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РІШЕННЯ ЧЕРВНЕВОГО (1983 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС — В ЖИТТЯ!

ПО К Л И К А Н Н Я — Б У ТИ ВЧИТЕЛЕМ
У нашій школі склалися 

і продовжують розвивати
ся хороші традиції в 
справі виховання підрос
таючого покоління. Нама
гаємося не лише озброїти 
кожного учня глибокими і 
міцними знаннями, а й ви
ховати у. нього, як цього 
вимагає партія, якості гро
мадянина соціалістичного 
суспільства.

Вивчаючи матеріали 
червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, я і мої ко
леги прийшли до виснов
ку: в нашій роботі є ре
зерви. Приміром, на/л іще 
багато треба зробити, щоб 
підвищити роль піонерсь
кої і комсомольської ор
ганізації школи, ідейно за
гартувати наших вихован
ців.

І, звичайно, велику ува
гу нам необхідно приділя
ти вихованню у школярів 
любові до праці. Ми доб
ре усвідомлюємо, що ви
рішення цих та багатьох 
інших важливих завдань в 
значній мірі залежить від 
нас, учителів. Якому б 
предмету ми не вчили — 
історії чи літературі, мате
матиці чи біології — наша 
мета — не просто переда
ти знання. Головне — на
вчити своїх вихованців ду
мати, наполегливо працю
вати, переборювати труд
нощі, поєднувати закони, 
правила і факти в систему 
наукового"кругозору.

Щоб педагогові бути на

рівні сучасних вимог, йому 
потрібно постійно підви
щувати свою професійну 
майстерність, поповнювати 
знання, добре володіти 
необхідною інформацією 
з актуальних питань внут
рішньої і зовнішньої полі
тики нашої партії і дер
жави. Але все це не зав
жди залежить лише від 
учителя. На червневому 
Пленумі ЦК КПРС наголо
шувалося на необхідності 
надавати педагогу ширші 
можливості і переваги для 
оволодіння ідейними і ду
ховними цінностями. А ра
йонним комітетам комсо
молу можливо варто бу
ло б подумати над тим, де 
і як вчителю можна одер
жати кваліфіковану кон
сультацію по цілому ряду 
питань, що його цікавлять.

Здійснення завдань, пос
тавлених партією в кому
ністичному вихованні мо
лодого покоління, справа 
не одного дня. І успіх бу
де визначатися не лише 
тими, хто вже сьогодні 
причетний до справи нав
чання і виховання молоді, 
а й тими, хто в недалеко
му майбутньому прийде 
працювати в школу.

Що хвилює нас? Насам
перед стан педагогічної 
орієнтації. Вона, звичайно 
ж, починається зі школи, з 
учителя, який з року в рік 
щоденно орієнтує своїми 
знаннями, ерудицією,

справами і навіть зовніш
нім виглядом.

Наш педагогічний колек
тив, можна сказати моло
діжний, тому що половина 
вчителів — молодь до ЗО 
років. Чимало наших ви
пускників щороку йдуть 
вчитися в педагогічні нав
чальні заклади. Лише за 
останні три роки туди на
правлено понад ЗО ви
пускників. Хочу підкресли
ти: кожен третій учитель, 
що нині трудиться в де
сятирічці, — в минулому 
наш вихованець. Ми, зви
чайно, гордимося цим: 
щасливий вчитель, який 
виростив справжню люди
ну. Але тричі щасливіший 
він, якщо передав своєму 
вихованцю любов до бла
городної вчительської 
професії. Проте не завж
ди і не кожному вчителю 
Едасться відчути таке щас
тя. Причин тут багато. І як 
не парадоксально одна з 
них — сам учитель. Педа
гог, переобтяжений тур
ботами і надмірними до
рученнями, який не всти
гає прочитати нову книгу 
чи підвищити свій духов
ний рівень, прямо скаже
мо не сприяє справі орієн
тації на свою професію. 
Назріла гостра необхід
ність звільнити вчителя 
від невластивих йому 
функцій, нормалізувати 
режим його робочого

дня, рішуче перебороти 
формалізм в оцінці педа
гогічної праці тільки по 

кількісних по- 
Варто було б

гогічної 
зовнішніх, 
казниках. 
обмежити перевірку шко
ли багатьма комісіями, що 
відволікають вчителя від 
його основних обов’язків, 
різко скоротити кількість 
масових заходів.

Турбує й рівень підго
товки вчителя до поза- 
класної і позашкільної ви
ховної роботи. Так, дев'ят
надцять наших 
комсомольців, 
ків десяти вузів республі
ки, в школу прийшли, за 
їхніми ж словами, з дефі
цитом умінь і навиків ор
ганізувати виховний про
цес. Нічого дивного гут 
немає. Адже перебуваючи 
в стінах педінституту за 
4-5 років, студент на ак
тивну педагогічну практи
ку витрачає лише чотири 
місяці. Вимагає поліпшен
ня організація і зміст пе
дагогічної і суспільно-по
літичної практики студен
тів, забезпечення 
рервності цього 
на весь період і 
ширшого 
цього вчителів, які добре 
володіють методикою і 
знають проблеми сучас
ної школи.

Прийшов час перегляну
ти і шляхи вирішення дав
но назрілих проблем клеє
ного керівника. Було б 
своєчасним засобом ско-

учитсліе- 
випускни-

безпе- 
процесу 

навчання, 
залучення до

рочення 
никові його 
навантаження, 
з 18 до 12-14 
тиждень.

А чи можна вести сер
йозну розмову про корін
не поліпшення трудового 
виховання. Із 15 серед
ніх і восьмирічних шкіл 
нашого району тільки чо
тири мають вчителів тру
дового навчання з вищою 
освітою. Невирішення цих 
питань, звичайно, неспри
ятливо позначається на 
скороченні плинності кад
рів, є причиною високого 
проценту неявки МОЛОДИХ 
спеціалістів на роботу за 
призначенням. Адже не 
секрет, що 10—15 про
центів випускників вузів 
та училищ щорічно не до
їжджають до сільської 
школи.

Ми, вчителі, з глибоким 
задоволенням сприйняли 
пропозиції, висловлені то
варишем Ю. В. Андропо- 
вим на червневому Пле
нумі ЦК КПРС, а також 
відповідне рішення Пол'п- 
бюро ЦК КПРС про про
ведення реформи школи. 
Адже но секрет, що вона 
стосуватиметься всіх сто
рін шкільної справи, в то
му числі і проблеми учи
тельських кадрів.

В. ДЕРКАЧ, 
заступник директора 
по навчально-виховній 
робо-.! Г’азлиської се
редньої ШКОЛИ і/леиі 
В. О. Сухомпннського, £ 
делегат 
ВЛКСМ,
ВЛКСМ.
Онуфріївський район.

