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биходить з 5 грудня 1939 р,
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Традицією вже стало у вищих, середніх спеціаль
них та середніх навчальних закладах проводити пер
шого вересня урок Миру. Ось короткі повідомлення
про те, як пройшли вони нинішнього року.

ГРОМАДЯНИНА
Для першокурсників Кі
ровоградського державно
го педагогічного інститу
ту перший урок було про
ведено в Будинку політос
віти обкому Компартії Ук
раїни. Дала його секретар
обкому вартії С. М. Шаліміна. Вона розповіла про
трудові внески у справу
захисту миру хліборобів'і
робітників області, позна
йомила майбутніх вчите
лів з багатою
історією,
глибокими традиціями на
шого степового краю, із
завданнями, які належить

виконати в найближчі ро
ки.
На уроці Миру перед
першокурсниками виступи
ли також ректор навчаль
ного закладу О. Є. Поляруїн і секретар комітету
комсомолу інституту Олег
Рафальський.
В актовому залі педін
ституту із студентами фі
лологічного
факультету
урок Миру провела заступ
ник голови виконкому об
ласної Ради народних де
путатів Т. Т. Дмитренко.
Старшокурсники
педаго
гічного вузу і самі прово
дили уроки Миру в шко
лах обласного центру. Так,
змістовно пройшов один із
них у СІП № 20
міста
Кіровограда, куди було за
прошено
третьокурсника

Чи потрібна
Архімеду допомога?

історичного
факультету,
Миколу Стнблика,

■>

в

Першим уроком остан
нього року навчання для
де.ся т 11 к л аси и к і в
В ад и м а
Ннкифорова, Сергія Врадія. Ірини Чайки, Світла
ни Дожкевич, Регіпи Се.менової з Кіровоградської се
редньої школи № 14 став
урок Миру. Па запрошен
ня учнів та
вчителів па
нього прийшли секретар
Кіровоградського міськко
му партії А. О. Кошелєва,
консультант відділу науки
та навчальних закладів
ЦК
Компартії України
Р. Я. ГІнрог. З великою
увагою
учасники урОку
Миру слухали також вис
туп Героя
Радянського
Союзу Г. Є. Ткачова, ве
терана війни і праці Г. В.
Оснпепка.
Наш кор.

мптп? Слід обов'язково про
ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ інформувати людей, набли
зити їх якось до цієї сис
НО РОЗВИТКУ НАУКОВО - ТЕХНІЧНОЇ ТВОР теми, заохотити.
О. М. ДАНИЛЬЧЕНКО,
ЧОСТІ МОЛОДІ.
заступник голови секції: Ду
же. цікаві винаходи бувають
Атмосфера на
засіданні
— Ні, таких випадків не
промисловості.
відразу склалася ділова, кон пригадую. Всі питання вирі у цукровій
структивна. Як
виконують шуються Із радою ВТВР, з Вони часто стосуються вузь
комсомольці та молодь За- адміністрацією.
ких місць виробництва. Там.
валл івського
-------------------графітового
— Значить, у вас на під
комбінату
і
як ніде, потрібна творча
Сальнівського
приємстві
не
виникає
труд

цукрозаводу
соціалістичні
фантазія раціоналізатора.
нощів
із
впровадженням
зобов’язання по винахідниВ. КАРАКОША: У нас це.
цтоу й раціоналізації, який ідей, можливо, когось із мо
їх внесок у
)------- ’------ ’
реалізацію
об- лодих ентузіастів треба під наприклад, станція фільтра
тримати,
заохотити?
яасної комплексної програ— Ми не
зустрічалися з ції.
ми розвитку НТТМ у XII п'я
М. ЦУКАНОВ: Зібрались
тирічці? На ці та інші запи подібними проблемами.
— Не зустрічалися тому, би комсомольці і вирішили,
тання мали відповісти учас
що
їх
немає,
чи
тому,
що
ви
ники зустрічі.
де найбільше потрібно щось
про них не знаєте?
Віктор ТАБАШНІОК, сек
— Думаю, тому, що немає. удосконалити, які для цьо
ретар комітету комсомолу
— А скільки молоді у вас го можливості.
графітового комбінату: Ор-- бере участь у раціоналіза
A. О. ДАВИДОВ, голова
гапізувал.ч школу молодого торстві»
— Щороку 23—24 чолові об’єднаної Ради ВТВР профраціоналізатора. Але виник ки із 384.
техосвіти: Який на заводі
ли трудноті. У пас робота
В. В. ЛІСНИМ УК, голова процент ручної праці?
тризмінна, до того ж ре ради Всесоюзного товарист
B. КАРАКОША: Процен
монтні служби працюють по ва винахідників і раціоналі
тів двадцять.
змінному графіку. Зібрати заторів
Сальнівського
А. О. ДАВИДОВ: То у
молодь дуже важко.
цукрозаводу: Недавно про вас є що механізувати. Ро"Микола ЦУКАНОВ, заві
аналізували роботу раціо
дуючий відділом робітничої налізаторів за п'ять років. бота у цьому напрямку теж
потрібна.
і сільської молоді обкому
Виявилось, що молоді серед
О. М. ДАНИЛЬЧЕНКО:
комсомолу: Яка ваша кон
них дуже мало. Я прак Є люди, для яких технічна
кретна участь у виконанні
тично можу назвати лише творчість стала захоплен
к о м п лексп ої 11 р огр а м 11 ?
В. ТАБАШНІОК: Планує В. Кравця, начальника на ням. Чому б не створити для
мо провести огляд молодих шої ТЕЦ. Він майже щороку таких ентузіастів спеціаль
раціоналізаторів на комбі вносить якусь ефективну ні невеличкі майстерні, де
наті, взяти участь у тако пропозицію. Лише останнє були б найпростіші інстру
му ж огляді районного мас його впровадження дало менти. елементарні верста
економічний ефект па суму ти, зварювальний апарат.
штабу.
М. ЦУКАНОВ: Як зараз 1200 карбованців.
Без сумніву, від цього була
визначакте кращих?
М. М. ВАСИЛЬЄВ, член б віддача.
Добре було б
В. ТАБАШНЮК: За еко секції, працівник ВО «Друк- мати такі
майстерні при
номічним ефектом, що одер маш»: Як взаємодіє рада школах,
залучати до цієї
жується завдяки впровад ВТВР і комітет комсомолу? справи викладачів праці.
женню пропозицій, за кіль
В. В. ЛІСНИЧУК: Май
ІНТЕРВ’Ю ПІСЛЯ ЗАСІДАН
кістю заявок.
же ніяк. Але допомога ком НЯ З ВАЛЕРІЄМ
КАРАКОА1. ЦУКАНОВ: Когось кон- сомольців не завадить. Ми ШЄЮ:
кретно можете назвати?
разом могли б пропагувати
— У чому ви,
Валерію,
В. ТАБАШНІОК: Відділ передовий досвід молодих бачите перспективи роботи
номітету
комсомолу
з ра
технічного контролю час від новаторів, оформити цікаві ціоналізаторами?
часу бере проби продукції. куточки, які б розповідали
— Не всі
молоді
вироб
Раніше це робилося вручну. про їх роботу, проблеми.
ничники,
які в силу своїх
творчих
можливостей
здатні
Микола Пяхович і Сергій
Валерій КАРАКОША, сек
якесь тех
Мальцев розробили прист ретар комітету комсомолу запропонувати
нічне
удосконалення, зна
рій для
механізації цього Сальнівського цукрозаводу: ють перелік вузьких місць,
де
конче
необхідна їхня до
процесу. Електрослюсар ав (.правді, контакти з радою
помога. Думаю, ми повинні
тотранспортного цеху Олег В IBP у пас слабкі. Буває, правильно зорієнтувати їх,
Шпильовий постійно вно ЩО якийсь технічний вузол рекомендувати якісь нап
рямки.
сить корисні пропозиції.
чи деталь уже іі удоскона
ІНТЕРВ’Ю ПІСЛЯ ЗАСІДАН
— Мабуть, не завадило б
НЯ З ВІКТОРОМ ТАБАШНІО лять, а заявку забудуть по не тільки рекомендувати, а
дати.
НОМ:
й контролювати хід рацпро— Вікторе, чи зверталися
М. ЦУКАНОВ:
Мабуть, позицій, їх впровадження.
комсомольці - раціоналіза
— Звичайно, ми будемо
цехів, комсо
тори вашого номбінату у ко начальники
Цим займатись.
мітет комсомолу згі допомо мольці просто не знають, яку
гою?
дс-^ументацію треба офорЗаписала С. БОНДАІ».
НОТАТКИ ІЗ ЗАСІДАННЯ

