
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

- ІІІІЕ ЗАЯВЛЯЄМО «НІ!»
Наше покоління назива- 

іоть щасливим, бо ми наро
дилися і виросли під мир
ним, спокійним небом. Про 
всі страхіття війни знаємо, 
на щастя, лише з книг, кі
нофільмів/ розповідей ве
теранів Великої Вітчизняної. 
Але ні на мить не забуває
мо, якою ціною дістався 
нам мир. Працюючи в скла
ді студентського загону 
безкорисливої праці «Кор- 
чагінець», ми організували 
похід до місць, дорогих 
кожній радянській людині, 
— до пам’ятників і мону
ментів тим, хто поліг смер
тю хоробрих в 1941—1945 
роках.

~ ... Цей обеліск поставлено
в пам’ять радянським вій- 

^дьковополоненим, в’язням 
"^концтабору, що в роки вій

ни знаходився в Новоукра- 
їнці. Біля обеліска ми про
вели мітинг. Хвилиною мов
чання вшанували пам’ять 
героїв. У той момент кожен 
із нас думав: «Можливо, 
тут поховано мого ровесни
ка, юнака чи дівчину, котрі, 
так як і ми раділи сонцю, 
квітам, першому коханню?» 
1 дуже боляче різало серце 

Перше вересня пройшлося вулицями міст і сіл, 
В завітало -в дитячі садки, школи. І закружляли жи- 
, воіо веселкою, потекли яскравими квітковими ріками 

радісні і збуджені школярські водоспади.
Срібляста мелодія псршовересневого дзвоника 

<Й»?йно сповістила: пора за парти. Для наймолодших 
^»ів, першокласників, дзвінок започаткував відлік.- 
днів, місяців, років, які пройдуть на одному подиху, 
щодня невідоме для хлопчиків і дівчаток ставатиме 
ясним і зрозумілим. І такі широкі горизонти відкри
ються із завтрашніх завойованих вершин! Цим саме 
по суті і прекрасні ті горизонти.

питЛп.АНм м-іКу2 у групі вих°вательни Долинсьного 
Дитсадка № 3, заступника секретаря комсомольської 
0РГан За^ 1 .9в,тлани САВЕТІНОЇ дітки сьогодні теж 
пізнають таїну літер. Із них вони будують свої перші 
слова «Мир», «Мама», «Ленін»; (Матеріали, присвяче
ні початку занять читайте на 2 і 3 сторінках).

цифра — 18 000 — стількох 
героїв закатували фашис
ти...

На наступному етепі по
ходу ми реставрували па
м'ятник радянським воїнам, 
що віддали своє життя за 
визволення села Звірівки. 
Коли прибирали навколиш
ню територію, до нас під
ходили жителі села і зі 
сльозами на очах дякували 
за роботу. Ще і ще раз ко
жен із нас відчував важли
вість роботи нашого загону 
безкорисливої праці. Всі за
роблені кошти ми перера
ховуємо до Фонду миру.

Цікаво було готуватися 
до нової програми нашої 
агітбригади, котра назива
лася «Молодь світу каже 
війні «НіІ». Сценарій, вірші 
ми написали самі. Цією 
програмою ми ще раз по
казали, які страждання при
носить імперіалізм наро
дам, які страшні злочини 
проти людства породжує 
війна.

В. КАРЕВА, 
босць студзагону «Кор- 
чагінець» Кіровоград
ського педінституту. 
Новоукраїнський район.

П'ЯТИРІЧКА, РІК ТРЕТІЙ

ЕКЗАМЕН
НА ЗРІЛІСТЬ
ХЛІБОРОБСЬКУ

Коли на загальнобрпгад- 
нпх зборах секретар ком
сомольської організації 
Олександр Довгаленко за
пропонував створити на 
період сівби озимих ком
сомольсько-молодіжні за
гони, його підтримала не 
тільки молодь, а й досвід
чені механізатори.

— Оце буде справжнє 
змагання, — говорили од
ні.

— Покажіть, хлопці, чо
му вас старші навчили, — 
казали інші.

Так, у колгоспі було 
створено два комсомоль
сько-молодіжних загони.

До 
збирання 
коренів 
готові

Недавно у колгоспі іме
ні Ілліча Ґаііворонського 
району почалося копання 
буряків. Завдання на цей 
сезон чималі — зібрати 
солодкі корені з площі 800 
гектарів та викопати кор- 
мцві буряки з площі 140 
гектарів. Плани великі, 
тому й готувалися до їх 
здійснення особливо ре
тельно.

На період-збирання ко
ренів у господарстві ство
рено три комсомольсько- 
молодіжні комбайнові екі
пажі. У першому — Петро 
Хомуляк та Василь Горяч- 
ківськнй. Василь Сміля- 
нень та кандидат в члени 
КІІРС Анатолій Скрипник 
— у другому. Для Віталія 
Усатюка (із третього ком
сомольсько - молодіжного 
екіпажу) цей сезон пер
ший. Він працюватиме із 
Анатолієм Федорчуком, 
який минулого року почи
нав під керівництвом до
свідченого иехаиіза гора 
І. К. Дігтяренка. Анатолій 
і Віталій зобов’язалися

зібрати буряки з площі 
210 гектарів. Хлопці пра
цюватимуть на РКС-6, 
який ось уже восьмий се
зон не потребує капіталь
ного ремонту. У господар
стві довіряють юнакам і 
впевнені в їхніх силах

Наш кор.

Понад план
Добровеличківський пло

доконсервний завод знач
но перевиконав завдання 
перших двох років п’яти
річки. І нині колектив, у 
складі якого трудиться 
понад 60 молодих вироб
ничників, працює злагод
жено і ритмічно, достро
ково виконуючи плани і 
соціалістичні зобов’язання 
нарощує темпи вппускх 
продукції.

Недавно всі цехи облеті
ла радісна звістка: вироб
ниче завдання восьми мі
сяців виконано па десять 
робочих днів раніше, ніж 
передбачалося. Вже ви
роблено 60 тисяч умовних 
банок продукції в рахунок 
вересня.

—\ Основа цпх успіхів, 
— відзначив директор під
приємства Микола Івано
вич Приймаков, — у доб
ре налагодженому, дійово
му соціалістичному зма
ганні. Ми щодня підбиває
мо підсумки роботи і їх ре
зультати доводимо до ві
дома всіх заводчан. Це 

У першій тракторній 
бригаді комсомольсько-мо
лодіжний загін сівачів очо
лив Олександр Сииьоок, в 
четвертій — Анатолій Бив- 
дич.

Коли ж надійшла коман
да почати сівбу озимих, 
вже перші годипи роботи 
показали, що члени комсо
мольсько-молодіжних за
гонів не підвели своїх на
ставників, старших това
ришів. До обіду лишалося 
ще близько години, а від 
загону Олександра Синьо
ока надійшло донесення: 
«Півтори норми, якість 
посіву відмінна!»

Це був найкращий ре
зультат дня. Йому сприя
ла злагоджена робота чле
нів загону сівачів Володи
мира Малашкевича та 
Миколи Філімон чпка. 
Внесли свою частку в за
гальні досягнення шофер

Олександр Псрсвай та за
правник посівматеріалу 
Олександр Поляков.

На знімках: тракто
рист Олександр СИНЬООК 
(зліва), праворуч — сіваль- 
нини Микола ФіЛІМОНЧИК 
та Володимир МАЛАШКЕ- 
ВИЧ; в центрі — іде сівба; 
внизу — члени комсомоль
сько-молодіжного сівально- 
го загону заправник посів
матеріалу Олександр ПОЛЯ
КОВ та шофер Олександр 
П ЕРЕВАН.

Текст і фото 
М. САВЕНКА.

Кіровоградський район.

кінцевих результатах, під
вищенні трудової актив
ності.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

Сплав 
досвіду 
й завзяття

У КМК гірників, на 
чолі якого Володимир 
Іванович Погрібний і 
групкомсорг Петро Оль- 
ховик, ветерани і молодь, 
поєднуючи досвід із ки
пучою енергією, успішно 
виконують намічені зав
дання третього року оди
надцятої п’ятирічки. Так, 
колектив одним з 
перших підтримав іні
ціативу КМК виробни
чих об’єднань «Донецьк- 
вугілля» 1 «Орджонікід- 
зевугілля» про проведен
ня місячника стахаповсь- 
кої вахти, присвяченої 
Дню шахтаря.

