РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

Тваринництво справа честі молодих
Бюро обласного комітету комсомолу прийняло поста
нову «Про організаційно-пропагандистські заходи комі
тетів комсомолу по забезпеченню активної участі комсо
мольців і молоді в проведенні зимівлі худоби в 1984—85
роках».
У ході Всесоюзного огляду організації праці і куль
тури виробництва в тваринництві комітети комсомолу
проводили велику організаційну роботу по забезпечен
ню активної участі юнаків і дівчат сіл і міст у підготовці
ферм до зими.
Так, у період зимівлі худоби 1983—1984 року в об
ласті було проведено 70 молодіжних "суботників і не
дільників. З участю молоді збудовано і відремонтовано
59 будинків тваринника, обладнано 125 червоних куточ
ків і ленінських кімнат.

,
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Усі 76 комсомольсько-молодіжних колективів, що пра
цюють у тваринництві, з успіхом упоралися з плановими
завданнями. Причому 15 — достроково. Серед них нонсомольсько-молодіжний колектив імені XIX з'їзду ВЛКСМ
МТФ № 3 колгоспу імені Леніна Долинського, МТФ № 1
колгоспу «Мир» Гайворонського, МТФ № 3 нолгоспу «Ленінський шлях» Новоархангельського районів.

Для того, щоб виконати вимоги і настанови партії про
закріплення досягнутого, не допустити зниження про
дуктивності худоби, зменшення її поголів’я, комітетам
комсомолу необхідно виявити максимум ініціативи, до
биватися ВИСОКОЇ трудової активності молодих трудівників ферм, зміцнення дисципліни і порядку на кожному
Яр робочому місці.

У багатьох комсомольських організаціях Долинського,
Новоархангедьського, Маловисківського районів на звіт
но-виборних зборах намічені конкретні заходи по учас
ті юнаків і дівчат у Всесоюзному соціалістичному зма.
ганні за успішне проведення зимівлі худоби, збільшен
ня виробництва і заготівлі тваринницької продукції.
Успіх у цьому змаганні забезпечить надійна кормова
база. Недавно сільські трудівники області рапортували
про створення півторарічного запасу грубих і соновитих
нормів. На передових рубежах кормозаготівлі були 110
комсомольсько-молодіжних кормозаготівельних
загонів,
315 ланон, понад тисячу екіпажів. Особливо відзначилися
молоді трудівники Новоархангельського. Новомиргородського, Носоукраїнського районів, які припасли 35—40
процентів усіх заготовлених у районі
кормів. Названі
райони і стали переможцями обласного соцзмагання.
Тут комітети комсомолу своєчасно мобілізупалм молодь
на швидке завершення кормозбиральних робіт. У тон же
час комітети комсомолу Ульяновського. Новгородкілсьчого. Онуфріївського районів не проявили
належної іні
ціативи в цій важливій справі.

На жаль, як показали перевірки, в багатьох госпо
дарствах Олександрійського, Долинського, Кіровоград,
ського районів погано працюють кормоцехи і кормокух
ні, багато неБІдремонтованих кормороздавачів, кормоназантажуЕачів, подрібнювачів і змішувачів кормів. А
нині вони вже мають працювати на повну силу.

«У пас е bei підстави пи.
шитись Ленінським комсо
молом, радянською молод
дю, •— говорив Генераль
ний секретар ЦК КПРС
товариш К. У. Черненко
на зустрічі з керівниками
молодіжних
організацій
соціалістичних країн. —
Вона гідно проявляє себе
скрізь — у праці, навчан
ні, військовій службі. Мо
лоді з честю продовжують
справу старілих поколінь,
на заклик партії сміливо
беруться за розв’язання
найважливіших для країни
завдань».
Активну участь у вико
нанні планів .економічного
і соціального розвитку, в
громадському житті бе
руть комсомольці і молодь
нашої області. Вони вно
сять великий вклад у бо
ротьбу за надпланове під
вищення
продуктивності
праці і зниження собівар
тості продукції, реалізацію
Продовольчої
програми.
Комсомольські організації
здійсшоїбть велику роботу
■ но ідейно-політичному і мо
ральному
загартуванню
юнаків і дівчат.
Проблемам
удоскона
лення організаторської та
ідейно-виховної роботи се
ред молоді у світлі вимог
постанові) ПК КПРС «Про
дальше поліпшення пар
тійного керівництва .ком
сомолом і підвищення його
ролі
в комуністичному
вихованні молоді», вказі
вок і рекомендацій товарпша К. У. Черненка в цих
питаннях була присвячена
зустріч членів бюро обко
му Компартії України з
членами бюро обкому ком
сомолу.
Перший секретар обкому
партії М. Г. Самілнк дав

ЗУСТРІЧ

Удосконалювати

В ОБКОМІ

роботу

ідеологічну

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
високу оцінку тому внес
кові, який молодь області
зробила у розвиток про
мисловості, створення пів
торарічного запасу грубих
і соковитих кормів для
громадського
тваринни
цтва, збільшення
вироб
ництва продукції полів і
ферм зокрема, забезпечен
ня збору мільйона тонн
зерна кукурудзи.
Разом з тим, підкреслив
М. Г. Самілнк, є немало
питань, які вимагають по
силеної уваги з боку обко
му комсомолу. Необхідно,
перш за все, наполегливо
удосконалювати стиль і
методи роботи комітетів
комсомолу і комсомоль
ських організацій, відірва
тися від засідательства,
лаперотворчості,
більше
бувати на місцях, надава
ти конкретну допомогу в
організації праці, навчання
і дозвілля молоді. Слід по
силювати боротьбу з дар
моїдством, правопорушен
нями серед молоді, ціле
спрямовано координувати
у виховній роботі зусилля
трудових колективів, сім’ї
і школи. Необхідно більше
уваги приділяти морально
му і фізичному загарту
ванню молоді, підготовки

її до праці і захисту Бать
ківщини.
Треба .широко підтриму
вати ініціативи
молоді,
тримати
під
постійним
контролем їх впроваджен
ня. На першому місці по
винна бути турбота про
найголовніше — високі кіп
цеві результати всієї ро
боти.
М. Г. Самілнк доклад
но висвітлив завдання по
дальшому поліпшенню до
бору, розстановки і вихо
вання комсомольських кад
рів, зміцнення
зв’язків
партійних і комсомольських
органів і організацій.
Секретарі обкому комсо
молу І. Шевченко, В. Іва
нов. В. Тяглий, Н. Лнгелуца розповіли про тс, як
обком, міськкоми, райко
ми комсомолу мобілізують
молодь на вирішення зав
дань комуністичного бу
дівництва,- висловили сер.
дечну вдячність обласній
партійній організації за
постійну турботу про під
вищення ідейного, трудо
вого і фізичного гарту юна
ків і дівчат Кіровоградщннн, поділилися планами і
намірами щодо дальшого
удосконалення стилю всієї
організаторської та ідейновиховної роботи.

піонерський галстук. Тому
кожен
четвертокласник

Нинішнє першочергове завдання комітетів комсомо
лу — організувати суботники і недільники, якнайшвид
ше вивезти з полів усе, що може згодитися на фермі.
Поставити надійний комсомольський заслін безгоспо
дарності втратам кормів, добитися ефективної роботи
на всіх фермах кормоцехів і кормокухонь (а де їх не
ма — швидше пустити в дію), своєчасно привести в по
рядок обладнання, під’їзні шляхи, виробничі і побутові
приміщення

прагне тепер довести, що
його загін достойний но
сити їм’я відважного сол
дата.

Володимир Кушнір став
віднині і постійним членом

комсомольсько ного колективу
жа
місцевого
імені Щорса, де

В області нагромаджено немалий досвід роботи коміте
тів комсомолу по організації шефства над відстаючими
тваринницькими фермами. У 1983 році з 21 «підшефної»
ферми успішно впоралися з планами 16.

