
— То зробимо йому к.о' лектпвний
подарунок.
Щось намалюємо,
щось,
витоптуємо, щось змоделюємо своїми руками. Тре
кою. Толя Цибпк —
— ша
1НТ- ба спекти імениннику свят
хіст, Сергійко Басилей — ковий пиріг...
футболіст, Оля Сольно —
На березі річки ми зу
легкоатлетка. Ось вони й стріли випускника факуль
допоможуть
згуртувати тету фізичного виховання
загін комсомолці, яка іш- педінституту
майстра

2. ПРИЛАСКАВ «СОСНОВИК БІР»
(Продовження.
Початок на 2-й стор.).

- З сторо

спорту Богдана Богуслав
ського. Він виконує обо
в’язки керівника’з плаван
ня.
Комсомолець кличе до
себе двох
хлоп’ят. Це
Сергійко Чугунов та Юрко
Горський. Періппй з них
відвідував ДІОСШ А ось
його товариш ще падіть
не вміє триматись на воді.
— Навчимо^ його, Ссргію? — перепитує Богдан.
— Аякже! Щоб В ЛЧГНІ
був дельфіном, як поїде з
татем на море.
Богуславський створ.ІВ
чотири секції з плавким.
Це так звані групи удоско
налення. А решта хлопчи
ків і дівчаток записана в
загони початківців...
ОНЦЕ
піднімається
над «Сосновим
бо
ром» і юрба школярів ра
зом із Богуславськнм і
своїми піонервожатими бі
жить- до річки. Богдан з
санінструктором вимірює
температуру
води, потім
починає розповідати, які
рухи треба робити ногами
і руками, щоб поилівти...
І на спортивних майдан

С

КЛУБ

МОЛОДОЇ СІМ'Ї

ДУМАЄТЕ ВИ?
Дорога редакціє!
ІІншу гому,
що мені
соромно за наших хлоп
ців. Кому серед
дівчат
вени найбільше піддають
перевагу7 У мене є по
друга. дуже хороша дів
чина: скромна, розумна,
гарна. Вона зустрічалася
з хлопцем. Полюбила йо
го. І ось раптом дізна
лася. що
Анатолій зу
стрічається з
іншою.
Але якби ви знали, яка
вена! Курить, поводить
себе непристойно в гро
мадських місцях. А Ана
толій — порядний хло
пець 1 потім — як він
міг? Моя подруга важко
переживає
його зраду.
Невже всі хлопці такі
непостійні? А якщо буду
вати молоду сім’ю?
Живу я в Олександрії.
Імені свого не називати
му, аби не
нашкодити
подрузі.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми спо
читачі
діваємося,
ЩО
......... ’
сім’ї»
«Клубу молодої
спробують допомогти на
шій читачці в енладній
ситуації, висловлять свої
думки з приводу пору
шеної в листі проблеми.

один за одним всі дііїо.м
особи.
! хоча ставлення
до головних іероїв у кож
ного з персонажів різне,
цього на сцені, на жаль,
не показано.
Герої спектаклю вва
жають, шо кохання, як
немовля, плекати, леліяти
треба щодня.
З цим не
можна не погодитися. Але
• треба ще й навчитися за
ради почуття жити не для
себе, а для іншої ЛІОДИНИ
Власний спокій, диплом,
квартира.. Коли головні
орієнтири хибні, не врптує від життєвої КОЛОТ •
нечі через
дрібниці аш
кооперативна квартира —
Тетяну Миколаївну,
ані
тридцять два роки безпе
рервного трудового ста
ж у — Миколу Івановича,
ані пошуки свого лицаря
Варку. Тому перш за
все душа трудитися ловинна. Зрада цьому принципові веде, за думкою ав
тора, до непоправних мо
ральних’ втрат.
В. ЄВГЕНЕНКО.