Шив 2 коп,

№ 106 (3925).

АНКЕТА

Дорогий друже!
Перетворення, зміни, що відбуваються в країні, в
роботі комсомолу, вимагають активної участі в них
кожного. Що ти зробив для перебудови, що тобі за
важає і допомагає, яка участь в ній твоєї комсомоль
ської організації — ці та інші питання в нашій анкеті

Твоя думка, товаришу, необхідна для вироблення колективної оцінки ефектив
ності дій комітетів комсомолу в умовах перебудови, здійснення більш рішучих
заходів по її поглибленню.
Заповнюючи анкету необхідно уважно проаналізувати стан справ в колективі,
первинній комсомольській організації, свою особисту участь у перебудові. На
багато запитань анкети запропоновано готові відповіді. Якщо серед них є так»,
що відповідають твоїй думці, обведи їх порядковий номер кільцем. В інших ви
падках розраховуємо на твою оригінальну відповідь. Обов язково дай відповідь
на всі питання анкети, інакше вона не зможе бути опрацьована.
Заповнені анкети просимо направляти в редакцію нашої газети з поміткою на
конверті «Анкета».
1. Наскільки перебудова торкнулася Вашої комсомольської організації, що змі
нилося в ній останнім часом і особливо після XXV з їзду ЛКСМУ і XX з їзду
влксм?
1 — Останнім часом діяльність нашої комсомольської організації помітно ак
тивізувалася
2 — Значно активнішими стали рядові комсомольці, але керівні комсомольські
працівники багато в чому ще працюють по-старинпі
3 _ Зйачно зросла активність комсомольських ватажків, але рядові комсо
мольці залишаються пасивними
4 — В нашій комсомольській організації змін па краще не відбулося
5 — Паша комсомольська організація завжди працювала дуже активно
6 — Інша відповідь (напишіть)______________________________________ __
7 — Важко відповісти
2. Які першочергові заходи необхідно здійснити для повнішої, ефективнішої
реалізації принципів перебудови у Вашій комсомольській організації? (напишіть)

3. Як ви оцінюєте свою особисту участь в перебудові діяльності Вашої ком
сомольської організації?
1 — Беру активну участь
2 — Намагаюся брати активну участь, але часто зустрічаю опір комсомольсь
ких керівників
3 — Міг би діяти активніше, якби відчував достатню підтримку і зацікавленість
рядових комсомольців
4 — Із задоволенням включився б у справу, якби бачив приклад оточуючих
5 —- Пасивний, бо не хочу, не бачу в цьому ніякого смислу
6 — Інша відповідь (напишіть)
______________________________________
7 — Важко відповісти
4. В чому, на Вашу думку, повинна полягати свідома участь кожного в роботі
комсомолу?
(напишіть)
..................................... ..................... ..............

5. Яке ставлення у Вашій комсомольській організації до тих комсомольців, які
ухиляються від громадської роботи, колективних заходів?
1 — Осуд в усіх випадках
2 — В принципі осуд, але бувають випадки, коли це виправдовується
3 — Частіше всього не осуджують
4 — Не осуджують ніколи
5 — Ставлення байдуже, вважається, що це справа совісті кожного
6 — Інша відповідь (напишіть)
__ _____ __ _______________ _—----------

7 — Важко відповісти
6. Яку позицію, як правило, займає Ваша комсомольська організація в ситуа
ціях. які викликають необхідність відстоювати інтереси молоді?
1 — В будь-якому випадку погоджується з думкою адміністрації, профспілко
вого комітету, інших організацій
2 — Тільки висловлює свою думку
3 — Намагається діяти, але до кінця справу не доводить
4 — Послідовно відстоює свою позицію
5 — Інша відповідь (напишіть)
_ _________________ _______ - ___ 6 — Важко відповісти
7. Вкажіть, які із перерахованих нижче проявів серед молоді, иа Ваш погляд,
більш за все засмучують життя Вашої комсомольської організації?
(відмітьте, будь ласка, не більше трьох пунктів)
1 — Низький рівень культури
2 — Недостатня свідомість
3 — Споживацтво
4 — Спекуляція, фарцовка
5 — Дармоїдство
6 — П’янство, наркоманія
7 — Недостатня суворість до порушників порядку, .законів
8 — Часті порушення трудової (навчальної) дисципліни .
9 — Безвідповідальність
(Закінчення на 2-й стор.).

ґ

У путь—до Олімпу

АНКЕТА

■ їх вітали богині всіх наук, давали поради, наста
нови, навіть застерігали...
Є день, коли на широкому подвір'ї Кіровоградсь
кого педагогічного інституту стає особливо тісно, ко
ли не знайдеш місця, щоб навшпиньки побачити усе
те. що відбувається там, на імпровізованій сцені. Це
— у день посвяти першокурсників у студенти. Свято
традиційне і гарне, яким і розпочинається навчальний
рік. Поповнюється велика студентська сім я. і вину
ватців урочистості намагаються зустріти так, щоб у
них лишилися найтепліші спогади про свій перший
день в інституті. І напутні слова викладачів, і вру
чення символічного студентського квитка і ось ці бо
гині наук, які спустилися зі сходів інституту, ніби з
Олімпу. Усе запам’ятається сьогоднішнім першокурс
никам, бо це передмова до найкращої пори в їхньому
житті — студентських років.