Цього року комсомольськими організаціями області
у. тваринництво направлено за комсомольськими путів
ками понад триста випускників шкіл, із яких створено
18 ланок-молодих тваринників. Кожного, хто прийшов
на ферму, необхідно оточити увагою. Треба потурбува
тися, шоб у дівчат і хлопців були наставники, щоб із
перших кроків на фермі вони пройнялися високою від
повідальністю за доручену справу. Серйозно постави
лися до закріплення молодого поповнення у Бобринецькому районі. Тут створено комсомольсько-молодіжний
колектив на МТФ № 2 колгоспу імені Будьонного.
У той же час у колгоспах Олександрівського. Олек
сандрійського, Знам’янського районів ще погано пра
цюють у справі закріплення молоді в тваринництві. Так,
наприклад, в Олександрівському районі жодна доярка’
яка була направлена райкомом комсомолу у серпні
цього року на ферми колгоспів «Дружба», імені Сверд
лова, у Несватківське відділення Другого імені Петровського цукрокомбінату, не залишилася там працювати.
Як з’ясувалося, молодим тваринникам не були створені
необхідні умови для продуктивної праці, побутові умо.
ви, а також не надані пільги, що передбачаються їм.
Не проявив належної принциповості в цьому і район,
ний комітет комсомолу.
Справа честі кожного молодого тваринника, кожної
сільської комсомольської організації — належним чи
ном провести зимівлю громадської худоби. Це буде
значним внеском молодих тваринників області у вико
нання Продовольчої програми країни.

11
листопада
в
м. Олександрії відбула
ся обласна нарада з пи
тань
удосконалення
ідеологічної роботи в
світлі * рішень XXVI
З’їзду КПРС і червне
вого (1983 р.) Пленуму
ЦК КПРС, вказівок Ге
нерального секретаря
ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради
СРСР товариша К. У.
Черненка. У нараді взя
ли участь партійні, ра
дянські і комсомоль
ські працівники, керів
ники ідеологічних ві
домств і установ, вчені
вузів.
Перед
учасниками
паради з доповіддю ви
ступив секретар обко
му Компартії України
А. І. Погребпяк.
На нараді були обго
ворені актуальні зав
дання ідеологічної ро
боти в сучасних умо
вах, намічені шляхи
підвищення її ефек
тивності, удосконален
ня форм і методів.
Учасники
паради
ознайомилися з досві
дом ідеологічної, політико-виховвої
роботи
Олександрійського мі
ськкому партії, первин
них партійних органі
зацій міста.
У роботі наради взяв
участь 1 виступив на
пій лектор ЦК Компар
тії України А. Д. Паха' рев.

З ІМЕНЕМ

ЗЕМЛЯКА
На одному із засідань
ради піонерської дружини

Катеринівської восьмиріч

Фото І. КОРЗУНА,
м. Світловодськ.

соргом Олександр Лиха
нов. Зарплата звитяжця
пеоераховуватиметься
у
Радянський фонд миру.

Хлопці з КМК ударною
працею довели, що їх рі
шення не випадкове. Без
відмовну роботу колгосп
ної техніки забезпечує І
сам групкомсорг, котрий

працює на ремонтній «летучці». Т94 тонни насіння

ної школи обговорювало

люцерни
перевіз своїм
ГАЗ-53Б Олександр Ма

ся рішення четвертоклас

зур. На заготівлі корнажу

ників боротись за присво

трудився Віктор
Кацко.
Щодня хлопці перевико

єння їхньому

Ветерану виробництва О. О. ДЯЧЕНКО (справа) Оле
на КОГДАСЬ приглянулась своєю старанністю й за
взяттям, Недавно прийшла
дівчина
на
дільницю
аерографів керамічного заводу, проте нині їй уже
присвоєно третій розряд. Наставниця й учениця змін
ні завдання перевиконують на 49—50 процентів.

молодіж
автогараколгоспу
групком-

піонерсько

му загонові імені земляка
Володимира Кушніра, кот

нували виробничі
‘Так же сумлінно

рий загинув,
виконуючи
свій
інтернаціональний
обов язок в
Афганістані.

ють й інші члени комсо
мольсько-молодіжного.

Володимир навчався у цій
школі, тут йому пов’язали

норми.
працю

Наш кор.
Долинський район.

-----------1 стор.

«Молодий

13 листопада 1984 року

комунар»

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ ■■

У переддень свята
НА ЗУСТРІЧІ
ПОКОЛІНЬ
У Юр’ївському будинку
культури відбувся вечір,
зустріч
комсомольських
поколінь. Про героїчний
шлях Ленінського комсо
молу розповідала на ньо
му присутнім вчителькакомсомолка О. Романенко,
яка відкрила цей вечір.
Потім зі . слів вихователь
ки дитсадка О. Панасової
присутні дізналися про
$клад у виконання Про
довольчої програми моло
дих виробничників, які тру.
риться на різних ділянках

колгоспу імені XXII з'їзду
КПРС. Серед них — юр’ївці О. Боріценко, М. Пере,
пелиця, Б. Васюра,

Та найбільше схвилюва
присутніх розповідь
про комсомольця повоєн
них часів, нині почесного
працівника
Міністерства
морського флоту І. П. Трофименка, який був гостем
£ела, Комсомольці та мо.
лодь Юр’ївни дізналися,
як трудилися у повоєнні
роки їхні ровесники, щоб
швидше підняти зруйно
ване війною господарство.
І. П. Трофименко, моряк
далекого плавання з 32річним стажем, побував у
багатьох країнах басейнів
Тихого, Індійського й Ат
лантичного океанів. Він
чимало розповів присут
нім про життя, звичаї, бо
ротьбу народів Азії та
Африки проти імперіаліз
му, за свободу і незалеж
ність, про ту велику допо
могу, яку надає Радян
ський Союз країнам Пів
денно-Східної Азії, що
сприяє зміцненню миру
на планеті.
ла

Р. ВАКУЛЕНКО,
секретар відділкової
партійної організації
колгоспу імені XXII
з'їзду КПРС.

^обровеличкіаський
район.

БІЛЯ
ПРОХІДНОЇНАЗАВЖДИ
У своєму першому жит
ті цей сталевий велетень
допомагав людям перево
зити такі необхідні моло
дій Країні Рад хліб, дрова,
вугілля. Потім він возив
на фронт бійців, снаряди...
Після звільнення Гайво
рона від німецько-фашист
ських загарбників знову
працював на залізниці па
ровоз МТ-200. Він був
першим з відремонтова
них на
гайворонському
паровозоремонтному за
воді. Так сорок років то
му
розпочалося друге
життя машини. Але на
став час, коли на зміну
старенькому МТ-200 при
йшла нова техніка. Проте
паровоз-ветеран не пішов
у небуття. Він, тепер уже
як свідок історичних по
дій, напередодні святку
вання 67-ї річниці Вели
кої Жовтневої соціаліс.
тичної революції встанов
лений на п’єдестал на за
водській площі районно
го центру. Назавжди завмер він поблизу прохід
ної. Тут розпочалося його
третє життя. І дали це
Життя машині комсомоль
ці
тепловозоремонтного
заводу.
Наш кор.

В
обласному
комітеті
ЛКСМ України 9 лнстопада відбулася зустріч кра
щих
молодих охоронців
правопорядку з членами бю
ро обкому комсомолу, на
ставниками, старшими офі
церами обласного управлін
ня внутрішніх справ облви
конкому. Комсомольці, мо
лоді офіцери й сержанти мі
ліції вели мову про відпо.
відальність своєї роботи по
вихованню молодого поко.
ління, про проблеми, які
стоять нині перед ними.
Одним з кращих настав
ників в органах внутрішніх
справ області є командир
підрозділу патрульио-посто.
вої служби УВС облвикон
кому В. М. Липа,. 11а зустрі
чі Володимир "Михайлович
поділився досвідом своєї
роботи, розповів про свій
бойовий шлях в роки Вели
кої Вітчизняної війни. На
грудях ветерана медалі «За
відвагу» і «За бойові заслу
ги», інші нагороди. Більше
тридцяти років ветеран на
посту охорони
порядку.
Старшині міліції Липі випа
дала честь обслуговувати і
підтримувати громадський
порядок па Олімпійських іг
рах в Москві, під час свят
кування 1500-річчя Києва,
важливих подіях,
інших
З захопленням слухали
молоді міліціонери ветера
на, їм запам’ятаються його
настанови, щирі слова про
високе покликання радян
ської міліції.
Про свої перші роки ро.