м. Кіровоград.
чиках теж
не
стихає
гамір. Фізорги і керівник
фізичного виховання кан
дидат у майстри спорту
Віктор Шевченко (він од
нокурсник Богуславського)
записують перші резуль
тати стрибунів,
бігунів
Йде підготовка до «Малої
олімпіади», «Стартів на
дій», турніру на приз клу
бу «ШкіряппД
м’яч». В
окремі
дні визначаться
наїїспльніші
спринтери
стапєри, метальники і стри
буни, шахісти і шашкісти,
тенісисти.
Буде туристичний похід,
під час якого діти за ме
жами табору розіпнуть на
мети,, варитимуть кашу,
вчити.муться долати поло
су перешкод.
...До русявого хлопчика
підійшла мати і дала йому
кухля з суницями. Запита
ла:
— Ти тут не голодний?
— Шо ти, мам? Вранці
їли смачні пиріжки, ман
ну кашу, пили молоко. Н-і

(Закінчення на 4-й стор.).

11 червю» 1983 року

«Молодим «омунвр»

а стор.

3. ІРШСКДВ
«СОСНОВИЙ БІР»
(Закінчення.
Поч. на 2-й і 3-й crop.),
обід давали зелений борщ,
котлети, сметану, череш
ні. Салат — огірки з помі
дорами, капустою свіжою,
А те ми полуднювали. На
вечерю,
кажуть,
буде
смажена качка і березо
вий сік.
Потім
.хлопчик
далі
жваво розповідав мамі:
— Після сніданку у нас
була репетиція. Пані муз-

ПОЧ ЛЛПСЯ ПЕРЛИ УРОКИ ПЛАВАННЯ. ВИПУСКНИК ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗВИХО
ВАННЯ ПЕДІНСТИТУТУ ІМЕНІ 0. С. ПУШКІНА БОГДАН БОГУСЛАВСЬКИИ З НАЙ
МОЛОДШИМИ ВИХОВАНЦЯМИ ПІОНЕРСЬКОГО ТАБОРУ «СОСНОВИЙ ВІВ> СЕРГІЄМ
.ЧУГУПОВИМ ТА ЮРІЄМ ГОРСЬКИМ.

рук (цс він про вчителя
музики з СІ1І № 5 В. Д.
Колодязєва) за
два дні
навчив нас співати дев'ять
пісень. Випускали стінга
зету і «блискавку*, при
брали в нашій кімнаті. А
ще збирали гербарій і вчи
лися плести віночки — на
свято Нептуна треба буде.
Хлопчик нараз замислю
ється:
— Що іще? Після ноче-,
рі давали концерт
неве-

лпкий, дивилися кіно и
нашому клубі. Ось так ми
іі відпочиваємо. Активно,
Вдень після обіду — Н;1
•гри години нас кладуть в
ліжка.
КИЛЬШЕ '900 .хлопчиків
° і дівчаток відпочине
протягом літа в «Сосвоврму бору*. А в усіх піонер
ських, спорайвно-озХоровчііх, санаторно-оздоровчих
таборах, таборах праці і
відпочинку .набереться ба.
дьорості більше 54 тисяч
школярів області.
Навколо лунає дитячий
сміх. Під ’ тихим небом,
на мирній землі. «Сосно
вая бір» і добрі люди зі
грівали хлопчиків і дівча
ток з піонерськими галсту
ками на грудях.
М, ШЕВЧУК.
Фото В. ГРИБА.

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ!
"А Іще одна поразка

кіровоірадських
футболістів

В ТІСНОМУ
КОНТАКТІ

Д За стартом — старт
А 3 комсоргом — фізорг

«МАЯК» - 0:2
Занепокоєними і засмученими покидали трибунп
стадіону спортивного
клубу «Зірка» болільники.
Перший тайм цієї зустрічі проходив загалом, у не
цікавій боротьбі, хоча відчувалося бажання госпо
дарів добитися
успіху. Але
в ’завершенні атак
Є. Пстрачсвков, О. Трегубснко, О. Смнченко були не
иа «висоті».
Небезпечні моменти, які виникли в другій половині
гри біля воріт обох команд, можна було перелічити
на пальцях. І якщо гості забили два голи, то наші
футболісти не спромоглися створити бодай одного
реального шансу добитися успіху.
Наступний тур — завтра. «Зірка» приймає коман
ду «Фрунзенсць» (Суми). Початок зустрічі — о 17
годині. -.
’
А. ШПАК.