Нині колектив упев
нено лідирує серед 
інших КМК, які вклю
чилися в трудову вахту. 
За два останні тижні 
комсомольсько - моло
діжний видобув понад 
план 4080 тонн вугілля, 
а з початку року на його 
надплановому рахунку 
42,5 тисячі тонн вугілля*

К. ПОВЕЛЬКО.
м. Олександрія.

сприяє загостренню бо
ротьби за першість, робіт
ники всіх цехів доклада
ють зусиль, щоб впити впе
ред. Нині успіху домогли
ся трудівники консервного 
цеху. Тут ударно працю
ють зміни досвідченого 
майстра наставника моло
ді Софії Миколаївни Ска- 
лецької та комсомолки 
Світлани Волошиной Як і 
завжди, добре трудяться 
тут наставники молоді 
Ганна Петрівна Якубова, 
прізвище якої занесено па 
районну Дошку пошани, 
Валентина Іванівна Бонда
ренко, Галина Сергіївна 
Дутчишипа. Цього разу 
відзначилися і комсомоль
ці фасувальниця Олена 
Бсць, лаборант Любое 
Мельник. стерилізатор 
Петро Панченко, молодий 
комуніст завідуючий скла
дом Абдулла Курбанов 
Тепле слово хочеться ска
зати на адресу одного ? 
найкращих працівників ви
робництва Ніни Паровен- 
ко. Нині вона очолює ком
сомольську організацію 
підприємства. І в тому, що 
молоді трудівники працю 
ють нарівні з досвідчени
ми. є й її заслуги.

Комітет комсомолу тур
бується про тс, щоб усі 
молоді трудівники переви
конували змінні завдання 
Та високі показники ма
ють ще пе менш важливу 
основу — зацікавленість 
комсомольців у високих
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І ставить 
'вересень

На старті нового навчального ми говоримо про те, 
■ чим жила шкільна, учнівська і студентська молодь уліт- 
Іку, а ще намічаємо чіткі плани, ставимо конкретні зав

дання, за виконання яких необхідно взятися буквально 
Із перших же днів занять.

Літні місяці відзначилися важливими політичними по
діями: відбулися червневий (1983 р.) Пленум ЦК КПРС, 
сесія Верховної Ради СРСР, урочисте засідання, прис
вячене 80-річчю Другого з’їзду РСДРП, зустріч у 
Центральному Комітеті КПРС з ветеранами партії. Зок
рема, на Пленумі в доповіді члена Політбюро, секрета- 

Іря ЦК КПРС товариша К. У. Черненка, в промові на 
Пленумі Генерального секретаря Комуністичної партії 
Радянського Союзу товариша Ю. В. Андропова було 
проаналізовано нинішній стан справ на ідеологічному 
фронті, поставлено завдання по посиленню ідеологічної, 

І масово-політичної роботи.
Комсомольські організації, які є однією з найважли

віших ланок у системі комсомольського виховання, зві
ряють свій курс із рішенням червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, беруть їх до неухильного керівництва.

У своїй повсякденній роботі комсомольські організа- 
Іції навчальних закладів опираються на допомогу педа

гогів, майстрів виробничого навчання, класних керівни
ків, їхній життєвий досвід, педагогічну майстерність, 
високий громадський авторитет. І тут основні зусилля 
треба зосередити на підвищенні якості праці, ідейного, 
трудового і морального загартування юнаків і дівчат 
на основі стрункої системи громадсько-політичної прак
тики, зміцнення зв’язків навчання з політичним життям 
країни, подальшим організаційно-політичним зміцнен
ням комсомольських організацій.

Невід’ємною умовою успішного виконання цих зав
дань стало формування у підростаючого покоління ви
сокої ідейної переконаності, комуністичної моралі.

В області нагромаджено немалий досвід цієї роботи. 
В багатьох школах успішно працюють політичні клуби, 
кінолекторії, лекторські групи і групи політінформато- 
рів. Приміром, в СШ № 9 м. Кіровограда добре заре
комендував себе «Супутник 9-ї студії», в Кіровоградсь
кому МПТУ № 2 імені Героя Радянського Союзу О. С. 
Єгорова, Олександрійському МПТУ № 7 діють військо
во-патріотичні клуби, більше 600 студентів є слухачами 
школи молодого лектора при Кіровоградському педінс
титуті.

V Пленум ЦК ВЛКСМ вимагає від комсомольських 
комітетів посилити наступальний характер ідеологіч
ної роботи. Добре було б, якби такі активні форми, як 
вечори запитань і відповідей, мітинги солідарності, кон
курси політичної пісні і плакату міцно ввійшли в життя 
учнівських колективів.

У центрі роботи комсомольських організацій, як і ра
ніше, повинна бути боротьба за глибокі і міцні знання. 
Особливо наполегливо у цьому напрямі повинні попра
цювати комітети комсомолу профтехучилищ. Не секрет, 
що якість знань учнів в ПТУ залишається ще досить 
низькою, продовжують тривожити високі цифри відсі
ву невстигаючих.

Хвилює той факт, що деякі комітети комсомолу, нап
риклад, Голованівсько-«^ &ПТУ № 8, Кіровоградського 
ТУ № в, ОлександрійсР{лго СПТУ № 1 слабо вникають 
у питання вдосконалення виховного процесу, зміцнення 
навчальної і виробничої дисципліни.

Необхідно активніше инНіовиджуии їм і розвивати та
кі форми іворчої роботи. предметні гуртки, факуль-

У навчальних колективах/ вузів, середніх спеціальних 
навчальних закладах має розповсюдитися рух с Працю
вати без відстаючих». Майбутній спеціаліст повинен 
нести відповідальність не тільки за свої досягнення в 
навчанні, праці, громадській діяльності, а н уболівати за 
досягнення групи, наву^ного закладу в цілому.

Цього року і300 уч^пґ середніх спеціальних навчаль
них закладів у складі студентських загонів надавали 
допомогу працівникам сільського господарства. За по
передніми підрахунками, хлопці і дівчата виконали ро
біт більш як на мільйон карбованців. Добре зарекомен
дували себе СЗ кіровоградських машинобудівного тех- 
піиими тл мяпхпіилиіка. Компаніївського ветеринарної о

Перший день осені — це 
не тільки радісне учнів- 
сьне свято знань. Першого 
вересня ножного року по
чинається трудова біогра
фія випускників вищих і 
середніх спеціальних педа
гогічних закладів, які при
бувають на роботу у шко
ли. Успішно склавши дер
жавні екзамени і отримав
ши дипломи, вчорашні 
студенти одержують право 
називатись педагогами. Це 
звання вони повинні все 
життя підтверджувати са
мовідданою працею, лю
бов’ю до своїх вихованців.

Про молоду вчительку, 
педагога за покликанням 
Валентину Запірченко роз
повідає методист по кадрах 
Бобринецького районного 
відділу народної освіти 
Л. Т. Мельникова.

Її щастя і 
покликання

«Учитель вбирає все 
краще від народу, життя, 
науки і це краще знову 
віддає дітям». Ці мудрі 
слова належать М, І. Калі- 
ніну. У їх справедливості 
переконуєшся знову і зно
ву, коли знайомишся з ро
ботою кращих учителів. 
Приємно відзначати, що 
загін педагогів-новаторів 
дедалі поповнюється.

Глибоко усвідомлює своє 
покликання вчителька му
зики і співів Бобринецької 
середньої школи імені 40- 
річчя піонерії Валентина 
Запірченко. Йти в ногу з 
життям, бути на рівні су
часних вимог, активно ви
користовувати передовий 
досвід — ось ті принципи, 
якими керується молодий 
педагог.

... Дзвінкі акорди поли
нули коридором. Захоплені 
погляди дітей зійшлися на 
улюбленій вчительці, яка 
вводить школярів у світ
прекраспого...

Валя Ярошенко (після од
руження Запірченко) ви
росла у співучому селі Се- 
ребрянці на Донеччині. З 
дитинства мріяла пов'яза
ти своє життя з музикою. 
Батько непогано грав на 
кількох інструментах, ма
ма акомпанувала йому на 
гітарі, до того ж мала гар
ний голос. Співали сестри, 
грав брат. «Любили збира
тися йсі разом, — 
Валентина. — Не 
таю, щоб вечорами 
нали пісні, не сипались 
жарти». Тож і зараз, коли 
ввечері з двору Ярошенків 
лунає задушевна пісня, су
сіди знають: у відпустку 
приїхали діти.