класному керів- 
навчального 

наприклад, 
годин на

XIX з’їзду 
член ЦК

МОЛОДІСТЬ 
ПЛЮС 
ЗАВЗЯТТЯ

Ще недавно молочного 
сарна ферма № 2 колгоспу 
імені Димитрова, де заві
дуючим Г. П. Петров, бу
ла відстаючою. Нині ж 
тут надої значно зросли.

Комсомольсько - моло
діжна ланка другої ферми 
організована зовсім недав
но, але здобутки має ва
гомі Надої тут нині вищі, 
ніж в цілому по фермі. Піл 
час обговорення матеріа
лів червневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС ком
сомолки Лідія Гроссу та 
Галина Каліпіченко. як і 
всі доярки ферми, виріши
ли переглянути свої річні 
зобов'язання. Нині воші 
борються за тритисячні 
надої.

Перші лві декади липня 
прапор трудової слави 
АІТФ № 2 незмінно підні
мається на честь Лідії 
Гроссу, яка надоює щоде
кадно майже по 200 кіло
грамів молока на корову, 
її подруга по КМК і су 
перннця в змаганні Галина 
Каліпіченко відстає лише 
на кілька кілограмів 
Планові завдання року 
комсомолки мають намір 
викопати до свята Вели
кого Жовтня.

І. ЛЕОШКО, 
працівник районної 
газети «Ленінська зо
ря».
емт Вільшанка.

ДО 80-РІЧЧЯ ДРУГОГО З'ЇЗДУ РСДРП

Політичний урок «Вони 
жили, працювали і боро
лись у нашому місті» про
ведено напередодні 80-річ- 
чя Другого з'їзду РСДРП 
для вихованців профтех
училищ Дніпропетровська. 
Він відбувся в меморіаль
них будинках-музеях 1. В. 
Бабушкіна і Г. І. Пстров- 
ського — вірних учнів і 
соратників В. І. Леніна.

Не випадково разом при
йшли на урон брати Не- 
руші. На металургійному 
заводі імені Г. І. Петровсь- 
кого працюватиме вальцю
вальником делегат респуб
ліканського зльоту відмін
ників профтехосвіти Ігор 
Неруш. А його місце за 
навчальним столом і маке
том стана в базовому учи
лищі підприємства в ново
му навчальному році займе 
молодший брат Сергій. На
довго запам’ятається хлоп
цям, як і їх ровесникам, 
цей день. Вони з хвилюван
ням розглядали документи, 
рідкісні фотографії знаме
нитих землянів, які навіч
но увійшли в біографію 
Батьківщини, марксистські 
книги і брошури, листівни 
і відозви. Ці дорогі серцю 
кожного дніпропетровця 
реліквії дбайливо зібрані 
і виставлені в експозиціях.

Великий інтерес у юна
ків і дівчат викликали 
унікальні матеріали, що 
розповідають про виник
нення в пролетарському 
центрі півдня Росії у груд
ні 1897 року катерино
славського «Союзу бороть
би за визволення робітни
чого класу», створеного 
Іваном Васильовичем Ба- 
бунікіипм. Він згрупував 
робітників, познайомив їх 
з першими ленінськими

працями. Тоді ж сформу
вався як революціонер 
токар брянського за
воду Г. І. Петровський, 
згодом Всеукраїнський 
староста

Особливої піднесеності і 
значимості надали полі
тичному уроку його веду
чі — Герой Соціалістич
ної Праці, сталевар П. С. 
Махота, Заслужений ме
талург України В. В. Сви- 
ридов, інші знатні люди 
міста. Вони розповіли про 
героїчне минуле прослав
леного заводу, на якому 
працювали соратники Іл
ліча, познайомили з його 
сьогоденням і перспекти
вами на майбутнє.

— Партійні, радянські і 
комсомольські організації 
Дніпропетровська широко 
використовують меморіали 
славних земляків, народні 
і громадські музеї підпри
ємств у справі виховання 
робітничої зміни, — гово
рить секретар міськкому 
партії Д. М. Топ’юк. — 
Відповідно до рішень чер
вневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС складено 
перспективні плани їх ро
боти з учнівською молод
дю. Щороку робітничий 
клас індустріального міста 
поповнюється сімома тися
чами вихованців профтех
училищ. Уроки ідейного 
загартування стануть для 
них традиційними.

Г. ЦУРКАНОВ, 
В. САНІН, 

кор. РАТАУ.

Фото В. ГРИБА.

ин ВЛКСМ стар

КОВИЧ і дне-

куванні сіна: час-

ЧЕНКО на боч

Олександр ДЯ

ДОВЛ забезпе-

ший диспетчер

НА ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ 
У КОЛГОСПІ «УКРАЇНА» 
КІРОВОГРАДСЬКОГО РА
ЙОНУ ПРАЦЮЄ БАГАТО 
МОЛОДІ. НИНІ ВЖЕ ЗАГО
ТОВЛЕНО 87 ПРОЦЕНТІВ 
СІНА І 83 ПРОЦЕНТИ СІ
НАЖУ ДО ПЛАНУ. У КОР- 
МОСХОВИЩАХ ГОСПО
ДАРСТВА - 521 ТОННА 
ДИКОРОСТУЧИХ ТРАВ, ЗО 
— ТРАВ’ЯНОГО БОРОШ
НА, ЩО СКЛАДАЄ 90 ПРО
ЦЕНТІВ ДО ПЛАНУ. ЗАГО
ТОВЛЕНІ ЗАПЛАНОВАНІ 8

ТОНН ТРАВ’ЯНОЇ СІЧКИ. 
ЗА ЦИМИ ЦИФРАМИ — 
НАПОЛЕГЛИВА САМОВІД
ДАНА ПРАЦЯ КОРМОЗАГО- 
ТІВЕЛЬНИКІВ. ! НЕ ТІЛЬКИ 
ЇХ. УЖЕ ДЕВ’ЯТИЙ РІК 
ВИПРАВДОЗУЄ СЕБЕ ДИС
ПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА, 
ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОПЕРА
ТИВНИЙ РАДІОЗВ’ЯЗОК 
У ГОСПОДАРСТВІ. СПРИЯЄ 
ЧІТКОСТІ І ЗЛАГОДЖЕ
НОСТІ В РОБОТІ УСІХ ЛА
НОК КОЛГОСПНОГО ВИРОБ
НИЦТВА.

петчер - оператор
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І УВАГА, КОНКУРС!
тивності комсомольців та 
молоді по виконанню рі
шень партії, положень і 
висновків, що мали місце в 
доповіді Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Ю. В. Ан
дропова «60 років СРСР», 
статті «Вчення Карла Марк
са і деякі 
тичного 
СРСР».

