КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ КІРОВОГРАДЩИНИ ПАЛКО СХВАЛЮЮТЬ РГШЕННЯ КВІТНЕВОГО ПЛЕНУМУ ЦК КПРС, ПЕРШОЇ СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
СРСР ОДИНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ.

На сесії Верховної
Роди СРСР
МОСКВА. (ТАРС). 12 квітня завершила роботу
перша сзсія Верховної Ради СРСР одинадцятого
скликання.
О 10 годині ранку у Великому Кремлівському пала
ці відкрилось друге спільне засідання Ради Союзу і
Ради Національностей.
Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Тнхонов подав
на затвердження сесії склад уряду, схвалений Цент
ральним Комітетом КПРС і партійною групою Вер
ховної Ради СРСР.
Верховна Рада затвердила склад Ради Міністрів
СРСР. Від імені уряду М. О. Тнхонов оголосив заяву
Ради Міністрів СРСР про її наступну діяльність.
Депутати прийняли постанову, яка схвалює основні
напрями наступної діяльності Ради Міністрів СРСР
у галузі внутрішньої і зовнішньої політики.
Потім з доповіддю про Основні напрями реформи
загальноосвітньої і професійної школи виступив член
Політбюро ЦК КПРС, перший заступник Голови Ра
ди Міністрів СРСР депутат Г. А. Алієв.
Удосконалення розвинутого соціалізму, яке стано
вить нині головний зміст роботи партії і народу, ска
зав доповідач, диктує нові вимоги до загальноосвіт
ньої та професійної підготовки кожного працівника,
до його моральних якостей і творчого зростання.
Основоположна мета реформи — докорінне поліп
шення всієї справи навчання і виховання, підготовки
молодого покоління до життя і праці.
Ставиться завдання добитися, щоб усі молоді люди.
Б тому числі випускники середніх загальноосвітніх
шкіл, ще до початку своєї трудової діяльності оволо
дівали певного професією. Це стане великим соціаль
ним досягненням і не тільки дасть змогу краще готу
вати кадри для народного господарства, а й сприяти
ме виробленню у молодих людей усвідомленої потре
би в праці, допоможе їм правильніше обирати свою
життєву перспективу. Реформа помітно підносить
авторитет і значення системи профтехосвіти.
В обговоренні проекту, повідомив доповідач, взяли
участь близько 120 мільйонів чоловік. Багато пропо
зицій враховано в підготовлюваних рішеннях щодо
реалізації реформи.
Після дебатів на доповідь Верховна Рада прийня
ла постанову, в якій схвалила «Основні напрями ре
форми загальноосвітньої і професійної школи». У
постанові підкреслюється, що неухильне і послідовне
здійснення передбачених реформою заходів є першо
рядним державним завданням.
Верховна Рада СРСР затвердила склад Комітету
народного контролю СРСР під головуванням О. М.
Школьникова.
Обрано Верховний суд СРСР на чолі з головою
В. І. Теребиловим. Генеральним прокурором СРСР
призначено О. М. Рекункова.

Комсомольсько - моло
діжну зміну № І станції
Знам’янка (керівник мо
лодий комуніст Володи
мир Максименко, групкомсорг молода кому
ністка Валентина Ан
дреева) за підсумками
1983 року нагороджено
перехідним
Червоним
Прапором ЦК ВЛКСМ.

О К І ВСІ радянські люди,
комсомольці та молодь
колгоспу імені Чапаева з ве
ликим політичним і трудо
вим піднесенням та одно
стайним схваленням зустрі
ли
рішення
квітневого
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС,

промову на ньому Генераль
ного секретаря ЦК КПРС
Костянтина Устиновича Чер
ненка, першої сесії Верхов
ної Ради СРСР одинадцято
го скликання, обрання Го
ловою Президії Верховної
Ради СРСР товариша К. У.
Черненка.
Генеральний секретар ЦК
КПРС у промові на Пленумі
дав розгорнуту, глибоко ар
гументовану оцін</ стану
соціально-економічного роз
витку країни. Визначено ос
новні' напрями будівництва

ня — плюс однії вагон по
над установлену норму»,
добився високих показни
ків. Про це говорять і циф
ри: сформовано і відправ
лено 3377 довгосоставнпх
поїздів, у яких додатково
відправлено 3905 вагонів.
Завдяки цьому вдалося ви
вільнити 78 локомотивів і
локомотивних бригад для
перевезень інших народпо-

комунізму. К. У. Черненко
підкреслив: «Йдеться про
таку стратегію просування
до комунізму, яка не має
нічого спільного ні з повіль
ністю в діях, ні з переска
куванням історично необ
хідних ступенів розвитку.
Йдеться про те, що на
шляху до найвищих цілей
партії ми ще маємо розв'я
зати немало великих і склад
них завдань...».
Ми, комсомольці, до ви
рішення цих завдань теж
причетні. /Лені радісно пові
домити, що екіпаж комсо
мольсько-молодіжного аг
регата, який я очолюю,
ударно попрацював на сівбі
ранніх ярих. Добре відрегу
льована сівалка ЗС-3,6 на
причепі трактора МТЗ-50 в
руках комсомольців Валерія
Титаренка та Миколи Ткачова працювали з високою
продуктивністю: при нормі
11,4 за світловий день хлоп
ці засівали по 20 гектарів
при високій якості роботи.

На сівбі ранніх зернових
наш комсомольсько-моло
діжний йшов у числі пер
ших.
Нині починаємо сіяти цук
рові буряки. Зробимо все
для того, щоб зібрати висо
кий урожай цукристих, ін
ших сільськогосподарських
культур. Ось така наша від
повідь на турботу паотії.

В. ТРОХИМЕНКО,
механізатор колгоспу
імені Чапаева.
Новомиргородський район.

