В солідарності—наша сила
дян своїх країн примири
тися з загрозою ядерної
війни.
Ми, радянські люди, мо_
лодь першої у світі соціа
лістичної держави, заяв
ляємо усьому світові про
свою солідарність з усіма
борцями за мир, за право
людини на життя, на щастя,
на творчу працю.

КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР К. У. Чер
ненка на звернення Міжна
родної
конференції
по
без’ядерних зонах. Вони,
Як і відповідь глави Радян
ської держави в цілому, ще
раз
підтверджують пра.
вильність курсу миролюб
ної політики нашої партії.
БОРОТЬБІ за лрибор- Воля простих людей до микання ядерної загрози руг прагнення приборкати
ножний вклад вагомий і гонку найбільш небезпеч
важливий», — ці слова за них озброєнь йдуть всупе
вершили еідповідь Гене реч політиці тих урядів, які
рального
секретаря ЦК хотіли б примусити гро/ла-

У

свято
ЗУСТРІЛИ
• успіхами
Днями дружна
шах
тарська сім’я святкувала
День шахтаря — свято
людей наймужнішої про
фесії. З хорошим
на
строєм-зустріли його мо
лоді шахтарі — Сергій
Лапіров, Сергій Овчинников, Анатолій Олексісвець, Микола Євсович.
Усі вони працюють на
«наймолодшій» шахті —
«Вєдмє-жоярській», пра.
ціоіоть недовго, але вже
встигли завоювати авто
ритет сумлінним
став,
ленням до роботи. А Б
управлінні по монтажу,
демонтажу і
ремонту
гірничого
обладнання
відзначають хорошу ро
боту Анатолія Павули,
Віктора Висотенка, Лео
ніда Васьковця.
Нелегка робота шах
таря. Це добре розумі
ють
молоді
кухарки
тієї ж «Ведмежоярської»
Валя Циганко, Ольга Поповська, Ірина Чслядіна.
В продуктивній
роботі
гірників с і їх посильна
частка.
Рада
гуртожитку
«Юність» виробни
чого
об’єднання
«Олексаидрїяву гіл
ля».

КВІТИ
НАШОГО
МІСТА

>

їх вирощували і посма
ли дбайливі руки госпо
динь. Справжнім святом
стала в останню неділю
літа виставна квітів, яка
гостинно стрічала кіровоградців і гостей міста
у парку імені 50-річчя
Жовтня.
Палаючі жоржини н
горді поважні
гладіолу
си, ніжні витончені тро
янди і яскраві різнобарв
ні айстри. Свято кольорів
і ароматів, свято краси
й фантазії. Саме такими
Словами починались чис
ленні записи відвідувачів
виставки кзітів у книгах
відгуків Кіровоградської
швейної фабрики, вироб
ничого об’єднання по сі
валках «Червона зірка»,
заводу дозуючих автома
тів, міських
лікарень,
станції юних натураліс
тів, шкіл міста та інших
учасників свята.
Провідною і найцікаві
шою
темою
квіткових
Композицій усіх без ви
нятку учасників вистав
ки була знаменна подія,
до яної готується наш
народ — 40-річчя Вели
кої Перемоги. І, звичай
но ж, — тема миру, щас
ливого дитинства, кохан
ня, вірності.

Наш кор..

В. БРОНЧУК,
шофер колгоспу Імені
Щорса.
Долинський район.

спілчани колгоспу «-Побе
да». їх у господарстві не
мало — 64. Варто згадати
зовсім недавнє минуле —
жнива, під час яких ком
сомольсько . молодіжний
екіпаж Володимира Максіімука та Григорія Мачульського з площі 256
гектарів зібрав 9004 цент
нери зерна. Хлопці впев
нено вибороли одне з при
зових місць серед жнивних
екіпажів колгоспу, посту
пившись першістю тільки
досвідченому комбайнерові
М. В. Спнгаївському. кот
рий з 285-гектарної ділян
ки намолотив понад де
за сьогоднішлій світлин сять тисяч центнерів зерна.
мирний
день трудяться
Нині молоді колгоспнії-

ІЗ СИНІВСЬКОЮ
ВДЯЧНІСТЮ

ки, ставши і,а трудову
вахту, присвячену сорокаріччю Гїерсмогм, взяли-під.
впщені соціалістичні зо
бов'язання. Так, молоді
водії — член КПРС Мико
ла Камспєв і комсомолець
Олександр Рудапь, працюючи иа заготівлі кормів
для громадської худоби,
перевозять щодня по 70—
80 тонн зеленої маси, цим
майже удвоє перевикону
ють денну норму.
Подібні приклади не по
одинокі.
А. ІЛЬЧЕНКО,
заворг
Маловисківськсго рамному ком
сомолу.

ВИЩЕ ПРАПОР
ЮНАКИ 0 Д!
СОЦЗМАГАННЯ НА ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ*.
Комсомо. іьська органі
зація колгоспу імені XXII
з’їзду КПРС була одним
з ініціаторів, які взялися
заготовити 40 процентів
від
загальної кількості
кормів, шо будуть припа
сені трудівниками району.
Ніші зелену масу у енлососховнша
закладають
члени кормодобувної лан
ки, у складі якої працюють один комбайновий,
’ять автомобільних і тр/і-

Турбота про якість
Кормодобувникн
кол
госпу імені Куйбтнсва з
радістю сприйняли звістку
про тс, що Кіровоградська
область за підсумками.зпмоцо-стіїїлоізого утриман
ня худоби—у ЧИСЛІ пере
можців Всесоюзного соціа
лістичного
змагання. В
цьому господарстві завжди
дбають про корми для гро
мадського тваринництва,
мають їх удосталь.
— Нинішнього сезону,—
підкреслює голова кол
госпу А. П. Таранень, —
ми вирішили не тільки за
готовити півторарічний за
пас кормів, а пильну увагу
приділити їх якреті. Ска
жімо, з сіном не порівня
ти ранній силос. Тож хо
чемо припасти па кожну
корову по 1,5 тонші сіна,
що удвоє більше заплано
ваного.
830.тони сіна заготови
ли з першого укосу. Ре
тельно готувалися до дру
гого. Партійна та комсо
мольська організації по
дбали про те, щоб найвід
повідальніші ділянки ро
боти зайняли комуністи та
комсомольці.
Порадував односельчан
комсомолець Василь Трнб-

ко. .Минулого року він
узяв у руки кермо иовспь.
кого 1ОМЗ-50. Старався
юнак, перевиконував зав.таїшя, а ніші під час скир
тування затюкував сіно
більш як па ЮО-гектарній
площі, випередив у зма
ганні досвідчених механі
заторів.
Якісній закладці, скирт
тут приділяється особлива
увага. Секретар партійної
організації І. Л. Невкритнй, комсомольський вата
жок Віктор Солонснко ЩО
ДНЯ перевіряли хід зма
гання, контролювали,, чи
не порушується техноло
гія скиртування.
11а
косовиці
зразки
ударної праці показав ко
муніст В. І. Розсоха. Жагкою КГТС-5Г вій скосив
траві»
на 450-гсктарній
площі. Комбайном СК-4
вправно підбирав
валки
В. II. Пасков.
750 тонн високоякісного
сіна закладено у скирти з
другого укосу. А роботи
тривають. В цілому в гос
подарстві при плані 830
буде заготовлено 1700 тонн
поживного корму.
Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

Світловодський район.

ПІД СИЛУ

Молодий механізатор колгоспу імені Гагаріна Кіро
воградського району Вінтор Большаков — член лан
ки, яна вирощує кукурудзу за індустріальною техно
логією на 200 гектарах. На всій площі посіви чисті,
рослини мають потрібну густоту. Незабаром почне
ться збирання кукурудзи. Ланка поставила за мету
зібрати з гектара більш, як по 50 центнерів зерна і
цим самим зробити вагомий внесок для створення
надійної кормової бази господарства.
На знімку: В. БОЛЬШАКОВ з головним агроно
мом господарства В. П. ЗЕМЛЯНСЬКИМ.
Фото І. НОРЗУНА.

Добре налагоджене куль
турне й побутове обслуго
вування механізаторів під
час заготівлі кормів спри
яло
високопродуктивній
праці кормозаготівсльників
ко.лгоспу «Комінтерн». До
їх послуг — виступи агіт
бригад школи та сільсько
го будинку культури, від
мінна робота працівників
центральної їдальні госпо
дарства. Все цс сприяло
кормозаготіоельникам вчас
но впоратися з плановими
показниками по заготівлі
кормів.

На знімну: старший
кухар Ніна ГАРАБА та На
дія МАЛОЛІТКО обслугову
ють механізаторів.
Фото М. САВЕНКА.