боти, комсомольський гарт,
прагнення гідно прийняти і
нести знамено ветеранів го
ворили вихованець В. М.
Лини сержант міліції Євген
Скрнпницький, інспектор у
справах неповнолітніх Кіро
воградського
райвідділу
внутрішніх справ Галина
Богаченко, секретар комсо
мольської організації Світловодського міськрайвідділу внутрішніх справ Микола
Калнч та інші.
— Чимало завдань нині у
молодих міліціонерів. Вели
кі надії у дотриманні державної законності, підтри
манні громадського порядку
в містах і селах ми пов’я
зуємо з нашими наймолод
шими колегами, — сказав на
зустрічі начальник політвідділу внутрішніх справ обл.
виконкому Б. С. Яспновськнй, — адже комсомольці
становлять третину наших
рядів.
Б. С. Яспновський говорив
про ті першочергові завдан
ня, які стоять нині перед
молодими міліціонерами об
ласті. Він висловив думку,
що подібні зустрічі корисні
для обміну досвідом, для
мобілізації зусиль на вирі
шення спільних завдань.
Другий секретар обкому
комсомолу Володимир Іва
нов вручив молодим сержан
там і офіцерам міліції наго
роди — значки ЦК ВЛКСМ
«За активну роботу по охо
роні громадського поряд
ку», грамоти обкому комсо
молу.

■

ШКОЛА: КРОКИ РЕФОРМИ*

ЗА РОЗКЛАДОМ—
УРОК МИСТЕЦТ
Реформа загальноосвітньої і професій
ної школи передбачає значне поліпшення
естетичного виховання учнів. Необхідно
розвивати у них почуття прекрасного,
формувати високі естетичні смаки, вмін
ня розуміти і цінувати твори мистецтва,
Велику увагу вчителька
приділяє аналізу художніх
творів, присвячених вож
дю світового пролетаріату.
Так, у IV класі вона, пояс,
нюючи тему «Образ В. І.
Леніна в творах художни
ків», знайомить учнів із
багатьма
скульптурними
портретами автора «Лені
ніани» М. Андрєєва. А при
аналізі картини В. Сєрова
«Ходаки у Леніна» вона
звертає увагу на зобра
ження художником Ілліча
як простої, щирої люди
ни, яка цікавиться думами
і турботами народу. При
демонструванні творів пе
дагог використовує спога
ди художників, які близь
ко знали В. І. Леніна, по
казує кадри із кінофільму
«Вічно живий».
Під час уроків тематич
ного малювання при по
ясненні теми «Новобудо
ви» Галина Оксентіївна
розповідає про широкий
розмах будівництва в на
шій країні, зокрема в Зна
м’янці, про робітничі про
фесії, які можна набути в
місцевих професійно-тех
нічних училищах № 2 і 3.

пам’ятки історії і архітектури, красу і
багатство рідної природи.
Цю проблему успішно розв язує вчи
телька образотворчого мистецтва серед
ньої школи № 3. м. Знам янки Г. О. ГО
РОДИ ШАНОБА.

використовує
Успішно
Г. О. Городищанова ви
ховні можливості, які за
кладені в ряді тем, при
свячених показу трудової
діяльності радянських лю
дей. Так, при вивченні те.
ми «Осінь. Збирання уро
жаю» учні приходять до
трудівників
колгоспів
«Шлях Ілліча», «Україна»
збирати врожай. А під час
малювання у дітей, які
глибше усвідомили велич,
красу трудового подвигу
радянських людей, про
буджується повага до пе
редовиків
виробництва,
гордість за свою соціаліс
тичну Батьківщину,
При малюванні з натури
тварин, птахів учні взна
ють про них багато ціка
вого. Галина Оксентіївна
враховує екологічну спря
мованість матеріалу, який
вивчається. Скажімо, ма
люючи з натури голуба, її
вихованці пригадували і
називали породи цих пта
хів, розповіли про сумну
історію знищення мандрів,
них голубів у результаті
необмеженого полювання
на них. Закінчуючи бесіду,

Галина Оксентіївна під
креслила,
що людство
враховує сумні помилки
минулого, починає, серйоз
но піклуватись про долю
тваринного світу.
Вихованці Галини Оксентіївни вчаться активно ду
мати і спостерігати. Вона
намагається виробити в
них терпіння, наполегли
вість, самостійність, іні
ціативу, охайність, вміння
долати труднощі. Досягає
ться це різноманітними
засобами, а головне —
доброзичливою атмосфе
рою уроку, вимогливістю.
Такий підхід до розв'я
зання навчально-виховних
завдань із предмету дає
позитивні результати. Учні
Галини Оксентіївни мають
глибокі і міцні знання,
вміють самостійно аналізу
вати зміст і форму твору,
вчаться розкривати такі
особливості радянського
образотворчого мистецтва,
як партійність, народність,
реалізм.
В. ЛИКОВА,
працівник
обласного
інституту
вдосконалення вчителів.

НЕЗДКІНЧЕНИЙ КОМЕНТАР
дитерп високої кваліфікації
і з сумлінним ставленням до
своєї роботи. За підсумка
ми першого півріччя КМК
зайняв 'іретє місце в облас
ті серед .молодіжних колек
тивів своєї галузі. Продук
цію- компаніївських конди
терів залюбки розбирають у
продовольчих і кулінарних
магазинах району. Часто в
районі влаштовуються виставки-продажі
кондитерськпх виробів комсомоль
сько-молодіжного
колек
тиву.
Під час передсвяткового
ярмарку я підійшов до компаніївського ларьочка — за
тортами, тістечками, руле
том, коржиками стояла чи.
маленька черга.
Групкомсорг Інна Балашкевнч, як звичайно, додала:
— Майже після кожного
ярмарку чи виставкп-продажу директор
об’єднання
Любов Іванівна Безсонова
нас картає: «Дівчата, треба
було більше завантажувати
Продукції, бо ж продавці
жаліються — ще тільки по-

Ці усміхнені дівчата —
члени
комсомольсько-мо
лодіжного колективу Ком.
ланіївського об’єднання гро
мадського харчування. Злі.
ва направо — Антоніна
Маслюкова, Людмила Сні.
саренко й Інна Балашксвпч.
Наша зустріч з дівчатами
не планувалася... Врешті -кілька слів про те, що
сприяло їй.
Коли ми з фотокореспон
дентом газети В. Грибом на
передодні Жовтневих свят
зайшли в кабінет завідую
чого відділом комсомоль
ських організацій Компаніївського райкому комсомо
лу, інструктор ' Олександр
Голосуй, одірвавши закло
потаний погляд від паперів,
розцвів у посмішці:
— О, — сказав він встаю,
чи, — на ловця, як мови
ться, н звір біжить. Бо я оце
тільки-тільки
подумав —<
треба передати інформацію
в «Молодий комунар»: дів.
чата з об’єднання громад
ського харчування не сьо
годні-завтра виконають річ
ний план. А тут і ви — та
ще й з фотоапаратом...
І він радо показав' рукою
у вікно: дівчата осьо бли
зенько звідси працюють —двір перейти.
Ми перейшли двір і Ва
силь Гриб сфотографував
дівчат. Вони щиро посміха
лись в об’єктив, виконуючи
забаганки фотокореспонден
та («Ось так станьте... Ану
візьміть, може, в руки ці
рожеві тістечка... Та-ак... А
тепер дивіться сюди!..»), і не
менш щиро котрась сказала:
— Нас недавно й з район,
ної газети фотографували... чинають з машини розван
— І трохи стишено: — Але тажувати, а черга така на
умови для нас від цього не бирається: вмить розбира
покращаться...
ють...».
Стоп! До цієї, зроненої
І останній,
згадуваний
начеб ненароком, фрази я частково факт. Позавчора я
повернусь. Але спочатку про подзвонив
у Компаніївте — чим дівчата заслужи ськпй райком комсомолу.
ли шани.
— Так, — відповіли ме
їх у КМК восьмеро. Кон- ні, — річний план дівчата