У ході 
комітетам 
обхідно вдосконалити робо
ту по використанню засобів 
наочної агітації в комуніс
тичному вихованні молоді, 
всебічно підвищувати її ак
туальність, оперативність, 
ідейно-естетичний

Обласний комітет ЛКСМУ 
оголосив 
обласного 
панського 
наочної агітації 
мольсько-молодіжну 
тику, присвяченого 65-річ- 
чіо ВЛКСМ та 60-річчю при
своєння ВЛКСМ імені В. І. 
Леніна.

про проведення 
туру Республі- 

огляду-конкурсу 
на комсо- 

тема-

питання соціаліс- 
будівництва в

Порядок

■Завдання ., 
Іогляду-конкурсу
■ — дальше зростання ролі

наочної агітації в розвитку 
трудової й суспільної ак-І

огляду-конкурсу 
комсомолу не-

рівень.

Ширше використовувати на
очну агітацію в узагальненні 
й поширенні передового 
досвіду організації праці, 
зміцнення трудової дисцип
ліни, активній пропаганді 
патріотичних ініціатив і по
чинань молодих виробнич
ників, провофлангових п’я
тирічки, створенні обста
новки нетерпимості навколо 
тих, хто працює недобросо
вісно.

Комсомольським органі
заціям необхідно взяти 
шефство над оформленням 
агітмайданчиків, літніх клу
бів, червоних куточків, ку
точків тваринників, місць 
праці й відпочинку молоді.

проведення
і підбиття
підсумків
огляду-конкурсу

Огляд-конкурс наочної 
агітації на комсомольську 
тематику проводиться з 
червня 1983 року по липень 
1984 року в два етапи.

Перший етап — з червня 
по жовтень 
присвячується 
ВЛКСМ.

Другий етап —

1983 року —
65-річчю

з листопа-

да 1983 по липень 1984 ро
ку — присвячується 60-річ
чю присвоєння комсомолу 
імені В. І. Леніна. _

Роботу по організації і 
проведенню огляду-конкур- 
су координують і спрямову
ють міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ. В ході огляду-кон- 
курсу комітетам комсомолу 
надається практична допо
мога у вдосконаленні засо
бів наочної агітації, органі
зовуються тематичні вис
тавки кращих зразків на
очної агітації на комсо
мольсько-молодіжну тема
тику. Обком комсомолу 
займається узагальненням 
і поширенням кращого дос
віду проведення огляду- 
конкурсу.

За рішеннями міськкомів, 
райкомів ЛКСМУ переможці 
кожного етапу — окремі

ЛКСМУ і 
комсомолу; 

райкоми

комсомольські організації 
— нагороджуються Почес
ними грамотами міськкомів, 
райкомів ЛКСМ України.

У липні 1984 року після 
завершення другого етапу 
республіканського огляду- 
конкурсу обком комсомо
лу проведе тематичні 
виставки на основі матеріа
лів, представлених міськко
мами, райкомами комсомо
лу, і відзначить перемож
ців обласного туру за двома 
категоріями:

1. Міськкоми 
міські райкоми

2. Сільські 
ЛКСМ України.

Рішенням обласного ко
мітету комсомолу перемож
ці обласного туру огляду- 
конкурсу нагороджуються 
Почесними -грамотами об
кому комсомолу,

ЯК СПРАВИ, молодий 
СПЕЦІАЛІСТЕ?

ЗА ВСЕ»-
КАЖУТЬ ПРО МОЛОДО
ГО АГРОНОМА ГОСПО
ДАРСТВА У КОЛГОСПІ 
ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА ДО- 
ЛИНСЬКОГО РАЙОНУ 
БОГДАНА КОНИКА.

Коли особисто не зна
йомий з людиною, а ба
гато чуєш про неї, то 
завжди цікава перша зу
стріч. Кілька років тому 
я вперше потис його 
міцну натруджену руку. 
Середнього зросту. При
вітне обличчя завжди * випромінює впевненість 
у сзоїх силах. Нині Бог
дан в свої 26 — голов
ним агроном господарст
ва.

Думка будь за що ста
ти агрономом остаточно 
визріла у Богдана коли 
вчився у сьомому класі. 
Що спонукало? Кожний, 
хто живе у селі, по-своє
му любить землю. Одні 
стають шоферами, інші— 
трактористами, комбай
нерами. Богдана ж при
вабила нелегка професія 
агронома.

І життєвий шлях рів
ною дорогою ніби сам 
простелився йому для 
досягнення мети. Закін
чивши знам янський сіль
ськогосподарський техні
кум, прийшов працювати 
в колгосп імені Шевчен
ка. Але через пару міся
ців — служба в армії.

Кожного дня повертав
ся думками у колгосп: 
як-то вони там без ньо
го? Після служби працю
вав агрономом відділку. 
А через півтора роки 
його запрошують в одне 
із тільки-но створених 
господарств — колгосп 
імені Шевченка на поса
ду головного агронома. 
Зиязлене довір’я Богдан 
Коник ось уже п'ятий рік 
виправдовує з честю.

Колгосп вирощує три 
сорти пшениці: одеську- 
51, дніпровську-775, запо
різьку остисту. Останній 
сорт дозріває швидко і 
довго не тримається, 
внаслідок чого на жни
вах бувають втрати зер
на. Вивчивши досвід кол
госп ників -с у СІ Д ІЗ, МОЛО
ДИЙ агроном разом із 
спеціалістами господар
ства вирішили висівати 
замість остистої одесь
кий лолукарлик «южная 
заря».

А нещодавно Богдан 
повернувся із Полтави, 
де вивчав досвід по без- 
відзальному обробітку 
грунту. Захоплено розпо
відав колгоспникам про 
побачене і почуте. З де
якою, правда, недовірою 
почалося впровадження 
досвіду. Звільнивши
площі від пожнивних 
решток, стерню злущу
ють дисковими культива
торами, вносять аміачну 
воду. І лише після цього 
починають працювати аг
регати безвідвального 
обробітку.

Вже перші дні безвід
вального дискування під
твердили Богданові сло
ва. Більше зберігається 
вологи в грунті, менша 
його грудкуватість. Ме
тод високоефективний та 
й обробіток грунту об
ходиться значно дешев
ше.

Плідно працює Богдан 
Коник в комсомольській 
організації колгоспу, де 
він — заступник секре
таря комітету комсомо
лу. Нині, як член штабу 
«КП» господарства, ви
являє недоліки на жни
вах. Особливо неприми
римий Богдан, коли зу
стрічається з випадками 
втрат зерна. Але цього 
року механізатори пра
цюють добре: і такі як 
Валерій Глущенко — до
свідчений комбайнер, і 
такі як зовсім молодий, 
комсомолець Георгій 
Засядько, якому тільки- 
но доручили збиральний 
агрегат. «Відповідальний 
за все» — каже голова 
колгоспу Анатолій Олек
сандрович Недін про 
Б. Коника. І справді, 
Богдана за день можна 
побачити всюди: в полі 
серед комбайнів, в трак
торній бригаді і на току.