НАМ СІЯТИ
РОЗУМНЕ,
ДОБРЕ, ВІЧНЕ
З великою увагою прочи
тала в газеті промову Гене
рального
секретаря
ЦК
КПРС К. У. Черненка на квіт
невому Пленумі ЦК КПРС,
де йшлося і про Основні на
прями реформи загальноос

господарськпх
вантажів.
Збільшення середньої ва
ги составз, прискорення
обороту вагонів дало змо
гу зміні № 1 зменшити
простої транзитних поїздів
на 0,8 години проти зав
дання і перевиконати план
по відправленню вагонів зі
станції на 3,1 процента.
Зміна створена трохи
більше двох років тому.
Склад її добирався так,
щоб на кожному робочо
му місці поєднувалися дос
від ветеранів і завзяття
молоді. Поряд з наставни
ками, заслуженими вете
ранами праці І. П. Тетяниченком, В. А. Шепелсм,
І. Ф. Ковальовим, II. Т.
Большаковою та іншими за
короткий строк зросла про
фесійна майстерність ком-

В. ЦЮПА,
вчителька Новгородківської СШ № 1, заступ
ник секретаря комсо
мольської
організації
десятирічки.
На 158-гектарній
площі
ланка Володимира Горовенка
посіяла цукрові буряки. Ро
бота на полі була організо
вана двома загонами. Один
із них очолив сам ланковий,
інший Сергій Курилов. Між
загонами розгорнулося
ді
йове соціалістичне змагання.
Безвідмовно
працювала
і
служба забезпечення. Так,
Федір Зінчекно своєчасно
доставляв до агрегатів палив
но-мастильні
матеріали, а
Володимир Дрозд чітко за
безпечував обидва агрегати
по внесенню в грунт гербі
цидів. Роботу
сівальнинів
завершував механізатор Гри
горій Осіпов. Він коткував
посіви буряків. У цей день
ланковий механізованої лан
ки Валентин Горовенно ви
боров першість у соціаліс
тичному змаганні, перевико
навши денне завдання. '
На
знімну:
голова
профкому радгоспу «Роза
Люксембург» Бобринецьного
Вайону Валентина
ЛИТВИЕНКО
вручає Червоний
прапор
Валентину
ГОРОВЕННУ.
Фото М. САЕЕННА.

сомольців складача поїздів
Михайла Фернеги, черго
вої по станції Галини Єдиваркової, оператора Тетя
ни Ром, молодих комуніс
тів чергового Петра Подзигуна і оператора ЕОМ
Валентини Апдрєевої.
Велика заслуга у згур
туванні колективу його ке
рівника молодого кому
ніста Володимира Макси-

ДІЄВІСТЬ

ПО6ОЧІЙ .
с
хвилині-сувории
ЛІК!
ІК І
І

Досвід, помножений на завзяття
Станція Знам’янка за
обсягом роботи входить до
сотні найбільших станцій
країни. На Одеській же за
лізниці станція Знам’ян. ка — вирішальна. Природпо, що від її безперебійної
роботи значною мірою за
лежить своєчасна доставка
до місць призначення на
родногосподарських ван
тажів.
Це добре усвідомлює
комсомольсько - молодіж
на зміна Володимира Максн.менка. У тісній співдруж
ності
з диспетчерським
апаратом дороги, чіткій
взаємодії з усіма служба
ми залізничного вузла ко
лектив зміни в 1983 році,
виступивши з ініціативою
«До кожного відправлено
го поїзда свого формуван

вітньої і професійної шко<
ли. Як педагог хочу висло*
вити глибоку вдячність на
шій партії і Радянському
уряду за постійну турботу
про підростаюче покоління,
за те, що проблеми шноли
вирішуються нині на загаль
нодержавному рівні.
У цьому році після вузу я
тільки почала свою трудову
біографію, і мій перший
«В» є для мене найпершим,
а тому найріднішим і най
улюбленішим класом. Я хо
чу, щоб ці хлопчики й дів
чатка виросли чесними і СМІ
ЛИВИМИ людьми, щоб кожен
з них обрав єдино правиль
ну життєву стежку і став
активним будівником кому
нізму. Для цього треба вчи
тися, і держава дає дітям
усі можливості.

менка. Вимогливість поєд
нується у нього з добро
зичливістю, товариською
вдачею. І неспроста так
уважно дослухаються до
кожного його слова, бо
знають: кожна порада Во
лодимира — ділова.
Чималу роботу по за
безпеченню гласності со
ціалістичного змагання ве
дуть групкомсорг зміни
Валентина Апдрєєва і сек
ретар комітету комсомолу
станції Знам’янка Зоя Ши
ли. У місячний «екран»
щодня заносять результа
ти роботи кожного” пра
цівника. Є і такі цифри:
на скільки годин скорочено
простій під однією вантаж
ною операцією, транзитний
простій, на скільки тонн
збільшено статичне наван-

таженпя, скільки вивільне
но вагонів і т. п.
Успіхи колективу комсо
мольсько-молодіжної змі
ни у сукупності з непога
ними результатами інших
змін дозволили колективу
станції за минулий рік
виконати вагонооборот на
101,9 процента, зменшити
простої транзитних вагонів
з переробкою на 0,3 годи
ни, добитися зростання
продуктивності праці проти
плану на 4,9 процента,
зменшити собівартість од
ного відправленого вагона
па 3,5 процента. При цьо
му зростання продуктив
ності праці випереджало і
випереджає нині зростання
середньої заробітної плати
на 1 процент.

Колектив зміни взяв не
поганий старт і у четверто
му році п’ятирічки. На З
проценти більше заплано
ваного відправлено поїз
дів. Думаю, немає потреби
перераховувати всі вироб
ничі цифри досягнень ко
лективу. Прагнемо працю
вати найпродуктивніше. І
недавно, коли секретар об
кому комсомолу В. Тяглий
вручав В. Макспменкові
перехідний Червоний пра
пор ЦІ< ВЛКСМ, бригадир
сказав, що колектив спов
нений рішимості добитися
більшого. Що ж, для цього
в КМК є можливості.
Є. СКОРЕНЦЕВА,
голова комітету проф
спілки станції Зна
м'янка.

«З ДОЗВОЛУ
АДМІНІСТРАЦІЇ»
На вміщений 23 лютого
ц. р. критичний виступ га
зети директор Кіровоград
ського заводу «Червоний
Жовтень» Г. А. Прищепа
повідомив: «Стаття обго
ворена на партійно-госпо
дарському активі заводу
28 лютого 1984 року. Фак
ти. наведені у матеріалах
рейду, мали місце. Крити
ку визнано справедливою.
На активі суворо вказано
керівникам дільниць і від
ділу кадрів на слабкий
контроль по обліку запіз
нень і прогулів. Порушни
ків, виявлених під час рей
ду, покарано в адміністра
тивному порядку. Началь
нику відділу кадрів де
тально роз’яснено поло
ження про порядок прийо
му і звільнення неповно
літніх. Профкому і цехко
мам заводу доручено акти
візувати роботу наставни
ків. зокрема, з молодими
робітниками, які тільки-но
починають свій трудовий
шлях. Замінено перепустки
всіх робітників заводу, ви
рішено питання про час пе
резміни вахтерів».
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Пропало... заняття
ЕРШИЙ секретар Новоархангельського райко
П
му ЛКСМ України Н. Полі

щук була заклопотана;
— Важко встигати скрізь,—
скаржилася вона, — коли я
зараз і за першого, і за дру
гого секретаря, і за секрета
ря — завідуючу
відділом
учнівської молоді.
Справді, на момент нашої
зустрічі двоє відповідальних
працівників райкому були
вже тривалий час відсутні на
роботі з поважних причин.
Як же виконували інші пра
цівники райкому покладені
на них обов’язки? Зокрема,
хто і як займався організа
цією роботи шкіл комсо
мольської політосвіти райо
ну? Як працюють ці школи?