вже
виконали:
продали
продукції на суму 105 тисяч
карбованців. За десять міся
ців цього року процент ви
конання плану становить
134.'
Цими цифрами і фактами
члени комсомольсько-молодіжного колективу кондите
рів заслужили право посмі
хатись зі сторінок не тільки
районної і обласної преси.
Але...
Дівчата-ударниці,
на жаль, рідко посміхаються
під час роботи. Повертаю
чись до тієї ненароком зро
неної фрази, скажу: умови
праці в них прямо такн ні
кудишні. Приміщень двоє:
одне — цех, де випікається
продукція, друге — тісна ко
мірчина, що служить скла
дом, — ніде повернутись у
пій. У комірчині все на купі:
борошно, цукор, яйця... Тут
же дівчата й переодягаю,
ться, бо більше ніде. Тут же
столик в куточку біля вікна,
на якому оформляється різ
на документація. І хоч як
дівчата не намагаються під-

«А «ФІРМА»

часто ламаються: в той день,
коли .ми були, працювало
лише кілька, і дівчата на за
питання лиш недбало махну
ли рукою — звикли, мовляв.
Адресуючи цей коментар І
до фотокартки директору І
Компаніївського об’єднання І
Під таким заголовком у
громадського
харчування! номері «Молодого комуна
Л. І. Безсоиовій, не можу
ра» за 7 серпня ц. р. булц
надруковано
матеріал з
не сказати й ось про що.
проблем організації дозвіл
Коли Василь Гриб просив
ля молоді в Новоукраїндівчат усміхнутися перед
ському районі, зокрема в
с. Глодосах. Редакції від
об’єктивом
фотоапарата,
повів перший секретар Номені мимоволі па думку
воунраїнського
райкому
комсомолу О. О. Козловсплили рядки з гуморески
ський;
Юрія Марта, яка друкува
«Газетну публікацію бу
лась у «Молодому комуна
ло розглянуто на засіданні
рі»: «Він ніколи не їв кон.
бюро райкому комсомолу з
сервів. Колись він працював
участю представників рай
кому партії і відділу куль
на консервному заводі і
тури райвиконкому. Про
знав, як їх роблять. Він ні-. аналізовано стан культур,
коли не їв ковбаси. Колись І но-масової роботи серед
він працював на м’ясоком-1 молоді району, намічено
заходи по усу
бінаті і знав, як її роб. І конкретні
ненню недоліків у ЦІЙ
лять...». Сплили, бо я ще ні-1 справі. Затверджено план
заходів по посиленню конт
де не бачив у приміщенні
ролю за діяльністю диско
стільки мух. Звичайно, в ці
тек і вокально-інструмен
тальних ансамблів.
прохолодні осінні дні тут їм
Будинок нультури кол
найкраще — тепло, солод
госпу імені Кутузова за
ко...
безпечено
кваліфіковани

ВІНИКІВ

НЕ В’ЯЖЕ...»

ми кадрами. На посаду ху
дожнього керівника прий
нято М. О. Кириченка. Ди
ректор СБК Л. Т. Харченко
почала Навчатися на заоч
ному відділенні Олександ
рійського культосвітнього
училища. На кошти кол
госпу імені Кутузова буди>
нон нультури забезпечено
музичною радіоапаратурою.
За час, що минув після
публікації,
пожвавилась
робота гуртків художньої
самодіяльності
—
хору,
фольклорного
ансамблю,
агітбригади.

аримувати
порядок — по.
рядку немає, бо тіснота І
шарварок.
Не кращі умови й у виробничому цеху. Власне, це
хом його навряд чи назвеш
—невеличка кімната, застав
лена електропечами, мішал
ками, кастрюлями, лотками.
Електропечі
малопотужні,

Оце й увесь коментар. Та
на думку редакції — він
усе ж незакінчений, Є всі
підстави продовжити його
працівникам районного об’
єднання громадського хар
чування.
8. БОНДАР,
спецкор «Молодого
комунара».

Спільно
з райвідділом
культури райком комсомо
лу підготував докладну за
писку у винонком районної
Ради народних депутатів, у
якій Ідеться про необхід
ність будівництва клубу у
селі Кам’яний Міст».
У відповіді на виступ
газети завідуючої відділом
культури Новоукраїнсьибго райвиконкому А. Г. Бол
тин повідомляється:
«Методисти
районного
будинку культури надали
практичну й методичну до
помогу директорові Глодоського СБК».
Як повідомив у ЛИСТІ ДО
редакції голова пиконному
Глодосьної сільської Ради
В. М. Несін, для ремонту
сільського будинку культу
ри виділено кошти. Ремонт
намічено провести до кін
ця року.

13 листопада 1984 року—
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З ТЕЛЕ

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ
ТАРС

Дійсно народно
Приємною подією- папе-

пішов на захист Батьків
Великої щини. Д. І. Папай вико
нав свій інтернаціональний
Жоитневої соціалістичної обов’язок до кінця — він
загинув при захисті Стареволюції і професійного лінграда.

свята

редодні

свята міліціонерів

стало

відкриття виставки худож

ньої і документальної фо

тографії

«Дійсно

народ

на», присвяченої 40-річчю

перемоги радянського народу у Великій Вітчизня-

ній 1941—1945 років.

На виставці представле

документи і фотографії
а Зні історії
радянської мілі
ції, роботи фотожурналіс
тів і фотолюбителів про
будні міліціонерів. Вистав
ку підготували обласні
управління
внутрішніх
справ, і управління культу,
ри та відділення Спілки
журналістів України спіль
но з обласним фотоклубом
«Сучасник» при редакції
газети
«Кіровоградська
правда».

Створена волею й енер
гією робітничого класу під
керівництвом Комуністичноі парти, міліція зроста
ла і розвивалась як один
із засобів здійснення про
летарської диктатури в на
шій країні.

<

••

У суворих напружених
буднях гартувався харак
тер міліції нашого краю,
Мужні солдати правопорядку глибоко вірилн в
правоту
своєї
справи,
йшли назустріч небезпеці
ради виконання службового обов’язку.
На одній із фотографій
поруч з В. 1. Леніним,
К. С. Ворошиловнм стоять
учасники X'з’їзду ВКЩб)
і чекісти, які відзначились
в придушенні Кронштадт,
ського заколоту. Серед
них і наші земляки Д. 1.
Папай, угорець, 1918 року
перейшов на бік більшо
виків, а в наступному став
членом партії більшовиків.
До початку Великої Віт
чизняної війни він працю
вав у міліції та партійних
органах
Новомпргород.
ського району. Доброволь
цем разом зі своїм сином

-

Іван' Стрелков — на
чальник повітової міліції,
брав участь у придушенні
заколоту, був зв’язковим
форту «Краснофлотськпй».
За виявлений героїзм —
нагороджений
орденом
Червоного Прапора.
А поруч фотографії і фо
тодокументи буремних ро
ків: карний розшук міліції
на фоні прапору після роз
грому банди Тютюнника,
нарада начальників район,
ної міліції та народних
слідчих, кінний резерв по
вітової МІЛІЦІЇ, ІНШІ.

На окремому стенді при
вертає увагу портрет ма.
йора міліції, старшого ін
спектора ’ групи охорони
громадського порядку від
ділу внутрішніх справ Маловисківського райвикон
кому ГІ. Д. Пилпленка.
Павло Данилович — учас
ник Великої Вітчизняної
війни. Із 44 років загаль
ного трудового стажу 31
він віддав службі, в орга-’
пах внутрішніх- справ. По
літично освічений, дисцип
лінований комуніст і сьогодні щедро передає свій
досвід молодим охорон
цям правопорядку.
На фотографіях — роз
повідь про 67 років слу.
жіпня міліції радянсько
му народові, про поколін
ня мужніх, сміливих, від
даних.

Про актуальність фото
виставки свідчать числен
ні записи в книзі відгуків.
На виставку, де представ
лено понад сто фотодоку
ментів і фотографій,. при
ходять охоронці правопо
рядку райвідділів
внут
рішніх справ Кіровограда,
народні дружинники, ро
бітники заводів, студенти,
школярі.
Нинішня фотовиставка—
значна подія в культурно
му житті області.
Л. ПАПЧЕНКО,
працівник управління
внутрішніх справ обл
виконкому.