Цікава і в той же час 
відповідальна це робота 
— бути головним агро
номом. І коли любиш 
свою професію, коли на 
певний час, відірвавшись 
від неї, відчуваєш якесь 
душевне падіння, а з по
верненням — злет, то 
працювати легко. На ра
дість собі і людям.

В. ВОЛОНТИР.

ПРО ПОДВИГИ СЛАВНІ

ІЗ НИХ — ЕЛЕКТРО^ 
ЗВАРНИК КОРПУС^ 
№ 90 КОМСОМОЛЕЦЬ 
ЮРІЙ МАГЕР. ВІН ОВО
ЛОДІВАЄ ПРОГРЕСИВ
НИМИ МЕТОДАМИ РО
БОТИ. І ЯК НАСЛІДОК 
— НОРМИ ВИРОБІТКУ 
ВИКОНУЄ НА 120-130! 
ПРОЦЕНТІВ. І

А1ОЛОДИЙ ПЕРЕДО
ВИК ВИРОБНИЦТВА 
ПОСТІЙНО ПРАЦЮЄ 
НАД ПІДВИЩЕННЯМ 
СВОЄЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. 
НИНІ ПІСЛЯ РОБОЧОЇ 
ЗМІНИ ЮРІЙ ПОСПІ
ШАЄ до міського 
ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІКИ 
НОГО УЧИЛИЩА лГТ 
ВІН ВЧИТЬСЯ НА ГАЗО
ЗВАРНИКА.

Фото В. ГРИБА.

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

Великою подією в житті нашої країни стане святку
вання 40-річчя Перемоги радянського народ)' над фа
шистськими загарбниками. Включившись в Республікан
ський огляд бібліотек, присвячений цій знаменній даті, 
працівники бібліотек Олександрійського району намага
ються виховати у юних читачів почуття гордості за рат
ні подвиги і трудові успіхи радянського народу, який 
іде в авангарді боротьби народів світу за мир.

Діти дуже люблять чи
тати книги про війну, про 
подвиги. І ми намагаємось 
спрямувати читання так, 
щоб воно базувалося не 
просто па захопленості го
стрим сюжетом, а вихову
вало почуття відповідаль
ності за долю Батьківщи
ни. щоб діти зрозуміли, що 
війна — це не лише приго
ди, але й тяжкі випробу
вання. У них люди переві
ряються на вірність Віт
чизні, на твердість пере
конань.

Про все це ми говоримо 
з дітьми під час індивіду
альних бесід, рекомендую
чи книги про партизанів і 
розвідників, про міста-гс- 
рої, про подвиги юних, що 
віддали життя в ім’я Ве
ликої Перемоги.

Цій мсті підпорядковує
мо й масові заходи. Так, 
діти стали учасниками ус

ного журналу «Цс було в 
Краснодоні», уроку муж
ності «Ордени бойової доб
лесті», присвяченого кава
лерам ордена Великої Віт
чизняної війки.

Цікаво пройшла зустріч 
з воїном-прикордонником. 
Адже одна справа читати 
і дивитись фільми про охо
ронців радянського кор
дону, а зовсім інша — 
спілкуватись з живою лю
диною, майже ровесником. 
Хвилюючись. розповідав 
прикордонник Микола 
Кондратенко своїм земля
кам про нелегку службу, 
відповів на запитання 
хлопців та дівчаток. Після 
цієї розмови, напевне, по- 
іншому сприйматимуть чи
тачі книги про подвиги, 
які взяли о бібліотеці з 
виставки, оформленої спе
ціально до цієї зустрічі.

Майже два місяці три

вала літературна мандрів
ка учнів 4—5 класів «Про
сторами рідної Вітчизни». 
Шість «екіпажів» на чолі 
з «капітанами» вирушили 
за маршрутом «По рідній 
Україні», «На землях Мол
давії та Білорусії», «За
прошує янтарна Прибал
тика», «Квітучими респуб
ліками Закавказзя», «До 
друзів у Середню Азію». 
400 книг прочитали 150 
«мандрівників». Дізнались 
про визначні місця кожної 
республіки, про пам’ятни
ки, міста-герої, про її при
родні багатства та трудові 
здобутки, про літературу 
і мистецтво, про піонерсь
кі і комсомольські діла.

Діти написали щоденни
ки «подорожі», склали 
оповідання та вірші, підго
тували малюнки та відгу
ки па прочитані книги; ви
готовили більше 200 само
робок: вишивки, випилю
вання по дереву, альбоми 
тощо.

Па зльоті мандрівників, 
що відбувся потому, «ка
пітани» розповідали про 
свої маршрути. їхні роз
повіді ілюструвались

БАГАТО МОЛОДІ 
ПРАЦЮЄ НА КІРОВО-’ 
ГРАДСЬКОМУ ВИРОБ
НИЧОМУ ОБ’ЄДНАННІ 
ПО СІВАЛКАХ «ЧЕРВО-' 
НА ЗІРКА». КОМСО-
МОЛЬЦІ — АКТИВНІ
УЧАСНИКИ СОЦІАЛІС
ТИЧНОГО ЗМАГАННЯ,
/V НЕРІДКО - ПРАВО
ФЛАНГОВІ ТРУДОВОГО 
СУПЕРНИЦТВА. ОДИН V/

фрагментами з діафільмів 
про кожну республіку. У 
залі не було байдужих — 
всі стали учасниками ціка
вої гри. • > ,.

А диспут «Стати люди
ною, бути людиною разом 
з народом своїм, з Батін 
ківщніюю» перетворися 
на серйозну розмову^ 
восьмикласниками про 
місце молодої людини в 
суспільстві.' Керував днй- 
пуїом Йетеран війні! і прй- 
ЦІ Г. Я. Жаботииський. 
Він закликав дітей бути 
гідними громадянами Віт
чизни,' людьми з гарячим 
серцем і роботящими ру
ками. Певно, що ця розмо
ва залишила гарний слід в 
душі кожного, хто був 
присутній тоді В залі. По
чуте змушуЬало до розду
мів, порівнянь, прийняття 
рішень.

Всі ці та інші заходи н^і 
різні теми намагаємось 
звести до вирішення го
ловного завдання — вихо
вати з дитини справжню 
людину, гідного спада^м1- 
ця справи своїх дідів ; і 
батьків, чиї бойові і тру
дові подвиги не забудуться 
у віках.