Перебудова
і молодь
10
11
12
13
14
15

з вересня 1987 року --------

«Молодий комунар»

2 crop.

(Закінчення. Початок на 1-й crop.).
— Пасивність, небажання активно працювати
__ Антигромадські неформальні об'єднання, групи .
— Відсутність гласності, порушення принципів демократії
— Сліпе захоплення західним способом життя
— Участь комсомольців в релігійних обрядах
— Інше (напишіть)
__________ '_____ _ __________

16 —
17 18 — Ці прояви нам не притаманні
19 — Важко відповісти
8. Яке ставлення у Вашій комсомольській організації до молодих людей, які
сліпо схиляються перед західним способом життя; і до тих, то наслідують стиль
поведінки, моди, який відповідає соціалістичним нормам?
1 — Осуджується в будь-яких випадках ’
2 — В принципі- осуджується, але бувають випадки, коли цс виправдовується
3 — Найчастіше роблять вигляд, що цього не помічають
4 — Не осуджується ніколи, вважається, що ці питання — особиста справа
кожного
5 — Інша відповідь (напишіть)
____ _________________________________

6 — Важко відповісти
9. Яка робота ведеться у Вашій комсомольській організації по боротьбі з не
гативними проявами у молодіжному середовищі?
1 — Постійна цілеспрямована активна робота
2 — Проводиться робота в окремих пайкрпчущих випадках за завданням згори
3 — Від випадку до випадку проводиться робота з ініціативи рядових комсо
мольців
4 — Негативних проявів серед нашої молоді не існує
5 — Негативні прояви існують, але робота не проводиться
6 — Негативні прояви не так широко поширені і серйозні, щоб цьому приділя
ти спеціальну увагу
7 — Інша відповідь (напишіть)
___________________________ ____________
8 — Важко відповісти

10. Якби Ви дізналися, що зарубіжна рок-група або виконавець, творчістю
яких Ви захоплені, проповідують жорстокість, насильство, аитпрадяиеькі чи про
фашистські ідеї, то як би Ви поставилися до них?
1 — Перестав би ними цікавитися, оскільки це несумісно з моїми переконаннями
2 — Продовжував би захоплюватись, оскільки мене цікавить лише музика, а
не погляди її виконавців
3 — Інша відповідь (напишіть)
__________________________________ __

4 — Важко відповісти
11. Якщо Ваш друг чи товариш по роботі, навчанню носить одяг з буржуазною
символікою, написами і малюнками аморального чи антирадянського змісту і т. д.,
то яке буде до нього Ваше ставлення? (можна відмітній кілька варіантів відповіді)
1 — Ставлюся байдуже — це його особиста справа
2 — Порадив би не одягати такий одяг
3 — Вважаю, що комсомольці і радянська молодь не повніші пропагувати бур
жуазну символіку
4 — Вважаю, що в цьому немає нічого поганого
5 — Якби у мене був такий же одяг, то я ного теж би носив
6 — Якщо наша промисловість не в змозі випускати яскравий одяг з радянсь
кою символікою, то молоді нічого не залишається робити, як носити те, що про
копує «чорний» ринок
7 — Інша відповідь (напишіть)

4 Е буде перебільшенням
1 -і сказати, що в день посвя
ти батьки
першокурсну.; з
хвилювалися більше новоспечених студентів. Останні
були горді, поважні і тан|
гарні, що особливих підстав
хвилюватися не було.
Інша справа тата й /хами,
їх відразу ж можна було
визначити серед маси при
сутніх.
Вони «окупузали»
усі підвищення, звідки зруч
ніше було за всим спостгрігати.

ХВИЛЮВАЛИСЬ
І БАТЬКИ

Лкздмила Іванівна і Мико
ла Федссійович Платозсви
теж
колишні випуск;.гки
педінституту. Майже 20 ро
ків минуло звідтоді,- як за
кінчили вони фізико-матемзфакультет. ПрзиюУРСР В. Є. Панченко: «Ме тичний Богданівсь-кій СШ
ють у
ні дуже хочеться, щоб на
1 імені В. І. Леніна Зчамою першу лекцію прийшли №
м’ямського району. І ось за
люди, яким дійсно дороге став час, коли
їхній
українське слово і велика Олександр теж став
студелЖ
література нашого народу».
-ом цього ж вузу і того ж
Говорить заступник де і факультету.
Конкретніше
кана філологічного факуль [його спеціальність називає
тету, викладач кафедри ро ться «Фізика та інформати
сійської і зарубіжної літера ка».
тури Л. П. Смольянова:
— Для нас це вж-з зоз-сім
— Початок нового най нове, — зізнається Людми
чалішого року, перша ЛЄК- ла Іванівна. — Переглядала
викладача І Сашкові підручники і бачу,
ці я у кожного
завжди викликає особливі і що багато чого не розумію.
хвилювання, скільки б він | Сина це навіть розсмішило.
А між іншим варто ска
не переступав поріг рідного
зати, що про Людмилу Іва
вузу.
нівну її учні говорять «нез
Моя перша лекція з курсу рівнянний фізик». А такі сло
-......
.ці

російської радянської
ва для вчителя вищі за на
тератури
присвячена лі - городу. Просто час не стоїть
тературі
на
сучасно- на місці: була фізика й ма
му етапі, Тема звучатиме тематика, тепер фізика й ін
приблизно так: «Література форматика...
і проблеми
перебудови».
Чи агітували вони сина а
Нинішній навчальний рік у педінститут? Ні. У військове
зв’язку з реформою вищої училище хотіли. А він пої
щоб тільки маму зас
школи ставить перед нами хав,
покоїти і повернувся через
багато проблем.
тиждень, хоч і відмінно здав
КОР.: Яку з них ви вва- «перший ензамен. Подав донументи в педінститут. «Ну./Ч>
ж а є т е найголовнішою?
дивись мені, Сашку, — на
Л. С.: Зрозуміло, розви півжартома - напівсерйозно
ток творчої особистості сту пригрозила Людмила Іванів
— екзамени в тебе прийдента, людини небайдужої, I на,
матимуть викладачі, які й
пристрасної, зацікавленої.
мене навчали. Я закінчила
відзнакою,
з
Розмови
продовжувати Їіанультет
начувайся!»
ганьбиш,
—
муться протягом всього нав (Помітила,
після цього
що
чального року. А зараз — син серйозніше «засів» за
Іспити
склав
підручники,
тихо!.. Лунає перший дзві
відмінно.
нок...

