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Е Онуфріївн,« відбулося 
урочисте пссеячєннк у 
професію молодих учите
лів.

...У районному Будинку 
культури гомінко й уро
чисто. Куди .не кинеш 
сном — привітні усмішки 
людей, /лоре квітів.... Пе-' 
дагоги, трудова біографія 
яких почалася кілька днів 
тому, сидять у першо- 
му ряду. А з трибуни за
відуючий районним відді
лом народної освіти В. О. 
Пасічник представляє при
сутнім кожного з ново
прибулих: де зчився, куди 
направлений працювати, 
за яким фахом.

До молодих освітян, що 
прибули з різних педаго
гічних інститутів респуб
ліки, звернулися секретар 
райкому партії А. М. Ба- 
луба і голова виконкому 
районної Ради народних 
депутатів А. І. Кондратен
ко.

Молодим педагогам 
вручили букети квітів та 
книги видатного педагога- 
земляка Василя Олександ
ровича Сухомлинського 
«Павлиська середня шко
ла».

Багато уваги приділя
ють в Онуфріїгському ра
йоні молодому педаго- 
іічному поповненню. При
міром, на першій, педраді 
в Павлиській десятирічці 
після урочистого прийо
му в члени педколецтиву 
школи кожен молодий 
спєціаліст-новачок одер
жав посвідчення про зара
хування його до «Школи 
молодого сухомлинця». 
Па заняттях цієї школи, 
які проходитимуть раз на 
МІСЯЦЬ, молоді вчителі 
знайомитимуться з тради
ціями нашої десятирічки, 
експериментальною та 
науково - дослідницькою 
лабораторіями, котрі очо
лював В. О. Сухомлинсь- 
ний; з досвідом роботи 
таких ветеранів-педагогів, 
як В. Т. Дорсган, Г. Г. 
Шевченко, Г. Я. Вовченко, 
К. М. Жаленко, А. (0. Бар- 
вінський.

«Учитель живе до того 
часу, поки він вчиться; як 
тільки він перестає вчити
ся, в ньому вмирає вчи
тель», — ці слова К. Д. 
Ушинського люблять по
вторювати в нашій школі. 
Хочеться, щоб їх запам’я
тала на все життя і мо
лодь, яка присвятила себе 
нелегкій і почесній про
фесії народного вчителя.

Г. НАСТАСЬЄВ, 
директор Павлиської 
середньої школи іме
ні В. О. Сухомлинсь- 
ксго, заслужений учи
тель республіки.

ПЛЕНУМИ

в колгоспно- 
комсомолка 

Мороз, яка 
більше двох 
тисяч кіло-

Буде 
колектив

Lio 8,2—9 кілограмів 
молока від корови надою
ють • щодоби трудівниці 
колгоспу імені Чкалова 
Петрівн кого району. То
варність продукції — 
майже дев’яносто процен
тів.

А лідирує 
му змаганні 
Олександра 
вже надоїла 
з половиною
грамів молока від кожної 
з 25 корів. Успішно тру
дяться і Марія Ганькевит 
та Оксана Миколпшіша. 
Вони прагнуть иодола ти у- 
шіиіііільому році тритнеяч- 
1ІП.ІЇ рубіж.

Доброю'підмогою у пра
ні дівчатам служить пос
тійна взаємовиручка, вбо
лівання за результати од
на одної. З нового року

комсомолки об’єднаються 
в комсомольсько-молоді /К- 
лий колектив доярок, пер
ший у колгоспі.

М. ПОЛІЩУК. 

Знову 
перша

Вже кілька років очо
лює змагання молодих до
ярок Ульяновського райо
ну Світлана Єгорова з 
колгоспу імені Карла 
Маркса. За вісім місяців 
нинішнього року Світлана 
надоїла від кожної коро
ни но 2730 кілограмів мо
лока. Вона знову прагне 
стати чотіїрнтисячпицсю.

Л. КОРОТКОВ.

Молоде
поповнення

Після зльоту-зустрічї 
випускників загальпоосртт-

ніх шкіл, які виявили ба
жання працювати у тва
ринництві, прийшло моло
де поповнення і на свино
ферми та МТФ колгоспу 
імені Ульянова Олександ
рійського району.

Вчорашні десятикласни
ці із села Підлісного Ва
лерій Сімакович і Юрій 
Макаров працюють нині 
на комплексі . інтенсивної 
відгодівлі свиней. Вони ре
монтують механізми, тру
дяться на кормокухні. Ро
ботою комсомольців задо
волені: хлопці старанні, 
дбайливі. А їхні одноклас
ники Микола Губенко та 
Микола Ковальський вирі
шили працювати на молоч
нотоварній фермі рідного 
господарства. Туди ж 
прийшов і вчорашній воїн 
Олександр Бровпцьхий.