Позаду училище, робота 
в Краснолиманському ра
йонному Будинку культу
ри, навчання на музично- 
педагогічному факультеті 
Кіровоградського держав; 
ного педінституту імені 
О. С. Пушкіна. Вуз Вален
тина закінчила з відзна
кою. Мала право вступати 
-до аопІранАури. але вирі
шила. що ®.оїде разом з 
чоловіком ф село, lute по
чалася трудовії біографія подружжя Заиірч'еіп іі!. ї> 1 ;.;т рік анігщі tipHiiiUon І ус- 
пі:. -.«-.і.І облМіті по
iiniv.'iii с.иимі црг.ЛЦ-роіиінІ 
11., „ЧІТІИКЧО >.<>■ ^К'іоі.і А • ‘ .вг: .струме нтал ьн и Й а мбл ь 
неодноразово в^Лріован 
першість на облвних ог
лядах художньої ” самоді
яльності.

Обласний інститут удо- 
сконалеиш^вчителів уза
гальнив і Ч^икрив 
роботи В^Яйтинн 3аП‘Р' 
ченко. Трй роки тол у мо
лода вчителька по іа- а
працювати за новою про 
грамою. Розроблено» ПІД 
керівництвом КОМПОЗ Р 
Д. Б. Кабалевського.

Нині другий б к »ален^

згадує 
кам'я
не лу-

ШКОЛЯРІ,

УЧНІ ПТУ, 

СТУДЕНТИ 

І ПЕДАГОГИ!

Д>ї

В; СВЯТОВІВІТАЄМО

За новими
навчальними 
програмами
Минулої суботи у Кірово

граді відбулася серпнева 
нарада працівників середніх 
спеціальних навчальних за
кладів області.

Нараду відкрила заступ
ник голови виконкому об
ласної Ради народних депу
татів Є. М. Чабаненко.

З доповіддю «Про зав
дання колективів середніх 
спеціальних навчальних за
кладів області по поліпшен
ню якості підготовки спе
ціалістів середньої ланки у 
світлі рішень червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС» виступив секретар 
Кіровоградського обкому 
Компартії України А. І. По- 
гребняк.

Зі співдоповіддю «Про 
дальше вдосконалення нав
чально-методичної роботи в 
зв’язку з переходом на но
ві навчальні плани» виступив, 
директор Кіровоградсько^ 
будівельного технікуму, Зь*^ 
ступник голови ради дирек
торів середніх спеціальних 
навчальних закладів області 
Г. О. Шибанім.

гїрй; ббговореппі догговЛ 
дей виступили другий секре
тар Ленінського райкому 
Компартії України Т. І. Ва
лькова, секретар обкому 
комсомолу Н. Ангелуца, н^а 
чальник відділу кадрів о^ | 
ласного управління сіль'' 
ського господарства В. М. 
Квасновський та інші.

(Наш кор.)

Заздрісними поглядами проводжають Тимно, Сашко, 
Тетянка та Микояна свого старшого товариша Толю 
ФЕДОРЧУКА, який у супроводі вже шкільних това
ришів із радістю крокус до школи.

Фото М. САВь^іКА.

^Кається, зовсім недав- 
радіючи, бігла сте- 

ТИною до школи. Як хоті
лося заглянути у вікно 
цього будинку і побачити 
той невідомий і принадний 
світ! Як хотілося встати 
рано-рано, зайти в клас, 
сісти за парту і слухати... 
тишу шкільних коридорів!

1 ось уже пролетіло де
сять років.

З НОВОСІЛЛЯМ
поздоровляємо учнів Високобай* 
рацької середньої школи Кірово
градського району
Село Високі' Байраки

розкинулось на численних

пагорбах і схилах. Акурат

ні неширокі вулиці то рап

том збігають у долину, то

стрімко піднімаються вго

ру. На одному з пагорбів

(так би мовити централь-

йому, бо саме тут знахо-

дяться ^адміністративні

споруди колгоспу), сяє

вікнами двоповерхова но

вобудова — сільська деся

тирічка. її видно з усіх бо

ків села.

Ми побували у новозбу- 
дованій школі, коли до 
першого вересня лишався 
рівно тиждень. Біля ганку 
розвантажували автома
шину, яка привезла столи 
і стільці. Завершували 
свої роботи електромонте
ри, сантехніки, столяри. 
Техпрацівниці приводили 
у повну готовність шкільні 
кімнати. Та найбільше 
клопоту було, звичайно, у 
директора майбутньої де
сятирічки Олександра Ти- 
мофійовича Ауліна. Проте 
він радо погодився прой
тися коридорами новобу
дови, захоплено розпові
дав, що ось тут буде кабі
нет біології, а там кімна
та відпочинку для вчи ге
лів, що при шкільній біб
ліотеці буде працювати

читальний зал, де учні 
зможуть, використовуючи 
потрібну літературу, підго
тувати цікавий реферат, 
познайомитися з новими 
книгами. В актовому залі 
буде встановлено кіноапа

рат, що дасть змогу де
монструвати науково-по
пулярні і навіть художні 
фільми. На першому по
версі, біля спортзалу, об
ладнані душові кімнати.

Ми переходимо з одного 
кабінету в інший, де ще 
пахне фарбою, лаком, тією 
свіжістю і незайманістю, 
від якої на душі урочисто 
і святково. Мимоволі від
чуваю себе маленькою 
школяркою, що довго-дов
го чекала цієї зустрічі зі 
школою. 1 ось тепер дов
гожданна

Нова 
прийме 
близько 
Шістнадцять із них пере
ступлять шкільний поріг 
уперше. Вони стануть пов
ноправними членами друж
ної шкільної сім’ї. Цього
річні першачки ростимуть 
разом зі школою, вони 
почнуть її історію, стануть 
першим випуском. Але до 
того часу, ще цілих десять 
років. А для десятикласни
ків цей рік у стінах но
венької школи буде остан
нім навчальним роком.

Що відчувають завтраш
ні випускники, а нинішні 
старшокласники Володи
мир Демидов, Сергій Ту- 
румбетов, Вікторія Цуцу- 
ран, Олександр Свободчи- 
ков, Іван Цаплан, коли 
стоятимуть на першій 
шкільній лінійці, де Анато
лій Володимирович Древ- 
А.гіко, виконроб ПМК-ЗОІ 
фесту «Кіровоградсіль- 

=^|-------------------------:

мить настала, 
середня 
у свої 
двохсот

школа 
класи 
учнів.

зав- 
моя

ТЕПЛЕ.СЛОВО ПРО
Здається, Д'е як 

жди, тільки то^кина
стала широкою та деревця 
^біч дороги витягнулися, 
роздалися у кроні, пере
творилися на справжні ду
би. У них теж закінчилась 
«пора дитинства», - доду
малося.

Якось нечутно воно ві
дійшло. Попливло на ко
рабликах, які ми пускали 
ще босоногими на Висі. 
Потягло за собою перші 
криві рядочки в учнівсько
му зошиті. |ихе поскрипу
вання крейди, а потім —

школу
Жетонні на сосновім хвої 
незабутні шкільні вечори. 
І, нарешті, урочисті акор
ди прощального вальсу.

Кожен обирає свою до
рогу. Комусь із нас, мож
ливо, поталанить зробити 
важливі відкриття в ниуці,

буд», яка будувала десяти
річку, вручить символіч
ний ключ директору О. Т. 
Ауліну? Відчуватимуть 
гордість за те, що у цій 
гарній споруді є частка і 
їхньої праці. Всі вони чле
ни виробничої бригади, 
яка багато днів з ранку до 
вечора працювала на бу-, 
дівництві.