ПЕРША ЛЕКЦІЯ
Анастасія Тертпчна і Оле

на Ковальчук,

—

історичного фа

студентки

культету

обидві

(спеціальність іс

торія і іноземна мова) ра
до показують свої студент
ські квитки.
НАДІЯ: Тепер ми вже
справжні студенти. Позаду
хвилювання екзаменаційної
пори.

ОЛЕНА: і незчуємося як
пролетять ці студентські ро
ки. Сьогодні першокурсники,
а завтра — вчителі...
Перша лекція... Для сьо
годнішніх
першокурсників
вона взагалі перша, а ось
для викладачів перша у но
вому навчальному році. Що
думає про свою першу лек
цію завідуючий кафедрою
української літератури В. П.
Марко?

— Моя перша лекція про
ходить на російському від
ділі. її тема «Традиції і
новаторство в українській
радянській літературі». А
взагалі лекції для викладача то свято, а все останнє
— будні.
Викладач тієї ж кафедри,
член Спілки письменників

Наш кор.

3. КУЦЕНКО.

8 — Важко відповісти
12. Як, на Вашу думку, повинні будуватися взаємостосунки між комсомольсь
кими організаціями і так званими «неформальними» молодіжними об'єднаннями,
групами?
(виберіть, будь ласка, лише одну відповідь)
1 — Повніші існувати окремо, незалежно одне від одного
2 -- Повніші працювати в контакті —- за провідної ролі комсомольських орга
нізацій
3 — Повніші працювати в контакті — за провідної ролі «неформалів»
4 — Форма взаємостосунків може бути різною — в залежності від змісту ді
яльності «неформального» об’єднання і стилю роботи комсомольської організації
5 — Працювати в контакті па абсолютно рівних правах
6 — «Неформальні» об’єднання у своїй роботі можуть обійтися без комсомолу
7 — Інша відповідь (напишіть)______________ ________________________ '

8 — Важко відповісти •
13. Чи вважаєте Ви себе членом «неформального» об’єднання?
1 — Так
2 — Ні
3 — Важко сказати
14. Якщо Ви вважаєте себе членом «неформального» об'єднання, то
будь ласка, якого:
______

назвіть,

15. Наскільки активно ведеться у Вашій комсомольській організації робота з
інтернаціонального виховання молоді?
1 — Така робота непотрібна, спеціально проводити її не слід
2
Така робота ведеться, але вона мало що дає, оскільки інтернаціональні
погляди І почуття виховуються, формуються у повсякденному житті
3 — Гака робота ведеться не досить активно, формально
‘ ~ [ака робота не ведеться
•> —• Така робота ведеться постійно на високому рівні
X ~ І.'.ІІІ,а відповідь (напишіть)
7 — Важко сказати
—— .
16. Що таке, па Вашу думку, свідомість молодої людини? (напишіть)

17. Ваше місце проживання
1 — Місто
2 — Село
18. Вік
І ~ Ц—18 років
2 — 18—22 роки
19. Рід занять
1 ~ учень (студент)
2 — робітник (колгоспник)

УЛЬЯНОВСЬН. Багаторічна традиція в цій >іШАп;
колишньої симбірської гімназії: на початку нав^пкыАгЩО Р°зташована в будинку
ходять у клас, де навчався В. І. Ленін. Ножному нал^Л°Ну першонласнини приВолоді Ульянова. На ній - пам’ятна табличнаТквіти
право сісти за парту

ІЗ розповідей про великого земляна Э
у величезний СВІТ знань. Для ЦИХ Дітей’ \к Типами,01'-0 класу починається шлях
великого Леніна стане приАнладЦом
'до^ав'ан^Г^^Д
"

З — 22—28 років

3 — службовець

мипЛйЯдЧйНа™ЛЬнРих класі! Ульян<Л!!коїїиколиУК^і'Т|мр аінп своїх пеРших *чнів
мирівна Ванюшкіна.
1 школи № 1 Імені Леніна Ольга Володи-

Фото ю. БЄЛОЗЕРОВА.
Фотохроніка ТАРС.

вересня 1987 раку--------------- —-—__________

«Молодий комунар»

КІНОЕКРАН ВЕРЕСНЯ
Кінофільм «Дитячий май досліджують автори фільму.
данчик». В основі картини Виконавці головних ролей —
молоді актори Д. Шпалико
режисера
С. Проскуріної, ва,
В. Любшин (дебютанти в
сценарій відомого драма кіно), М. Лавров, В. Проскутурга П. Фінна, який брав рін. Фільм знятий на ніностудії «Ленфільм».
участь у створенні таких
фільмів, як «Місія в Кабу
Важко формувалася у на
лі?, «Вершник без голови», шому кіно творча доля ре
«Озброєний і дуже небез жисера і сценариста Анд
печний», «Чужі тут не хо рія Смирнова. Учень М. І.
дять» та інших.
Ромма, він у 1964 році ра
Фільм «Дитячий майдан- зом із Б. Яшинпм поставив
^к»
разом зі стрічками фільм «П'ядь землі». Але
Жіюмбум, або Небезпечна лише через сім років з'яви
гра», «Кур'єр»,
«Навчись лася його перша самостійна
танцювати» розповідає про стрічка — знаменитий «Бі
молодіжні проблеми. Перед лоруський вокзал», яка ста
нами постає самостійна, ціл
ла в один ряд з іншими кла
ком доросла
людина, яка
сичними кінофільмами про
відповідає за свої вчинки.
У центрі фільму два мо Велику Вітчизняну війну.
лодих герої — Роман і Жан Здавалося б, тріумфальний
на. Обоє опинилися майже в
однаковому становищі — їм дебют повинен був забезпе
не доводиться
розрахову чити режисеру зелену вули
вати на батьківську допо цю... Проте все
склалося
могу: мати
Романа завер
бувалася на північне будів інакше. За наступні шіст
ництво, а Жанна, вихованка надцять
років вийшли на
дитячого
будинку, взагалі
була привчена покладатись екран лише дві картини, по
сам.-на-сам перед життєвими ставлені Андрієм СмирноСк.я^іостями. Як поведуть
сеЯг' ці
сімнадцятирічні, вим, — «Осінь» та «Вірою
«дорослі» діти? Це питання і правдою». «Осінь» зроблена

в 1975 році і сьогодні повер
тається на екран. Фільм зня
тий на кіностудії
«Мосфільм».
Ролі виконують:
Н.
Рудна,
Л.
Кулагін,
Н. Гундарева, О. Фатюшин,
Л. Максакова, А. Джигар
ханян.
Художній фільм «У бездо
ріжжя» присвячений склад
ним процесам
перебудови
сільського господарства. По
му деіцо невистачає худож
ності образів, глибшій роз
криття характерів. Однак
дискусії про шляхи розвит
ку колгоспів, про методи ке
рівництва сільським госпо
дарством, про інші соціаль
но • економічні питання зву
чать достатньо гостро і зло
боденно завдяки високій ком
петентності і
публіцистич
ній -пристрасті автора сце
нарію — відомого письмен
ника Б. Можаева.
Фільм знятий на кіносту
дії «Мосфільм» режисером
А. Разумовським за сцена
рієм Б. Можаева. У фільмі
знялися
Л. Лауцявічюс,