М. ШЕВЧЕНКО, 
заступник директора 
по роботі з дітьми 
Олександрівської ЦБС.
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ОГЛЯД пошти

ВАШІ КОНВЕРТИ

СШ № 24 
про техпра-

У літній пошті відділу 
листів чимало розповідей 
про людей праці. Із сер
дечною теплотою пише 
старша піонервожата Кіро
воградської .............
В. Філатова 
цівницю десятирічки М. С. 
Олейникову. її біографія 
переплелася з життєписом 
школи — із 1947 року тру
диться Марфа Семеніана 
в ній. Шанують її педагоги 
за сумлінну працю, а діти 
зачудовано слухають роз
повіді старенької про уч
нів, котрі вчилися тут і де
сять, і двадцять років то
му... Поважають колеги 
та односельці і тракторис
та колгоспу «Росія» Голо- 
ванівського району Дмит
ра Спусканюка. Він ус
пішно працює на полі вже 
сім років, член комітету 
ко/лсомолу господарства, 
випускає «Комсомольський 
прожектор» — про це 
розказав нам житель Го- 
лозанівська В. Стах. Лист 
випускниці Кіровоградсь
кої СШ № 18 Н. Кунченко 
— це розповідь про мед
сестру опікового відділен
ня обласної лікарні С. М. 
Можаєву. «Ніби про неї 
сказані слова на" стенді у 
вестибюлі відділення: 
«Хорошою медсестрою 
може бути тільки та, яка 
любить свою справу, 
уважно і чуйно ставиться 
до хворої людини». Вдяч
ні хворі й завідуючому 
відділенням Д. С. Бугайо- 
ву, й іншим працівникам 
лікарні за повернене здо
ров’я.

Про те, як готується но
ве поповнення для робіт
ничої сім’ї, написав викла
дач Кіровоградського
ТУ-6 М. Полтаранін. Тісні 
зв’язки встановив комітет 
комсомолу училища з уч
нями п’ятої міської школи. 
Школярі бувають у ТУ, 
знайомляться з його мате
ріально-технічною базою; 
у них виникає зацікавлен
ня професіями, які тут 
опановуються.

повідано
земляка

А ось лист ще з одно
го навчального закладу — 
Олександрійського ТУ-3. 
Секретар комітету комсо
молу училища О. Кардаш 
пише, що підвищенню фа
хового рівня працівників 
прилавка сприяють кон
курси професійної май
стерності, які проводяться 
в училищі.

Краєзнавців може заці
кавити книга Л. М. Смо- 
ленцева «Родные гнездо
вья», котру радить почи
тати старший бібліотекар 
обласної бібліотеки імені 
Н. К. Крупської В. Білець- 
кий. У романі 
про нашого 
А. В. Журавського, що за
лишив помітний слід у віт
чизняній науці. З іменем 
цього біогеографа пов’я
зане відкриття першого в 
Приполярній 
вого центру, 
ський навчив 
Печорського 
щувати картоплю, цибулю, 
капусту, показавши жите
лям Півночі, яка щедра 
їх земля.

У кількох листах пору
шуються проблеми моралі. 
П. Г. Матюшин із Новоук- 
раїнки, робкор районної 
газети «Радянське село», 
ветеран Великої Вітчизня
ної, розмірковує: 
далік мого 
вані міські 
4. Звідти 
учасникам 
шення на зустріч з учнями 
у День Перемоги та День 
Радянської Армії, 
здається, що такі 
слід проводити 
Хай хлопці й

Росії науко- 
А. В. Журав- 

трудівників 
краю виро-

«Непо-
дому розташо- 
школи №№ 7 і 

розсилаються 
війни запро-

А мені 
зустрічі 
частіше, 

дівчата з 
розповідей очевидців зна
ють, як завойовувалося 
мирне життя; хай запита
ють ветеранів, чи потребу
ють вони якоїсь помочі, і 
нададуть її, хай зігріють 
тих, хто проливав кров 
за їхнє щасливе сьогоден
ня, теплим чуйним сло
вом». Бо ж чуйність, пише 
М. Г. Петренко з Кірово
града, — це один із най-

яскравіших виявів любові 
до людини. «Чуйність має 
поширюватися на всіх. 
Коли юнак звільняє доро
гу в автобус для дівчини, 
розштовхуючи інших паса
жирів — гріш ціна такій 
увазі». Тривогою позначе
ні рядки -листа педагога 
Т. Резнік із обласного 
центру: «Біля аеропорту
я спостерігала, як жінка 
вибирала з урни для сміт
тя шматки хліба. Я не ро
зумію, як у людей підні
мається рука, щоб викину
ти цілий батон? Раніше у 
під’їздах великих будин
ків були відра для хар
чових відходів, тепер не
ма. Чому б піонерам не 
організувати збирання за
лишків продуктів, а заод
но й контролювати, щоб 
недбалі, байдужі люди не 
ставилися по-блюзнірськи | 
до хліба, не зневажали 
працю сотень людей? А 
кіровоградські жеки мог
ли б подбати про доставку 
відходів на ферми». І ще 
один докір — його стар
ший інспектор оператив
ного відділу обласного 
управління держтруд-
ощадкас Л. А. Статовська 
адресує головам райспо- 
живспілок і районних спо
живчих товариств і керую
чим відділеннями Держ
банку СРСР із Новомирго- 
рода, Петрового, Онуфрі- 
ївки, Новоархангельська і 
Новоукраїнки. Там повіль-| 
но здійснюється перехід! 
до безготівкової формиІ 
розрахунку, тобто при-! 
дбання громадянами това-| 
рів за чеками. Називають
ся і райони, де ця прогре
сивна форма розрахунків 
дістала поширення — Ус- 
тинівський, Компаніївсь- 
кий, Добровеличківський.

Сподіваємося, що зау
важення і побажання ав
торів листів не залишать 

4без уваги за названими 
адресами. Чекаємо від 
вас, шановні читачі, нових 
розповідей про заслуже
них людей, про передовий 
досвід роботи, про досяг
нення митців. Пишіть і про 
те, що вас турбує; раді 
будемо одержати від вас 
і пропозиції щодо темати
ки газетних публікацій.

Відділ листів «МК».

Спека... І як приємно у 
вільний час постояти біля 
фонтана, вдихаючи охо
лоджене струменями води 
повітря, відчуваючи на 
обличчі лагідний свіжий 
вітерець.

Цей фонтан почав діяти 
кілька місяців тому перед 
головним входом до кіро
воградського виробничого 
об’єднання «Друкмаиі». А 
спорудили його робітники

Гість у кожному
Кожного дня ми звич

но беремо в руки СВІЖІ 
газети і лсурнали, відра
зу шукаємо цікаві мате
ріали, оригінальні фото- 
сюжети, з приємністю 
відзначаємо вдале полі
графічне оформлення то
го чи іншого видання. 
ІІас захоплює публіка
ція, і ми вже не думає
мо про тих. хто нам при
носить щодня у дім цю 
радість спілкування з 
навколишнім світом, з 
далекими і знайомими 
людьми.

А , я думаю зараз про 
пашу листоношу. Бачу її 
веселу усмішку, лагідні 
очі, повну поштарську 
сумку.

Це — Євгенія Матві
ївна Верстеніна.