Онуфріївський район.

Маршрут: поле —силососховище
Активно працюють на
заготівлі зеленої маси б
господарствах району во
дії
райсільгосптехніки.
Комсомолець Олександр
Пустовіт донедавна пере
возив <?илос у колгоспі

імені Орджонікідзе, нині
транспортує його 3 поля
в траншеї колгоспу імені
Шевченка, На його рахун
ку вже 920 тонн кормової
маси.
Включиеся у перевезен

ня подрібненого кукуруд
зяного бадилля і Сергій
Грозний. Ще недавно він
перерозив зерне із кол
госпних токів на елеватор,
а зараз допомагає заго
товляти корми для гро

мадської худоби. Нинішнємісце роботи Сергія —
птахофабрика «Новгородківська».
А. РИБАК,
працівник районної га
зети «Макн комуніз
му».
Нсвгородківський район.

надцять тракторних ком
сомольсько - молодіжних
екіпажів. Колгосп узяв
зобов’язання мати 15 ти
сяч топи силосної маси, 6 з
них дали слово заготовити
комсомольці 'Та молодь.
Сьогодні Григорій Ян.
чурський разом з помічни
ком Сергієм Тіплякойим
комбайном КСК-100 нако
сили більше двох з ПОЛО
ВИНОЮ тисяч тони цінного
корму. По п’ясот тони по
дрібненої зелені до тран
шей перевезли молоді во
дії Михайло Маруїічак,
Олександр
Полюхович,
Микола Мамонтов, більш
як по двісті тонн — меха
нізатори Анатолій Павлсп.
ко, Григорій Кваша і а Ва
силь Топор.
- Про результати змагай-^
ця молоді кормодобувивкц дізнаються з бюлетеня,
котрий щодня випускає
відповідальна сектору ін
формації па зелених жни
вах, головни економіст
колгоспу Світлана Они
щенко. Підсумки підби
ваються на спільних засі
даннях сектору інформа
ції, за які відповідає сек
ретар парторганізації С. Ф.
Войко та комсомольської
групи, де групкомсоргом
Ірина Кушнірова.
Щодня господарство за
готовляє 800—850 тонн силосу, 45 процентів від цієї
кількості — на.
рахунку
комсомольців і молоді.
В. ДАВИДЕНКО,
завідуючий відділом
комсомольський орга
нізацій райкому ком
сомолу.
Новомиргсродський
район.

2 стор

«Молодий
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комунар»

35 «я» в одному «ми»
да — спаяний
колектив.
Чим? Хоча б специфікою
роботи, удосконаленням її.
Крок за кроком ми йшли
до становлення бригади.

Знайомство з бригадою
монтажників - електромехаЧІЧНих і радіотехнічних при
ладі* та систем Кіровоград
ського заводу радіовиробів
^•ні XXVI з'їзду КПРС по-

Єдність мети — одна
з
категорій зростання. А це і
боротьба
за
скорочення
внутрізмінних простоїв,
і
взаємозамінність. До речі,
майже половина радіомонтажників бригади Попової
освоїли суміжні професії.
Результати
закономірні:
дострокове виконання і пе
ревиконання взятих
зобо
в’язань, економія сировини,
підвищення
продуктивнос
ті праці.
Недавно за трудові здо
бутки бригаді було при
своєно звання кращої з
врученням
прапора
ЦК
ЛКСМУ.
Працюють тут
за мето
дом бригадного підряду з
урахуванням
коефіцієнту
трудової участі.
Бригадир говорить:

уаяОся з її паспорта з кабінвті секретаря
комітету
Комсомолу.
' Комсомольсько - МОЛОДІЖ
НИЙ колектив очолює СвітДВін« Дмитрівна Попова. У
бригаді 35 чоловік, чоти
рьом з них присвоєно зван
ні кращого робітника цеху,
Ірьом — заводу. В колекти
ві «— 18 ударникіз комуніс• димної праці. За перший
квартал -нинішнього
року
план виконано на 124 про
центи, за другий — на 125
процентів. Тих, хто не вико
нує норми виробітку, не
має.
Та за сухою викладкою
цифр, хоч які вони й крас
номовні, на вимальовувало
ся справжнє обличчя ко
лективу. •
— Що таке бригада? —
з таким запитанням зверну
лася до групкомсорга Ми
коли Штульмана.
— Це коли я і ми, — не
подільне, одне ціле, — го
ворить. — Ось наша брига

— Колектив згуртований,
незважаючи на Те, що по
стійно поповнюється нови
ми робітниками.
Новачків
учимо власним прикладом.
Підказуємо, терпляче роз -

ЯСНЮЄМО, КОЛИ ЩОСэ

Зараз вони вже свою нор
му виконують. Скопо й на
ставниками стануть. Ростуть
люди.
Нині на конвейєрі брига
ди — блоки для пультів телестудійної апаратури. Про
дукція
вищої
категорії
складності.
Плато
блоку
ПВ-88 — це дві пластинки.
А складаються зони з со
тень деталей, кожну з яких
треба припаяти. Уявляєте,
яка тонка робота? Поступо
во ці пластинки ніби обро
стають манюсінькими дета,
лями. Якщо навіть однієї з
кількасот" не вистачатиме,
чи вона стоятиме не на
своєму місці, то продук

ДОРОГА ЙДЕ НА ПІВНІЧ
слова — не лише вікова характе

ристика будови.

Комсомольсько-

молодіжна — це пошуки творчос
ті,

ударна

комсомольська — чу

дова шко.'кі. Спливе час,

побілі

ють скроні, та якщо і твоєму
ті

жііт-

була ударна комсомольська і ти

витримав там екзамен

на

муж

ність, на зрілість, ти вже ніколи

не відступишся
О. МАРЬСЬЄВ,
Герой Радянського Союзу.

Тюменська область — це один міль
йон чотириста тридцять п ять квад

ратних кілометрів. Земля — найбіль
ша її цінність. До кінця одинадцятої
п’ятирічки промисли Тюмені щодобо.
зо даватимуть мільйон тонн нафти та

мільярд кубометрів газу. На досяг
нення цього рубежу і спрямовані

сьогодні всі зусилля трудівників об
ласті. На XVIII з'їзді ВЛКСМ відзна
чалося, що «запасами
Жити довгі роки».

Тюмені

нам

Природа межиріччя Надилга і Пура
не поскупилась на «начинку» земних
надр, розташувавши один над одним
Кілька родовищ газу.
Для полегшення видобутку багатств
у цьому головному
енергетичному
районі країни і будується стальна Тю
менська магістраль — дорога на Пів
ніч.
900 кілометрів цієї дороги вже зда
но. з експлуатацію. Тобольськ, Сургут,
Нижневартовск, Ноябрськ уже зна
чаться а розкладі руху поїздів краї

ни. Сьогодні на черзі — траса Но
ябрськ — Пур-Пе — Коротчаєво —
Новий Уренгой — 440 кілометрів.
Освоєння Сибіру — боротьба з про
стором. Це сьогодні так само акту
альне, як і десятки рокіз тому. По
рівняно недавно Новий Уренгой був
ледь помітною цяткою біля Північ
ного полярного кола, районом важкопрохідним. Нині Аерофлот
СРСР
сполучає його з багатьма містами
країни. Великовантажні літаки і вер
тольоти, потужні автомобілі і всюди
ходи, сучасні морські та річкові судна
порушили транспортну ізоляцію цих
місць від Великої з&млі. І все-таки
недарл^а а народі кажуть: не кінь ве
зе, а дорога.
Сталеві рейки, мости через великі
й малі ріки — характерна риса нозо-

ція — брак. До того ж, в
цех надходять касети з та
кою кількістю деталей, яка
відповідає кількості плас
тин, ні одної зайвой. То ж
яка відповідальність кожноВиготозлення
одного

ють раціоналізаторські про
позиції. І найтепліші слова
були про бригадира Світла
ну Дмитрівну, людину пра
цьовиту, добру, щиру ду
шею. Це і її заслуга в то

го сибірського пейзажу. Чекає своєї
дороги і Новий Уренгой. Сьогодні
вона прийшла сюди, з’єднавши мо
лоде місто будівельників і газовиків
з центром країни. І незабаром на
Ярославському вокзалі столиці мож
на буде почути голос диспетчера:
— «Увага! Швидкий поїзд Москва —
Новий Уренгой відправляється...».
Що ж таке залізниця Ноябрськ —
Новий Уренгой?