Н. Поліщук і простягнула
руку до телефона.
Через деякий час ми зна
ли, що в міжколгоспшляхбуді заняття вже проходить, а
в інших політшколах планує
ться на сьогодні. І хай чи
тач не дивується, що пер
ший секретар, аби з'ясувати
все те, вдалась до телефо
ну. Тому що він — чи не
єдина нитка, яка зв'язує
райком із комсомольськи
ми політшколами. До того ж
нитка ця часто ненадійна —
через перевантаженість Новоархангельської АТС.

А як же, скажете ви, до
кументація, що допомагала
б райкомові координувати
роботу шкіл? Така докумен
тація є. У двох папках.

— А ми ось зараз з’ясує
мо, де проходять сьогодні
заняття, — бадьоро сказала

У першій папці зберігаю
ться списки пропагандистів
ще за 1982—1983-й, тобто,

З ВИПУСКУ

ку жовтенят школи. Най
кращі показники у Тані
Ламіної (22 кілограми),
0$ Гармидер і Алли Якуїііної (по 13 кілограмів).
Рішенням ради дружйцн
дівчаткам оголошена по
дяка.
Цікава для дітей і опе
рація «Зернятко», Адже
батьки багатьох із них —
хлібороби. Діти влітку зби
рають овочі і фрукти, зрі
зають колоски. У. загонах

«БИЙ, БАРАБАН!»
■■

Піонерська
п’ятирічка
У Всесоюзній п’ятирічці
трудових
піонерських
справ, в поході за еконо
мію і бережливість беруть
активну участь піонери і
школярі Наливайківської
восьмирічної ШКОЛІ!.
Усі піонерські загоїш
дружини працюють під де
візом «Кожному ціоперському загону — ударну
справу, кожному піоне

Як же з’явився в райкомі
такий, скажемо, дивний гра
фік? Трохи підняти завісу
таємничності над цим допо
міг короткий діалог із вет
лікарем колгоспу
імені
Жовтневої революції ЛІ. С.
Колісником — пропагандис
том школи курсу «Розвиток
соцзмагання, виховання ко
муністичного ставлення до
праці».
— Миколо Степановичу, у
райкомі комсомолу запевня
ють, що ви працюєте пропа
гандистом
школи комсо
мольської політосвіти.

В аналогічній школі ком
сомольської
політосвіти
цього ж колгоспу, до якої
входять комсомольці села
Покровки, пропагандистом
завідуючий
автогаражем
господарства В. І. Чухно.
Вважається. Бо занять він
теж не проводив. Василь
Іванович мотивує це тим,
що секретар
відділкової
комсомольської організації
не представив йому списків
слухачів. Втім, прізвища ни
нішнього спілчанського ва
тажка покровчан пропаган
дист теж не зміг назвати.
■ІрОГО ДНЯ я спробував по* бувати на політзаняттях
в
районному
управлінні
сільського
господарства
(пропагандист Б. М. Румян
цев), районній інформацій
но-обчислювальній станції
(пропагандист М. І. Мари-

режеш книгу — врятуєш
дерево». 1
За пропозицією район
ного штабу бережливих
бюро райкому ЛКСМ Ук
раїни прийняло рішення
нагородити пост бережли
вих Наливайківської вось
мирічки грамотою райкому
ЛКСМ України, піонерівактивістів Тетяну Ламіпу,
Ольгу Гармидер, Аллу
Якуніну—значками «Міль
йон — Батьківщині!», а
комсомолку Аллу Гончар
за велику допомогу рідно
му
колгоспу — значком
«Ударник трудової чвер
ті».
А. СЕМЕНДЯЄВА,

секретар — завідуюча
відділом
учнівської
молоді Голованівського райкому ЛКСМ Ук
раїни.

Моя хата

Це дуже почесно — бути піонерським вожатим, бойовим вихователем і органі
затором юних ленінців. Це дуже важливо — мати авторитет у своїх хлопчиків і дівчатон, бути «поряд і вести перед». Це дуже відповідально — зробити життя піонер
ських колективів яскравим і змістовним, залучити кожного школяра до роботи
ланки, загону, дружини.
На знімку: старший піонервожатин Висонобайрацької середньої школи

Фото В. РЕШЕТНИНОВА.

Кіровоградський район.

Стали
друзями
П’ять днів гостювала на
Кіровоградщппі делегація
болгарських піонерів учи
лища імені Клнмента Охрідські із Толбухінського
округу НРБ. Теплою і не
забутньою була їх зустріч
зі школярами шістнадця
тої десятирічки Кіровоірада. Гост?й
сердечно
привітали зчіі'іслі й учні
школи. Голові рад дру
жин Мар’яна Колена та

Олег Полівец-» псд’лплися
досвідом піонерської ро
боти, розповіли про свої
успіхи і проблеми. Шестикласшіки десятирічки під
готували болгарським дру
зям художньо-літературнпіі монтаж «Мир і щастя
дітям усієї планети».
На згадку про цю зустріч
болгарська школярка Га
лина Стоянова вручила
колективу школи альбом
із краєвидами Добруджі,
болгарські
і
радянські
школярі обмінялися, піо
нерськими галстуками.
Г. ХОМЕНКО.

псред юними маловпсківцямії. У ре іертуарі тре
тьокласників — пісні, тан
ці, інсценовані картинки зі
шкільного життя. Ось і не
сіях. Володя Крижанівдавно учасники ансамблю
ськнй, Люба Сугурбаєва,
у залі районної бібліоте
Вітя Бойко, Андрійко Tailки для дітей влаштували
ченко, Наталка ГІоваліч,1
концерт, організувати який
Інна Оберемок — для сво
їм допомогла викладач
їх товаришів приклад і ав
місцевої музичної НІКОЛИ
торитет. З ними весело і
Олена Григорівна Г’олуцікаво, нудьгувати немає
. часу.
свій ансамбль «Веселі hot- бовська.
Є у хлопчиків і дівчаток кп>. Не раз виступав він
в. ЩЕРБАК.