м. Кіровоград.

------------- ------ =====

д ЦТ (І програма)
8 00 — «Час». 8.35—Мульт
фільми. 9.00 — Фільм «Това
риш Інокентій». 10.1о — До*
кументальні фільми.. 10.4а
«Гусарська сюїта». Концерт.
11.20 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Комуністи
60-х Документальні фільми
£На Іртиші». «Турботи «Пів
нічного»,
«Цей зайнятий
Іїльний час». 15.45 — «Моїм
Молодим друзам». По сторін
ках творів М. Пришвіна.
16.30 — Новини. 16.35 — Чо
го і як навчають в ПТУ.
17 05 — «Білоруські картин
ки?. Концерт. 17.25 — Дітям
про звірят. 17.55 — Мі.М97*
копськнй. Симфонія № 27.
18.25 — сільський
репортаж. Про житлове будівни
цтво в радгоспі «Верхньопнщминський»
Сперд.човСької області. 18.15 — Сьо-Лч годні у світі. 19,00 — «Наш
сад». 19*30 — Народні мело
дії. 19.50 — Телефільм «Ме
жа можливого». 1 серія.
21,00 — «Час». 21.35
Чем

-

З crop.

ГРОСМЕЙСТЕР ПРОДАЄ
РЕПЛІКА
КОРОЛЕВУ

У самурайському
ДУ«

ТОКІО, 9 листопада. Кор.
ТАРС В. ГОЛОВНІЙ передає:
у відділі пропаганди штабу
ВМС Японії тепер радіють,
одержавши переможну ре
ляцію з військово-морської
бази Сасебо про успішний
початок «великої операції
пс вихованню патріотично
го руху серед молоді». Усі
ма правдами й неправда
ми командуванню перебу
ваючих там бойових ко
раблів вдалося заманити
де себе на борт кількасот
школярів з різних районів
країни, влаштувавши їм
повний курс мілітарист
ського «промивання умів».
Запрошеним на екскур
сію дітям, повідомляє газе,
та «Майніті», прочитали
ленції про «славні тради
ції» японського військовоморського флоту, -який
прославився» розбійниць
кими операціями у Тихому
онеані в роки другої світо
вої війни. Нарешті, нади
вившись на гармати й ра
кетні установки, під дик
товку офіцерів школярі на
писали «твори», Ци говори
лося. що «всі японські діти
повинні бути такими ж
бравими й хорзбри ли, як
дяді з ВМС».
Тепер, повідомляє агенті
ство Кіодо Цусі.н, команду«
вання бази в Сасебо зайнж
те створенням з хлопчаків
воєнізованих загонів, як(
вже почали брати участь у
парадах разом із солда<
тами.