Зводити нову школу по
чали минулої осені, і менш 
як за рік вона стала до 
ладу. У цьому велика за
слуга і учнівського та пе
дагогічного колективів. 
Значну допомогу подали 
батьки: працювали у віль
ний від роботи час і меха
нізатор місцевого колгоспу 
імені Енгельса Федір Ва
сильович Позняков, і во
дій господарства Георгій 
Іванович Вакуленко, і мед
сестра фельдшерського 
пункту Людмила Євгенів
на Середа, і багато інших. 
Частим гостем на будові 
був секретар колгоспної 
комсомольської організа
ції Василь Євко, допома
гав, як міг. А інженер-енер- 
гетик господарства Мико
ла Васильович Салигін не
рідко працював разом з 
електромонтерами, давав 
необхідні поради. І буді
вельники потрудилися на 
славу. Добрим словом зга
дує О. Т. Аулін бригаду 
штукатурів Лідії Матвіїв
ни Сибірцевої, малярів із 
бригади Василя Олександ
ровича Купрієнка, колек
тив столярів під керівницт
вом Веніаміна Васильови
ча Драченка. Велика ра
дість кожного учня —• бу
де їм подякою за сумлін
ну працю.

Перше вересня 1983 ро
ку — перший день у літо
писі Високобайрацької се
редньої школи. З цього 
дня починається її історія, 
безпосередніми творцями 
якої будуть нинішні і зав
трашні ш.їнтярі.

ОЛсКИРТАНЬ.

—
вирощувати рекс^.ні уро
жаї чи писати кЖпі. Але 

всі будемо старатися сво
єю працекж^обити кожен 
день ВітчірІн щасливі
шим.

Галина ПОПЕРЕКД, 
випускниця Петроост- 
рівської СШ.
Новомиргородський ра

йон.



НИЗЬКОЮ, продовжують іривилчпш огкигч 
йу невстнгаючих.

Хвилює той факт, що деякі комітети комсомолу, нап
риклад, ГолованівсБКОІЙЦСПТУ № 8, Кіровоградського 
ТУ № 6, Олександрійс* ого СПТУ № 1 слабо вникають 
у питання вдосконалення виховного процесу, зміцнення 
навчальної і виробничої дисципліни.

Необхідно активніше відваджувати і розвивати та
кі форми творчої роботиДк предметні гуртки, факуль

тативи, олімпіади, конкурси, посилювати роль громад- 
I дьхнх доручені., аа'язиннх * допомогою відстаючим.

У ниичальннх колективах^ вузів, середніх спеціальних 
навчальних закладах ма<? ‘ноіповсюдитися рух «Працю
вати без відстаючих». Майбутній спеціаліст повинен 
нести відповідальність не тільки за свої досягнення в 
навчанні, праці, громадській діяльності, а й уболівати за 
досягнення групи, нав/'Чі.ьного закладу в цілому.

Цьою року 1300 учн»середніх спеціальних навчаль
них закладів у складі студентських загонів надавали 
допомогу працівникам сільського господарства. За по
передніми підрахунками, хлопці і дівчата виконали ро
біт більш як на мільйон карбованців. Добре зарекомен
дували себе СЗ кіровоградських машинобудівного тех
нікуму та медучилища, Компаніївського ветеринарного 
та Олександрійського індустріального технікумів.

У той же час у Гаііворонському машинобудівному 
технікумі, 
сільською 
технікумі третій, трудовий семестр пройшов на «трійку» 
Як і раніше, негативно впливають на хід трудового лі
та недосконала робота комітетів комсомолу, адмініст
рації в підготовчий період. Нагадаємо, що підготовчий 
період до наступного, третього трудового починається 
уже в жовтні.

Здійснення завдань, що стоять перед колективами 
навчальних закладів, вимагає дальшого організаційно- 
політичного зміцнення комсомольських рядів, удоскона
лення стилю, форм і методів виховної роботи, підви
щення внутріспілкової дисципліни. Разом з тим, скажу 
відверто, що стиль роботи комітетів комсомолу ряду 
загальноосвітніх шкіл, технікумів, училищ ще не відпо
відає нинішнім вимогам. Деякі комсомольські ватажки 
захоплюються проведенням масових заходів, засідань, 
нарад. А окремі ідеологічні, виховні акції не відзна
чаються глибиною, актуальністю порушуваних проблем, 
позначені формалізмом і парадністю.

Сьогодні комітети комсомолу повинні спрямовувати 
свої дії на те, щоб створити, як вимагалось на XXVI 
з’їзді КПРС, у кожній комсомольській організації жи-~ 
ву творчу атмосферу. Бо відомо, що там, де комсомольсь
ка самодіяльність, ініціатива б’є ключем, де створено 
простір для творчих дерзань юнаків і дівчат, успіх ро
боти комсомольської організації забезпечений.

Н. АНГЕЛУЦА, 
секретар Кіровоградського обкому комсомолу.

Кіровоградському технікумі механізації 
господарства. Олександрійському радгоспі-

ного педінституту імені 
О. С. Пушкіна. Вуз Вален
тина іі ‘ 
кою. Малг
•до аспіраі^'мі, 
шила, що 
чоловіком

закінчила 
іаїкправо 
шк$н.
з Г&їде
L1 V І

з відзна- 
вступати 
але вирі- 

разом з

І

ЧМїде
________  V- село. Так по
чалася трудова біографія 
подружися Закірченків. У 
Кетрисанівці прийшов і ус
піх. За межі 
линула слава 
Валентиною 
вчнтальрькліі струмента.'іьний неодноразово |в.>рюпіиі 
першість па оО.іИних ог
лядах худолпіьоїТ самоді
яльності.

Обласний інститут удо
сконалення вчителів уза
гальнив і Ухйририв досвід 
роботи В(Ч»,.ятнии Запір- 
ченко. Три роки тому мо
лода вчителька почала 
працювати за новою про
грамою. розробленою під 
керівництвом композитора 
Д. В. Кабалевського.

Нині другий рік Вален
тина Дмитрівна працює у 
Бобрянецькій десятирічці і 
керує там 
ром, який 
сто юних _ 
лярністю користується 
хоровий колектив районно
го Будинку культури теж 
під керівництвом В. Запір- 
ченко. Крім того, вона й 
керівник районного мето
дичного об’єднання вчите
лів музики. Очолює куль
турно-масову комісію рай
кому профспілки працівни
ків освіти. Бере участь у 
виступах вокального і во
кально • інструментально
го ансамблів районного 
Будинку культури. Разом 
із тим є слухачкою Всесо
юзного семінару з музич
ного виховання, на якому 
вивчають нові програми з 
музики. За багатогранну 
діяльність на культурному . 
поприщі Валентину Дмит
рівну нагороджено Грамо
тою Президії Верховної 
Ради Української РСР.

Велику роботу проводить 
молодий педагог Валентина 
Запірченко, прилучаючи 
дітей до мистецтва, ду
ховного багатства народу. 
В тому вбачає своє по
кликання і щастя.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
методист по кадрах 

Бобринецького район
ного відділу народної 
освіти. »

об.тДті 
про] 
ХО’І 

в<]

по- 
вровані 
Іе.па. А 
Ьно-ш-. 
І'нмО.ть

шкільним хо- 
налічує майже 
співаків. Попу- 

)

РОСТЕ РОБІТНИЧА ЗМІНА
Перших учнів приймуть в нинішньому 

навчальному році два нових сільських 
ПТУ на Дніпропетровщині — в селищах 
Юр’ївна та Широке. З відкриттям цих 
закладів кожен район області має те
пер професійно-технічне училище сіль
ськогосподарського профілю.

— Сьогодні в республіці спеціалістів 
для села готують близько 250 ПТУ, — 
сказав кореспондентові РАТАУ голова 
Державного комітету УРСР по профе
сійно - технічній освіті Є. М. Кадаиький. 
— Нинішня перебудова підготовки сіль
ських кадрів, яка почалася з Дніпропет
ровщини, дасть можливість значною мі

рою задовольнити потребу галузі у ква
ліфікованих робітниках. За нинішню п’я
тирічку їх буде випущено з ПТУ більш 
як півмільйона. 1 найбільше — для рос
линництва, тваринництва, меліорації, ре
монтних служб. Всього ж сільським 
школярам запропоновано близько 50 про
фесій. Значні кошти відпущено на зміц
нення матеріально-технічної бази учи
лищ. Адже вже тепер учні ПТУ вирощу
ють рі‘зні культури більш як на 40 тися
чах гектарів угідь, виробляють продукти 
тваринництва на навчальних фермах.

В. ЧЕРНИШУК.