ПІСНЯ ЙДЕ ПОРУЧ

щенко), кондитерському це
ху райспоживспілки (пропа
гандист Т. Зубченко). В пер
шому випадку заняття не
відбулося з організаційних
причин, в другому — через
відсутність пропагандиста,
який виїхав у службових
справах в одне з госпо
дарств району, в третьому—.
через хворобу керівника за.
нять.
Звичайно, з усього сказаного вище не хотілося б ро
бити висновку про те, що
заняття в комсомольських
політшколах району зриваю
ться завжди. В тій же інфор
маційно - обчислювальній
станції вони, буває, прохо
дять досить цікаво. Про це
свідчать і конспекти занять
старости гуртка Лариси Воротникової. Та, на жаль, Ла
риса старанно вела їх лише
на трьох заняттях — 19 і 26
грудня 1983 та 2 січня 1984
року...
П. СЕЛЕЦЬ'ІИЙ,
спецкор «Молодого ко
мунара».

ДІАЛОГ

проводяться бесіди про
бережливе ставлення До
хліба. Сьогодні учні Налйвайківської школи можуть
твердо сказати, що вонй
добились повної економії
хліба, води, електроенер
гії. Але ще не всі піонери'
бережуть свої книги. Тому
рада дружини постійно
тримає це питання в полі
зору. Девіз іонііх — «Збе-

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

Цікаво проводять своє
дозвілля третьокласники
Маловнсківської восьми
річної
школи-інтернату.
Разом з вихователькою
Любов’ю
Анатоліївною
Джамгуровою воші що
суботи ВІДВІД/ІОґз міський
кінотеатр, часто бувають
на прогулянках, екскур-

літшкіл району. Правда, цьо
му графікові не вистачало
найголовнішого: дат прове
дення занять. Та й більшість
пропагандистів у ньому теж
вказана «скорочено» — ли
ше на прізвища.

БЕРЕЖЛИВІСТЬ
У МАЛОМУ —
ЕКОНОМІЯ
У ВЕЛИКОМУ

і

ру —• трудове завдання».
Рада дружини підбиває
підсумки участі загонів у
п’ятирічці трудових справ.
Кращим учасникам трудо
вих операції! оголошую
ться подяки; про них роз
повідається у «блискав
ках», у випусках стінгазет.
Школярі
восьмирічки
добре розуміють, що опе
рація «Мільйон —, Бать
ківщині!» має велике дер
жавне значення. Адже зі
брані хлопчиками й дівчаткамй тонші макулатури
дають змогу зберегти ’від
вирубування десятки міль
йонів дерев, зекономити
тисячі кіловат-годин елек
троенергії, працю сотень
тисяч робітників. Уже за
раз учні зібрали 500 кіло
грамів вторинної сирови
ни, із них 129 — па рахуй-

минулий
навчальний рік.
Н. Поліщук пояснює це тим,
що школи в районі лишили
ся ті самі, і слухачі, які їх
відвідують, теж. Уточненням
списків слухачів у новому
навчальному році ніхто не
займався. Тим часом, напри
клад, лише в комсомоль
ській політшколі Новоархангельського сирзаводу за пів
тора року сталися чималі
зміни: третина минулорічних
слухачів через поважні при
чини припинила відвідувати
заняття, з’явилися й нові
слухачі. І, треба сказати, що
сирзавод у цьому плані да
леко не виняток.
Але розгадка надмірної
захопленості
працівників
райкому телефонним зв'яз
ком крилася в папці № 2.
Саме тут зберігався графік
роботи комсомольських по-

АО пмітзаняня

— Та я лише кілька днів
тому дізнався про це!
— Отже, занять ви в цьо
му навчальному році не
проводили?
- Ні!

ЗБІР ЗАГОНУ
Урочисто звучить піо
нерська сурма, лунає дріб
барабана. В юних ленінців
загону імені Аркадія Гай
дара Новомиргородської
восьмирічної школи № 1 —
піонерський збір «Навчан
ня — наполегливий Наш
тр'/Д, дорога знань — ось
головний маршрут».
Про зроблене доповіда
ла голова ради загону
Людмила
Власенко. А
зроблено чимало. Школя
рі брали участь у конкурсі
політичних плакатів «Сол
нечному миру — да! Ядер,
ному взрыву — нет!», роз
повсюдили художньої лі
тератури на двадцять сім
карбованців і гроші пере
рахували у Фонд миру.
На зборі загону висту
пив ветеран Великої Віт
чизняної
війни Дмитро
Васильович Страхов.

8. ШУЛЬГА,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара». .

Коли і хто сказав упер
ше ці слова — незідомо.
А що люблять їх повторю
вати люди байдужі, без
принципні — у
цьому
можна не сумніватися.
...До двох чоловіків, які
тільки-но вийшли з про
дуктового магазину, під
бігає
дванадцятирічна
хлоп'я.
— Дядьку Никифоре, —
звертається до одного з
них, — дайте закурити.
Здається, дядько зараз
провчить /лалого, насва
рить, погрозить завести
до батьків. Та де там! Об
личчя дядька Никифора
розпливається в усмішці:
— Ти ба: таке мале, а
вже курить!
А відтак виймає сигаре
ту і дає підлітку.
— Тільки
дивись на
кашляй! — сміється дядь
ко, коли хлопець і не по
дякувавши (радий, що по
частували!) відбігає.
А дядьки? Дядькам бай
дуже, їхня хата, як ка
жуть, скраю, бо ж курить
не їхній син.
...Через кілька днів Ми
кола уже не «стріляє» ци
гарки. Він їх уже купує.
— Дядьку Степане, бать
ко просив, щоб ви про
дали для нього пляшку
вина і пачку сигарет,
Продавцеві добре відо
мі правила
радянської
торгівлі. Він знає, що про
давати алкогольні напої,
тютюнові вироби неповно
літнім суворо заборонено.
Знає, проте узажно лі
чить гроші, дає хлопчині
вино, цигарки.
— На, Миколко, неси
батькові.
Очі в хлопця радісно
зблиснули: ще б пак, йо
му вдалося обдурити са
мого дядька Степана.
Миколка мерщій біжить
у чагарник, де його вже
чекає Славко. Там вони ще
невміло відкорковують ви
но...
А продавець? Продавце
ві байдуже. Його хата
скраю, бо не його -ж син
побіг з пляшкою вина і
пачкою цигарок.
«Та чи скраю?» — хоче
ться спитати тих дядьків
мені, дорослому.

І. САКАЛЬ.
емт Устинівка.

Від редакції: Ми запро
шуємо і читачів задума
тись над питанням, яке
порушив автор листа. За
думатись і поділитись ци
ми роздумами з іншими.
Тож чекаємо, шановні чи.
тачі, ваших листіа із поміт
кою на конверті «Діалог».