Відразу після школи 
прийшла працювати до 
міського відділу зв’язку 
комсомолка. Роботи не 
боялася. Але й здивува
лася, коли сумка з ко

спеціального монтажного 
управління -«Друкмашу» 
облицювальннки 0. А. Ба
бич і В. Г. Ільяшова, ек
скаваторник М. Л. Бра- 
чевськнй, бетонники Т. І. 
Петрусенко, Г. І. Круппа 
та Л. І. Сис.

Навколо фонтана — мо
ре квітів, серед яких до
мінують троянди. Адже ли
ше на ленінському кому
ністичному суботнику цьо

респонденцією виявилась 
у неї неповною, неваж
кою. І здивування своє 
висловила колегам.

— А це все від тебе
залежить, — сказали ш.

А тут якраз 1 перед
платна кампанія набли
жалась. Роботи додало
ся. У кожен ' двір захо
дила дівчина, радила, 
який журнал чи газету 
передплатити. її слуха
лись, дякували.

Ні разу не скаржився 
ніхто па роботу Євгенії. 
За всі одинадцять років. 
І вона за цей час не 
розчарувалась. Хоча вся
кого було. Іноді й не
легко. Та листоноша не 
повинна зважати ні на 
які примхи погоди: чи 
то спека липнева, а чи 
заметіль снігова, чи бе
резнева відлига, багшока 
осіння... Листоноша му
сить кожного дня зайти 
на подвір’я своїх перед
платників. Там її чека
ють.

го року було висаджено 
понад вісім тисяч кущів 
цих чудових квітів. Роботу 
провела бригада по озеле
ненню, котрою керує І. М. 
Могила — Галина Саєнко, 
Микола Бойко, Галина 
Романенко, й численні доб
ровольці — учасники су
ботня ка.

Вода і троянди — ча
рівне видиво...

Фото В. ГРИБА.

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

кове

ДОМІ
Уже вшосте листоно

ші обирають своїм бри
гадиром Євгенію Матві
ївну. Бо вміє вона орга
нізувати людей па зраз- 

обслуговування. А 
комуністи відділення 
зв’язку прийняли її кан
дидатом в члени КПРС.

Взірцем у праці у від
діленні по праву назива
ють Л. М. Каплунову, 
Г. Д. Сідлецьку, А. Г. 
Каспії. Є чого повчитись 
у них молодим беручким 
І-Іаталі Рибіній і Ользі 
Корнєвін.

Сьогодні у бригади 
листонош Маловисківсь- 
кого районного відділен
ня зв’язку нові завдання 
— незабаром почнеться 
передплата періодики па 
1984 рік-.

В. КУДРЯ, 
друкар, ударник кому
ністичної праці.
м. Мала Виска.

[г
Поріг кабінету директо

ра комбінату побутовою 
обслуговування населення 
несміливо переступила 
струнка кароока дівчина. 
Привітавшись, на хвилину 
замовкла, а потім (де й 
взялася рішучість) мови
ла:

— Прийшла, щоб дали 
направления. Хочу вивчи
тись на швачку...

Рішення Катерини Обач 
не було випадковим. Ще у

---------- ?------------------------------------- “--------------- ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ”

За направленням комбінату
школі вона захоплювала
ся моделювання одягу, 
ревно стежила за журна
лами мод, вибирала най
простіші моделі і пробу
вала викроювати. А коли 
щось наладилось — по
спішала за порадою до 
своєї наставниці Людмили 
Федорівни Гладкої, і за-

раз Катерина Обач згадує 
її із щирою вдячністю за 
науку, за те, що допомог
ла утвердитись у виборі 
життєвого шляху.

У професійно-технічно
му училищі, куди її напра
вили, Катерина Обач за
рекомендувала себе здіб
ною ученицею.

Проходнти практику ви
пало в одному з кращих 
цехів по пошиттю верхньо
го одягу раііпобуткомбіна- 
ту. Кмітливу ученицю від
разу ПОМІТИЛИ ------- :.......... ’
майстрині, 
ставлення до 
бочої хвилини, 
лолішія всіма професійнії-

досвідчені 
Бережливе 
кожної ро- 

добре по

ми прийомами допомогли 
Катерині Обач з перших 
днів самостійної праці ви
конувати доведені плани.

Молода швачка уже має 
багато «своїх» клієнтів. 
Одні йдуть, щоб пошити 
вихідний костюм, інші — 
пальто, треті — полагоди
ти одяг. І до всіх майстри
ня уважна. привітна. 
Прагне завжди викопати 
прохання відвідувачів сво
єчасно і високоякісно.

Щомісяця
Обач надає 
менш як на 300 карбован
ців, успішно виконуючи 
виробничі завдання. Ком
сомолка активна у громад
ському житті. її обрано 
секретарем комсомольської 
організації підприємства.

А. ЯЩИШИНА, 
працівник районної 
газети «Промінь ко
мунізму».
емт Устинівка.

Катерина 
послуг не

«Добре
ДОШЛИ,

І

другарі!»
Так скандували меш

канці піонерського та
бору імені Ю. Гагарі- 
на, зустрічаючи поза-

вчора гостей із соняч
ної Болгарії. Цими 
словами вітали болгар 
скрізь
ІЦІПІІ.

Вже
у пас
гарських робітників із 
Толбу хінського заводу

па Кіровоград-

три
делегація бол-

дпі гостює

імені • Елемента Гот- 
пальда. Вони приїхали 
на запрошення своїх

друзів з виробничого 
об'єднання по сівалках 
«Червона зірка». Ціка
ва й насичена програ
ма перебування гостей 
на Кіровоградській зем
лі. Тут і відвідання па
м’ятних місць, музеїв, 
зокрема, хутору Надія, 
зустрічі з трудящими, 
участь у традиційному 
конкурсі професійної 
майстерності в іпстру-

►

ментальному, ремонт
но-механічному, ливар
них та інших 
воду тощо.

Позавчора 
болгарська 
викопала
сію, покладену 
колективом 
імені 
вальда.
перехідний 
прапор колективові ли-

цехах за-

ввечері 
делегація 

приємну мі
на неї 
заводу

Елемента Гот- 
Було вручено 

Червоний

парного цеху ковкого 
чавуну (начальник цеху 
А. І. Шрамко), який 
визнано переможцем у 
соціалістичному змаган
ні колективів обох під
приємств. Вручив пра
пор керівник болгарсь
кої делегації Димитр 
Колев Чанов.

В. ЄВГЕНЕНКО.

м. Кіровоград.
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— СПОРТ ~ СПОРТ -------- ■------ -
Дуже хочеться мені поча

ти розповідь про лейтенан
та міліції В. Волощука з де
тективного факту — примі
ром, з розкриття злочину, 
виявлення рецидивіста... 
Саме з цього й починаю із 
ним розмову. Але Володи
мир, молодий, симпатичний

В. У. влаштувався на робо
ту в будівельно-монтажну 
організацію, і тепер там 
про нього непоганої думки.