Незвичайний автограф 
залишили на пам’ять про 
відмінну роботу під час 
третього, трудового се
местру бійці студентсько
го будівельного загону 
«Дружба» із Запорізького 
педагогічного інституту. 
Внизу великого мозаічно- 
го художнього панно, 
створеного їх руками на 
фасаді нової середньої 
школи № 3 міста Бердян
ська, чіткий напис: «ЗДПІ. 
СБЗ «Дружба». 1983 р.».

Право на цей автограф 
майбутні педагоги завою
вали ударною працею. 
Двадцять вісім дівчат на

Автограф «Дружби»
чолі з командиром заго
ну, делегатом XIX з'їзду 
ВЛКСМ Іриною Пискуно- 
вою, швидко освоївши з 
допомогою будівельників 
спеціальності штукатура, 
маляра, мозаїчника, з ви
сокою якістю вели опо
ряджувальні роботи. Сту
дентки не тільки успішно 
справились із змінними 
завданнями, а й виконува
ли норму за почесного 
бійця загону Героя Радян
ського Союзу Зіну Порт
нову. І от школа, розрахо

вана на півтори тисячі уч
нів готова прийняти своїх 
юних господарів.

Цього літа бійці 48 сту
дентських будівельних за
гонів споруджували в об
ласті школи, дитячі садки і 
ясла, табори праці і відпо
чинку для старшокласни
ків. Вони виконали буді
вельно-монтажних робіт 
на 3,4 мільйона карбован
ців.

М. КЛИМЕНКО, 
кор. РАТАУ.

чально-методичної роботи в 
зв’язку з переходом на но
ві навчальні плани» виступи₽і 
директор Кіровоградськог5| 
будівельного технікуму, за 
ступник голови ради дирек
торів середніх спеціальних 
навчальних закладів області 
Г. О. Шибакін.

При обговоренні допові
дей виступили другий секре
тар Ленінського райкому 
Компартії України Т. І. Ва
лькова, секретар обкому 
комсомолу Н. Ангелуца, не ►. 
чальник відділу кадрів о^иг 
ласного управління сільці 
ського господарства В. М. 
Квасновський та інші.

(Наш кор.)

Заздрісними поглядами проводжають Тимно, Сашко, 
Тетянка та Микояна свого старшого товариша Толю 
ФЕДОРЧУКА, який у супроводі вже шкільних това
ришів із радістю нрокує до школи. ш

Фото М. САВЕгКА. Ш

-------------------- С

зовсім недав- 
радіючи, бігла сте- 

£ііНОЮ до школи. Як хоті
лося заглянути у вікно 
нього будинку і побачити 
той невідомий і принадний 
світ! Як хотілося встати 
рано-рано, зайги в клас, 
сісти за парту і Слухати... 
тишу шкільних коридорів!

1 ось уже пролетіло де
сять років.

ь

ран, Олександр »,воиидчи- 
ков, Іван Цаплан, коли 

» на першій 
шкільній лінійці, де Анато-

ЩОБ КОЛОСИВСЯ
ХЛІВ

Для випускників Кірово
градського технікуму ме
ханізації сільського гос
подарства нинішній пер- 
шовересень — пора роз
думів, серйозних рішень. 
Як підійшли до останньо
го навчального року? Чи 
відчувають потребу пра
цювати? 1 чи, зрештою, 
розуміють, що основа май
бутнього життя — труд?

Заступник директора 
технікуму П. В. Лауш на 
це питання відповідає 
ствердно. Так, росте гідна 
зміна. Петро Васильович 
показує листи, щойно от
римані з господарств, де 
випускники проходять 
практику. Правління кол
госпу імені Леніна Ново- 
українського району від
значає: відмінно трудять
ся в господарстві учні 
Ю. Трояко в с ь к и й, 
В. Аношкін, М. Мамонов, 
а правління колгоспу іме
ні Фрунзе цього ж району 
повідомило, що учень 
Д. Забудько за успіхи на 
косовиці ранніх зернових 
відзначений грамотою. 
Петро Васильович пока
зує два номери олександ
рійської міськрайонної га
зети «Ленінський прапор*. 
У липневому вміщено фо
тографію учня і. Калатни- 
ка, який, працюючи в 
Олександрійському рад- 
госпі-технікумі, відзначив
ся на жнивах ранніх зер
нових. У замітці в серпне
вому номері йдеться про 
ударну роботу цього ж 
випускника на заготівлі 
силосу. Ось так, показую
чи приклад в роботі своїм 
ровесникам, починають 
трудове життя майбутні 
керівники середньої ланки 
колгоспів і радгоспів об
ласті. ’

Понад 
ціалістів
дарства підготував техні
кум з початку заснування. 
П’ять його випускників 
стали Героями Соціаліс
тичної Праці, сотні працю
ють на керівних посадах,

десять тисяч спе- 
сільського госпо-

тиси коридорами новооу- 
дови, захоплено розпові
дав, що ось туг буде кабі- стоятимуть 
нет біології, а там кімна- ь..
та відпочинку для вчите- л»й Володимирович Древ- 
лів, що при шкільній біб- і 
ліотені буде працювати ї$есту

■ЦОііКо, виконроб ПМК-304 
їдіесту «Кіровоградсіль-

рсдньиі Шпили. цмиїи
дня починається її історія, 
безпосередніми творцями 
яко? будуть нинішні і зав
трашні шк^ярі.

О/СКИРТАНЬ. І
ТЕПЛЕ СЛОВО ПРО
Здається, исе я* зав

жди, тільки Х,жина моя 
стала широкоЖта деревця 
дбіч дороги витягнулися, 
роздалися у кроні, пере
творилися на справжні ду
би. У них теж закінчилась 
«пора дитинства», — поду- 
малося.

Якось нечутно воно ві
дійшло. Попливло на ко
рабликах, які ми пускали 
ще босоногими на Висі. 
Потягло за собою перші 
криві рядочки в учнівсько
му зошиті, -[ихе поскрипу
вання крейди, а потім —

ШКОЛУ
/ічСтояні на сосновій хвої 
Набутні шкільні вечори. 
І, нарешті, урочисті акор
ди прощального вальсу.

Кожен обирає свою до
рогу. Комусь із нас, мож
ливо, поталанить зробити 
важливі відкриття в науці,

вирощувати рексЦАні уро
жаї чн писати кврги. Але 
всі будемо старатися сво
єю працев74 зробити кожен 
день ВітЧіЖіи щасливі
шим.

Галина ПОПЕРЕКА, 
випускниця Петроост- 
рівської СШ.
Новомиргородський ра

йон.

рів. автомобілів, комбайнів 
має навчально-виробнича 
майстерня. Тут є всі умо
ви для застосування тео
ретичних знань на Прак
тиці. Учні ремонтують за 
замовленнями колгоспів 
двигуни автомобілів ГАЗ-53, 
паливні системи дизельних 
тракторів, проводять тех
обслуговування і ремонт 
автомобілів, що є в нав
чальному закладі.

— Якщо підрахувати 
вартість всього встановле
ного в кабінетах, лабора
торіях, майстерні устатку
вання, — зауважує П. В. 
Лауш, — то вона станови
тиме понад три мільйони 
карбованців. Це — без 
вартості приміщень. Щоро
ку держава надає для 
придбання сучасних тех
нічних засобів до 50 тисяч 
карбованців.

реальні і уявні
о-юлюють господарства 
Запитайте будь-якого з 
них, що допомогло ї.м ста
ти хорошим спеціалістом, 
кожен обов'язково назве 
відмінну матеріальну базу 
технікуму.

За день до початку нав
чального року я зустрівся 
з першокурсником Олек
сандром Бондаренком, по
цікавився, що йому сподо
балося в технікумі.

— Аудиторії, кабінети, 
лабораторії, — відповів 
юнак. — Відчуваю, вчити
ся буде легко. Адже тут є 
найновіші й найрізноманіт
ніші сільськогосподарські 
машини, чудова наочність, 
сучасні технічні засоби.

Все це юнак, як і інші 
першокурсники, побачив 
під час здачі вступних ек
заменів. У технікумі вже 
давно встановили правило: 
прийом документів прово
диться в кабінеті технічної 
творчості і профорієнтації. 
Па стендах «Абітурієнт» 
тут вміщено кваліфікацій
ні характеристики на спе
ціальності, які можна здо
бути, виготовлені -учнями 
прилади, альбоми про жит
тя колективу. Вступаючих 
запрошують оглянути ка- і спортивний зали, 
бінетл, лабораторії, де є “ 
все, щоб досконало оволо
діти спеціальністю техніка- 
механіка, 
механіка.
працювати 
господарстві? Здавай ек
замени, вчись. Для цього 
створені всі умови.