14 квітня 1984 року

Одного разу до Анто
на Семеновича
Макаренка прийшла вчитель
ка і почала просити,
щоб від неї забрали
школярку, котра її, вчи
тельку, весь час обра
жає. І Макаренко, розу
міючи всю важливість
проблеми
зміцнення
учительського авторите
ту, пропонує нікуди не
переводити ученицю, а
перестати звертати на
неї увагу.
Адже во
на
може
подумати,
що на неї ображаю
ться, а ображатися на
таких не має рації. Вчи
телька прийняла пропо
зицію. І учениця відчу
ла, що її лінія поведінки
в ставленні до вчитель
ки недоречна.

«Молодий комунар»

за місцем проживання,
в організації дозвілля
'/чнів, ми ще багато не
доробляємо, внаслідок
чого зростає кількість
правопорушень. Навчаю
чи, ми не завжди вихо
вуємо, а потім бідкаємо
ся...
Якось зустрічаю учня
в коридорі, запитую, чо
му він не на уроці.
«Вчителька вигнала», —
чую у відповідь. Вияв
ляється, не підготувався
до уроку і на занятті ні
чого не робив, тому й
виставила з класу. Ме
ні ж заявила: «А хіба ви
не зінаєте, що він хуліган,
Що так захищаєте?» Щи
ро кажучи, така характеристика-відповідь зди
вувала.
Або інший приклад. У

ШКОЛА, СІМ'Я,
ГРОМАДСЬКІСТЬ

колиски—
на все

з

У своїй повсякденній
педагогічній діяльності
нам треба постійно ке
руватися словами А. С.
Макаренка:
якнайбіль
ше вимогливості до лю
дини, якнайбільше по
ваги до неї. Особливо
часто вони стають у
пригоді тоді, коли мова
йде про так званих «важ
ких» дітей. Ще недо
статньо ми з іними пра
цюємо, а
найголовні
ше — наша психологопедагогічна
підготовка
ще далека від бажаної
бездоганності.
Спробую пояснити дум
ку. В останнє десятиріч
чя вчені
все частіше
відзначають різку інерівномірність психічного і
фізичного розвитку під
літків. Перехідний вік —
час дисгармонії, коли
поведінка стає нестій
кою, а емоції супереч
ливими: чуйність поєд
нується із черствістю,
потреба в діяльності —
із недостатньою скеро
ваністю
на • позитивні
вчинки, довіра — із зне
важливим ставленням до
авторитету старших. Са
ме тоді і з’являється в
нашій професійній лек
сиці слово «важкий» —
той, хто порушує дис
ципліну, статутні вимоги,
нікого 'не слухає і ро
бить те, що йому зама
неться.
Звичайно, ми виконує
мо своє основне завдан
ня — пробуджуємо
у
своїх вихованців інтерес
до предмета, прагнення
потреби у всьому роз
биратися, мислити кри
тично і творчо, надаємо
можливість відчути ту
радість, яку приносить
людині розумова діяль
ність,
Але в плані роботи
з нашими вихованцями

нашій школі навчається
Сашко П. Цього року
закінчує восьмий клас і
мріє про робітничу про
фесію. Не налагоджені
у нього стосунки із вчи
телями і з однокласни
ками, а трапляється, що
І урок прогуляє. Розмов
ляю по щирості. «Ну, ті
кав з уроків, — каже, —
коли викликати повинні.
Так не один я роблю».
Але не з усіх урокіз ті
кав Сашко, а лише з
тих, де вчителі нецікаво
ведуть свій предмет.
І в цей момент подумалося: а чи не робимо
ми, дорослі, своїх вихо
ванців «важкими» наши
ми завищеними вимогами, неправильним під
ходом, штампом у вихо
ванні?
Безумо&но, для вчителя-початківця чи не
кожний із підлітків важ
чий. І не обов’язково це
злісні прогульники уро
ків, забіяки. «Важкі» —
це і ті, хто замикається
в собі, абияк ставиться
до справ учнівського ко
лективу. Це вже аксіо
ма: окремі учні стають
порушниками
режиму
школи тільки тому, що
не знайшли себе в гро
мадській роботі. У хо
рошому колективі їхня
поведінка часто посту
пово вирівнюється.
Так, інемає в роботі з
підлітками єдиного ре
цепту, бо у кожного не
повторний характер, свої
причини відриву від шко
ли і сім’ї, яка, на жаль,
ще не завжди виконує
свою виховну функцію.
Анатолій Євенко ще
донедавна навчався з

нашій школі. Семиклас
ник. Батько — робітник,
мати без певних занять.
Зловживання алкоголем
привело батьків до де
градації. Толя, користу
ючись
безконтрольніс
тю, почав пропускати
уроки або просто тікати
з них, став замкнутим,
злим.
Батько на виклики ди
рекції школи приходив,
але на цьому його ді
яльність
закінчувалася.
Навіть незручно було
дивитися іна людину з
великими робочими ру
ками, які безсило стис
кувалися у кулаки, і чу
ти кволу безпомічність
у голосі: «Я нічого не
можу зробити із сином.
Нічого».
І ще хотілося б зупи^
нитися на одному аспек
ті виховання.
Буває й так, батьки, не
розібравшись, що і до
чого, після відвідин шко
ли починають хапатися
за ремінець і пускати в
хід кулаки.
Внаслідок
цих сумнівних
методів
виховання дитина стає

ЖИТТЯ
грубішою в ставленні до
молодших за себе.
Діти, як ніхто інший,
потребують ласки. Хай
пригадають молоді бать
ки фільм «Від колис
ки — на все
життя»,
який медазно йшов по
телебаченню.
Мова в
ньому — про тих, хто
залишений горе-матерями і виховується у дит
будинках. Не пам’ята
ють своїх мам, ці сим
патичні хлопчики і дів
чатка, а дивлячись на
портрет відомої співач
ки, кожний називає її
своєю матусею. І мені
стає страшно від того,
що хтось ось так може
кинути дитину і жити
спокійно.
З дев'яти років не
живе з матір’ю восьми
класниця Алла Д. Вихо
вує її добра тітка, що
взяла настрахану дівчи
ну до себе в Созонівку.
Навіть слухати нічого не
хоче Алла про жінку,
яка зветься матір'ю. На
віть тоді,
коли пішла
вона до матері за свідо
цтвом про народження
для одержання паспор
та, та навіть не поціка
вилася дочкою, не запи
тала ні про навчання, ні
про життя...
Ось над
чим
слід
працювати
педагогам,
батькам і громадськості.
І над тим, щоб мали ми
ключ до емоційної сфе
ри дітей наших, до ду
шевного світу, а це ой
як важко...

А. САРЖЕВСЬКИЙ,
директор середньої
школи № 3.
м. Кіровоград.