В. ГРЕБІННИК, 
завідуюча відділом 
комсомольських ор- 
нізацій Олексакдрівсь- 
когс райкому ЛКСМУ.

На порядку денному 
пленуму Олександрійсько
го міськкому ЛКСАЛ Украї
ни стояло питання «Про 
роль штабів і постів 
«Комсомольського про
жектора» у підвищенні 
’РУДОвоі і громадської 
активності молоді».

З доповіддю виступив 
перший секретар міськ
кому комсомолу Григорій 
Штетя.

В обговоренні ДОПОВІДІ 

взяли участь інженер фаб
рики діаграмних паперів 
Г. Бец, зварювальним за
ходу підйсмно-транслорг- 
ного обладнання А. Кулик, 
начальник штабу «Комсо
мольського прожектора» 
виробничого об’єднання 
«Ог.ександріяву гілля» 
Б. Чаловський, начальник 
штабу «Комсомольського 
прожектора» електроме
ханічного заводу О. Педь 
та інші.

Пленум розглянув та
кож організаційне питан
ня.

У зв'язку з переходом 
на роботу за фахом пле
нум увільнив Володимира 
Бесараба від обов'язків 
другого секретаря міськ
кому комсомолу.

Другим секретарем 
Олександрійського міськ
кому комсомолу обраний 
Василь Тяглий, який до 
цього був заступником 
секретаря комітету ком
сомолу виробничогоо 
об’єднання «Олексендрія- 
Еугілля».

У роботі пленуму взя
ли участь завідуючий орг-

відділом Олександрійсь
кого міськкому Компартії 
України М. М. Ягоденио 
та другий секретар обко
му ЇІКСМ України А. В. 
Перевозник.

Відбувся пленум Голо-, 
ванівського райкому
Лі(СМ України, який роз
глянув питання «Про ро
боту і завдання комсо
мольських організацій ра
йону по дальшому керів
ництву піонерськими ор
ганізаціями».

З доповіддю виступив 
перший секретар райкому 
комсомолу Андрій Иудрк- 
ченко.

В обговоренні ДОПОВІДІ 
виступили вчителька Перє- 
гонівської середньої шко
ли Н. Римар, секретар 
комсомольської організа
ції Голованівєької серед
ньої школи № 1 Н. Івано
ва, директор районного 
Будинку піонерів К. А. Лу- 
касевич та інші.

Було також заслухано 
інформацію про виконан
ня критичних зауважень і 
пропозицій, ЕИСЛОЕЛЄНИХ 

на XXXVI районній звіт
но-виборній комсомольсь
кій конференції; звіт про 
роботу членів райкому 
комсомолу. Затверджене 
норму представництва на 
на XXXVII районну звітно- 
виборну комсомольську 
конференцію.

Б роботі “пленуму взяла 
участь секретар Голованіп- 
ського райкому Компар
тії України Я. Ф. Гладень
ка.

СТИЛЬ РОБОТИ

Наставник?
Вся бригада!

ПОЛЕ ПОКЛИКАЛО
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарощують темпи заготівлі силосу 
молоді кормодобувними колгоспу «Друж
ба» Новоунраїнського району. В ці дні 
приклад ударної праці показує колгосп
ний водій, комсомолець Володимир Ру- 
навишников. За чотири роки роботи в 
цьому господарстві він досконало ово
лодів спеціальністю шофера. Його авто
мобіль не простоював у гарпчу жнивну 
пору. І нині Володимир щодня, виконує 
по півтори норми.

Комсомолець Оленсандр Зубов трудить
ся на силосозбиральному комбайні, що
дня перекриває зміїчні норми.

На знімках: угорі — на полі кол
госпу «Дружба» іде заготівля силосу; в 
центрі — комбайнер О. ЗУБОВ; внизу — 
шефер В. РУКАВИШНИКОВ.

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

Комсомольсько • моло
діжний колектив комуніс
тичної праці імені 60-річ- 
чя Великого Жовтня 
(бригадир Анатолій Мико
лайович Скворцов, груп- 
комсорг Василь Лаври- 
ченко) з цеху нестандарт
ного устаткування добре 
відомий на Кіровоградсь
кому заводі тракторних 
гідроагрегатів. За мину
лий рік цей КМК виборов 
звання бригади відмінної 
якості, нині він прашоз з 
особистим клеймом, всю 
продукцію здає тільки з 
першого пред’явлення. За 
другий квартал раціоналі
затори КМК впровадили у 
виробництво дві новішки 
з річним економічним 
ефектом 700 карбованців.