У технікумі нині 20 нав
чальних кабінетів. 22 лабо
раторії, обладнані за всіма 
вимогами сьогодення. Ось 
скажімо, лабораторія меха
нізації тваринництва. Тут 
встановлені всі типи су

часних доїльних агрегатів, 
установок для охолоджен
ня молока. змонтовано 
систему водопостачання 
тваринницького комплек
су. діють найсучасніші ма
шини для приготування 
кормів. Все обладнання 
підключено до електроме
режі. Учні вчаться його 
експлуатувати: налагод
жують, регулюють, запус
кають у дію. Все встанов
лене в лабораторії устат
кування коштує майже 500 
тисяч карбованців.

Чотири цехи — механіч
ний. слюсарний, коваль
сько-зварний. ремонтний, 
а також пункти- діагности
ки, обслуговування тракто-

тохніка-електро- 
Подобається 

в сільському

ДВА

Рекламуючи життя на Заході, буржуазна преса не
рідко торкається питань освіти, розводиться про 
«демократизм вищої школи», про нібито однакову 
можливість одержання освіти для всіх соціальних 
груп «вільного світу». При цьому посилаються на 
відповідні статті конституції розвинутих капіталіс
тичних країн. Справді, у статті 12 конституції ФРН 
сказано, що всі громадяни «мають право вільно ви
бирати для себе професію, місце роботи і місце 
здобуття освіти»; у статті 26 конституції Японії гово
риться: «всі мають однакове право на освіту, відпо
відно до своїх здібностей, у порядку, передбачено
му законом». Однак факти свідчать про те, що всі 
ці права і гарантії залишаються тільки на папері.

СВІТИ,
ДВА СПОСОБИ ЖИТТЯ

У технікумі створено всі 
умови не тільки для того, 
щоб оволодіти знаниями. 
Керівники навчального за
кладу турбуються й про 
побут, відпочинок учнів. 
Гуртожитком забезпечені 
всі бажаючі. Тут є актовий 

дві 
їдальні. Своїми силами уч
ні оформили музей. Книж
ковий фонд бібліотеки на
лічує 72 тисячі томів.

Чудове поповнення 
прийшло нині до техніку
му. З 420 учнів, що навча
ються на стаціонарі, 244 — 
колгоспні стипендіати. 
Дворічний і більший стаж 
роботи мають, наприклад, 
Наталя Лисенко, Олена 
Дорощуй, Григорій Тес
ленко, Олександр Чорний, 
Олександр Томашевськнй, 
Іван Личко. Триста учнів, 
що вступили на заочне 
відділення технікуму, пра
цюють за фахом.

Минуть роки, і хлопці та 
дівчата — молоді спеціа
лісти — прийдуть працю
вати на землю. Щоб щед
ро родила нива. Щоб 

ефективнішою ставала пра
ця тваринників. Щоб 
молодшали, гарнішали се
ла нашого краю.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
м. Кіровоград.

На шляху до здобуття 
вищої освіти перед молод
дю капіталістичних країн 
стоять численні бар’єри, і 
серед них найбільш склад
ний — висока і дедалі 
зростаюча плата за нав
чання в. університетах.

У Великобританії сту
денти повинні платити за 
навчання від 740 до 6 000 
фунтів стерлінгів на рік, 
що не по кишені більшос
ті молодих англійців.

В одному з недавніх но
мерів журналу «Фото- 
Японія» (російською мо
вою) вміщена велика до
бірка’матеріалів, присвя
чена вищій освіті в Япо
нії. У коментарі до фото
графій сказано, що вар
тість повного навчання об
ходиться в середньому 
вҐд 4 до 5 мільйонів ієн, 
або в перерахунку на кар
бованці за офіційним кур
сом — близько 15 тисяч 
карбованців. Куди ж ідуть 
ці гроші? 
припадає на 
чання, пише журнал. Для 
приватного 
ця сума складає 3 мільйо
ни ієн у середньому і за
лежить від факультету. 
Тільки для вступу на гума-

Левова частка 
плату за нав-

університету

нітарні факультети у при
ватному університеті тре
ба внести від 200 до 300 
тисяч ієн, а на медичний 
факультет — мільйон ієн і 
більше. Плата за прийом 
у державні університети 
менша, ніж у приватні, і 
становить близько ста ти
сяч ієн, але попасти туди 
значно важче, підсумовує 
журнал.

Факти свідчать: можли
вість здобути вищу освіту 
у країнах «вільного світу» 
більше залежить від роз
міру гаманця батьків, ніж 
від здібностей молоді.

Як навчають студентів на 
Заході? Ось що розказав 
про це відомий радян
ський письменник Ю. На- 
гібін, котрий виступав із 
лекціями про радянську 
літературу в 

канських університетах: 
«Американці жартують: у 
нас є вища освіта, але не
ма системи. Дотепно, але 
навряд чи правильно. 
Відсутність системи — це 
теж свого роду система... 
Прямо протилежна нашій, 
яка прагне дати студенту 
загальне і у міру сил пов
не уявлення про предмет.

Американський студент 
сам вибирає, чим йому 
займатися. Він може взяти 
на першому році навчання 
такі курси: нарисна гео
метрія, утопічні погляди 
Кампанелли, творчість ар
хітектора Ле Корбюзьє і 
сербохорватську мову; на
ступного року — хромо
сомну теорію, життя Фоми

24 амери-

Аквінського, жіночі обра
зи в російській літерату
рі, лише іноземна мова 
залишиться тією ж. Я не 
жартую і не перебільшую, 
а називаю реальні курси... 
Коли я висловлював звич
не американцям здиву
вання цією все-таки систе
мою освіти, то чув у від
повідь від іронічного (з 
натяком на дорожнечу 
університетського навчан
ня): «Хто платить гроші, 
той замовляє музику», — 
до серйозного, перекона
ного: «Це розвиває здат
ність до 
мислення», 
більш повне, 
фундаментальне уявлення 
про наукову дисципліну 
перешкоджає живості дум
ки?».

1981 року з 386 тисяч 
дипломованих спеціалістів, 
що закінчили японські 
вузи, 92 тисячі, тобто ко
жен четвертий, залишили
ся без роботи. Добра по
ловина тримільйонної ар
мії англійських безробіт
них --- МОЛОДІ ЛЮДЙ, у то
му числі вчорашні школя
рі і випускники вузів. 
Аналогічне становище у 
всіх без винятку капіталіс
тичних 
люди з дипломами 
ках, вступаючи 
тійне життя, 
його з черги 
праці, з найбільш пошире
ної нині на Заході «про
фесії» — безробітний.

Безробіття — головний 
мотив поширеного нового 
явища: відмови багатьох 
молодих людей продов
жувати навчання. Япон
ські школярі ставлять пи
тання: «Який сенс викидати 
мільйони ІЄН'на універси
тетську освіту, якщо в ре
зультаті ти не застрахова
ний від безробіття?» Пи
тання резонне. Чи може 
на нього дати відповідь 
сучасний капіталізм?

самостійного 
Але чому 
охоплююче,

країнах. Моподі 
в РУ- 

в самос- 
починають 
на біржах

В. ТОРОПОВ.
[Тижневик «Аргумен
ты н факты»).
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Під прапором 
«Буревісника»

П’ять днів на Знам’ян-

Ському і Кишинівському шо*

се під Кіровоградом, на ву

лицях обласного центру

проходили напружені поє

динки чемпіонату країни з

велоспорту серед студентів.

Його хід і підсумки комен

тує головний суддя змагань,

суддя всесоюзної категорії

Геннадій Петрович ІЖБАЛ-

ДІН:

— Чемпіонат зібрав від
бірних велогонщиків сту
дентського товариства «Бу
ревісник». Серед учасників 
— 1 талановита молодь, і ві
домі спортсмени — чемпіо
ни та призери союзних рес
публік, країни, міжнародних 
Змагань.