Товари—народу
ЯРОСЛАВСЬКА ОБЛАСТЬ. Зеликою популярністю в нашій
країні і за рубежем користую
ться годинники з фірмовою
марною «Чайка» Угличсьного
ордена Трудового
Червоного
Прапора годинникового заводу
імені 50-річчл СРСР.
Більш як у тридцять країн
відправляються вишукані чоло
вічі й жіночі годинники. Цього
року їх експорт
становитиме
два мільйони штук. Серед них
особливо популярні оформлен
ня «Флора», «Ювілей», «Сітізін», «Фініфть», «Скань».
Угличські майстри
уклали
творчий союз із знаменитими
костромськими
ювелірами із
Красного Села та майстрами
мініатюрного живопису з Ростоеа-Великого. Покупці вже звер
нули увагу на годинники-браслети з унікальною ростовською
фініфтю й норпусами з ажурної
позолоченої та срібної скані.
На зніми у: нові жіночі
годинники.
Фото С. МЕТЕЛИЦІ.
Фотохроніка ТАРС.

З стор.

ЗАРУБІЖНІ АВТОРИ ДЛЯ АПН

Запланована трагедія
Щороку в березні мі
ністр фінансів Великобри
танії оголошує бюджет на
наступний рік. Кожен ан
глієць з нетерпінням че
кає цього, адже від бюд
жету залежать паші витра
ти на 12 місяців: податки,
які доведеться платити, ці
ни на товари і відповідно
наші заощадження.
У пресі міркування з
приводу бюджету почи
наються задовго до його
оголошення. І, звичайно,
прогнози преси бувають
правильними. Ллє цього
року газета «Сайді тайме»
явно помилилася. Цей
бюджет, пише вона, має
допомогти кожному... ста
ти капіталістом. Але га
зета забула пояснити, як
це зробити в країні з чо
тирма мільйонами безро
бітних.
У бюджеті є «забавні»
моменти: наприклад, пе-

редбачаються
зниження
податку з прибутків тих,
хто грає на фондовій бір
жі. На думку уряду, цей
захід підвищить інтерес до
цього заняття і збільшить
кількість багачів. У бюд
жеті передбачається та
кож зменшення податку на
приріст капіталу. Але ще
жоден робітник і жоден
безробітний не висловив
захвату з приводу подіб
ної «допомоги».
А поки обговорювався
бюджет, у країні вже по
над 100 шахт оголосили
страйк. Шахтарі протесту,
ють проти рішення керуючого вугільною промисло
вістю Англії американця
Яна Макгрегора закрити
кілька шахт і викинутії
гірників на вулицю. При
чому, як заявив Артур
Скаргілл, голова Націо
нальної профспілки гірни
ків, це лише перші кроки
уряду у цьому напрямі.

Нині в Англії потребу,
ють асигнувань залізниці,
комунальне господарство,
органи освіти й охорони
здоров’я. Королівський ме
дичний коледж по підго
товці медсестер у своїй до
повіді вказує на те, що
скорочення фондів на медичне обслуговування тяж
ко позначається на стані
здоров’я людей, передусім
престарілих. Однак цим
службам допомога в бюд
жеті міністра фінансів не
передбачається.
Рой Хеттеслі, скіпер лейборнстської партії з фінан
сових питань, назвав новий
бюджет «трагедією для
бідних, трагедією для без
робітних, трагедією для
всієї країни».
Джеймс ОЛДРІДЖ,
англійський письмен
ник.
[АПН). ’
Лондон.

НРБ. «Високій якості — комсомольську гарантію!» — так називається вистав
ка, що відкрилася в Софії. На ній представлені понад 500 розробок молодих ра
ціоналізаторів і винахідників, а також продукція молодіжних бригад столиці.
На

знімку:

в одному із заліз виставки.
Телефото А. СМИРНОВА,

(ТАРС).

Людина
із Пуллаха
при дворі
султана
Як стало відомо з інфор
мації
султанату Оману,
при дворі місцевого вла
дики в ролі радника з пи
тань молоді працює дале
ко не молодий, майже
80-річний Хартман Лаутербахер. Це звертає на себе
увагу не тільки тому, що
в нього за плечима бурх
ливе фашистське минуле,
а головним чином через
те, що він виконує сьо
годні особливі доручення
розвідки ФРН.
Після приходу Гітлера
до
влади
Лаутербахер
одержав звання начальни
ка штабу «Гітлерюгенду» і
одночасно став заступни
ком «рейхсюгендфюрера».
В особистому штабі Гіммлера він займав пост
обергрупенфюрера СС у
ранзі генерала. Нарешті,

Гітлер зробив його одним
із 43 своїх гауляйтерів.
Гамбурзькі журналісти
Герман Цоллінг і Хайнц
Хене ще кілька років то
му напали на кривавий
слід Лаутербахера. У їхніх
репортажах «Пуллах ізсе
редини» говориться: «Шеф
розвідслужби»
(Гелен)
ззернуз увагу на колиш
ніх керівних чинів СС, що
осіли на Близькому Сході.
До них він направив свого
зв’язківця із відповідних
кіл, колишнього гауляйте
ра НСДАП Хартмана Ла
утербахера». Те, що ко
лишній фашист, а нині
агент БНД Лаутербахер діє
в Омані під маскою рад
ника з питань молоді, ли
ше один із прикладів під
ступності імперіалістичних
секретних служб сьогодні.

Короткочасний
візит
на Гренаду
Через кілька годин після
вторгнення США на Гре
наду на цей острів у Карібському морі в ролі гос
тя ЦРУ прилетів Карп Ді-

тер Шпрангер — парла
ментський статс-секретар
при міністрі внутрішній
справ ФРН Ф. Ціммермані.
Офіцери
ЦРУ внесли
свою частку в агресію.
Спеціалісти розвідслужби
США по допитах і торту
рах входили до складу
перших морських і повіт
ряних десантів, що виса
дились на острові. Вони
допитували
військовопо
лонених і схоплених без
розбору місцевих та іно
земних цивільних осіб, за
хоплювали документи дер
жавної ваги.
Карл-Дітер
Шг.рангер
зовсім не дрібна комашка.
Протягом 15 років він є
провідним політиком ХСС
у Баварії, а більше 10 ро
ків депутатом бундестагу,
членом фракції ХДС/ХСС.
У кінці 1983 року він офі
ційно заявив, що організа
ція
колишніх есесівців
(ХІАГ), що налічує в езоїх
рядах 35 тисяч чоловік, «не
є
правоекстремістською
групою». Як відомо, з 1946
році
Міжнародний вій
ськовий трибунал у Нюрн
бергу засудив СС як зло
чинну організацію.
(НБІ — АПН).
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«Молодий комунар»