Це 6 великих залізничних станцій і
36 роз’їздів.
Будівництво сталевої лінії доручено
колективу ордена Трудового Черво
ного Прапора
«Тюменьшляхбуду».
Багатотисячний передовий загін буді
вельників транспортних магістралей
країни. Він включає 22 будівельномонтажних поїзди, відділення тимча
сової експлуатації, три автобази та

інші підрозділи. «Тюменьшляхбуд»—
Всесоюзна ударна будова. Працюють
тут в основному комсомольці — на
укладці рейок і за кермом самоски

дів, на лісовирубних ділянках і в сфе
рі послуг.
Будівельно-монтажні поїзди розта
шовані по всій трасі в невеликих се

лищах, які в недалекому майбутньо
му переростуть у молоді міста.
У кожному такому селищі є необ
хідні умови для життя та відпочинку
молоді — їдальні, магазини, лікарні
і клуби.
На
будові — 80 комсомольських
організацій, що об'єднують понад
6 тисяч спілчан, два комсомольськомолодіжних поїзди, 122 комсомоль
сько-молодіжні бригади, дільниці та
екіпажі.
«Країні потрібна нафта. Нафті по
трібна дорога. Дорозі потрібні ми»—
під таким девізом живуть і працю
ють молоді будівельники Всесоюзної
ударної.

...Йде дорога на Північ... А це —
тисячі кілометрів праці, навчання в
школах робітничої молоді, техніку
мах і вузах. Це шлях від простого
робітника до майстра і виконроба, ін
женера і начальника поїзда.
Це,
врешті, — романтика.
Тюменський
край стає близький
кожному, хто не боїться сюрпризів
природи. Тисячі юнаків і дівчат з
усього Радянського Союзу з гордіс
тю називають себе сибіряками. А Си
бір — це масштаб у всьому:
якщо
мороз, то за сорок, якщо робота, то
щоб стало жарко, якщо гриби та яго

ди, то щоб відрами.
Слабкі духом
не витримують. А ті, хто залишається,
знаходять тут свій дім, свою долю,
свою дорогу.
Будові потрібні молоді роботящі
руки, ентузіазм і ініціатива.

блоку — години праці ціло
го колективу. Спробуй тут.
працювати абияк, бодай з
найменшим відхиленням від
схеми!
З гордістю заявить, ко
жен, що бригада випускає
продукцію
лише високої
якості.
Тон у роботі задають ко
муністи Наталія Шпак, Лі
дія
Лисенко,
Володимир
Пиріжок, Надія Балаклаєнко. Кого б я не попросила
розповісти про себе, всі го
ворили тільки про бригаду.
35 «я» злилося в єдине
«ми». Розповідали, як
разом проводять свята, ЯК
часто збираються на
так

висновок, на перший по
гляд, був категоричним —
точний технологічний роз
рахунок
кожної операції
складання зиробіз економії
дати не може. Згодом, че
рез постійне спостережен
ня, особливо за операцією

пайки плат, виявили, що са
ме тут прихований хоч і не
значний, а асе ж таки резерв.
Кінцевий результат — еко
номія
за
півріччя
107
карбованців і, головне, там,
де її теоретично не перед
бачалося. Значно
скоротизся і час монтажу.
Та не все йде гладк'аЖ
Бригада має претензії д<і
центральної комплектуючої

РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

РИТМ УДАРНОЇ

«Комсомольсько-молодіжна»,.. 1 Іі

не ви

ходить з перших проб, »'в
т$к давно до нас ірийич с
молоде поповнення:
Лола
Верещагіна, ’ Маша Крепец,
Таня Морозова, Надя Мільченко та Лариса Кожухар.

звані «яузькосімейні» ново
сілля, дні народження, як
«боліють»
за
футбольну
команду
цеху,
де
грає
групкомсорг Микола Штульман, як гуртом обговорю

му, що колектив завжди в
числі перших за підсумка
ми
соціалістичного
зма
гання.
Щодо раціонал заторів, то
справжнім спеціалістом у
цій справі назиізють Воло
димира Пиріжка. Щоправ
да, кожен на своєму місці
раціоналізатор, але Володя
б’< усі рекорди — щоміся
ця дві—три рацпропозиції.
І кожна з них, бодай най
менша, приносить користь.
Ініціатива-в бригаді на пер
шому місці. До цінної дум
ки прислуховуються, не да
ють загубитися.
Коли на бригадних зборах
зайшла мова про економію,

дільниці, до своїх поста
чальників. Нерідко касети з
деталями
підвозять розукомплектованими. Тому на
комплектацію витрачаються

години робочого часу. При
відсутності певних
компо
нентів теж не виготовити
блоку.
Кожен
трудовий
день
бригади вщерть сповнений
турботою про підзищення
трудової активності, бороть
бою за виконання наміче
ного, пошуками
резервів.
Тож
колективна
думка

бригади і є категорією зро
стання.
Н. ЗВЄКОВА.

років Мал’овисківІ*’АГЛТО
ську СІ11 № 3 очолював за

служений учитель УРСР Гри
горій Миколайович ПЕРЕБИЙНІС. За плечима цієї людини
великий життєвий і педагогіч
ний досвід. Сьогодні він розпо
відає читачам «Молодого ко
мунара» про свою роботу з мо
лодими педагогами.
Якось па одному уроці мою
увагу привернув приємний го
лос дев’ятикласниці. Лагід
ність, виразність мови доионнювалися гарною поставою,
невимушеністю рухів. «Таку
людину приємно слухати», —
подумав я.
Згодом ми запропонували
Надії Каменевій взяти участь у
проведенні уроку історії. Ра
дував план юної «учительки»:
акуратно написаний, червовим

Надзвичайно важливим завданням органів освіти, на
вчальних закладів, що готують педагогічні надри, е відбір
на навчання молоді, яка виявила схильність до роботи з
дітьми.

(«Основні напрями реформи загальноосвітньої
та професійікої школи»).

гіркоту нелегкою вчительсько
го хліба. Не всі витримують
такий екзамен. Та таме для
цього він і є: попереду значно
складніший і набагато відпові
дальні ший.
Доброта, щирість, терпимість
до різних звичок і характерів,
ла гіди їсть, розсудливість, пря.
мота — все це якості, що дуже
необхідні майбутньому вчителе
ві. Саме їх ми побачили в Юрія
Бровченка, Галини ІІежпвбї,
Галини Луцишипої, Олександра

лн традицією, добре узгоджу
валися з нашими діями.
Добре запам’ятався мені та
кий випадок. Протягом цілого
тижня па базі нашої СШ про
ходив обласний семінар дирек
торів шкіл. Настав час підбит
тя підсумків. Вчителі та гості
зібралися в залі. 11а закінчення
розмови мн почули: «А де ж
ваші учні?».
У десятирічці велося навчан
ня в дві зміпй. На це запитання
мн відповіли просто — повели

ЗА РЯДКАМИ РЕФОРМИ

ТАКИЙ
УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ХЛІБ’
виділено головне, вміло, ста
ранно підібрана додаткова лі
тература. Огак поступово ми
утверджувалися в думці, що
маємо справу з майбутнім учи
телем. Приємно, що не поми
лились. Надія Іванівна Каменєва обрала саме освітянський
фах, любить і вміє працювати
з дітьми.
Сильний вилив на пробуд
ження учительського таланту
має сама особа вчителя. Як
можна бути байдужим, коли
перед тобою праця в усій вели,
чі і красі, коли тебе навчають
II. І. Кравченко, Г. Ф. Кругляк,
11. П. Касьяп, Л. С. Вінницька,
коли в школі все чарує і законлює.
«Від педагога залежить, чим
стане серце дитини — ніжною
квіткою або засушливою ко
рою», — писав свого часу В. О.
Сухомлипськіїй. Тут важко за
перечувати: шкільний учитель
створює атмосферу, що позна
чається на житті цілого поко
ління. 1 коли йдуть в учителі,
то пояснити це досить просто:
був у ліодини Учитель, життя
якого хочеться взяти за взірець,
повторити!
Досвід переконав, що пара
лельно з теоретичним курсом
майбутній уш гель повинен обо
в'язково випробувати себе а
ролі загонового вожатого, ста.
рости класу, комсомольського
ватажка. Все це дасть можлнвість добре відчути чарівність і