М. Зубарева, В. Порошин,
С. Плотников, В. Санаев.
...Одного разу до Москви
з Чехословаччини приїхала
погостювати'11-річна Ленка.
Вона дуже любила тварин і
тому не могла не відгукну
тися на заклик юних моск.
вичів Діми і Сашка допомог
ти їм врятувати дворнягу..,
Це — зав’язка сюжету стріч
ки «СТОРОННІМ ВХІД ДОЗ
ВОЛЕНО», яку на кіностудії
імені М. Горького зняла че
хословацький
режисер
Й. ПІНКОВА, майстер дитя
чого кіно.
Юні герої фільму пережи
вуть багато пригод, позна
йомляться із «сонячним кло
уном» О. ПОПОВИМ, а у фі
налі побачать блискучий ви
ступ своїх кудлатих друзів
— Олени і пуделя Маркіза
на арені цирку.
Головну роль виконує юна
«зірка»
чехословацького
кіно Я на Паленичкова, удос
тоєна за участь у картині
й. Пінкова «Почухай кішці
за вухом» призу «Срібний
слон» на фестивалі фільмів
для дітей в Індії. Ми поба
чимо на екрані її співвіт
чизників
Л.
Лппського,
Я. Мейзліка, €. Якубову, а
також радянських акторів
Н. Варлей, Р. Рязанову,
Є. Герасимова, Л. Харито
нова та інших.

КОНСТИТУЦІЯ ЗДОРОВ’Я

С. Щ.: Що ж, можливо, з
нас і починати треба. Шкід
ливі звички існують і в на
КОР.: Світлано Іванівно, шому середовищі. Проект
У письменника Юрія Смолича є такі слоза: «Меди
цину треба любити, медиків шанувати, але нраще йдеться про серцево-судинні звернений до кожного.
зовсім не мати з ними справи». На жаль, справу з захворювання як про воро
КОР.-. Світлано Іванівно,
медика?ли і медициною доводиться мати кожній лю га N«1. Що ви можете сназадині. Хоч і не кожна людина усвідомлює необхід ти про сучасну кардиоло- ви працюєте з підлітками...
С. Щ.: Так, здоров’я їхнє
ність своєчасно звернутися до лікаря і «пацієнтом» гію?
па жаль, далеко не ідеаль
стає тоді, коли ожо, як кажуть, «припече». Що не на
С. Щ.: Діагностика, ліку не. Тут чимало причин: на
користь ні хворому, ні лікарям. Ян відомо, запобігти
хворобі легше, ніж потім її вилікувати.
вання
серцево - судинних слідок шкідливих
звичок
— Саме тому, — ГОВО чуєте, що зусилля медиків захворювань — це карди батьків, небажання дружи
РИ: і, лікар-терапевт Кірово нічого не варті без бажан нальний напрямок у сучас ти з фізкультурою...
КОР.:
Більше проблем із
градської районної лікарні ня людини подумати про ній терапії. Наш час дуже
напружений, від переванта міськими підлітками. А як у
С. І. Щербина, — такі вели своє здоров'я...
селі?
кі надії покладаємо ми на
КОР.: ... яке належить не жень серця нікуди не ді
нешся.
Але
люди
свідомо
С. Щ.: Останнім часом та
Проект ЦК КПРС і Ради тільки самій людині, але й
державі.
йдуть на такі
переванта ка зараза, як наркоманія і
Міністрів СРСР «Основні
С. Щ.: Саме так. Людину
собі
напрями розвита)'' охорони треба зобов'язати, якщо во ження, яких можна і необ токсикоманія, шукає
хідна уникнути: зокрема, прописки і в селі. Якщо ра
здоров’я населення і пере на не усвідомлює:
стави
будови охорони
здоров'я тись до свого здоров’я тре куріння, зловживання ал ніше з селом пов'язувалося
про чисту атмо
СРСР у дванадцятій п'ятн- ба обережніше. Адже втрата коголем, наркоманія... Бо уявлення
завдає шкоди єно. ротьба з усім цим має ста
ШЬці і на період до 2000 ро- здоров'я
номіці країни. Це не пере ти наполегливою і постій сферу, свіже повітря тощо,
За 70 років існування більшення. Снільки щороку
то зараз для сільських ді
Радянської влади іце не бу ми витрачаємо на лікуван ною. 1 знову таки — вона тей треба будувати побіль
Про це сказано у проек залежить не тільки від зу
ло такого
кардинального ня?
ше оздоровчих комплексів,
ті. Загальна диспансериза силь .медиків.
проекту профілактики і охо ція, переконана, дуже швид
шкіл, дитячих садків, стан
КОР.: Але й ви. медики, яких позитивно впливатиме
рони здоров'я населення на ко принесе свої результати,
своєчасне виявлення грішні Один лікар-письменшої країни.
Запитайте у адже
хвороби сприяє Ті успішно, ник написав повість «Ліка на дитяче здоров'я. До ре
будь-кого з лікарів і ви по му лінуванню.
рю, вилікуй самого себе».
чі, це залежить не тільки

від Міністерства
охорони
здоров'я, але н від Мініс
терства освіти.
У здоровому тілі — здо
ровий дух. Як чабто не ви.
правдовусться мудрість цієї
істини! Боляче, . гірко зуст
річати підлітків із хворою
нервовою системою, хворим
серцем. Іноді чуєш зневаж
ливе: мовляв, наша медици
на не на висоті. Та чи завж.
ди медицину треба звинува
чувати?
Покладаю надію на ство
рення єдиної програми фі
зичного виховання населен
ня найрізноманітніших груп.
У нас фізкультуру і спорт
чомусь вважають привілеєм
юних. Це неправильно. Літ
нім людям так само не слід
забувати про фізичний гарт.
КОР.: Микола Михайлович
Амосов сказав, що в 35 ро.
ків він робив 1000 рухів під
час ранкової гімнастики, а в
70
цю кількість подвоїв...
Світлано Іванівно, зараз три
ває обговорення проекту у
всіх медичних закладах. Які
питання піднімаєте ви?
С. Щ.:
Зрозуміло, нам
цей. проект дає багато мож
ливостей ще раз зосередити
власні зусилля і на поліп
шенні медичного обслугову
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«Мене цінавить порядок
повернення квитків у касу
втовокзалу — до відходу
автобуса і якщо вже авто
бус відійшов, — писав у
редакцію житель обласно
го центру М. Петренко. —
Довелося здавати нвитка на
автовокзалі у Бобринці за
45 хвилин до відходу авто
буса. Касир прийняти квитна відмовилася, посилаю
чись на якісь правила. Чи
правильно вона вчинила?»
Ми надіслали скаргу на
розслідування в Кіроаоградськэ обласне об'єд
нання азтобусних станцій
13599. Ось що відповів ви
конуючий
обов'язки начальника об'єднання Г. Романозський:
— При поверне +ні квит
ка в касу автовокзалу -с
пізніше ніж за дві години
до відправлення автобуса
міжміського сполучення,
пасажирові надається пра-