Скільки разів робить шахіст вибір? Кожна партія
— результат
роздумів.
Але є ходи на . все життя: паганди із мільйонів ро ж справа? Не хоче. Не повибір дол|, створення сім’ї. бітників і селян». Думаєте, дрібна. Господи!
Адже
Раніше після імені Корч перебільшую? Пі, цитую клопотали, вимагали, про.
ного у списках учасників паризький журнал «Фіга- тестували, боролися, та й
змагань ставилося: Ра. ро-магазин». І якщо «ві- сам він мало не помер з
дянський Союз. Тепер: руючий» усе ж програвав, горя. Як же тепер бути
Швейцарія.
Гросмейстер то це тому, що у його ото захисникам?
зробив вибір.
ченні «завжди знаходився
Не треба — каже. 1 да
Важко, однак, на «бла зрадник, котрий продавав
ми, що поряд, вказують на
гословенному Заході» без Кремлю
геніальні корчблизької людини. 1 вся новські знахідки». Не ві двері ручкою: фі, хай за
буржуазна преса заголо рите? Я теж. Але в полі бирається геть.
Звичайно, палко кохана
сила: який нещасний геній тиці тут логіки не шука
без дружини! Адже в ша ють, а метушня навколо дружина обурилася: вона
хах просто дами не беру гросмейстера-втікача давно чекала і вірила, а тут якась
ться до уваги — все визна втратила спортивний ха аптекарша, неясно хто і
звідки, відштовхує законну
чає королева.
рактер...
супутницю з останньої го
Правда, злі язики по
Але ось збулося! До
дейкували про нових су Корчного прибула дружи ризонталі... Арбітра! В суд
путниць новоявленої швей на. Зустріч на порозі «віль на гросмейстера!
Швейцарські судді оці
царської зірки. Але у муд ного світу» влаштували
рій індійській грі дамок королівську. Радість зда нили вигнання королеви в
280 тисяч франків. 1 жод
немає: то були, очевидно, валася
всеохоплюючою.
просто пішаки. А Віктор Але що це? Король відвер ним франком більше. 280
Корчной мав потребу у тається. Пирхає. Нсвдово- тисяч франків — уся ціна
вірній подрузі. Хіба не яс лено кривиться. Невже об брехні про «зневажання
но, що і програвав вирі ман? Не та приїхала? Та прав гросмейстера Корч
шальні матчі він лише че ні, та. Та сама, без котрої ного»..
А. ІГНАТОВ.
рез відсутність любові і ні пішаком походити, ні
турботи, ласки і догляду! конем стрибнути. У чому («Аргументы и факты»).
У тому-то й справа,
змовницькії шепотіли на.
вколо шахові оглядачі, які
плутають гамбіт із цугц
вангом. Кремль не віддає
йому дружину - з остраху;
як тільки вона приїде,
наш Віктор так заграє, що
стережись, Москва!
Записні прихильники сво.
бод і прав людини кину
лися захищати шахістастрадника. Що там ката
лонський початок чи де
бют Берда! Пішов масова
ний пропагандистський на
ступ, у якому не існуючою
у шаховому світі фігурою
робили не "ходи —. влаш
товували виходки. Навіть
близькі гросмейстеру дами
тихенько скімлили за ком
панію. віддайте Віктору
Вікторове. Якщо за Кар
пова, а потім за Каспаро
Світова громадськість гнівно засуджує диктатуру Піночета і ті беззаконня і
ва. як тут писали, «горою
репресії, що творяться в Чілі. У багатьох країнах відбуваються масові демонстра
стоїть Москва», то за
ції і мітинги солідарності з боротьбою чілійського народу проти військово-фа
Корчного виступала «вся
шистського режиму, за встановлення демократії в Чілі. Учасники виступів під
креслюють, що винуватцями страждань чілійського народу є Сполучені Штати,
совість вільного світу».
так як військова диктатура утримує владу завдяки всебічній підтримці американ
Ще б пак! «Віруючий» і
ського імперіалізму.
На знімку: самодіяльний ансамбль чілійсьних патріотів виступає на мітин
«містик» грав проти арма
гу
солідарності в ХельсінкІ (Фінляндія).
ду матеріалістів, «з колис
Фото М. ГОРБУНОВА.
ТАРС.
ки вирощених з метою про-
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піонат СРСР з хокею: «Дина закон? Про право громадян
мо» (Москва) — ЦСКА. 2 1 З СРСР на працю. 13.45 —
періоди, 22.45 — Сьогодні у Л. Бетховен. Передача 1.
14.40 — «Листи до товари
світі.
ша». По сторінках творів
Б. Горбатова. 15.20 — Нови
А ут
ни. 18.00 — Новини. 18.15 —
10.00 — Новини. 10.20 — «Мамина школа». 18.45 —
Естрадний концерт. 10.40 — Чемпіонат СРСР з хокею:
«Рядки, обпалені війною?. «Спартак» — «Динамо» (РиФронтова лірика. 11.40 — іа). 2 і 3 періоди. У перерві
Шкільний екран. 10 клас. — 19.25 — Вечірня казка.
Українська література. 12.15 20.15 — «...До шістнадцяти і
— Художній фільм «Людми старші». 21.00 — «Час». 21.35
ла» 13.35 — Новини. 16.00— — Художній фільм «Білий
Новини. 16.10 — Срібний танець». 22.50 — Докумен
дзвіночок. 16.30 — Закон і тальний телефільм «Палац
ми 17.00 — Фільм-концерт Марлі». 23.00 — Новини.
«Молдавські ескізи». 17 30 —
Народний депутат. 13.00 —
Телефільм «Пекло над хма
рами». 18.30 — Співає заслу
жений артист УРСР В. Ломакін 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Оркестрові д ЦГ (І програма)
твори. 20.20 — «Ставиться
питання». Передача друга.
8.00 — «Час». 8.35 — «Ве
20.30 — Українські народні селі старти», 9.20 — Теле
пісні. Фільм-концерт. 20.45 фільм «Межа можливого».
— На добраніч, діти! 21.00— 1 серія. 10.30 — Клуб манд
«Час».
21.35 — Художній рівників. 11.30 — Новини.
фільм «Особисто відомий». 14.30 — Новини.
14.50 —
23.15 — Новини.
П’ятирічка — справа кожно
го. Документальні телефіль
д ЦТ (II програма)
ми «Красноводськніі вузол».
«Вода і полум’я». 15.25 —
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Твоя ленінська бібліотека
Науково-популярний фільм В. І. Ленін. «Карл Маркс»!
«Йде полювання». 8.35 9.35 15.55 — Грає С. Орсхов (гі
— Історія. 5 кл. Культура тара). 16.15 — Новини. 16.20
Стародавнього Єгипту. 9.05, — Зустріч школярів з лауре
12.30 — Французька мова. атом Ленінської премії. Ге
10.05 — Учням ПТУ. Есте роєм Соціалістичної Праці,
тичне виховання. Естетичні академіком АМН СРСР Є. Мєфактори в організації вироб шалкінпм. 17.00 — Розпові
ничої атмосфери. 10.35, 11.40 дають наші кореспонденти.
— Ботаніка. 5 кл. Насіння 1 17.30 — Арії з опер у вико
врожай. 10.55 — Науково-по нанні Р. Ібрагімова. 17.50—
пулярний фільм «Уроки хлі Мультфільм «Біла шкурка».
ба». 11.10 — Шахова шко 18.00 — «Народна творчість».
ла. 12,00 — Географія. 5 кл. ТелеоглЯД. 18.15 — Сьогодні
Землетруси. Вулкани. Гей у світі. 19.00 — Чемпіонат
зери. 13.00 — Чи знасш ти світу з шахів. Інформації-
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ний випуск*. 19.05 — Світ і уково-популяріїі філь ли про д ут
алкогод зілу.
молодь. 19.50 — Телефільм шкідливість
16.00 — Новини. 16.10 —.
«Межа можливого?. 2 серія 14.30 — Лауреати Дер.'ктпкнх
премій
СРСР
1984
р. в галу Срібний ДЗВІНОЧОК. 16.30 -і*.
21.00 — «Час».
зі науки і техніки. 15.15 — Республіканська фізико-маНовини.
18.00 — Новини. тематична школа. 17.06 — У.
А УТ
18.25 — Програма Красно майстерні художника. 17.25
10.00 — Новини. 10.20 — дарської студії телебачення. — Ліричний концерт. 17.45
Телефільм «Прийшов на се 19.20 — «Наука і техніка». — Екран пошани Україн
ло спеціаліст». 10.45 — «Ав 19.30 — Документальний ського телебачення. 18.00 —
тограф». Народний артист фільм «Час збирати камін Телефільм «Корабели з «ЛсСРСР Л. Венедиктов. 11.40 — ня». 20.00 — Вечірня казка. кінської кузні?. 18.30 — КіШкільний екран. 9 клас. 20.15 — П. Чайковський.
спортивна.
.Українська література. 12.10 Симфонія № 1. «Зимові ровоградщина
— Художній фільм «.Особис мрії?. 21.00 — «Час». 21.35— 19.01) — Актуальна камера.
фільм «Золота 19.30 — Хокей: «Сокіл» —
то відомий». 13.50 — Нови Художній
«Трактор». 2 і 3 періоди. Під
ни. 16.00 — Новини. 16.10 — осінь». .22.55 — Новини.
час перерви — День за днем.
Срібний дзвіночок. 16.30 —
(Кіровоград). 20.45 — На доб
Девіз: «Відвага, мужність і
честь». Юні авіатори. 17.20 —
раніч. діти! 21.00 — «Час».
Фільм-концерт «Ліричні на
21.35 — Художній
фільм
співи". 17.30 — Гарячий цех
«Останній подвиг Камо».
республіки. 18.00 — Корисні
23.05 — Новини.
поради. 18.30 — Музичний д ЦТ (І програма)
фільм «Веселка».’ 19.00 —
ЦТ (II програма)
Актуальна камера. 19.30 —
8.00 — «Час». 8.35 — «Зо
Кіномсрпдіанн. 20.15 — «Ста лоті ворота». Музична пере " 8.00 — Гімнастика. 8.15—
виться питання». Передача дача для дітей з ЧССР. 9.25 Документальний телефільм.
третя. 20.30 — День за.днем. — Телефільм. «Межа можли 8.35. 9.35 — Фізика. 6 кл.
(Кіровоград). 20.45 — Па доб вого». 2 серія. 10.35 — «У 9.05. 12.40 — Іспанська мо
раніч. діти! 21.00 — «Час». світі тварин?. 11.35 — Нови ва. 10.05 — О. Толстой. «Ро
21.35 — Художній фітьм ни. 14.30 — Новини. 14.50 — сійський характер». 10.35,
«Надзвичайне
доручення?. «Спадкоємці традицій». До 11.40 —-.Фізика. 9 кл 11.05
23.20 — Новини.
кументальні фільми. 15.50 — — Тележурнал «.Сім’я і шко
Два йрнцерти для скрипки з ла». 12.10 — Історія. 4 кл.
А ЦТ (II програма)
оркестром. 16.40 — Новини. Перші російські революціо.
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 1’6.45 — «...До шістнадцяти пери. 13.10 — «Мистецтво
старші». 17.30 — Шахова режисера». 13.55 — Худож
Науково-популярний фільм ішкола.
18.00 — «Веселі нот
«До питання про трудову ки». 18.15
— Людина і закон ній фільм із субтитрами.
дисципліну». 8.35. 9.35 — 18.45 — Сьогодні
у світі. «Громадянин Льошка». 15.20
Суспільствознавство. 10 кл. 19.00 — Наука і життя
19.30 — Новини. 18.00 — Новини.
«Історії невблаганний хід».
година.
9.05, 12.40 — Німецька мова. — Пісні І. Єгікова у вико 18.15 — Сільська
10.05 — Учням ПТУ. Фізп.са нанні 1. Воронцової. 19.45— 19.15 — Чемпіонат СРСР з
10.35, 11.40 — Загальна біо Телефільм «Межа можливо хокею: «Динамо» (Рига) —
логія. 9 кл. 11.05 — Наука 1 го». З серія. 21.00 — «Час». ЦСКА 2 і 3 періоди. У пе
життя. Програмувала;! про 21.35 — Поезія. «Нам дороги рерві — 19.50 — Вечірня
жаю. Передача 2. і:2 ’.) • - ці забути це можна., ю Дру казка. МультФ льм • Малень
Історія. 6 кл. Серед.іьов не Ніна. 22.00 — Концерт хоро кий рижик-. 20 45 — Грає
місто. 13.10 — Природознав ної музики з Колонном) за С. Найко їбаян). 21.00 —
ство. 2 кл. 13.30 — «Мисте лі Будинку спілок. 23.00 — «Час*. 21.35 — Фільм «Я —
актриса». 23.15 — Новини.
цтво режисера». 14.15 - ііа- Сьогодні у світі.