Першими стартували жін
ки в індивідуальній гонці на 
20 кілометрів. Оскільки гон- 
щяці виходили на трасу з 
однохвилипним розривом, 
лідери виявилися тільки піс
ля того, як фінішувала ос
тання спортсменка. Ними 
стали три представниці Ук
раїни; Майстер спорту Люд
мила Сєннікова мала найви
щий результат — 29 хвилин 
58,6 секунди. Менше хвили
ни програла їй майстер 
спорту міяснародного класу 
Ірина Хайтарли, третім при
берем була теж майстер 
спорту міжнародного класу 
Ольга Хоревич. У майстра 
спорту Галини Мацик з Кі 
ровограда — четвертий ре 
зультат.

Близько двох годин трива
ли старти чоловіків в індиві
дуальній гонці на 50 кіло
метрів, Частина гонщиків 
івже подолала дистанцію, а

В. Приходько, о. ІІепомня- 
їда, які виступали в особис
тому заліку, показали чет
вертий результат.

Кращими на фініші чоло
вічих заїздів були гонщики 
Російської Федерації, призо
ві місця дісталися також ве
лосипедистам України і міс 
та Омська.

Великий інтерес викликав 
критеріум — гонка по вули
цях Кіровограда. Дистанція 
— ЗО кілометрів у жінок, 70 
кілометрів — у чоловіків. 
Маршрут — вулиці Ушакова, 
Японського, Зінченка з пово
ротом знову на вулицю 
Ушакова — коло довжиною 
три кілометри. Жінкам нале
жало пройти 10 кругів, чо
ловікам — 23.

Коло за колом минають 
проміжні фініші, гонщиці 
розсіялися по всій дистан
ції. І ще задовго до фінішу 
стало видно, що до успіху 
знову впевнено наближа
ються спортсменки Украї
ни. Так воно і сталося. Пост
ріл судді зафіксував пере
могу Людмили Сеппікової, 
за нею була майстер спор
ту омчанка Манра Уразба- 
єва, якій вдалося випереди
ти Хайтарли.

А ось переможці чолові
чого критеріуму: майстер 
спорту Володимир Осипов 
(РРФСР), кандидат у майст
ри спорту Сергій Токарев 
(Україна) 1 кандидат у майст
ри спорту Олександр Нар- 
дюжев (Узбекистан).

Висока майстерність 1 вит
ривалість вимагалися від 
спортсменів у груповій гон
ці на 200 кілометрів, що 
проходила на Кишинівсько
му шосе. Тут відзначився 
студент інституту сільсько
господарського машинобу
дування Олександр Шмиголь, 
який став бронзовим при
зером. Він пропустив уперед 
лише Анатолія Чечоткіна в 
Горького 1 Джамала Абду
жапарова з Узбекистану. 
Цікаво, що середня швид
кість переможця 200-кіло- 
метрового марафону сяга
ла 44 кілометрів на годину.

Слід відзначити, що поза 
конкуренцією по технічній і

Тільки спуститься на землю вечір, 
м’які сутінки огорнуть село і сон 
почне підкрадатися до кожної осе
лі, на околиці чи біля річки хтось 
несподівано розтягне міхи гармош
ки, заспіває котрась із дівчат. Не
забаром до того співу приєднаються 
ще голоси. І, дивись, уже по одному 
чи парами сходяться на той спів 
хлопці й дівчата. Збирається «вули
ця», як говорили на селі, 
пізньої ночі або й 
не стихатимуть там 
зика, спів...

Так розповідала 
ниці бабуся. Та, мабуть, і кожному 
з нас доводилось чути щось подібне 
від старших людей. Раніше у селах 
не було ні клубів, ні будинків куль
тури, ні танцювальних майданчиків, 
ні, тим більше, дискотек. Але не па
м’ятають наші старші нудьги. Там, 
де збиралася молодь, не затихали

. І вже до 
до ранньої зорі 
сміх, гамір, му-

про свої вечор-

даремні сподівання. Вони, бувало, 
не помічали афіші, що запрошувала 
свого часу на вечір відпочинку, але 
помітили^ коли її не стало. Запро
понований дирекцією будинку куль
тури варіант без танців обернувся 
скаргами і наріканнями молоді се
лища. І, певно, не зовсім безпід
ставними.
ТТ РАЦІВНИКИ будинку культу- 
11 ри, на мою думку, роблять чи
мало, щоб робота його була ціка
вою і різноманітною. Тут працює 
кілька гуртків художньої самоді
яльності — вокальний, драматич
ний, танцювальний. Створено два 
вокально - інструментальні ансамб
лі, один із яких — дитячий, агіт
бригаду. Кілька років діє кінолек- 
торій, регулярно виступають лекто
ри товариства «Знання», пропаган
дисти П. А. Ловецький, М. І. Рома- 
ненко, Д. А. Комашко. Досить час-

і льоду монотонність фарб дуже 
втомлює, негативно впливає па фі
зичний стан людини. Для того, щоб 
якось компенсувати бідність чуттє
вих сприймань, люди дивляться ко
льорові фільми, фарбують будинки 
у яскраві кольори, на підвіконнях 
вирощують квіти, зелень, овочі...

Мені здається, щось подібне від
бувається і з деякими молодими ба- 
лахівцями. Тільки їхня «втома» — 
не від одноманітності кольорів при
роди, а від обмеженості Інтересів, 
одноманітності розваг, духовної 
інертності, у якій вони самі винні. 
Вірю, що обридають хлопцям танці, 
і добре розумію, чому починають 
скаржитися, коли їх немає. Нікуди 
себе подіти. На лекції не ходять, 
читають мало, участі у самодіяль
ності не хочуть брати, і навіть кіно
фільми перестають їх цікавити. Хо
четься чогось такого, чого ще не 
придумали для них Тетяна Бонда- 
рець та Володимир Хруль... А самі? 
Невже так і не навчаться самі для 
себе щось цікаве організовувати? 
Причому не раз, і не два (бо знову

І

інші ще продовжували вихо
дити на трасу. У команді Ук
раїни — кіровоградський 
кандидат у майстри спорту 
Сергій Корж. Ніровоградці 
виступають і окремою 
командою. В ній — студенти 
Інституту сільськогосподар
ського машинобудування 
В. Климов, О. Шмиголь, 
І. Хрипта, В. Дементьев, 
І, Пилипенко, А. Краснощо- 
нов,

В індивідуальній гонці 
призові місця посіли майст
ри спорту міжнародного кла 
су Веніамін Григор’єв 
(РРФСР), горьківчаннн Во
лодимир Чубиков, майстер 
Їпорту з Омська Вадим 
[яченко.

Другим видом програми 
змагань були командні гон
ки на 50 кілометрів (для жі 
нок) 1 100 кілометрів (для 
чоловіків). Тут знову висо 
кий клас показали україн
ські спортсменки, серед 
яких були три призерки ін
дивідуальної гонки. Вони 
виграли перше місце, друге 
1 третє завоювали представ
ниці Ленінграда і Російської 
Федерації. А кіровоградські 
дівчата Н. Сизова, Т. Бабич,

тактичній підготовці була 
Ірина Хайтарли. Вона стала 
переможницею і призеркою 
в усіх видах програми І 
абсолютною чемпіонкою сту
дентської першості країни. 
Високий клас показали та
кой: Людмила Сєннікова,
спортсмени Російської Фе
дерації Веніамін Григор’єв, 
Олександр Волушев, Воло
димир Чубиков, Володимир 
Осипов, які стали чемпіона
ми Центральної ради това
риства «Буревісник».

У командному заліку при
зові місця зайняли: серед 
жінок — спортсменки Ук
раїни, Лепіпграда і РРФСР, 
серед чоловіків — Російсь
кої Федерації, України і 
Омська.

Не молена не сказати про 
високий рівень організації 
змагань, що є заслугою кі
ровоградської обласної ради 
товариства «Буревісник» 

'(голова М. Є. Фукс). Добре 
була поставлена медична 
служба, доручена колекти
вові обласного лікувально- 
фізкультурного диспансеру 
(головний лікар О. М. Скля
ренко).
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

НУДЬГУВАЛИ 
ЦІЛЕ

то проводяться літературні вечори, 
зустрічі з любителями театру; 
спільно з адміністрацією розрізу 
організовуються вечори трудової 
слави, святкові «вогники».

Не так давно тут дебютував бала- 
хівський драмгурток, яким керує 
директор будинку культури Т. П. 
Бондарець. Самодіяльні актори по
ставили комедію В. Минка «Жених 
з Аргентини». Спектакль пройшов 
при повному залі, глядачам сподо
бався. Але я не могла не помітити 
жалю Тетяни Петрівни з приводу то
го, що для постановки їй довелось 
довго підбирати п’єсу з мінімальною 
кількістю чоловічих ролей, бо чоло
віків у драмгуртку всього четверо...