во отримати повну вар
тість проїзду баз комісій
ного збору. При певзрнанні квитка пізніше цьо
го строку, ала не пізніШЭ ніж за'п'ять хвилин до
відправлення автобуса за
розкладом — отримати
вартість проїзду з вираху
ванням 15 процентів його
вартості і комісійного збоРУПри запізненні пасажира
на автобус
міжміського
сполучення протягом трьох
годин після відправлення
автобуса дозволяється по
новити проїзні документи
з доплатою 25 процентів
вартості квитка. А також
через хвороби або нещас
ний випадок
протягом
трьох діб при
наязності
відповідних документів.

«Новинка з .. душком»
Під таким заголовком 8
серпня ц. р. газета вміс
тила лист обурених відві
дувачів ресторану «Весна».
Вони справедливо ставили
запитання: як могло ста
тися, що на столи подава
ли негодящу
продукцію?
Коннрет?
Конкретніше
— йшлося про
Л> копчену’ качку, яна була
■р вже зіпсована
зіпс
і тому мала
неприємний запах.
На критичну замітку ре
дакція отримала відповідь
від директора об'єднання
громадського харчування
Кіровського району (йому

й підлягає цех копчення)
тоз. Алексеева і директо
ра об'єднання громадсько
го харчування Ленінського
району (йому підлягає рес
торан «Весна») тов. Шияна.
У першій говориться:
«Качка копчена була вироблена
стандартною. У
зв’язку
з порушенням
строків реалізації продук
ції і умов зберігання во
на набула неприємного
запаху.

ХОЧ ЛИСТА П
НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО
Після трьох діб квитки
не
переоформляються і
гроші за проїзд не повер
таються.
Квитки на азтобуси міс
цевого сполучення (місто,
приміські) назад не прий
маються і гроші за них -ІЄ
повертаються. З одним ви.
нятком: автобус не вий
шов у рейс з вини автопідприємства.
Щодо випадну, про який
написав товариш Петренко.
Рейс Бобринець — Кірово
град є міжміським, і ка
сир повинна була прийня
ти нвиток, повернути вар
тість проїзду з вирахуван
ням 15 процентів його вар
тості.
За допущені порушення
насир суворо попереджена.
Випадок обговорено в ко
лективі Бобринецької ав
тостанції.

Серед липня до редакції
надійшов лист, який вда
рив по серцю КОЖНОГО, ХТО
ного читав. Наведемо іісіо
повністю:
«Пише вам житель Добровеличківки В. Осадчий,
який проживає на вулиці
40-річчя Жовтня, 39/10.
Вчора, сьомого
__
липня,
мені довелось побувати в
селі Добрлнці Вільшанського району, Зайшов я в
сільмаг взяти хліба. І ось
що побачив, На полицях
лежало близько сотні буха
нок хліба (по 24 коп.) —
всі
поцвілі. Чорно-синя
цвіль на хлібі. Дивився я
на той хліб і не по собі
мені стало. Запитав про
давця: як же так сталої я,
хто занапастив майже цен
тнер випеченого
хліба?
Продавщиця відказала, що
приїжджав ревізор, замкнув
сільмаг на ревізію, не дозволив продавати хліб, і тому хліб пропав.
Вибачте, може я не зовсім красиво написав, алс
сьогодні ставитись до хліба так по-варварськи!..
. .
Мабуть, той ревізор
Г__:---- ніколи
не вирощував його, він
завжди спав
спокійно у
жнива... Але ж хіба обо
в’язково треба бути хлібо
робом, щоб
по-людсьни
ставитись до найдорожчо
го на землі? Коли люди бу
дуть відповідати за свої

Завідуючому цехом В. В. видову наказом по об’єд
Димурі
за
порушення нанню оголошені догани,
строків реалізації продук і вони позбавлені преміції оголошено зауваження. альної доплати за серпень
Вжито заходів, аби не до нинішнього року. З боку
пускати до реалізації кач завідуючого виробництвом
ки копченої з поруше і- ресторану «Весна» посиле
ням правил технології і но контроль за якістю про
дотримання строків реа дукції, що надходить».
Ми попросили вислови
лізації. Технологами об’єд
нання
проведено конт ти свою думку ще й ди
рольні обробки і посилето ректора ресторана «Вес
Золотарьова.
контроль за її приготу на» А. С.
Тим більше, що дивним
ванням».
А ось інша відпозідь, ко виглядає такий факт: не
ротша
і
конкретніша; годяща продукція надійш
«...Кухарям Токарчук і, Да- ла йже з цеху копчення,

вчинки?»
Копію листа редакція
одразу ж відправила на
адресу Вільшанської райСПОЖИВСПІЛКІІ. І ось отри
муємо відповідь. Наводи
мо її також повністю:
«Факти,
наведені
в
листі, дійсно мали місце.
Другого липня ревізором
Вільшанської ранСпоживспілки С. Горбацевичем
проводилась ревізія у про
довольчому магазині № 45
с. Добрянки. Через влас
ну некомпетентність реві
зор заборонив продавати
хліб. За три дні, в які про
водилась ревізія, хліб част
ково зіпсувався.
Зараз С. Горбацевич лі
кується в лікарні. По ви
ходу
його па роботу за
даний факт до нього бу
дуть вжиті наііжорсткіші
заходи адміністра гииного
впливу, а також ним бу
дуть відшкодовані збитки,
завдані державі».
Підпис під відповіддю,
заступник голови правління
Вільшанської райспожнвспілки А. І. Л.ИЧМАН.

вання
населення.
Ми
вже
прийняли
рі
шення на догосіїітальне лі
кування хворих із гострим
.інфарктом
міокарда,
в
кожній дільничній лікарні
організувати швидку допо
могу. У проекті йдеться про
поліпшення матеріальної бази лікарень. У нас в такому
поліпшенні зацікавлені як,
працівники дільничних, тоб
то сільських лікарень, так і
паша центральна лікарня
Кіровоградського району.
Зараз будується полікліні
ка, яка має відчинити даері восени. Отже є підстави
сподіватися, що в обслуго,
вуванні населення району
відбудуться серйозні зміни.
Але ж люди І самі повин
ні турбуватися
про своє
здоров’я. Мені здається, цей
проект, який можна назва
ти конституцією здоров'я
повинен обговорюватися на
тільки медиками, але й найширшими колами населен
ня
Інтерв'ю взяла
В. ФЕДОРОВА.
Кіровоградський район.