Черевчснка, Олександра Небо гостей у класи. Навчальний
ги, коли радили їм обрати пай- процес йшов нормально. Уроки
почеснішу під сонцем профе вели учні (асистенти учителів).
сію.
Присутності 400 школярів гості
Сам бачив, знаю, відчув, не відчули, не помітили. Воин з
якої великої шкоди завдають подивом дивились на «вчителів»,
школі, справі виховання дволи яким сміливо можна довіряти
кі, байдужі люди. Водночас від. школу ще до закінчення педа
чув насолоду і щастя від праці гогічного вузу.
з Л. П. Давидовою, Т. С. ШтнТо ж, думаю, що стежка в
рею, Т. Г. Сіваченко, Т. В. учительську професію бере свій
Озерною. Ми прагнули, щоб на початок від шкільної парти. Тут,
посаду вчителя не потрапляли в школі, майбутній педагог по
випадкові люди.
винен пізнати немало секретів
Немає більшої трагедії, коли педагогічної праці, секретів
моральні якості вчителя взяті шкільного життя, його чарівпід сумнів. Та не менша вона вість, велику складність.
й тоді, коли така думка закра1 для кого все цс станс пред
дається в дітей щодо його метом захоплення, справжньою
знань. Бо ще Я. Каменськпй радістю, той і повинен одержа
стверджував: чим менше лю- ти направлення на навчання до
дпна знає, тим з меншою ясніс педагогічного закладу. А щоб
тю навчає: Розпізнати ці якості воно стало найвищою мірою
вчителя нам допомагали учнів об активності, слід якомога
ські наукові товариства, літе швидше і краще узгодити,
ратурні студії. Велику сім’ю об єднати досвід школи та вузу,
учителів літератури народив знайти шляхи найефективнішої
наш «Світанок». В ньому ви допомоги і контролю. Це за
тончували свою любов до сло. безпечить вільний вхід до пе
ва А. Михайлов, А. Гонтель, дагогічних навчальних закладів
А. Красна, О. Авдєєв, Л. Ки молодих людей з учительським
сіль, Л. Поляруш, О. Куцак, хистом, допоможе перекрити
шлях особам випадковим. Ос
С. Соколовська...
Чого варта була б наша ро кільки до учительської справи,
бота без активної участі в ній за словами Д. 1. Менделєєва,
педагогічного інституту І Щоріч треба закликати не тих, хто
ні виїзні засідання кафедр вузу прагне, а тих, хто відчуває до
на місця, консультації, спільні цієї справи покликання.
науково-практичні конференції,
Г. ПБРЕБИЙНІС,
безпосереднє знайомство з свої
заслужений учитель УРСР.
ми майбутніми студентами стам. Мала Виска.
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З стор
кували представниці Че
боксар, які продемон.
струзали в цілому більш
зрілу, тактичну гру й ви
грали з рахунком 2:1.
Впертий
поєдинок буя
між командами «РШВСМ»
(Алма-Ата)
і
«РС
ДЮШОР» (Ташкент), який
приніс -бойову нічию —
2:2.
Після трьох турів, де
зіграно 9 матчів, лише а
дзох зустрічах зафіксо
вано нічиї.
Турнірну таблицю очо
люють
«РС ДЮШОР»
(Ташкент)
і
«Енергія»
(Чебоксари).

Вперше
в Кіровограді
* У Кіровограді триває
турнір серед найсильніших команд країни з хо
кею на траві — першість
СРСР, в якому беруть
участь юні хокести 1966
—1967 років народження
і молодші.
На стадіоні «Спартак»
у першому матчі зустрі
лись команди «Енергія»
з Чебоксар і «Крила Рад»
(Москва). Перемогу свят-

‘і

ПЕРШІ
РЕСПУБЛІКАНСЬКІ
ЮНАЦЬКІ ІГРИ
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В ОБЛСПОРТКОМІТЕТІ

ШНШАЛЬНОЮ
ВІДДАЧЕЮ
І

202 юних спортсмеьи
включено
до збірних
команд нашої
області
для участі з перших рес
публіканських юнацьких
іграх. Тридцять з них
уже демонстрували свою
майстерність у фінальних
поєдинках. Після п'яти
зидіз програми кіровоградці (зони виступають
у третій групі областей)
мають 249,8 очка і зай
мають четзерте місце.
Це значно менше, ніж
ми
передбачали.
На
стартах з кінного спорту
Олег Усенко та Сергій
Балабаєв з села Лікарівки
Олександрійського
району набрали 85,2 оч
ка. Олег буз третім, а
Сергій — четвертим. Не
виправдали наших надій
стрільці. З семи членів
збірної лише три дали
іалікозі очки:
динамізець Єзген Ігнатенко —
11 (7 місце),
вихованці
ДЮСШ Лілія Робоча —
Микола
? (11 місце),
Грушко — 5 очок (12 місЦе)
54 очка дали
збірній
_
_ _
хлопці
юні
тенісисти:
зайняли 9 місце, а дівча
та десяте.
Доповнити
недобрані
очки мали веслуаальни.
ки. До складу команди
повинні були увійти авангардівці, спартаківці і ви
хованці «Колоса». Проте
серед 14 спортсменів ли

ше три із «Спартака» й
Одинадцять з «Авангар
ду», а сільські зеслувальники, на жаль, не прибу
ли на тренувальний збір
і з фінальному турнірі
не взяли участі, віддача
Така: «Спартак» — 10,57
очка, «Азангард» —67,42.
Це дозволило
зайняти
лише 20 місце.
А наші велосипедистки
в іграх зайняли 17-й ря
док з турнірній таблиці
(10,6 очка).

Що значило б, якби
котрась з команд хоч на
сходинку піднялась ви
ще. Були б, скажімо, на
ші веслузальники дев’ят
надцятими, то мали б 146
очок. Волиняни в цьому
виді дев'яті (331 очко) і
впевнено очолили
тур
нірну таблицю, хоч в ін
ших видах теж мали мі
німальні здобутки.
Попереду ми матиме
мо ще можливість
ви
правити турнірне стано
вище. Для цього треба,
щоб в обласних
радах
спортивних
товариств
актизізузали тренуваль
ний процес, з більшою
вимогливістю
постави
лись до тренерів команд.
Гадаємо, що успішно ви
ступлять наші стендови
ки. Непогано нині визна
чились юні
футболісти,
які на зональних зма
ганнях були другими і в
жовтні змагатимуться за
місця з 7 по 13.

Ю. ПОВОРОЗКА,
завідуючий навчаль
но-спортивним
від
ділом
облепорткомітету.

: ?■

B11COTJ.

Фото М. ВЛАСЕНКА.

Відбулось чергове засі
дання
облепорткомітету,
на якому, зокрема, було
розглянуто питання про
використання матеріальнотехнічної бази для даль
шого поліпшення спор
тивно-масової роботи се
ред дітей і підлітків за
місцем проживання в Ле
нінському районі м. Кіро
вограда. Тут у розпоряд
женні юних спортсменів є
8 спортивних майданчиків,
5 кімнат школяра, три ша
хово-шашкових клуби. Про
те рівень їх використання
не
відповідає
вимогам
сьогодення. Планом ос
новних заходів райспорт-

комітету не передбачена
робота з неповнолітніми.
Не розв’язується питання
про реконструкцію спор
тивних майданчиків.
За незадовільну роботу
по використанню матері
ально-технічної бази голо
ві Ленінського райспорткомітету
В.
Кисличенку
оголошено догану.
На
засіданні комітету
розглянуто також питання
про хід підготовки жіно
чої, команди з хокею на
траві для участі з перших
юнацьких
республікан
ських іграх та про підсум
ки
проведення
Тижня
спортивних ігор в області.

ФУТБОЛ

«НІША» Бж

«ЗІРКА» - 3:1
Це був матч третього
туру фінальних змагань
всесоюзної першості з
футболу серед клубів
другої групи шостої ук
раїнської зони, які вибо
рюють з тринадцятого по
двадцять шосте місця.
Матч почався обопіль
ними атаками. Першими
відкрили рахунок гості.
Але згодом перевага бу-.
ла на боці господарів ста
діону, які зумілі» тричі
уразити ворота гостеи.
------- "
Третій гол — з одинадцятпметрового.
Наші земляки
зазнали поразки. Але це не
вплинуло па
— їхнє турніріїе становище, Воіін,
як і раніше, знаходяться
на п’ятому рядку таблиці
своєї груші.
Сьогодні
«Зірка» в
Хмельницькому
зустрі
неться з «Поділлям».
8. ШАБАЛІН.

ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ А.'іе, коли б вони повчились, фізорга, тренера, який

Чи був комсорг
на стадіоні?
КОСЬ під час проведен
ня
обласного фіналу
Я
першості країни з багато

борства
ГПО на призи
правды»,
«Комсомольской
попередні
коли підбивали
підсумки змагань з чергового виду програми, розмова
зайшла про низькі резуль
тати спортсменів Опуфріївського, Добровелпчківського та Петрівського районів.
Нарікання були на пред
ставників
ранспорткомітетів, що не зуміли згуртува
ти боєздатні команди, а ви
ставили на турнір випадко
вих спортсменів, котрі мали
показники початківців.
Так, у спорткомітстах бу
ли упущення. І передусім,
вони сталися ще на першо
му етапі цих масових зма
гань — коли майстерність
значківців ГПО треба було
визначати
в
колективах
фізкультури. Однак в бага
тьох з них турнірів з бага
тоборства зовсім не прово
дили, в інших вони хоч і бу
ли, та з мінімальною кіль
і кістю учасників. Тут вина,
звичайно, інструкторів по
спор'гу, фізоргів. Однак пе
тільки їхня. Бо в однаковій
мірі з ними за фізичне вихо
вання молоді відповідають і
комсомольські активісти.
Згадались тоді зустрічі в
райкомах комсомолу. Коли
цікавився кількістю
підготоплених значнівців
ГПО.
Ранкомівці одразу не змог
ли дати відповіді. Телефонували в райспортномітети:
— Скільки? Де краще? Хто
сильніший?
Дивна ситуація.
Створення
з ініціативи
комсомолу
Всесоюзного
комплексу ГПО. що став ос
новою системи фізичного
виховання, визначило
за
гальні нормативи й вимоги
всебічної військово-фізичної
підготовки молоді, передусім
допризовного і призовного
віну, наблизило заняття фіз
культурою і спортом до ви
мог виробництва,
оборони
країни. І хоч комплекс ГПО
мав потім чимало істотних
змін в нормативах і струк
турі, однак ідейна, виховна
і практична його суть та
ж — готувати підростаюче
покоління до високопродуктивної праці і захисту Бать
ківщини.
Робота у цьому напрямі
покладається і на комітети
комсомолу, яні мають пра
цювати а тісній співдруж
ності з фізкультурними ак-

тивістами. То невже про це
треба знову і знову нагаду
вати
деяким
комсомоль
ським працівникам, які не
беруть практичної участі в
такій відповідальній
спра
ві? Принести в спорткомітет
кубок чи грамоту, яким бу
дуть відзначені
переможці
стартів ГПО, — це дуже ма
ло. Потрібна цілеспрямова
на і повсякденна робота з
молоддю.

Коли в березні 1972 року
був введений в дію новий
Всесоюзний фізкультурний
комплекс, на МІСЦЯХ
------ -------всюди
приділялась
увага
його
пропаганді, Нині ж у цій
роботі подекудиі відчуває
ться спад. Наприклад, в
тресті «Ю’ровоградсільбуд»
тоді, в 1972-му, за справу
взялися
профспілкові та
комсомольські
працівники.
1 в об’єднаному колективі
фізкультури нормативи ГПО
будівельники складали у ви
хідні дні, після робочих
змін. З року в рік будівель
ники ставали лідерами не
тільки міських стартів, а й
утримували це лідерство в
республіканському змаганні
по впровадженню в дію
ГПО. Нині, коли комітет
комсомолу
самоусунувся
від роботи по фізичному
вихованню молоді, на стар
ти ГПО виходять лише ок
ремі робітники. Тут забули,
що значківцем не може ста
ти гопак чи дівчина, якщо
не складе заліку з цивільної
оборони, не освоїть програ
ми початкової військової
підготовки чи не пройде на
вчання з прикладних техніч
них спеціальностей. У звітах
цифри справні, насправді ж
допущена формальність. Так
і.в інших будівельних орга
нізаціях обласного центру,
колективах сфери торгівлі,
де багатьом гопакам і дів
чатам вручають значки ГПО,
хоч не було де складати
залік з плавання чи кульо
вої стрільби.
А ось інший фант.
в колгоспі імені Фрунзе.
нолектид фізкультури якого
вважався донедавна одним
з провідних о Ульяновсько
му районі, елітну не було
проведено жодних масових
змагань
з багатоборства
ГПО Перепідготовка
знач
ківців припинена. Збудова
но ж стадіон, сектори поприті гумобітумними матеріала
ми.
Поруч — стрілецьний

тир. Однак члени комітету
комсомолу за літо не спро
моглися згуртувати молодь,
щоб упорядкувати цей спор
тивний номплекс. Чекали по.
ни це зроблять у вересні
шнолярі.
А скільки зусиль доклали
комсомольці Вільшанки, щоб
спорудити під час суботнинів і недільників зразковий
стадіон! Нині ж тут старти
ГПО влаштовуються від ви
падку до випадку. А тим ча
сом на обласних змаганнях
вільшанці поступаються на
віть середнякам.

Гї ІД час Тижня ГПО, у
** День фізкультурника в
Олександрії, Новоукраїнці,
Гайвороні, Кіровограді на
всіх спортивних базах від
булися масові змагання. Та
в організації цих поєдинків
вклад ком.ітетів комсомолу
був мало помітний. Скажі
мо, фізкультурники кіровоградського ремонтно-меха
нічного заводу імені Таратути за все літо лише одни
раз (в серпні) зібралися па
«позиченому» стадіоні велидим загоном, щоб підтвер
дити нормативи ГПО. Однак
зрослої майстерності завод
чани не продемонстрували.
Бо не було попередньої під
готовки. Є в цьому колек
тиві призер обласних фіна
лів з багатоборства ГПО—
кандидат у майстри спорту
Олександр Глущенко.
Він
організував невелику,
але
боєздатн)’ команду багатоборців, яка успішно висту
пала на республіканських
змаганнях
представників
підприємств галузі. Май
стерність зростає, та лише в
окремих багатоборців. А в
........ .
...
масовості: зрушень
не впдпо
Та багатьох молодих робітників потрібно ще й просити, щоб вийшли на <старти
ГПО.
Тож
доводиться знову
твердити, що завком комсомолу не займається роботою по пропаганді комп
лексу ГПО, організацією
навчально - тренувального
процесу перед складанням
всіма спілчанами заліку з
фізичної та
військово-тех
нічної підготовки. Комсо
мольські
активісти цього
підприємства можуть у ви
правдання сказати, що в них
є чимало інших доручень.

го
тує команду для участі, в
р'ес ну б.’іі к а неьки х юнацьких
іграх. А якщо в колективі
відсутні штатні фізкультур
ні працівники?
Коли з якогось підприєм
ства чи колгоспу не приїде
команда на районні чи мі
ські змагання, нерідко чуєш
виправдання: «Не було ко
У літню пору не вибрали му згуртувати і підготувати
чіткого орієнтиру в своїй ро
боті по фізичному вихован спортсменів; ніяк не підбе
ню молоді деяні номітети ремо інструктора по спор
комсомолу колгоспів і рад ту». Але є комітет комсо
госпів області. Теж виправ молу, є в ньому молода
дання: ніколи, гаряча пора в
полі. А ось заступник голо людина, якій доручено по
ви колгоспу імені XX з’їзду дбати про фізичний гарт її
КПРС по роботі з молоддю
Світлана Брюховецьна (гіо- ровесників. Чи те доручен.
воукраїнський
район)
у ня тільки для протоколу?
своєму щоденнику номсорга
На Вссармійській нараді
Неодмінно записує: «Разом з секретарів комсомольських
інструктором по спорту Вік
тором Грозаном влаштувати організацій Генеральний сек
старти вихідного дня». І в ретар ЦК КПРС К. У, Чер
кожній комсомольській гру ненко підкреслив: «Сучасна
пі ставить вимогу: перед
усім у вихідний день по військова служба — спра
винні взяти участь у трену ва, зрозуміло, нелегка. Во
ваннях
призовники. Тур
бується Брюховецьна про на вимагає безустанної пра
те, щоб у Будинку культури, ці, систематичного трену
на спортивному
комплексі вання, вольового загарту
були виставлені щити з нор вання, психологічної витрим
мативами ГПО, аби регуляр
но випускався бюлетень з ки і постійної зібраності».
показниками тих. хто скла Це має пам’ятати не лише
дає залік з фізичної та вій
ськово-технічної підготовки. молодий воїн, а й тон, хто
Багато мала турбот у літ готується ипм стати. Якщо
ні дні сенретар комсомоль юнак задовго до призову в
ської організації
колгоспу
«Україна» Знам’янсьного ра армію гартуватиме себе дуйону Світлана Олійник. Вона ховно й фізично, він зможе
навіть була помічником ном- запевнити, що готовий до
байнера. Комітет комсомолу випробувань. Ось чому одпн
дбав про гласність соціаліс
тичного змагання серед мо з наставників молоді, колодих женців, кормодобувни- лншній військовий льотчик
ків. Світлана Олійник знахо
Союзу
дила час, щоб разом з ін Герой Радянського
структором по спорту Оле- В. О. Верхоланцев завжди
ною Харлановою влаштувати нагадує юнакам; «Я хочу
хоч невеличкі турніри на
польовому стані транторної- бачити вас щодня на стабригади, біля Будинку куль діоні, в тпру, спортзалі. Пе.
тури, на шкільних спортив- редусім — на стартах ГПО».
них майданчиках. Змагалося
Є в комплексі ГПО особ
по десять-двадцять юнаків
та дівчат. А коли хлібороби ливий ступінь — «Сила і
віджнивували, прийшли на мужність» — для
майбут
стадіон цілими молодіжними
колективами — комбайнери, нього воїна. Особливий то
трактористи, шофери,
тва- му, що його основне зав
ринники.
дання — удосконалення фі
Не пустував улітку СПОрзичної підготовки юнаків
тивний комплекс і о селі
__
Червоному
Гайворонського призовного віку для на
району. Тут працювала гру ступної трудової діяльності
па «Здоров’я», тренувались
легкоатлети. Юнаки та дів й готовності до служби в
чата готувалися до складай- Збройних Силах СРСР. Са
ня заліну з плавання. I в ма назва ступеня свідчить
цьому заслуга не тільки од
ного заступника голови кол про те, що види спорту,
госпу по роботі з молоддю вправи д. вимоги
визначені
Юрія
Добровольського.
З для виховання як фізичних,
ним заодно були всі ком
сорги з виробничих підроз гак і морально-вольових та
ділів.
психологічних якостей, дуД ДРЕСІІ досвіду є а кож- же необхідних кожній мо*• кому місті і районі об лодій людині, щоб бути
ласті. І якби райкоми та мі сильною і мужньою. Це має
ськкоми комсомолу узагаль усвідомити
юнак, котрий
нили ЙОГО, КОЛИ б комсо готується
до
армійської
мольські активісти, буваю служби. І в цьому повинен
чи на місцях, більше ціка йому допомогти комсорг
вились і предметніше зай разом з фізоргом — усві
мались справою фізичного домити і стати на сходинку,
виховання молоді, го в ти де починається активна дія.
М. ШЕВЧУК,
сячних загонах фізкультур
зав. відділом військовоників активність піднялась
патріотичного вихован
би на новий щабель.
ня та спорту «Молодо
Так, мп чекаємо віддачі
го комунарам.
від інструктора по спорту,