*

*

*

Юні футболісти «Зі
рочки» (житлово-комуналь
ний відділ
виробничого
об’єднання «Червона зір
ка» ) стали переможцями
міського фіналу на призи
клубу
«Шкіряний м’яч».
Вони взяли гору над своїм
суперником З
ДИТЯЧО-

підліткового
нлубу
«Юність»
(жен № 3) —
5:0. В старшій віковій гру
пі першими
призерами
турніру в якому
брали
участь
вісімнадцять
команд, були спортсмени
«Космосу» (жен № 8).

М ИНУЛОГО
року на
™ спільному засіданні
комітету
КОМССА'іОЛу та
ради колективу фізкуль
тури
Кіровоградського
медичного училища роз
глядалося
питання про
залучення юнаків і дівчат
до активних
занять фіз
культурою
і
спортом.
Більше тоді говорили про
недоліки Б роботі: ком
сомольські ватажки, фіз
орги не завжди виходять
на старти, не контролю
ють діяльності спортивних
секцій.
— Відтоді, — говорить
секретар кдмітету комсо
молу училища
Світлана
Присяжнюн, — ми повсяк
час
тримаємо в центрі
уваги питання поліпшен
ня спортивно-масової ро
боти. Чотири рази заслу
ховували звіти керівників
спортивних секцій І тех
нічних гуртків Олега Іва
нова та Ігоря
Солтана.
Складаючи
квартальні
плани
роботи номітету
комсомолу,
радимось зі
старшим викладачем фіз-

нультурн В. М. Полтавсь
ким, головою ради колек
тиву
фізнультури
В. І.
Подурцем. У своїй роботі
спираємося на грулкомсоргів, фізоргів. Домогли
ся, щоб ножна група мала
єдину форму.
Фізорг групи майбутніх
фельдшерів Віта Щербина
спочатку
теж не могла
пожвавити роботи.
— Та ось на початку ми
нулого року, *—
згадує
вона, — відбулася нарада
фізоргів. І
одразу все
стало на місця. Вибрали
орієнтир' — потурбували
ся, щоб учні групи при
дбали єдину форму; ви
рішили щодня на перерві
проводити фізкультпаузу,
організовувати
змагання
в групі,
рекомендувати
перспективним спортсме
нам
відвідувати секції.
Одній зробити
все це
важко. Я покликала на до
помогу Галину Христенко
та Віктора Маквреика. Те
пер і фізпаузу
завжди
проводимо, більшість уч
нів групи відвідують сек
ції. І лідери визначилися:
Володя Гриб має в.ідмінні
показники
з
кульової
стрільби. Володимир Не
стеренко — з плавання. В
гандбольній секції трену
ється Віктор Макаренко,
у баскетбольній — Воло
димир
Худий,
Наталя
Іщенко, Зіна Марченко.
Для активного залучен
ня учнів до занять фіз
культурою
і спорто/л в
позаурочний час багато
роблять
викладачі фіз
культури А. I. Паровін.
Н. І. Полтавська та інші.
Під їх керівництвом діють
секції легкої
атлетики,
шахів, шашок, настільного

Кіровоградське професійно-технічне училище управління побутового обслуговування населений облвиконкому

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на такі спеціальності:

-

закрійник чоловічого, жіночого й дитячого верх
нього одягу,
закрійник жіночого, дитячого легкого плаття й чо
ловічих сорочок.
Строк навчання — 1 рік, приймають кравців, що
мають освіту за 10 класів, зі стажем роботи не мен
ше трьох років;
кравець чоловічого, жіночого і дитячого верхнього
одягу (строк навчання — 2,5 року);

кравець жіночого легкого одягу (строк навчання
— 1,5 року);
в’язальниця виробів верхнього трикотажу на ма
шинах вручну (строк навчання — 2 роки);