ВІДПИСАЛИСЯ
Багато думок викликало
в редакції це листування.
Та найбільш незрозуміла
для пас позиція тов. Лнч- X
мапа. 1 ось цс «частково
зіпсувався» — майже цен
тнер! І те, що так довго
(більше двох тижнів) го
тувалась відповідь до ре
дакції. А потім ще 11(1)
днів лежала в товариша
заступника па столі (листвідповідь зареєстрований
6.08. а
відправлений із
Вільшанки, за пошто зим
штемпелем, аж 17.08).
Видно, для працівників
Вільшанської р а йс по >к 11 в спілки наведений факт —
із низки рядових, звичай
них. Бо навіть словом не
обмовлено про збори ко
лективу, серйозну розмо
ву і приводу
ганебного
вчинку.
И останнє. Чи поніс по
карання ревізор? Два місяці минуло з часу його
вчинку. Сноганебного
діваємось, що ТОВ. Личбуде
довго
ман
не
затримуватись із конкрет
ною відповіддю.

а не зіпсувалася у ресто
рані і разом з тим началь
никові цеху Димурі «ого
лошено зауваження», а
кухарям ресторану оголо
шено догани і їх позбав
премій.
лено
Іс-нує залізно прави
ло, — пояснив Аркадій Се
менович Золотарьов, —
якщо кухар бачить, що
продукція негодяща, він ні
в якому разі не повинен
допустити, щоб вона пот
рапила на стіл відвідувача.
Ось і в даному разі так

треба було вчинити. Ка
чок би не подавали в зал,
а завернули і не трапи
лось би цього непорозу
міння.,.
Директор дійсно пра
вий. Було б добре, якби
те правило стало «заліз
ним» і і» цеху копчення.
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«Молодий комунар»

З вересня 1987 року__

олімпійські надії

ДЕСЯТЬ БАЛІВ
СВІТЛАНИ
Це був, мабуть, найго
ловніший екзамен у житті
15-річної школярки з біло
руського міста Могилева.
У Красноярську на пер
шості країни-86 Світлана
Баптова. вихованка заслу
женого тренера Білорусії
О. Г. Міщенко, впевнено
виступила на всіх снарядах
і виборола титул абсолют
ної чемпіонки СРСР зі
спортивної
гімнастики.
Причому на брусах вона
дістала найвищий бал —
І 0.0.
Уже не вперше шлях до
вашої гімнастичної збірної вів через дитячу спортивну школу Могилева,
Одна з викладачок школи
Г. А. Харкевнч па подвір’ї
одного з будинків на про
спекті Шмідта звернула
увагу па гнучку і сміливу
дівчину і порадила її бать
кам — працівникам ВО
«Хі м волокно»
прилучити
доньку до спорту. Разом з
подругами Світлана справ
но відвідувала ДЮСШ і в
13 років виконала майстерськин норматив.
Потім
прийшли успіхи на рес
публіканських і всесоюз
них турнірах, на змаганнях
в НДР, Польщі, Іспанії.
Ниві Світлана — май
стер спорту міжнародного
класу. І, звичайно, мріє
виступити на олімпійсь
кому помості.

ФАНФАРИ
КЛИКАЛИ НА СТАРТ
Нарешті ми дочекалися, що свої головні зусилля
недавно створена обласна рада добровільного фіз
культурно-спортивного товариства (ДФСТ) профспілок
спрямовує на організацію таких нових
форм фіз
культурно-оздоровчої роботи, які стануть справді ма
совими для кожного трудового колективу. Більш ре.
альними для залучення до боротьби за здоровий спо
сіб життя кожного робітника, колгоспника, службов
ця і учнівської молоді. Пам’ятаєте? 28 червня в селі
Оникієве Маловисківського району відбулися
фі
нальні старти II обласної спартакіади «Здоров'я» се
ред колективів фізкультури облагропрому з волейбо
лу, гирьового спорту, а серед тракторних і тварин
ницьких бригад та спортивних сімей
__
— з літнього
багатоборства комплексу “
ГПО. І ось нові, знову цікаві поєдинки...

'

;
'
;
;
:
;

На знімну: від комплексу ГПО — до олімпійської
медалі?
Фото Н. ЖЕЛУДОВИЧА І Г. СЕМЕНОВА.
Фотохроніка ТАРС.

«Шахтар» (Смоліне) — 5:2,
«Колос»
(Долинсьна) —
«Вись» — 4:2, «Тясмин» —
«Хімік» (Кіровоград) — 0:2,
Повідомляємо результати «Шахтар» (Олександрія) —
перших турів другого ко «Дніпро» — 3:1, «Буревіс
ла: «Шахтар» (Смоліне) — ник» — «Спартак» — 0:2,
«Спартак» (Кіровоград) — «Шахтар»
(Смоліне)
—
0:2,
«Дніпро»
(Світло, «Тясмин» — +: —; «Шах.
водсьн) —
«Буревісник» тар» (Олександрія) — «Ко.
(Кіровоград) — 1:2. «Вись» лос»
(Долинсьна) — 4:1,
(Мала Виска) — «Тясмин»
«Буревісник» — «Колос»
(Олександрівна) — 1:0, «Ко (Новоунраїнна)
—
1:0,
лос»
(Новоукраїкка)
— «Спартак» — «Вись»
—
«Колос» (Долинсьна) — 2:2, 6:1. «Дніпро» — «Хімік» —
«Колос» (Новоукраїнка) — 1:1.

градський «Хімік» за втра
ченими очками навіть ви
переджає «Буревісник».

НА ФУТБОЛ»

На фініші першого кола
чемпіонату області з фут
болу чітко визначилися лі
дери — кіровоградський
«Буревісник» та олександ
рійський «Шахтар».
Де
які команди, розуміючи
марність суперечки з ци
ми досвідченими турнірни
ми бійцями, дещо загаль
мували. Деякі, та не всі...
Із трьох перемог по
спіль почали друге коло
спартаківці
обласного
центру. Це дало
змогу
дебютанту
вчорашньому
першої групи наблизитись
до лідерів. А ось кірово-

ЧИТАЙТЕ

• Нарис Н. Добріна на конкурс
«1917—1987. Ді
ла, дні, люди».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ПЕРШОЇ ГРУПИ СТАНОМ НА СЬОГОДНІ

МАЄ ТАКИЙ ВИГЛЯД:
В
І
Н
П
М
о
12
9
«Буревісник»
1
2 28-15 19
«Хімік»
8
2
11
1 26- 7 18
«Шахтар» Ол.
2
11
8
1 26— 8 18
«Спартак»
12
8
4 34—18 16
0
«Колос» Дол.
12
6
2
4 16—17 14
12
4
3
5 11-22 11
«Шахтар» См.
6 16-21
12
3
3
9
«Колос» Н.
«Тясмин»
12
2
9 11—25 5
1
5
9-23
12
3
8
«Дніпро»
J
4
12
9 11—32
1
2
«Вись»
Ю. ПОВОРОЗКА,
відділу
начальник навчально-спортивного
облепорткомїтету.