Комсомолець Олександр 
Бондаренко порівняно не
давно став членом цього 
комсомольсько - молодіж
ного колективу, та вже 
добився значних успіхів у 
роботі. Сьогодні Олек
сандр розповідає про своє 
становлення як робітника, 
як особистості.

Стати до токарного вер
стата я мріяз ще в школі, 
а тому любив спостеріга
ти за роботою нашого 
колгоспного токаря. Біля 
його верстата завжди куп
чилась сиза металева 
стружка, а поряд, на тум
бочці, рядами лежали го
тові, ще теплі деталі. Ме
не завжди хвилював сам 
процес роботи, коли із 
шматка заліза під різцем 
виходила потрібна річ. 
Тепер я розумію, що всі 
колгоспні токарі — універ
сали, адже, як правило, 
їм доводиться виготовля
ти найрізноманітніші де
талі до сільськогосподар
ських машин часто без 
креслень і заготовок, та й 
потрібних інструментів їм 
Іноді бракує. І, дивлячись 
на вправні руки колгосп
ною умільця, вирішив не
одмінно стати токарем.

Відслужив у лавах Радян-
ської Армії > вступив до 
Кіровоградського тех
нічного училища № 6. 
Виробничу практику ми
проходили 
тракторних 
тів. Тут я й

на заводі 
гідроагрега- 
печав свою

трудову біографію. Мені
поталанило: потрапив у
цех нестандартного устат
кування в комсомсльсько- 
моледіжну бригаду Ана
толія Миколайовича
Скворцова. Поталанило 
тому, що бригада ця силь
на своїми традиціями, 
вмілими спеціалістами,
чуйним ставленням до но
вачків.

Оволодіти тееретмчни-
ми знаннями — одна 
справа, застосувати їх на 
практиці — зовсім інша. 
По собі знаю, як важко
доводиться новачкам у 
перші дні роботи. Б цей 
час їм особливо потрібна 
допомога. Мені і тут по
таланило: Анатолій Деку- 
сар — відмінний токар і 
наставник чудовий. Допо
може і верстат наладити, 
і різці правильно заточи
ти, і поцікавиться, як я
живу в гуртожитку, чи не 
потрібна мені якась допо
мога. Коли робота не ла
дилась, приходили на до
помогу токарі Степан Іл
ліч Черненко, комсомо
лець Віктор Сєбіян, наш 
бригадир Анатолій Мико
лайович Скворцов. Ста
рався і сам, адже працю
вав у бригаді комуністич
ної праці, члени якої т— 
неодноразові переможці 
соціалістичного змагання 
не тільки серец колекти
вів заводу, а й кслентивів 
району, області. Поступо
во нагромаджуєтеся дос
від, я здобуває практичні 
навички.

Нині я прагну здати ек
замени на четвертий роз
ряд. І впевнений, що цьо
го доб юся, адже в підви
щенні моєї кваліфікації 
зацікавлена еєя бриг-ада.



_______________________„Молодий
ДОБРИДЕНЬ, ПЕРШОВЕРЕСНЮ!"

У СВІТ ПІЗНАННЯІ

ПЕРЕД
СТУДЕН-

І ВІДКРИЛИСЯ
I ШКОЛЯРАМИ,
II ТАМИ Й УЧНЯМИ СЕРЕД

НІХ СПЕЦІАЛЬНИХ НАВ-

І
ЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩ ОБ
ЛАСТІ В ДЕНЬ ПЕРШО
ГО ВЕРЕСНЯ. А ПОЧАВ
СЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬ
НИЙ РІК ТРАДИЦІЙ
НИМ ЛЕНІНСЬКИМ УРО
КОМ. НА ОДНОМУ ТАКО
МУ УРОЦІ В КІРОВО
ГРАДСЬКОМУ ТЕХНІКУ
МІ РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВ
ЛІ І ПОБУВАВ НАШ КО
РЕСПОНДЕНТ;

В актовому залі зібрали
ся учні всіх чотирьох кур
сів закладу. Ось група дів- 
чат’-старшокурспнць жваво, 

и обговорює літню практику 
З на базі відпочинку «Пер

лина», обмінюється вражен
нями про минулі канікули. 
А он, одразу видно, боязкі 
і сором’язливі учні першо
го курсу. Вонн пригляда- 

_ ються один до одного, зна- 
» помаяться, з цікавістю роз- 
і діівляються все навкруги. 
5 Адже тут їм учитися, тут 
й здобувати професію.
І Нарешті, пролунав такий 