ОНАЛЬНА першість рес воградок
з
командою
«Десна» з міста Шостка
Сумської області. Він за
Тут, на місцевому стадіоні кінчився нічиєю — 1:1. І
«Металург», за путівки до ось зустріч з переможцем
фінальних змагань вели іншої групи — сумським
боротьбу вісім команд дів «Буревісниколх». Цей матч
чат 1968—69 років народ закінчився з рахунком 2:1
ження, розподілених на на користь сумчанок, яким
дві групи.
дісталось перше місце в
ХОКЕЙ НА ТРАВІ зоні. На другому — Кіро
вограді^. Обидва колекти
ви здобули право продов
жити боротьбу у фіналі,
який відбудеться в травні.
Серед кіровоградок на
турнірі відзначились уче
Впевнено провели ПО ниці машинобудівного тех
ЄДИНКИ вихованки кірово нікуму обласного центру
градського тренера В. Ф. Тетяна Мотузенко і На
Шептицького («Авангард»), талка Василевська, ГульУ ворота хокеїсток Сева нара Алієва з будівельно
стопольського політехніч го технікуму та семиклас
ного інституту еони заби ниця кіровоградської се
ли шість «сухих» м’ячів, а редньої школи № 14 Світ
в авангардівок з Кривого лана Харченко, яка впер
Рогу виграли з мінімаль ше виступала в основному
ним рахунком — 1:0. На складі команди.
пруженим був матч кіроВ. ШАБАЛІН.

публіки з хокею на тра
На кросових З
ві відбулася в Кривому Розі.

дистанціях
Республіканська
рада
ДСТ «Колос» провела лег
коатлетичний
весняний
крос, присвячений Дню Пе
ремоги. За звання сильні
ших вели боротьбу двад
цять команд обласних рад
товариства. Серед них бу
ли і наші земляки. Учени
ця Гайворонського маши
нобудівного технікуму, першорозрядпиця Галина Ко
това (тренер
Михайло
Самборськин)
здобула
срібну нагороду на ди
станції 2000 метрів.
У командному заліку
кросмени Кіровоградщини
стали другими призерами
після ворошпловградців, а
третя сходинка дісталася
полтавчанам.

ЗА ПУТІВКУ
У ФІНАЛ

В. ТВЕРДСТУП.

Світловодсьні веслувальнини не припиняли трену
вання і взимну. А коли
прийшла весна, вийшли на
велику воду. Тренер С. М.
Король, який працює в ко
лективі фізкультури вироб
ничого
об'єднання «Дніпроенергобудпром»,
вва
жає, що його вихованці ни
ні готові помірятися сила
ми не лише з кращими
спортсменами області, а й
республіки. І надії Сергія
Михайловича виправдовую
ться. На перші цьогорічні
старти республіканського
масштабу світловодці ви
їхали в НГданов. Тут три
вала першість авангардівців України. І ось успіх —
на байдарках-двійках (500
метрів) Юрій Галушко та
Олег Туманов не мали собі
рівних.
На знімках: 10. ГА
ЛУШКО та О. ТУМАНОВ на
черговому тренуванні; вни
зу — тренер С. М. КОРОЛЬ
проводить заняття секції
веслу пальників.
Фото Л. ТАРАСЕНКА.

Закінчилася третина матчів першого кола 47 чем
піонату країни з футболу серед команд майстрів 6-ої
української зони другої ліги. Кіровоградська «Зірка»,
яка виступає в другій групі команд другої зони, про
вела 4 поєдинки з 12, іцо припадають на першу поло
вину попередніх групових турнірів чемпіонату.
І всі чотири матчі «Зірка» закінчила невдало. Нині
наші земляки — єдина команда в своїй групі, яка не
має в своєму активі жодного очка, тоді як у лідера,
одеського СКА, максимум очок — 8. Забито голів у
ворота «Зірки» (всі матчі провів у воротах голкіпер
Борис Філатов) найбільше серед усіх 26 команд ук
раїнської зони. Та й різниця між забитими і пропу
щеними голами (2—7) — найгірша в зоні.
Звичайно, можна кивати на так званий «весняний
футбол», коли багато команд, навіть і вищої ліги, до
пускають чимало технічного браку, не витримують
високого темпу гри, не набули ще хорошої спортивмої форми. Все це зрозуміло, і болільник завжди про
щає такі моменти своїй улюбленій команді.
Насторожує інше — відсутність бонового духу
команди. Кістяк «Зірки», яка успішно виступала в
другому колі минулорічного чемпіонату і вийшла тоді
із загрозливого становища аутсайдера, майже повністю зберігся. Однак «Зірка» в жодному із чотирьох
матчів не проявила того мужнього, міцного духу,
який існував у колективі в другій половині сезону-83
і так радував численних болільників. Команду ніби
підмінили. Пропало взаєморозуміння між гравцями,
атаки йдуть навалом, безсистемно.
Проявила себе давня біда футболістів «Зірки» —
промахи під час завершальних ударів по воротах. У
першому матчі на виїзді, з херсонським «Кристалом»,
атаки команди не змогли закінчити прицільними уда
рами Ігор Черненко, Василь Петрик, у другому, з оде
ським СКА, взагалі чомусь нападаючі не наважува
лися часто турбувати голкіпера суперника.
Два матчі у гостях можуть закінчитись неприємніс
тю для будь-якої команди. Тому 14 тисяч кіровоград
ських болільників на третій матч «Зірки», який був
першим удома, прийшли з надією на її успіх. Шанси
перемогти були. Ллє знову Володимир Днмов, Ігор
Черненко, Василь Петрик били мимо цілі.
У середу «Зірка» приймала криворізький «Кривбас»,
який знаходився на другому рядку турнірної таблиці.
Відчувалося, що наші земляки вирішили дати бій
своєму давньому знайомому. Ллє зайва обережність і
настороженість сковували творчу імпровізацію, іні
ціативу гравців «Зірки». Вони робили неточні переда
чі, не встигали па виходах. Господарями повітряних
перехватів, та й ударів були гості. Під час однієї з
контратак нападаючий «Кривбасу» Віталій Дмитренко
виграв чергову дуель і головою послав м’яч у ворота
«Зірки».
На 60-й хвилині відмінно зіграв Володимир Днмов,
який послав м’яч під перекладину воріт гостей. Гра
стала жвавою. На 69-й хвилині відзначається Сергій
Голуб, і «Зірка» вперше в цьому сезоні повела в ра
хунку — 2:1. Та потім кіровоградці втратили пиль
ність, не змогли закрити «десятку» гостей. І на 74-й
хвилині Дмитренку вдається зрівняти рахунок.
Через 4 хвилини після подачі чергового кутового
наші земляки не змогли оволодіти м’ячем, і він опи
нився в криворіжця Сергія Олексієва, який направив
його у ворота «Зірки». За три хвилини до кінця зуст
річі Днмов сильним підрізаним ударом низом напра
вив м’яч у штрафний майданчик «Кривбасу», але ні
хто з наших нападаючих не встиг узяти його. Так з
рахунком 2:3 на користь гостей закінчився другий
матч на своєму стадіоні.
Матч із крнворіжцями показав, що резерви покра
щити гру у «Зірки» є, з’явився удар по воротах супер
ника, команда може грати в швидкому комбінаційно
му стилі. Ллє, слід очевидно, вашим захисникам бути
уважнішими, стати господарями верхових передач,
підключатися до нападу.
В. ПЕРЕВЕРЗЄВ.