Або ось такий випадок. 
В. П. свого часу двічі при
тягався до кримінальної 
відповідальності (за кра
діжку і викрадення автомо-

СЛУЖБА: ДНІ І НОЧІ

Дільничний 
інспектор
хлопець, дільничний інспек
тор районного відділу внут
рішніх справ, заперечливо 
хитає головою:

— У нашій службі голов
ним с не це. Профілактика, 
запобігання злочину — ось 
над чим доводиться най
більше щодня працювати. 
Завдання працівників орга
нів внутрішніх справ — з 
допомогою громадськості 
забезпечувати надійний 
правопорядок, дотримання 
всіма громадянами радян
ських законів. І ще — допо
магати людям, котрі в силу 
певних обставин збочили, 
увійти в правильну колію 
життя.

... В. У. придбав легковий 
автомобіль «Волга». Нині на 
таке явище ніхто не звер
тає уваги. Але через деякий 
час лейтенант міліції В. Во- 
лощук звернув: для чого 
придбано автомобіль? Одні 
використовують його для 
цікавих екскурсій, інші — 
для далеких поїздок до рід
них... Громадянин В. У. при
дбав «Волгу» для ринку. 
Вирішив, що можна жити 
не з трудових доходів, а зі 
спекуляції. І коли розраху
вався з роботи, лейтенант 
міліції покликав його на 
серйозну розмову. А потім 
нагадав, що в таких випад
ках колеса автомобіля час
то приводять на лаву під
судних.

Попередження дільнич
ного інспектора подіяло.

біля). Повернувшись у село, 
не поспішав влаштовуватись 
на роботу. Волощук позна
йомився з чоловіком. Ви
явилося, що В. П. боїться 
людей, соромиться ЇМ у ВІ- 
чі дивитись.

— Так, провина у вас є,— 
мовив Волощук. — І вам 
люди не забудуть її доти, 
доки не покажете себе з 
хорошого боку. Я вам допо
можу влаштуватися на ро
боту за фахом, у тракторну 
бригаду. А все інше зале
жатиме від вас самого.

Чолозік прийшов у колек
тив, прагне зарубцювати 
своє минуле.

Все ще залишається пеку
чим злом самогоноваріння, 
алкоголізм. Дільничний ін
спектор з допомогою гро
мадськості, виконкомів
сільських Рад народних де
путатів веде з любителями 
«зеленого змія» безкомпро
місну боротьбу.

Жителька села Троянки 
Параска Завадова нині твер
до обіцяє: «Більше самого
ну не вироблятиму». А було 

, ж. Виявили в неї ще теплий 
первак, оштрафували. Од
нак тоді не покаялася, взя
лась знову за своє. Народ
ний суд виніс суворий ви
рок — один рік виправних 
робіт з вирахуванням 25 
процентів від заробітку. Так 
же покарано і жительку се
ла Ємилівки Ганну Колес
ник. За дармоїдство і систе
матичне пияцтво засудже-

ний до двох років виправних 
робіт у трудовій колонії І 
житель села Троянки Ана-1 
толій Бойко. Це стало суво-| 
рим попередженням для ін
ших порушників радянських! 
законів.

І все-таки про детектив, і 
Вранці у квартирі В. В. Во- 
лощука задзвонив телефон. 
Тривожний сигнал: зі складу 
Ємилівського хлібоприй
мального підприємства ви
крадено 23 рубероїдних ру-1 
лони.

Огляд на місці нічого 
конкретного не підказав — 
сліди ретельнЬ заметені. А 
час квапив. «Слід прикинути 
усі варіанти крадіжки», — 
думав Волощук: «Не носи
ли ж злодії рулони на пле
чах через станційне сели
ще. А немає ж і жодного 
натяку на вантажний авто
мобіль. Залишається легкий 
транспорт». Вирішив огляну
ти мотоцикли з колясками.

О 13-й годині злочин бу
ло розкрито. У колясці мо
тоцикла «ИЖ-56» Волощук 
побачив залишки піску, який 
обсипався з 
Власникові 
Дмитрові Козару 
шалося нічого 
зізнатися 
звати своїх 
нічних рейсах Володимира 
Черевичного і Василя Пуга
ча.

Комсомольцеві Володими
рові Волощуку — двадцять 
п’ять років. По закінченні 
середньої школи шоферу
вав, служив у Радянській 
Армії. А повернувся зі 
служби — знову сів за кер
мо автомобіля. Комсомоль
ська організація рекоменду
вала хлопця на навчання в 
училище міліції.

Сьогодні на дільниці лей
тенанта міліції В. Волощука 
— 13 населених пунктів. І 
всюди мас бути порядок. 
Добитись цього йому допо
магають комсомольські ак
тивісти, громадськість, міс
цеві органи влади. Але ка
жуть, легко допомагати то
му, хто береться. Володи
мир Волощук — із таких.

А. КАСУРК1Н, 
громадський корес
пондент «Молодого ко
мунара».
Голованівський район.

рубероїду. 
мотоцикла 
не зали- 
іншого, як 

у крадіжці і на- 
«асистентів» у

І
ФОТО-

КАЛЕЙДОСКОП

Більше двох годин цей 

іспанський рибалка витя

гав двох величезних ко

ропів — вагою 22,5 і 15,3 

кілограма. Щасливий ри- 

балка поспішив поділи

тися секретом такого ба- 

гатого улову — виявля

ється, як наживку він 

використав усього лиш... 

варену картоплю.

Фото ЕФЕ—ТАРС.

СПАРТАКІАДА ЕКЗАМЕНУЄ
Піпбіітп nini-vMizu <Ьімл пі.иих змагань V111 літньої дані Мезенцев,VIII літньої 

спортсмс- 
що говорять підсумки

Підбито підсумки фінальних змагань 
Спартакіади України. Що принесла вона 
нам Кіровоградщини, про 
спартакіади? Наш кореспондент взяв інтерв ю у на
чальника учбово-спортивного відділу обласного 
спорткомітсту Ю. М. Поворозки.

— Передусім скажіть 
про значення Спартакіади 
в житті фізкультурних і 
спортивних організацій.

— VIII літня Спартакіа
да пародій СРСР, якій пе
редувала спартакіада рес
публіки, є видатною поді
єю в спортивному житті 
країни, оглядом роботи по 
дальшому піднесенню ма
совості фізичної культури 
і спорту. Вона внесла бага
то нового в спортивне 
життя, пожвавила діяль
ність колективів фізкуль
тури, сприяла виконанню 
завдань, поставлених пе
ред фізкультурним рухом 
XXVI з’їздом КПРС, на
ступними рішеннями пар
тії і уряду, червневим 
(1983 р.) Пленумом ЦК 
КГІРС.