наприклад, у своїх ровесни
ків із Світловодського за
воду
чистих металів —
орієнтир вибрали б інший.
Комсорги разом з фізоргами
цього підприємства щодня
виводять групи майбутніх
значківців 1ПО — світловодські робітники треную
ться бригадами, змінами.

«Молодий

4 стор

28 серпня 1984 року

комунар»

1

ГА ЦТ (І програма)
8 00 — Час». 8.35—Мультфільм « Кицідіин дім». 8.50 —
Грає.
кам«•рттмй
оркестр
м. Воркути. 9.20 — Науковоноііулярпии фільм «Фізики
9.40
в зеленому лабіринті».
____
— Фільм «Прппатіге життя».
11.20 — Повніш. 14.30—іНонипн. 14.50 — П’ятирічка
справа кожного. Документа.іьпі фільми «Жива нит
ка». «Водій КамАЗу-. 15.20 —
Творчість художника Б. Пророкова. *15.50 — Чого і як
навчають в ПТУ. 16.20 —
Новини. 16.23 — Фільм-копцерт «Чарівний арфи звук».
16.50 —Людина
господар
на землі. 17.30 — Те.гежур.
пал «Сім’я і школа». 18.20 —
Концерт. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Письменник і
життя. 19,55 — Фільм «До
лина». 21.00 — «Час», 21.35
— Телефільм «Вічний по
клик». 2 Серія. 22 50 — Сьо
годні у світі.

соціалізму-. До 40-річчя сло
вацького національного ан
тифашистського повстання.
17.00 — Документальний те
лефільм. 18.00 — В. Новак’.
Словацька сюїта. 18.30 —
Актуальна камера. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Динамо» (Київ) — «Зеніт»
(,’Іенінград). В перерві
-День за днем». (Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — • Час». 21 35 — Зу
стріч з театром. 22.25 —
Чемпіонат СІ’СР з футболу:
«Шахтар- — -»Металіст», 2-й
тайм 23.10 — Новини.

12.55 — Кіноварне. «Лівія.
Роки змін». 13.15 — Кпицерт ансамблю тембрових
баянів.. 13.40 — Путівка в
життя. 14.30 — Повніш. 1’4.45
Концерт «Дружать діти па
планеті'. 15.20 — Сьогодні—
День знань. 16.05 — «З лю
бов’ю до землі рідної». Кон
церт ансамблю «Піснярп».
16.35 — Новини. 16.10 —
Мультфільм «Два клени».
17.15 — Бесіда політичного
оглядача Л. Вознесенського.
17.45 — У світі тварин. 18.45
— Бесіда голови Радянсько
го комітету захисту миру
10. О. Жукова. 19.20 — Фільм

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 —Мульт
фільми «Непосида», «Най
менший гном». 8.55 — Доку
ментальний телефільм «По
вернення куланів». 9.15 —
«Пригоди Шерлока Холмс«! 1
доктора Ватсона». Телефільм
«Собака Баскервілів». 2 се
рія. 10.30 — В концертному
школярі. 11.10—До-