«Молодий

4 стер«

комунар»
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ФІЗКУЛЬТУРУ —

Чи виручить - ,ОІ"КІМ
спортивний клас?
Часто діяльність нолек.
тиву фізкультури
оціню
ють передусім за показни
ками, чого досягли спорт
смени на змаганнях різно
го рангу. Є, скажімо, тут
чемпіони міста чи області,
І тоді вже — похвала на
адресу всього
колективу.
У нашій школі теж вихова
но чимало висококласних
спортсменів. Призові
ко
мандні місця на районних
змаганнях займали тенісис
ти, легкоатлети, багатоборці ГПО, добре виступили
номанди десятирічки на фі
налах військово-спортивних
ігор, чотириборства «Друж
ба». До збірних області
і
міста входять волейболісти
Володимир
Веденський,
Олег Кувакін, легкоатлетка
• нна
Прусак,
тенісисти
Дмитро
Воляр,
Світлана
Жук. Тетяна Шелест. Вони
та багато
інших
наших
вихованців виконали нор
мативи кандидатів у май
стри спорту, першого роз
ряду. Це
нас.
звичайно,
радус.
В СШ № б більше 1300

учнів. Чи всі еони за но-,
ротний час можуть підго-|
туватись до складання за
ліку з фізичної
та
вій
ськово-технічної підготов
ки? Безперечно, ні. Є й уч
ні, скажімо, яні мають якісь
відхилення
у
фізичному
розвитку. Тож доводиться
залучати їх до занять ко
ригуючою гімнастикою.
А головне — уроки фіз
культури і позакласна спор
тивно-масова робота. Від
їх інтенсивності залежить
чимало. Я і мої колеги
В. А. Нечипуренко, Л. Б.
Фадіснно намагаємось за
позичити досвід
.кращих
учителів фізкультури шкіл
області, звертаємось за по
радами до спеціалістів фа
культету
фізвиховання
педінститу імені О. С. Пуш
кіна. обласного
інституту
вдосконалення вчителів.
. Згадую зустріч з учите
лем фізкультури Солгутівської середньої школи Гайворонського району Г. Я.
Мороцделем.
Переважну
більшість уроків він про
водить на відкритому по

вітрі, іноді в лісовому ма
сиві, на берегах річни. Рух
і тільки рух. Бій гіподина
мії!
А як бути нам, ноли на
ша школа в центрі міста,
де ніде обладнати навіть
ігрового майданчика?
р
І все ж проблему треба
розв’язувати. З чого поча
ли? З допомогою
наших
шефів (робітників
вироб
ничого об'єднання по
сі
валках «Червона
зірка»)
при активній підтримці ди.
рекції школи, з участю
батьків взялися за
виго
товлення
нестандартного
обладнання в спортивному
залі. Десятки дерев’яних і
металевих
конструкцій
встановили тут. Пересувні
і висувні перекладини, бру
си, канати, шведські гім
настичні стінки за дві —три
хвилини можна встановити
одразу після того, коли зал
залишили баскетболісти чи
волейболісти. І вправи по
чинають робити одночасно
майже 80 учнів.
Багато дає ранкова гім-

настика, яку в школі про
водимо щодня.
Фізичному вдосконален
ню сприяють «Веселі стар
ти», «Старти надій», зма
гання «Тамо, мама і я —
спортивна сім’я». Про зна
чимість останніх скажу де
тальніше. Нерідко батьни
наших вихованців прихо
дять, передають записки
дітьми — просять відпус
тити хлопчика чи дівчин
ку з уроку фізкультури, із
змагань. Бо, мовляв, їхні
діти
хворіють,
занадто
слабкі, щоб перенести не
малу напругу. І це не лише
в нашій десятирічці. Щоб
правильно
зорієнтувати
батьків,
вчителька фіз
культури
Кіровоградської
СШ Н? 5 Л. М. Коляда за
просила їх самих на пока
зові уроки. Батьки, при
йшовши в спортивний зал,
бачили, як хто виконує ту
чи іншу вправу. За сприт
них, натренованих раділи.
А були й такі, що не мог
ли два —три рази підтягну
тись на перекладині, від
жатись на гімнастичній ла
ві. Таким потрібна індиві
дуальна підготовка, і не
лише в школі. Людмила
Максимівна радила батьнам привчати дітей займа
тись оздоровчим бігом’ бі
ля свого будинку, робити
вправи в добре провітре
ній кімнаті,
підказувала,
як удома зробити
трена
жери.
Досвід Л. М. Коляди за
позичили і ми. Але най
більший ефект, на мою

ють його. Але від
мала віддача.
Отож раджусь знову зі
своїми колегами, членами
батьківського
комітету,
комсомольськими активіс
тами. Вихід, здасться, є.
Передусім варто налагоди
ти спецпідготовку вихова
телів дитсадків, які були б
спроможні навчити дітей
плавати ще в дошкільному
віці. Зуміла ж це зробити
завідуюча дитсадком села
Іванівни Долинського
ра
йону Л. В. Корнсва. Хіба
це Не похвально, що всі
першокласники з цього се
ла долають голубі доріжки
вже й на районних зма
ганнях?
А ще хай дадуть собі
завдання самі батьки: умі
єш плавати, навчи цьому й
дитину.
Ми всі відповідальні за
те, якими виростуть майбутні хлібороби, машино
будівники, інженери, кон
структори. митці. Хочемо,
щоб еони були справжніми
творцями. Та великі діла
можуть творити лише силь
ні, загартовані люди. Тож
хочеться, щоб ніхто з на^^
батьків і вчителів, не
вав, що фізкультура
теж головний предмет
у~
шнолі.

думну, дадуть
змагання
«Тамо, мама і я — спортив
на сім’я». Спочатку ми про
вели поназові
старти за
цією програмою. Відібрали
добре натренованих- юних
«іізкультурників, у
яких
атьки
теж
займаються
спортом. Запросили й тих,
хто вважає
фізкультуру
предметом
другорядним.
Призи вручили
дорослим
та їх дітям. І всі перекона.
лись. що це справді здоро
во — займатись фізкульту
рою всією сім’єю і не від
чувати, що ти слабкий, не
зграбний, позбавлений сдат.
ності швидко бігти чи во
лодіти м’ячем.
Я просто дивуюсь, ноли
батьки байдужі, який у них
син, що мас незабаром
стати воїном. Аби дитина
була слухняна, добра, ввіч
лива. А ось бітьки
Вла
дислава Ведєнського,
Єв
гена Біленького, Юрія Проніна,
Миколи
Чаплигіна
гордяться синами, які ма
ють сисокі результати в ба
гатьох видах спорту. Рос
туть сильними, здоровими.
Це втіха і для нас, вчите
лів.
Ще про одну нерозв’яза
ну проблему. Ми перевіри
ли, чи вміють наші діти
плавати? І тут виявилося,
що в четвертих класах,
приміром, половина школя
рів навіть не вміла трима
тися на воді.
А що робити з рештою,
ноли в місті лише один
плавальний басейн?
Час
від часу наші учні відвіду

Г. ДРЮКОВ,
учитель Фізкультури
Кіровоградської се
редньої школи № 6.
На знімках: йде урок
фізкультури в СШ № 6.
ФсУо Б. ГРИБА.

З 13 по 17 ЛИСТОПАДА

Д ЦТ (І програма)
8.00 —■ «Час». 8.35 — Ви
ступ ансамблю «Ровесник»
Воронезького палацу піоне
рів і школярів. 9.05—Мульт
фільм
•«Серце сміливця».
9.25 — Телефільм
«Межа
можливого». З серія. 10.35—
Співає А. Литвнненко. 10.55
— Науково-популярні філь
ми. 11.25 — Новини. 14.30 —
НовИни. 14.50 — Для радян
ської людини. Документаль
ні
телефільми.
15.40
—
Г. Геидель. Тріо № 1. 15.50
— Російська мова 16.20 —
Новини. 16.25 — Сьогодні і
зан^а підмосковного села.
16.5а — В гостях у казки
♦ Садко». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Чемпіонат сві
ту з шахів.
Інформаційний
випуск. 19.05 — Тележурнал
♦ Співдружність».
19.40 —
Телефільм. «Межа можливо
го». 4 серія. 21.00 — «Час»
21.35 — «Межа можливого».
5 серія. 22.45 — Чемпіонат
еліту з шахів. Інформацій
ний випуск.
23.00 — Сьо
годні у світі. 23.15 — Естрад
на поограма з НДР

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10 ЗО
— Кіномеридіанн. 11 15 —
♦Інтермеццо».
Фільм-кон-