Приблизно така ситуація і з ін
шими самодіяльними гуртками — 
жіночих вокальних ансамблів у бу
динку культури два, чоловічого — 
жодного. Агітбригаду зі школярів 
сформувати виявилось набагато 
простіше, ніж залучити до цієї 
справи робітничу молодь. В основ
ному у художній самодіяльності 
беруть участь працівники клубу, 
вчителі місцевої восьмирічної та 
музичної шкіл. Вони ж, як пра
вило, постійні учасники й організа
тори всіх вищезгаданих заходів, 
вони — постійні слухачі лекцій, по
стійні кіноглядачі. Як не дивно, але 
й кіно у балахівців не в пошані. 
Часто з трьохсот місць кінозалу на 
сеансі (а їх для зручності жителів 
Балахівки буває по три щодня) за
йнято півтора-два десятки.

Єдине, що цікавить молодь — це 
вечори відпочинку. І то не завжди. 
Хоча дирентор будинку культури 
Т. П. Бондарець і художній керівник 
В. Хруль намагаються їх урізнома
нітнювати — у перерві між танця
ми демонструють мультфільми, са
тиричний ніножурнал, організову
ють ігри тощо. Час від часу онов

люється й репертуар вокально-ін
струментального ансамблю. 1 все ж 
кількість відвідувачів поступово 
зменшується. В чому ж справа? Я 
запитала про це у кількох молодих 
балахівців.

— Обридає... Хочеться чогось ці
кавішого, — відповідали вони.

Иа запитання: «Чого ж саме?» — 
тільки знизували плечима: не наша, 
мовляв, справа. А один так і ска
зав:

— Про це нехай завклубом' тур
бується...

Радянські лікарі, які побували з 
експедиціями в Антарктиді, встано
вили, що в умовах безкрайніх снігів

дотепи, спів, там завжди було ве
село.

Чому ж «було», може заперечити 
хтось. А зараз? Хіба молодь пере
стала бути веселою, запальною, ви
нахідливою? Чи, може, розучилася 
веселитися? Перш ніж відповісти на 
це запитання, спробуємо розібра
тись в одній конкретній ситуації, 
її Е ДАВ НО до редакції «Молодого 
** комунара» надійшов лист від мо
лоді селища Балахівки Петрівсько- 
го району. Автори листа скаржили
ся на те, що місцевий будинок куль
тури не дбає про їхній відпочинок, 
а саме — не організовує танцюваль
них вечорів. Прохали також допо
могти активізувати культурно-масо
ву роботу серед молоді. Бо, мовляв, 
якраз влітку, у вільний від роботи 
і навчання час, і потрібен молоді 
різносторонній відпочинок, а клуб 
па цей час більше нагадує хату-чн- 
тальшо...

Коли я ознайомила з цим лис
том директора будинку культури 
Тетяну Петрівну Бондарець, вона 
не стале заперечувати. Справді, 
танців цього літа майже не було. 
З поважних причин два місяці бу
ли відсутні і вона сама, і художній 
керівник будинку культури Володи
мир Хруль. Та й музиканти роз’ї
халися відпочивати.

Звичайно, таке пояснення навряд 
чи задовольнить любителів танців. 
І слід було керівництву будинку 
культури вжити заходів для того, 
щоб у відсутність клубних праців
ників клуб не був пустим. Якби не 
одне «але». Справа в тому, що ос
таннім часом на танці збиралося 
дуже мало людей.

— Уявіть собі, п’ятеро музикантів 
цілий вечір змушені грати для де
сята чи двадцята танцюючих, — 
говорить голова профкому Балахів- 
ського розрізу виробничого об’єд
нання «Олександріявугілля» Євген 
Петрович Борисевич. — Ми вже ду
мали припинити танці взагалі, 
адже все це пов’язано із витрата
ми — і музикантам треба плати
ти, і • за електроенергію. Та й 
молодь втратила до танцювальних 
вечорів інтерес. Вонн стали збит
ковими як у моральному, так і 
в матеріальному плані. Ми спо
дівалися, що перерви й не помі
тять...

Молоді жителі селища Балахівки 
та ближніх сіл Олександрівни,’ Но- 
востародуба швидко спростували ці

РЕПОРТЕРПОВЕРНЕННЯ
У понеділок ІЗ Англії 

повернувся народний са
модіяльний ансамбль 
пісні і танцю «Весна» 
Кіровоградського місь
кого Палацу культури 
імені Компанійця, Він 
брав участь у трьох між
народних фольклорних 
фестивалях. З успіхом 
пройшли концерти ко-

«ВЕСНИ»
лективу в Бірмінгемі, 
Морікамі та Сідмау. 
Особливо високо оціне
ні виступи «Весни» у 
відкритому театрі Кен- 
нон Хілл. Газета «Бір
мінгем пост» писала:

«Танцюристи виконали 
традиц+ййі українські 
танці. Між ними вико
нувались пісні. Це був 
чудовий вечір. Напевне,

А ЯК
ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

Л В т о
ж з’явиться та монотонність), а 
постійно, щодня.

Основна частина молоді селища 
працює иа Балахівському розрізі, 
комсомольська організація нарахо
вує тут близько сімдесяти членів І 
ВЛКСМ. Думається, якби звернув
ся хто з цікавою пропозицією до 
комсорга Анатолія Кононенка чи до ЯГ”' 
секретаря парторганізації Володи
мира Степановича Тараиця, ті не 
відмовилися б порадити й допомог
ти. Чекає на такі пропозиції і ди
ректор будинку культури. Правда, 
недавно до її кабінету зайшло кіль
ка хлопців:

—Тетяно Петрівно, ми до вас у 
самодіяльність... Візьмете?

Зраділа неймовірно. Та коли 
стала пропонувати на вибір — 
драмгурток, вокальний ансамбль, 
агітбригаду, — від усього відмови
лися. Виявилось, що хлопці хочуть 
грати у вокально-інструментально
му ансамблі.

— Але ж у нашого ВІА є укомп
лектовані й основний, і дублюючий 
склади. А щоб створити ще один 
ансамбль, потрібні нові інструмен
ти. Поки що можливості придбати 
їх немає. Може, займемо£Я ...... —
іншим? — вмовляла ї 
дарсць.

Не погодились. Мовляв, усе це не 
для них.

... Міняються часи, зростають по
треби, іншими стають уподобання 
молодих — це закономірно. І смішно 
було б закликати сучасну молодь 
задовольнятися «танцюльками» на 
вулиці, як то було, коли наші бабусі 
дівували, а дідусі парубкували. Про
те — чи не надто часто деякі наші 
молоді люди вимагають, як древні 
римляни, собі видовищ тільки тому, 
що лінуються чимось зайнятися? Бо 
хіба не так склалося і в описаній 
ситуації? «Хочемо розваг, — допо
можіть», — звертаються до редакції 
газети хлопці та дівчата. — Танці з 
часом обридають. Нехай завклубом 
придумає щось інше...» А самі?

Як запевнила нас дирекція бу
динку культури, танцювальні вечо
ри відновлені, починаючи з Дня 
шахтаря. Саме до цього свята го
тували концертну програму, онови- к, 
ли свій репертуар музиканти. 
де гарантія, що незабаром знову не 
почне нудьгувати молодь селища?

Л. ЯРМОЛЕНКО.
Петрівський район.

ЄМОСЯ ЧИМОСЬ, aJ. 
їх Т. П. Бон^Т

І

і танцюристи були щас
ливі, а ми — безпереч
но, оскільки ці заповзя
ті хлопці і увиті стрічка
ми дівчата творили те, 
що приносило запамо
рочливе задоволення...

Оскільки публіка не 
хотіла відпускати вико
навців, танцюристам до
водилось не раз повто
рювати свої хореогра
фічні фейерверки».
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По приїзду в рідне 
місто самодіяльні артис
ти зустрілися з комсо
мольськими та проф
спілковими активістами, 
робітниками, студента
ми. ґх тепло вітали в 
Палаці культури. Тут ни
ні виставлено фотомон
таж, який розповідає 
про перебування «Вес
ни» у Великобританії.

Наш кор.
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