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Мультфільм «Квакша». 8-Ю
— Виставка Буратіно. 9.10—
Документальний фільм <• Роз
повіді про Сибір. Через Си
бір по Єнісею». 9.40 — Са
лют. піонерія! Виступ дитя
чих художніх колективів Ле
нінградського палацу піоне
рів і школярів. 10.40 — «...До
шістнадцяти і статні». 11.25
— Сім’я і школа. 11.55 — Ні
мецька мова. 12.25 — Наш
сад. 12.55 — Телефільм «Са
мі серед вовків». З серія.
14.05 — Новини. 18.00 —Но
ГА УТ
вини. 18.15 — Тележурнал
< Співдружність». 18.45 —
10.00 — Новини. 10.20 —. Документальний телефільм.
Документальні телефільми. 19.15 — Вечірня казка. 20.45
11.20 — До 40-річчя Великої
Народні мелодії. 21.00 — кументальннй фільм «Тар
Перемоги. Зустріч фронто —
«Час». 21.35 — На міжнарод хани». 11.20 — новини. 14.30
вих дру’Зіп. 12.50 — Міжна них
змаганнях «Дружба». — Повний. 14.45 — Доку
родна студія УТ. 13.20
Баскетбол.
Жінки. Збірна ментальний телефільм - Урок
Новини. 13.35 — Художній СРСР
збірна Угорщини. за уроком». Про народного
фільм «Вир». 16.00 — Нови 22.15 —— Новини.
учителя СРСР Г. Д. Лаврову.
ни. 16.10 — «Кіт у чоботях».
15.15 — «Здрастуй, школо!».
Вистава ,для дітей. 1“ ів —
Концерт. 15.45 — Телефільм
Фотоетюд «Київ». 17.15 —
для дітей. « Доля барабанщи
Танцює
«■Сонячне
коло»
ка». З серія. 16 50 — Нови
«Ятранчик».
(Кіровоград).
ни. 16.55 — Російська мова.
17.о0 — « День за днем». (Кі
17.25 — Документальний те
ровоград). 18.00 — Докумен
лефільм <Хо Ші Мін; пам’ять
тальний телефільм. 18.30 —
про
джерело». 18.15 —
Музичний фільм «П’ядь зем
• Вершки та ко
8.00 — «Час». 8.35 — Піс Мультфільм
лі». 19.00 — Актуальна ка
рінці».
— До початку
романс, налы. 9.10 — нового 18.30
мера. 19.30 — «Автограф". ня.
навчального року.
-Пригоди
Шерлока
Холмса
Народний
артист
УРСР
Виступ
голови
Державного
В. Пивоваров. 20.35 — До. і доктора Ватсона». Теле комітету СРСР по професій
«Собака Баскервілів». но-технічній освіті М. Пет
нумеита л ьпиіі
телефільм. фільм
20.45 — Па добраніч, діти! 1 серія. 10.25 — Очевидне — ровичева. 18.45 — Сьогодні
11.20 — Повніш.
21.00 — «Час».
21.35 — неймовірне.
світі. 19.00 — Словацькі
14.30 — Повніш. 14.45 — ународні
Здрастуй, пісне! 22.40 — По Доку
мелодії. 19.15 — ГІот
м
с
і
італ
ы
і н й т ел еф і льм вага до закону.
вний.
Бесіда з за
•«Рідна моя річечка». 15.05 — ступником генерального
про
«.. До шістнадцяти і старші». курора СРСР С. Шишковим.
15.50 — Повніш. 15.55 —
ГА ЦТ
програма)
Телефільм для дітей. «Доля 19.35 — Авторський вечір
Е. Колмапов2 серія. 17.00 композитора
8.00 — Гімнастика. 8.20 — барабапщйка».
в Колонному залі Бу
Шахова школа. 17.30 —• ськбго
динку спілок. 21.00 — «Час».
Документальний фільм «Сер —
На
приз
клхбу
«Шкіряний
гій Лазо». 8.30 — Шахова м'яч». 18.15 — До початку 21.35 — Продовження кон
їикола. 9.00 — Мультфільми нового навчального року. церту з Колонного залу Бу
«Будь здоров, зелений ліс». Бесіда з міністром освіти динку спілок. 22.50 — Сьо
годні у світі.
«Хто перший» ■ Прокоук-акМ. Прокоф’євнм 18.45
робат.». 9.30 — Драматургія СРСР
— Сьогодні у світі. 19.00 —
5 театр. В. Яхонтов. 10.30 — Народна
творчість. Теле
Документальний телефільм
ут
«Лебідь білий пливе >. 10.50 огляд. 19.45 -- «Пригоди
’■— Концерт оркестру народ, Шерлока Холмса і доктора
10.00 — Повніш. 10.20 —
них
інструментів палацу Ватерна*. Телефільм «Собака Виробнича
гімнастика. 10.30
культури • Перемога» м. Горь Баскервілів». 2 серія. 21.00 — -- Художній фільм -Щорс».
кого. 11.20 — Урок мужнос «Час». 21.35 — Телефільм 12.30 — Концерт. 13.05 —
ті. 11.50 — Доісументальні - Вічний поклик». 4 серія. Новішії.
16.00 — Новини.
фільми «Угрюм-ріка». «Па 22.45 — Сьогодні У світі. 16.10
Документальний
м’ять століть». 12.30—Фран 23.00 — На міжнародних фільм.
10.30 — «У нас в ко
цузька мова. 13.00 — Теле змаганнях «Дружба». Бас лективі». 17.00 — Докумен
фільм «Самі серед вовків». кетбол. Чоловіки. Фінал
тальний фільм. 17.10 — Піс
2 серія. 1-1.10 — Новини.
ня скликає друзів. 17.30 —
18.00 — Повіти. 18.15
Олівець-малювець,
18.00 —
«...До шістнадцяти і старші». А УТ
Телефільм «Курс — інтенси
19.00 — Чемпіонат СРСР з
фікація».
18.30
—
«Завтра
—
футболу:
• ГГахтакор» —
10.00 — Повніш. 10.20 — День знань». (Кіровоград).
«Спартак». У перерві — . Кіномозаїка». 11.20 — «Ав 18.40 — - День за днем». (Кі
19.45 •*- Вечірня казка. 20.45 тограф». Народний артист ровоград).
18.50 — Оголо
— Концерт ансамблю • Арі- УРСР В. Пивоваров. 12.25 — шення та фотохвнлинка.
(Кі
ель». 21.00 — «Чае». 21.35 — «Ви нам писали». 13.05 — ровоград).
19.00
— Актуаль
Документальний екран. 22.15
на камера. 19.30 — Худож
Новини.
1.3.20
—
<3
людьми
Новини.
фільм «Злодій сидить па
і для людей». Шахтар Севе- ній
Уемблі». 1 серія.
ринов. 14.00 — «Здрастуй, стадіоні
20.45 — ІГа добраніч, діти!
пісне!».
16.00 — Новини. 21.00
—
«Час».
21.35 — Ху
16.10 — «Екран молодих». дожній фільм «Злодій
сидить
«Сучасник» 16.10 — Доку на стадіоні Уемблі». 2 сепія.
ментальний телефільм. 17.20 22.45 — Світ по ».тії. 23.05 —
Гд ЦТ (І програма)
— «Сонечко сміється». Ви- Новини.
ступають вихованці дитсад Д ЦТ (II програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До ка № 22 Кіровоградського
кументальний
телефільм заводу радіовирофв. (Кіро
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
«Вірність». 9.05 — Грав лау воград). 17.45 — «Екран по Фільм < Ного звали Роберт».
реат міжнародних конкурсів шани« Українського телеба 9.40 — Кіножурнал • «Будів
ч'. Фсдькіна (фортепіано). чення. 18.00 — Коричні по- ництво і архітектура». 9.50
Клуб
9.30
’• " мандрівників.
’
’
ради. 18.30 — Прощай, літо, — Зустріч школярів з HaФільм
«Долина». піонерське. 19.00 — Актуаль родним учителем СРСР Г. Іва.
10.30
НовВіїИ.
1-1.30
—
Но11.30
на
камера. 19.30 — До 50-річ- повою. 10.25 — Знай і умій,
війні. 14.50 — Сільські горн11.10 — Англійська мова.
понтп. Документальні тсле- чя заснування Спілки пись 11.40 — С. Прокоф'єв. Фрагфільми «Нива нашого зав- менників України. 20.30 — менти з балету
../ «Ромео
«. Ромео і
тра». «На своїй землі». 15.35 -День за днем». (Кіровоград). Джульетта». 12.25 — Теле
—-• Розповідають наші ко- 20.45 — Па добраніч, дітиі фільм < Самі серед вовків».
респонденти. 16.05 — 1-Іови- 21.00 — «Час». 21.35 — Ху 5 серія.
и. 13.55 — Новини.
ви. 16.10 — ТелефільмI ДЛЯ дожній фільм «Щорс». 23,35 18.00 —• Новини. 18.15 —
дітей. «Доля
”
барабанщика»,
' . 7
— Повніш.
Сільська година. 19.15 —
одноименною повістю
За одноименного
Цс ви можете. 20.00 — Ве
А. Гайдара. 1 серія. 17.15 —
чірня казка. 20.15 — Всесо
Сьогодні на БАМі. 17.45 — д ЦТ (II програма)
юзні змагання з кінного
• До 40-річчя з дня початку
спорту. 21.00 — -Час» 21.35
Словацького національного
8.00 — Гімнастика. 8.20 — — Телефільм «Ті. що йдуть
антифашистського повстан Документальний
за горизонт». 1 і 2 серії.
телефільм
ня. Кіноварне. 18.15 — До
Мугалім». 8.45 — Мамина 23.50 — Новини.
податку нового навчального •школа.
— Іспанська мо
року. Бесіда з міністром ви ва. 9.45 9.15
— <У місті свято».
щої і середньої спеціальної До 1125річчя
освіти СРСР В. П. Єлютіним. 10.20 — Фільм ізНовгорода.
субтитра
18.45 — Сьогодні у світі.
• Найкрасивіший кінь».
19.00 — Світ і молодь. 19.45 ми.
11.15 — Програма Горьков— «Пригоди Ш’.рп-жа Холм ської студії телебачення. А ЦТ (І програма)
са І доктора Ватсона». Теле 12.40 — Телефільм «Самі се
фильм «Собака Баскервілів» ред вовків». 4 серія. 13.50—
8.00 — «Час». 8.35 — До
1 серія. 21.00 — «Час.. 21.35 Новини.
18.00 — Повніш. кументальні фільми «Ви не
— Телефільм «Вічний по 18.20 — Народні мелодії. забули цс диво», «Людина
клик». З серія. 22.55 — Сьо- 18.30 — Паш сад. 19.00 — прийшла за книжкою». 9.15
годні у світі. 23.10 — На Концерт із Баиської-Бястрі- — 35-й тираж «Спортлото».
?л імена ро; них
змаганнях ци. 20.00 — Вечірня казка. 9.25 — Більше хороших то
«Дружба >. Баскетбол. Чоло. 20.20
— Міжнародні змаган варів. 9.55 — Співас народ
піки
ня «Дружба». Баскетбол. ний артист СРСР В. Грин
Жінки.
Збірна СРСР — збір ченко. 10.25 — Ти пам’ята
гд УТ
на Болгарії. 21.00 — «Час*. єш. товаришу... 11.25 — На
21.35
—
« Люди вогняної про родні мелодії. 11.40 — Лю16.00 - - Новіти. 16.10 _
Концерт для мета дана, Земля, Всесвіт. 12.25
Концерт. 111.30 — < В країнах фесії».
— Концерт артистів балету.
лургів. 23.25 — Новини.

З 28 серпня.

по 2 вересня

к

«Молодой коммунер» —

«Сільська вчителька». 21.00
— «Час». 21.35 — «КІнопаиорама». 23.00 — Новини.