Спартакіади — змаган
ня багатостапні. Вони по
чинаються в колективах 
фізкультури і закінчуються 
республіканськими і все
союзними фіналами. На 
всіх етапах у нашій облас
ті виходили на спартакіад
ні старти півтора мільйо 
па чоловік.

Найбільш ор ган і зов а но 
пройшов перший, наймасо- 
вішнй етап у колективах 
фізкультури Світловодсь- 
кого заводу чистих мета
лів, колгоспів ' «Україна» 
Знам’яиського району, 
імені Щорса Ульяновсько
го району, Побузького ні
келевого заводу, Кірово
градського машинобудів
ного технікуму.

Серед районних і місь
ких ланок можна відзна
чити Світловодськ, Олек

сандрію, Гайворонськин га 
Зиам’янський райони.

— Це щодо масовості. Л 
як зі спортивною майстер
ністю? Чи є тут зрушення?

— Давайте порівняємо. 
Слід починати зі спортив
них ігор МОЛОДІ, бо ВОШІ 
вносять певну кількість 
залікових очок у спартакі
адну копилку. На минулих 
іграх, що пройшли чотири 
роки тому, наша область 
була шостою в своїй гру
пі, а нині вийшла на пер
ше місце.

У загальний спартакіад
ний залік Кіровоградщнна 
записала 1359 очок і з ос
таннього місця, яке займа
ла на попередній спарта
кіаді, перемістилася на 
п’яте.

Найбільший внесок у 
спартакіадну копилку зро
били плавці, самбісти, 
дзюдоїсти, гімнасти, бок
сери.

Ще одне порівняння. 
11а VII Спартакіаді Украї
ни кіровоградські спорт
смени не завоювали жод
ної медалі, а нині — 21. 
Чемпіонами і призерами 
спартакіади стали самбіс
ти Микола Казаннсв і 
Сергій Гержов, гімнасти 
Олена Калайда, Сергій 
Донець і Віталій Арсень- 
єв, дзюдоїст Сергій Мезен- 
цев, плавчихи Марина 
Р(орвегіна та Юлія Крив- 
чак, боксери Володимир 
Долгунь і Леонід Бабпп- 
ськпй. Вперше п’ятеро на
ших спортсменів включені 
до збірних республіки для 
участі в Спартакіаді на
родів СРСР. Цс вже чга-

КазанцеЯЕ 
Корвсгіна, Крпвчак і Дол**7 
гунь.

Так то певні зрушен
ня є.

— А які недоліки, проб
леми хвилюють сьогодні?

— їх чимало. По-перше, 
зовсім не принесли заліко
вих очок команди шахіс
тів і важкоатлетів. По- 
друге, на низькому рівні 
виступили легкоатлети, 
борці класичного стилю, 
велосипедисти, фехтуваль
ники, учасники змагань із 
кульової стрільби. Через 
це область недобрала май
же 500 очок.

Звідси й наші плапіг^* 
Вже тепер розробляються 
завдання обласним радам 
ДСТ по підготовці команд 
і окремих спортсменів до 
IV спортивних ігор молоді 
і IX спартакіад України і 
народів СРСР на 1985 і 
1986 роки.

Головну увагу, зрозумі
ло, слід звернути на опорні 
і відстаючі види спорту. 
Багато роботи тут і для 
фізкультурних працівників, 
і для тренерсько-викла
дацького складу. Слід під
нести на вищий рівень ді
яльність дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, груп 
спортивної майстерності, 
вдосконалювати спорти 
базу, підвищити ефекті^ 
ність її використання. Не
обхідно почати відбір най
більш перспективних
спортсменів до складу 
збірних області, провади
ти з ними навчання і тре
нування за спеціальними 
планами і графіками.

Але найважливішим для 
нас є, як і раніше, дальше 
піднесення масовості фі
зичної культури. Прагну
тимемо будувати свою 
роботу таї:, щоб якомога 
більше людей брали 
учаєть у фізкультурно-оз
доровчих заходах.

«Зірка»—«Суднобрівш»—1:0
Кірозоградці почали зу

стріч активно. Вже на пер
ших секундах матчу міг 
відзначитися Ігор Чернен
ко, але в останню мить за
хисники гостей відвели за
грозу. Атаки господарів 
не вщухають, стають ще 
гострішими. Йде п’ятнад
цята хвилина. Сольний 
прохід по лівому краю 
нападаючого Сергія Ралю- 
ченка закінчився точним 
ударом, після якого р.оро-.

тар -гостей Віктор Лахтін 
змушений вийняти м’яч із 
сітки. Через кілька хвилин 
Сергій міг відзначитися 
ще раз, але не зу/хіз про
штовхнути м’яча поаз за
хисників і голкіпера гос
тей. Після цього гра дещо 
вирівнюється. Перший 
тайм — 1:0.

По перерві «Зірка» зно
ву кидається у наступ. 
Кілька наших футболістів 
могли збільшити рахунок,

ФУТБОЛ
------ '"Xе

але захисні редути кора
белів вистояли. Фінальний 
свисток судді республікан
ської категорії Сергія 
Щербака з Киева зафіксу
вав перемогу кіровоград
ських футболістів — 1:0. 
Наші земляки вписали в 
свій актив два дуже важ
ливих очка.

Редактор 
Ю. СЕРДІОЧЕНКО.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № З 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
на 1983—1984

на такі спеціальності:
муляр,
столяр будівельний, 
електрогазозварник, 

електромонтажник по освітленню,
електромонтажник по силових мере

жах і устаткуванню,
монтажник по теплових і водяних 

магістралях,
маіпиніст-кранівник кранів мостових, 

козлових і баштових,
• штукатур-лицювальник-плитковик, 
лицювальник-плнтковик, лицюваль- 

ник-.мозаїст,
автослюсар,
оглядач вагонів, 
машиніст кранів автомобільних.
Строк навчання — 3 роки (лпцюваль- 

ннк-плитковлк-штукатур та столяр бу
дівельний — 2 роки, муляр 1 рік).

Осіб, які закінчили І0 класів і звіль
нені із лав Радянської Армії, прийма
ють до училища на спеціальності:

навчальний рік
електрик (строк навчання — 1 
електрогазозварник (строк на 

— 1 рік).
муляр (строк навчання — 6 місяців), 
машиніст мостових і козлових кранів 

(строк навчання — 6 місяців).
Учнів забезпечують гуртожитком, 

триразовим харчуванням, одягом, під- 
. ручниками. Під час виробничої практи

ки виплачується 50 процентів від зароб
леної суми

Випускники направляються на робо
ту по спеціальності па залізничний 
транспорт Одеської залізниці й корис
туються пільгами працівників залізнич
ного транспорту.

Адреса училища: Кіровоградська 
обл„ м. Знам’янка, пров. Свердлова, 4, 
тел. 20-75, 42-24, 22-18.
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