З ініціативи Кіровоград
ського місьнспортномітету
та місьнному комсомолу в
обласному центрі почалася
спартакіада
молодіжних
гуртожитків навчальних за
кладів на честь 60-річчя
присвоєння комсомолу іме
ні В. І. Леніна.
Першим видом змагань
єтав~ турнір шахістів, який
пройшов у шаховому клу
бі
фізкультурно-оздоров
чого комплексу тресту «Ніровоградсільбуд». Виступа
ли 6 юнацьких та 5 жіно
чих команд.

юнаків з результатом
«»,5 очна із 15 можливих
першість здобули Ігор Магер, Віктор Синицький та
,Вовк із гуртожитку
і кіровоградського тех
нікуму
механізації сіль
ського господарства.
Олена Святова, Валенти
на Богаченко та Наталія

ФІЗКУЛЬТУРУ ТОБІ І ВСІМ

ЧЕМПІОНИ З ГУРТОЖИТКУ
Корніснко з гуртожитку
№ 1 технічного училища
М» 1 завдали поразки всім
своїм суперницям і стали
переможцями.
Господарі
змагань
—
юні шахістки тресту «Кіровоградсільбуд» — виступи
ли поза конкурсом і набра
ли найбільшу суму очок
серед юнацьких команд, а
другокласник
середньої
школи Н? 11 Олег Король
був відзначений Грамотою
місьнному комсомолу
ян
наймолодший учасник і на
городжений пам'ятним при
зом *3а волю до перемо
ги».

Більш
масовими були
змагання шашкістів. Серед
7 юнацьких команд най
більш підготовленими ви
явилися представники гуртогкитку № 2 технікуму ме
ханізації сільського госпо
дарства в складі Віктора
Цехова, Ігоря Магера та
Віктора Синицьного. Чем
піони набрали 14,5 очна із
18 можливих.
У турнір дівчат включи
лися 6 команд. Антоніма
Грузін. Олена Курінна та
Ірина Боржан з гуртожит
ку технічного училища №4
на 0,5 очна обійшли друго
го призера — команду гур

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

ДО ДНЯ НАУКИ

ФУТБОЛ

й

БК 03090.

Обсяг 0,5 друк. арк.

тожитку Не 2 педагогічного
інституту і стали перемож
цями з результатом 8 очок
із 15 можливих.
Після двох видів зма
гань лідирують юнаки гур
тожитку Не 2 технікуму ме
ханізації сільського госпо
дарства та гуртожитку № 2
технічного училища № 1,у
дівчат — мешканці гурто
житку Не 1 технічного учи
лища К9 1.
Спартакіадні старти ста
ли дзеркалом
усієї фіз
культурно-спортивної ро
боти у гуртожитках учнів
ської та студентської мо
лоді. Про яку організацію

клубів любителів бігу, оздо
ровчих груп, секцій і гурт
ків, змагань між сенціями
та поверхами гуртожитків
можна говорити стосовно
студентів Інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування, учнів техні
куму по підготовці керів
них кадрів колгоспів І рад
госпів, МПТУ № 2 ім. О. С.
Єгорова, МПТУ № 8, медич
ного та музичного училищ,
якщо тут педагоги-організатори, вихователі разом з
викладачами фізичного ви
ховання неспроможні се
ред сотень проживаючих
найти трьох шахістів чи
шашкісток?

М. КОМІСАРОВ,
директор фізкультур
но-оздоровчого комп
лексу тресту «Кірово
граде ільбуд».
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З давніх-давен люди на
магалися збагнути суть
явищ природи, нагромад
жували факти, ставили
експерименти. Так народ
жувалася і прогресувала
наука. У соціалістичному
суспільстві її досягнення
сприяють розвитку всіх та,
лузеіі господарства і слу.
жать на благо народу. Ра
дянська наука удостоїлася
і свого еїзята: кожна третя
неділя квітня — її день.
Цін даті приурочуються
виставки технічної твор
чості, засідання, теоретич
ні семінари. У Кіровоград
ському вищому льотному
училищі цивільної авіації
Дню радянської науки
присвятили науково-прак
тичну конференцію.
Курсанти виступи.™ з
рефератами і розробими
з аеродинаміки і динаміки
польоту, теорії авіадвигу
нів, льотної експлуатації,
авіаційної метеорології то
що. У багатьох роботах
підкреслювалася необхід
ність охорони навколиш
нього середовища, еконо
мії природних ресурсів.
Викликали інтерес дослід
ження відмови авіаційної
техніки, статистики льот
них пригод.
Наш кор.

КІРОВОГРАДСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ
УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ
ОБЛВИКОНКОМУ

;

па навчання юнаків та
дівчат для набуття таких
спеціальностей:
продавець промислових
товарів широкого профілю
(строк навчання — 1,5
ку);
продавець продовольчих
товарів широкого профілю
(строк навчання — 1,5 ро
ку);
коптролер-каспр продо
вольчих і промислових то
варів (строк навчання —
1 рік).
Приймають юнаків та
дівчат віком від 16 років
з освітою за 10 класів, а
також юнаків, звільнених з
лав Радянської Армії. Уч
нів забезпечують підруч
никами, стипендією в роз
мірі 32 крб., а звільнених
в запас — 70 крб. на мі
сяць.
Час навчання зараховує
ться до загального трудо
вого стажу.
Училище має добре об
ладнані кабінети, спортив
ний та актовий залп, біб
ліотеку.
Для вступу потрібно по
дати такі документи:
заяву (із зазначенням
обраної спеціальності),
характеристику,
свідоцтво про народ
ження або паспорт (пре
д’являються особисто),
документ про освіту,
довідку з місця прожи
вання,
медичну довідку (форма
№ 286),
4 фотокартки 3x4 см.
Документи приймають 8
15 травня по 15 серпня.
Початок занять — 1 ве
ресня.
Адреса училища: 316012,
м. Кіровоград, вул. Васпліпіи, 5. Тел. 4-14-85. їхати
автобусами №№ 5, 20 або
тролейбусами №№ 2, 0 до
зупинки «Швейна фабри
ка».
Дирекція.
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