д УТ
10.00 — Повніш. 10.20 —
Документальний фільм. 10.50
— Доброго г,ам здоров’я.
11.25 — Кікопрограма «Ди
вовижний світ природи».
12.00 — «Призначається по
бачення:-. 12.30 — Новини.
12.40 — - По музеях і-виста
вочних залах». 13.20 — Ук
раїнська пісня. 13.25 — < Но.
гляд у майбутнє». 14.15 —
Концерт. 14.40 — «Наука і
час». 15.15 — - Слово — піс
ня». 17.10 — «Товариш».
Урок миру. 17.50 — «Знімає
ться кіно». 18.45 — «День
за днем». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.40
— - Сьогодні — День знань».
В передачі бере участь кан
дидат л члени Політбюро,
секретар ЦК Компартії Ук
раїни О. С. Капто. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Вечірній се
анс документального і науково-популярпого
кіно.
22.-5 — Ви залишились сол
датами. 23.05 — Повніш

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины,

вул. Луначарського, 36.
БК 04222.

Обсяг 0.5 друк. арк.

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ
І ЖУРНАЛИ. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
СВОЮ ГАЗЕТУ

А ЦТ (II програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Розповіді про худож
ників. 8.55 — Райкова пош
та. 9.25 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.55 — Документальний
телефільм «Crop Іванович».
10.55 — Маяковський з на
ми. 11.50 — Музичний кіоск.
12.20 — Програма
Читин
ської студії телебачення.
13.40 — М. Смирнова. «У міс
ті хороша погрда». Телевистава. 15.25
Міжнарол-

В. о. редактора В. АФАНАСІЄІЧКО.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМ. О. С. ПУШКІНА

оголошує набір слухач'л
на підготовче відділення з відривом
від виробництва (денна форма навчан
ня) та без відриву від виробництва (за
очна форма навчання).
НАБІР ПРОВОДИТЬСЯ НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
ДЕННА ФОРМА — українська мова
і література, фізичне виховання, музика і співи;
ЗАОЧНА ФОРМА — російська мова
і література, педагогіка і методика по
чаткового навчання.
ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1. Заяву на ім’я ректора.
2. Направлення встановленого :зразка,
3. Характеристику, підписану керівниками підприємства [військовоїі
час
тини), партійної, комсомольської і проф
спілкової організацій, завірену
печат
кою.
4. Документ про середню освіту (ори
гінал).
5. Витяг з трудової книжки (книжки
колгоспника], завірений керівнико/л під
приємства чи колгоспу.
6. Медичну довідку (форма № 086/у).
7. Шість фотокарток 3X4 см.
Вступники особисто пред’являють пас
порт, військовий квиток або приписне
свідоцтво, а при зарахуванні — трудо
ву книжку.
Прийом документів на денну форму
навчання — зі жовтня по 10 листопа
да [для звільнених у запас із лав Ра
дянської Армії — до 15 січня), на за
очну форму — з 20 серпня по 10 ве
ресня (для звільнених із’ лав Радянської

Армії — до 1 грудня). Спієбесіди на
денну форму навчання — з 11 по 25
листопада, на заочну — з 11 по 25 ве
ресня. Початок занять: денна форма —з 1 грудня, заочна — з 1 жовтня. Строк
навчання: денна форма — 8 місяців,
заочна — 10 місяців.
УМОВИ ПРИЙОМУ.
На підготовче відділення приймають
юнаків і дівчат із закінченою серед
ньою освітою з числа передових ро
бітників, колгоспників, воїнів, звільне
них у запас Із лав Радянської Армії і
Флоту, старших піонервожатих міських
і сільських шкіл за направленням про
мислових підприємств, будов,
органі
зацій транспорту і зв’язку, геологороз
відувальних і
топографогеодезичннх
організацій, радгоспів, колгоспів, спо
живчої кооперації, міжгосподарських
підприємств і промислових об'єднань
у сільському господарстві, командувань
-••'■•—
. ... ззгально.
військових
частин .і.дирекцій
освітніх шкіл за рішенням загальних
зборів і
рекомендаціями
партійних,
комсомольських і профспілкових орга
нізацій. Рекомендовані на навчання по
винні мати на час розгляду питання про
направлення не менше одного року
безперервного стажу на останньому міс
ці роботи, а старші піонерсожаті —
не менше двох років стажу роботи в
школі.
Зарахування проводиться за резуль
татами співбесіди. Довідки можна одер
жати в деканаті підготовчого відділення
за адресою: 316050, м. Кіровоград, вул.
Шевченка, 1, кімн. 19. Тел. 29-52-30.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
комсомольського життл — 2-46-57; листів
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учніссьної молоді — 2-46-87;
військово-патріотичного
виховання та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.
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Сьогодні — День прапівників нафтової і газової про- 1
мпслдвбсті. 11.20 — «Мосьє
Амількар». Вистава. В пе
рерві — Новини. 13.30 —
«Катруспи кінозал». 14.30—
Село і люди». 15.00 — Те
лефільм «Кому сняться KQI1I
уві сні». 15.45 — Зустріч на
ваше прохання. ША «.Земля
ни». 16.00 — «Слава солдат,
ська». 17.00 — Фідьм-іфй..
церт. 17.40 — Премієра ху
дожнього фільму «Політ з
космонавтом*. 19.00 — Акту
альна камери. 19.:10 — «Ком
пас туриста»* 20.00 — Пер
лини душі народної. 20.40 —
Програма передач. 20.45 —•
На добраніч, дітиі 21.00 —<
«Час». 21.35 — Новини кіно
д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Грає екрана. 22.50 - Повніш.
лауреат міжнародних кон
курсів В. Овчиїишков (<|юр- А ЦТ (II програма)
теиіано). 8.45 — Докумен
тальний фільм « Біля нафто
8.00 — На зарядку с
вого континенту». 9.30 — вай!
8.20 — Дітям про зі
Будильник. 10.00 -- Сл>іку рят.
— "Мультфіль
Радянському Союзу! 11.00— • Казка8.50
про Колобок». 9.00 —
Здоров'я. 11.45 — «■ Ранкова Російська
мова.
9.30 — До
пошта». 12.15 — «Наука 1 кументальний
телефільм
техніка». 12.30 — Сільська «Зустрічі на сільській
ву
година
13.30 — Музичний лиці». 10.00 — О. Скрлбін.
кіоск. 14.00 — «Прапори на
площі Бадінь». 14.15 — Кон Симфонія № 3, 10.50 — Оче
церт
вокально-інструмен видне — неймовірне. 11.45
тального ансамблю •■ Моло — Телефільм для дітей. «З
дість» (В’єтнам). 14.45 — кішки все і почалось». 13.00
Фільм — дітям. «Першоклас — 9-а студія. 14.00 — Мульт
ниця*. 15.55 — Новини. 16.00 фільм «Таємна пропажа».
— Сьогодні — День праців 14.10 — Концерт солістів До
ників нафтової і газової нецького академічного те
промисловості. 16.30 — Клуб атру опери І балету. 14.40 мандрівників. 17.30—Мульт Розповідають наші ьорссфільми • Без цього, не мож понденти. 15.10 — Видатні
на», <Петя і Червона Ша радянські виконавці — лаупочка». 18.00 — Міжнародна реати
Ленінської премії,
панорама. 18.45 — За ваши Концерт народного артиста
ми листами. Концерт па за СРСР А. Солов’яненка. 15.55
мовлення працівників наф
Телефільм «Мужність».
тової і газової промисловос 6— серія.
17.00 — Чемпіонат
ті. 19.30 — Телефільм «Над СРСР з футболу:
ЦСКА —
Невою, темноводою». 19.45—
«Пахтакор».
18.45 — Доку
Телефільм • Біжи, Саймоп. бі
жи» (США). 21.00 — «Час». ментальний фільм • Відлуння
21.35 - Футбольний огляд. минулої війни». 19.20 — На
змаганнях
22.05 - Міжйародннй фес- міжнародних
тикаль естрадної пісні • Со- • Дружба». Боротьба самбо.
20.00
—
Вечірня
казка.
' пот-84». 23.10 — Новини.
20.15 — Чемпіонат СРСР з
А УТ
воднолижного спорту. 21.00
10.00 — .................
......
Новини. 10.20
— «Час». 21.35 — Фільм «Сурм
Загартуйте дитину. 10.50
мач на кар’єрі»;
Л
ний огляд.
15.40 — Клуб
мандрівників. 16.40 — Здо
ров'я. 17.25 — Концерт для
вчителів. 19.00 — Чемпіонат
СІ’СР з футболу: «-Дніпро»—
• Шахтар». У перерві — 19.4э
— Вечірня казка. 20.45 —
Виступ духового оркестру
•Буднику культури ім- Калініпа м. Калінінграда. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Плю
шева кішка». (В’єтнам). 22.50
— Чемпіонат СРСР з водно
лижного спорту.
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