перукар (чоловічий і жіночий, строк навчання—Ь,5
року);
кравень жіночого верхнього одягу;
кравець чоловічого верхнього одягу;
майстер по індивідуальному пошиттю взуття;
годинникар;
фотограф.
Строк навчання — 2 роки, приймають осіб, які
мають освіту за 10 класів, а па спеціальності — кра
вець, взуттєвий, годинникар і фотограф — осіб, як!
закінчили допоміжну школу, або мають обмежену
професійну придатність, з освітою за 8 класів.
Всі учні одержують стипендію 20 крб., іногород
ні — квартирні, у взуттєвнків стипендія — 70 крб.
Під час виробничої практики учні одержують 33

тенісу, баскетбольна, во
лейбольна,
гандбольна,
плавання,
багатоборства
ГПО. За порівняно корот
кий час підготовлено чи
мало споргсменів-розрядників, серед яких виділя
ються плавці Євген Фухс,
Юрій Новак, Алла Калійічук, Світлана Паалюк, Ми
хайло Корилюк, Ігор Ліс
ничий, багатоборці ГПО
Ольга Комарчук та Андрій
Івасенко, шашкісти Геннадій Шапкін і Любов Прохватило, які успішно захи
щають спортивну
честь
училища на /хіських та об
ласних змаганнях.
Щороку п училищі про
водяться змагання з лег
кої атлетики,
плавання,
шахів, шашок, спортивних
ігор, багатоборства
ГПО.
Яснравим прикладом ма
сового залучення учнів до
участі в
змаганнях
є
спартаніада училища з ша
шок. За шахівниці
сіли
більш як 600 чоловій. Ма
совістю відзначаються та
кож «День бігуна», «День
стрибуна», конкурс з під
няття ваги, туристичні по
ходи по місцях революцій
ної, бойосої
та трудової
слави радянського наро
ду. Вечором
спортивної
слави завершується зав
жди навчальний рік. Цьо
го дня в училищі проводя
ться масові
старти. Ви
ступають кращі спортсме
ни нолентиву фізкультури,
міста,
їм
вручаються
значки ГПО, грамоти.
— Але нам, — заува
жує старший
викладач
фізкультури В. М. Полгоеський, — потрібно розв'я
зати ще багато проблем.

Спортивний зел експлуа
туємо за надто
щільним
графіком. Отже, будем’8
дбаїи про розширення
спортивної бази. Потрій
но поліпшити
структуру
підготовки
багатоборцій
ГПО.
Предстазники училище
непогано виступили на об*
ласній спартакіаді колену
тивіа середніх навчальних
закладів, виборовши п’іїте місце (з вісімнадцяти).
Мали успіх вихованці учНяища, захищаючи спортиа«
ну честь обкому
проф
спілки
медпрацівників у
турнірі .на кубок облради
ДСТ «Спарта^». Баскетбо
лістки стали володарками
почесного призу, а волей
болістки зайняли
Друге
місце.
Та ці успіхи — не межа.
Свідченням цього є кри
тична оцінка викладачбму
фізкультури
результатів
спортслАенів училища, ПІД
ГОТОВКИ
значківців ГПО,
загальна турбота про ма
совість.
Ю. ЛІВАШНИКОВ.

На знімках: секре
тар комітету
комсомолу
Світлана ПРИСЯЖНЮК 0
кращими фізоргами учи
лища Оленою САЛіЄННр
та Вітою ЩЕРБИНОЮ; о
гімнастичному секторі.
Фото автора-

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

проценти від зароблених грошей. Час навчання за
раховується до загального трудового стажу.
Для вступу потрібні такі документи:
заява;
направлення райміськпобуткомбінатів або заводу
«Ремнобуттехніка», комбінату «Промінь», фабрик
індпошиву, «Індірикотажу», «Ремвзуття»;
свідоцтво про народження (оригінал) або паспорт;
документи про освіту;
характеристика;
довідки з місця проживання, про склад сім’ї та
медична (форма № 286);
п’ять фотокарток 3X4 см.
Документи приймають до 3] серпня.
Початок занять — 1 вересня,
Адреса учллніца: 316050, м. Кіровоград, пров. Тс*
«тральний, 8, тел. 2-80-08, 2-51-81, 2-30-37.
Дирекція.
Зам. 47.

.
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