дас московський
поет Л. Ошанін.

• Як позбутися
формалізму під
час прийому до
комсомолу! Ко
респондент мір
кує над конкрет
ним випадком.

• Про пробле
ма в закріпленні
молодих продав
ців на селі.

@ У нас в гос
тях — молодіж
ний журнал «Ра
нок».

• Автограф для
читачів «Молодо
го
комунара»

® Цікаве дос
лідження з істо
рії гербів різних

міст Радянсько
го Союзу — у
«Субот ньому
кур'єрі».
• У Кірово
градській картин
ній галереї дов
гий час вважався
твором
невідо
мого автора пей
заж із тополями.
Репродукція
в
«Огоньке» допо
могла
мистецт
вознавцю встано
вити приналеж
ність картини...

«Молодой коммунар-» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

іЛКСМ Украины.

Еул. Луиачарського, 36.

На украинском языке.

БН 03423,
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Спартакіадпі фанфари
викликали минулої неділі
на синтетичні бігові доріж
ки та сектори
стадіону
спортклубу «Зірка» облас
ного центру представників
кращих колективів фіз
культури галузевих обко
мів профспілок
Кіровоградщппп — 22 виробничі
бригади та 23 спортивні
родини — понад дві сотні
фізкультурників.
3 ініціативи X Всесвітнього конгресу ІірофСПІлок (Гавана, 1982) 1 вересня в п'ятий раз на всій
планеті відзначалось як
міжнародний День проф
спілкових дій за мир. Цій
даті присвячувались і описувані нами обласні змагания за програмою літнього багатоборства комплексу ГПО.
До кого приходить радість перемоги? До тих,
хто регулярно знаходить
час, щоб завітати на стежки здоров’я, хто дружить
із гантелями та тренажерами, хто постійно вдосконалює свою силу, сгіритність, волю. Таке правило
і в членів бригади слюсарів Юрія Акішина з Олександрійського управління
по монтажу і демонтажу
гірничошахтного обладнання. Вся бригада в новному складі після
робочої
Зміни завжди поспішає па
стадіон «Шахтар»,
щоб
знягн втому і дістати заряд бадьорості. Член колектнву Олег Режець не
мав собі рівних на стометрівці та кілометровій
кросовій дистанції, набрав
найвищу’ суму очок і в багатоборстві ГПО.
У дружбі
зі спортом
комсомольсько • молодіж-

на бригада плавильників
Михайла Кирилова з ГІобузького нікелевого заво
ду
Добровеличківського
району, і бригада мулярів
тресту
«Кіровоград бу д»,
яку очолював на змаган
нях заступник бригадира
Олександр Бугаенко. Хай
високі спортивні рубежі
їм не подолати. Спорт для
них — передусім здоро
в'я, наснага до кращої
праці. Всі три бригади ви
йшли в лідери.
В особистому
заліку
вправністю
виділялись
В. Бурлачеико з Кірово
градського автопідирнємства 13527, В. Залевськнн
тресту «Кіровоградіз
буд», в стрибках у довжи
ну кращий результат мав
представник команди об
кому'
держторгівлі
і
споживкооперації Володи
мир Рехман.
Серед жіпок-багатоборок
хорошу підготовку проде
монструвала інженер-геолог Людмила Широких,
яка святкувала перемогу
па стометрівці та 500метровій кросовій дистан
ції. У числі призерів педа
гог Світлана Півень (здо
була першість в стрибках
у довжину) та представ
ник свігловодського колек
тиву фізкультури «Чайка»
Людмила Сивак.
Загальну увагу викли
кали поєдинки сімей. По
дружжя апаратників Єловпків зі Свігловодського
заводу чистих металів —
Олександр Павлович і Ка
терина Федорівна разом із
сином Сашком вправно на
бирали залікові очки
в
естафеті па швидкість із
веденням м’яча на естафе
ті «Кузнечик» (стрибки на

ФІЗКУЛЬТУРУ
ТОБІ І ВСІМ
двох скакалках), а в під
сумку восьми етапів
— 1
перемога! Kacjjjgg,
командна іі^рк.чмі
Сальківського відділе лїтж
цукрорадгоспу
Поліна
Трохимівна і інструктор
но спорту
цукрозаводу
Сальківського цукрокомбінагу (Знам’япський район)
Віктор Миколайович Мушипські приїхали на ста
діон разом з трьома сина
ми — другокласником
Сашком, шестикласником
Ссргійком та дев'ятиклас
ником Віктором. Приклад
батьків —- як естафета.
Діти і в спорті,
і в на
вчанні мають тільки хоро
хоро-
іхіЬфіУі
ші оцінки. їхнє заввЗДйі
принесло їм друге місце в
турнірі сімей старшої гру
пи, пам’ятний кубок за
волю до перемоги і приз
Олександру як наймолод
шому учаснику.
У турнірі молодшої гру
ші впевнено перемогло по
дружжя Куценків — голо
ви Кіровоградської місь
кої ради ДФСТ профспі
лок Олександра Григоро
вича та тренера зі спор
тивної гімнастики ДЮСШ
облепортком ітету Світла
ни Володимирівни, які ви
ступали з десятирічним
сином Вовою. Воші лідиру
вали в перетягуванні ка
нату, стрибках через зв’я
зані обручі, метанні на
бивних м'ячів і комбінова
ній естафеті. Призерами
стали родина Лаптєвнх зі
свігловодського колективу :
фізкультури «Чайка», т^-'
педагогів Бойко з кіро^;:
воградської
десятирічки :
№ 17.
Головний приз загалинокомандної нерпюсті за
сумою місць змагань серед бригад і сімей здобув
обком профспілки праців
ників
агропромислового
комплексу, у трійці кра
щих — спортсмени теркому профспілки вугільників
міста Олександрії і обко
му профспілки робітників
електростанцій :'і’ електро
технічної
промисловості.
Серед профкомів нагоро
ди отримали представни
ки Свігловодського заво
ду чистих металів, Олек
сандрійського управління
по монтажу і демонтажі
гірничошахтного обладійЯ
ня.
В. ПЕРЕВЕРЗЄВ.
'УДДя першої категорії.
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І ДІВЧАТА!
ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛА«
ТА НА ПЕРІОДИЧНІ!
ВИДАННЯ.
НАСТУП
НОГО РОКУ ВИ ЗНО
ВУ МАТИМЕТЕ
ОТРИМУВАТИ сЖО
ГАЗЕТУ
«МОЛОДИЙ
КОМУНАР».
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