церт. 11.10 — Шкільний ек
ран. 10 клас. Російська лі
тература. 12.05 — Художній
фільм «Надзвичайне
дору
чення».
13.50 — Новини.
16.00 — Повніш. 16.10
—
Срібний дзпіночоїг. 16.30 —
Естрадний концерт. 16.45 —
Неспокійні серця. 17.30 —
Атеїстичні діалоги. 18.00 —
Комуністи.
• (Кіровоград).
18.30 — День за днем. .(Кі
ровоград). 18.45 — Кінозарисог.ка та оголошення. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна
камера.
19.30 — Концерт,
присвячений 60-річчю Укра
їнського радіо. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.35 — Документальний те
лефільм «Якщо дорогий тобі
твій дім». 23.15 — Світ по
езії. X. Марті. 23.35 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До
кументальний
телефільм.
«Байкал. Попа
біографія».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика; 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Казки Г.-К. Ан
дерсена. 4 кл. 9.05, 12.40 —
Англійська мова.
10.05 —
«Наука і життя». 10.35. 11.40
— Музика. 6 кл. Ф. Шопен.
11.05 — <Наш сад». 12.10 —
Основи Радянської держави
і права. 8 кл.
«Держава і
ми». 13.10 — Мистецтво епо.
хи Відродження.
13.40 —
«Формули життя».
.Телена
рис. 14.10 — Науково-попу
лярний фільм «Автоматиза
ція і управління в газовій
промисловості».
14.20
—
«Уральський казкар»
Про
творчість П Бажова. 15 15 —
Новини.
18.00 — Новини.
18,15 — С Рахманінов. Со
ната
2 у виконанні В. Єреська (фортепіано). 18.35 —
«Більше хороших товарів».
19.05 — Чемпіонат СРСР з
футболу: «Динамо» (Москва)
— «Арарат». У перерві
—
19.45 — Вечірня казка. 20.45
— Документальні телефіль
ми. 21.00 — «Час». 21.35 —
Кубок СРСР з водного поло.
22.05 — Концерт
артистів
оперети. 23.15 — Новини. .

«Молодой коммунар» —

ТЕАТР
НАРОДНИЙ
СТУДЕНТ
СЬКИЙ
ТЕАТР
«РЕЗО
НАНС» (в приміщенні пед
інституту імені О. С. Пуш
кіна).
16 ЛИСТОПАДА, П’ЯТНИЦЯ. А. Тоболяк. «Історін
одного коханий».
17 ЛИСТОПАДА. СУБОТА.

ІLЦ

9.05 — 46 й тиране «Спорт,
лото». 9.15 — «Межа можли
вого». 4 і 5 серії. 11.40 —
«Ти пам'ятаєш, товаришу...».
12.45 — Співає Л. Артеменко.
13.15
— Тележурнал
«Сім’я і школа», 13.45
—
«Світ рослин» 14.30 — Но
вини. 14.45 — Чемпіонат Єн.
ропи з художньої гімнастн-

ки. 15.35 — Бесіда політич
ного оглядача В. Бекетова.
16.05 — Всесоюзний
теле
конкурс «Товариш пісня».
16.35 — Новини.
16.40
—
Очевидне
—
неймовірне.
17.40 — Мультфільми. 18.10
— Ф. Шіллер. «Марія Стю
арт». ФіЛьм-вистава МХАТу
їм. М. Горького. 21.00 —

Є. Шварц.
«Кришталевий
черевичок».
Початок вистав о 19 го
дині ЗО хвилин.
ОБЛАСНИЙ
МУЗИЧНОДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР
ІМЕНІ М. Л. КРОПИВНИПЬКОГО.
18. 20 ЛИСТОПАДА. А. Софронов. «Кадриль».
Початок вистав о 19 го
дині 30 хвилин.
КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ.
16 ЛИСТОПАДА.
Народ
ний
артист
Вірменської
РСР Е. Узунян (вокал). Те
лестудія.
17 — 19 ЛИСТОПАДА. За
служений Прикарпатський
ансамбль
пісні і
танцю
УРСР «Верховина».
17.XI — м.
Бобринець,
18. Х І — емт Компаніївка.
19. XI — м. Знам’янка.
17 — 19
ЛИСТОПАДА.
А. Воронін (читець). Ворошиловградська філармонія.
17 ' ЛИСТОПАДА.
КОН
ЦЕРТНИЙ ЗАЛ ФІЛАРМО

«Час».
21.35 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Зеніт» —
«Шахтарю.
22.20 — «Алмгь
Ата зустрічає друзів».
Му
зична передача. 23.20 — Но
вини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
«Веселі ритми».
Фільм-копцерт. 10.55 — Доброго вам

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

вул. Луначарського, 36.
БК 05603.

Обсяг 0,5 друк. арк.

НІЇ. Ігор Ойстраг (енрипна).
Початок о 20 годині.
19. 20 ЛИСТОПАДА. Е. Му.
равсь^іий (рояль) Київська
обласна філармонія.
19.XI — м. Новоукраїнка.
20.XI — емт Олександрівна.
КІНОТЕАТРИ

«КОМСОМОЛЕЦЬ». 13 — 15
ЛИСТОПАДА.
«Подвійний
обгін», «Мосфільм»,
Сеанси: 9.40. 11.10 13.00
14.50. 16.40, 18.20, 20.50.
16 — 20 ЛИСТОПАДА. Все
союзна прем'єра фільму
«Берег», «Мосфільм», 2 се
рії.
Сеанси: 10.20, 13.00, 15.40,
18.20, 20.50.
«МИР».
13—18 ЛИСТО
ПАДА.
«Опудало», «Мос
фільм». 2 серії.
Сеанси: 16.00. 18.20. 20,40.
«Пацани».
«Мосфільм».
Сеанси: 9.40, 14.20.
Мультзбірник «Горе —
не біда». Сеанси: 11.00.
13.00.
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«Автомобіліст». 2 і 3 періоди.
Під чає перерви — Новини.
а

ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Музичний фольклор
СРСР. 0.10 — Ритмічна гім
настика.
9.40 — Докумен
тальний телефільм «Бере
жіть надію». 10.20 — Ранко
ва пошта. 10.50 — Програма
телебачення
Вірменської
РСР. 12.15 — Чемпіонат сві
ту з фігурного катання на
велосипеді.
12.50 — Клуб
мандрівників.
13.50 — Зу
стріч з композитором О. Пахмутовою. 15.15 — «Здоров'я».
16.00 — Міжнародний огляд.
16.15 — «Що? Де? Коли?».
Телевікторнна. 17.30 — Му
зичний кіоск. 18.00 — Чем
піонат СРСР з
футболу:
«Спартак» — «Динамо» (Тбі
лісі). 19.45 — Науково-попу
лярний фільм «Ростов
Ве
ликий».
20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Чемпіонат
СРСР з Футболу:
«ІКальгіріс» — «Дніпро». 2-й тайм.
21.00 — «Час». 21.35 —Фільм
♦ Адмірал Ушаков».

Редакції газети «Моло
дий комунар» терміново
на постійну роботу по
трібна друкарка. За до
відками
звертатися на
адресу: м. Кіровоград-50,
вул. Луначарського, 36.

час. 15.50 — Сонячні клар
нети. 18.05 — Скарби музеїв
України.' 18.20 — Актуальна
камера.
19.00 — Футбол:
«Динамо» (Київ) — «Кайрат».
Під час перерви — День за
днем. (Кіровоград). 20.45 —
Па добраніч, діти! 21.00 —
«.Час». 21.35 — Кіномозаїка.
22.50 — Хокей: «Сокіл» —

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального сенрстаря — 2-46-87; відділів
комсомольського життя — 2-46-57; листів
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
військово-патріотичного
виховання
та
спорту, фотолабораторії — 2 45-35; ого
лошень
— 2 56 65; коректорської
—
3-61-83; нічної реданції — 3-03-53.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

здоров’я. 11.25 — «Трос по
росят». Лялькова
вистава.
12.00 — Призначається по
бачення. 12.30 — Сатиричний
об'єктив.
12.55 — Перлини
душі народної. 13.20 — Но
вини.
13.35 — Концертний
зал «Дружба». 14.35 — Кінолрограма «Дивовижний світ
природи». 15.05 — Наука 1

Адміністрація.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
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видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, сул. Глінки, 2.