довгожданнії і хвилюючий 
І8 дзвінок. Па сцену вийшли 

директор технікуму А. 1. 
Настоящий, викладачі, гості. 
Анатолій Іванович предста
вив присутнім завідуючого 
відділом пропаганди і агі- 
таці! Кіровоградського міск- 

Я кому Компартії України 
и А. М. Катренка, якому і до-

ПОЧАТОК ГОСПОДАРІ СВОЄЇ ДОЛІ

ТРУДОВОЇ БІОГРАФІ!
Віра не випадково вирі

шила стати токарем. Ро
бітники цієї спеціальності 
скрізь потрібні. Тому й 
вступила дівчина до Кіро
воградського 
лища № 6. Та

Вірі
ДО

техучи- 
зокінчити 

його не вдалося. Не стало 
матері, і довелося 
Кулик повернутися 
Знам’янки. На плечі 16- 
річної дівчини лягли тур
боти про меншого брати
ка Славка, домашнє госпо
дарство. А коли брат 
пішоз до школи, Віра ста
ла працювати диспетче
ром служби.руху на заліз
ниці. Згодом прийшла на 
Знам’янський міжгоспо
дарський комбікормовий 
завод,, де влаштувалась

ВІДГОМІН ТРЕТЬОГО ТРУДОВОГО

запам’ятається
Паш студентський буд- 

. загін «Чайка.- Кіровоград- 

. ського педінституту імені 
О. С. Пушкіна був зайня
тий па будівельних робо
тах у радгоспі «Третій ви- 
рішальйий* і Іовгоррдків- 

ручсііо провести перший 
урок — Ленінський.

Анатолій Миколайович 
розповідав про роль і зав
дання молоді у виконанні 
рішень XXVI з’їзду КПРС, 
міжнародне становище і 
зовнішню політику нашої 
держави, познайомив із до
сягненнями виробничих ко
лективів міста за перше 
півріччя. А потім мова за-' 
йшла про ге, яким повинен 
бути сучасний молодші спе
ціаліст, які надії поклада
ють на нього партія й уряд, 
про успіхи технікуму в де
сятій п’ятирічці.. З того, як 
уважно 
Анатолія 
можна 

минули сорок 
Урок закін- 

Вражепнями від 
почутого діляться 

" гру-

їжі» 
пер-

молодь слухала 
Миколайовича, 

зробити висновок; 
тема цікавить присутніх.

Швидко
п'ять хвилин. 
ЧІ1ВСЯ. 
щойно 
учениця 4-го курсу 12 
іти по спеціальності «Техно
логія приготування 
Наталія БАКАЕВА і 
шокурсшіця Лариса АВРА
МЕНКО.

її. БАКАЕВА:
— Анатолій Миколайович 

своєю розповіддю примусив 
мене замислитися: чи все 
ми, майбутні молоді спеціа
лісти, робимо для того, щоб 
повністю 
вЛюї ам, 
перед нами, 
практика, котра недавно 
закінчилася, показала, іцо в 
основному ми, учні четвер
того курсу, готові до само
стійної роботи. Не боюся

відповідати тим 
котрі ставляться 

. Те.ХІІО.ІО' І І'.ІЛ 
котра

U ■

лаборантом. Підприємство 
це з року в рік нарощує 

" свої потужності і там, 
звичайно, раді поповнен
ню. Тепло зустріли Вір/ на 
новому робочому місці, 
ввели її а коло нових 
обов’язків. Правильно про
вести точний технічний 
аналіз, простежити за до
триманням технології при 
виготовленні
— цього І 
завідуюча
Валентина Федорівна Дуд
ник. Вчила добрим еле
вом, слушною порадою, 
особистим прикладом.

Нині Віра Кулик впевне
но визначає сортні доміш
ки, вологість зерна, до
сконало знає весь техно-

і комбікорму 
вчила дівчину 
лабораторією

4

ського району. Запланова
ні роботи будзагоиірці ви
конали па 110 процентів. 
1 хоча час у студентів 
ущільнений, жили не са
мою роботою. В селі Біло
зерному, де ми перебува
ли, допомагали тваринни
кам заготовляти корми; 
наші спортсмени провели 
кілька зустрічей з. місце-

«ииад НА ТВОЮ
| КНИЖКОВУ полицю 

робИТИ такий ВИСНОВОК, бО | 

в «Перлині», дс_ я була 
бригадиром нашої групи 
дівчата її хлопці ретельно, з 
усією серйозністю і відпо
відальністю поставилися до 
завдання, яке їм доручили. 
Мої обов'язки як бригади
ра полягали перш за все в 
тому, щоб самій піднятися 
о вів на четверту ранку і 
розбудити всіх. Потім про
слідкувати за чистотою па 
кухні, за дотриманням тех
нологічного процесу. Ну, і 
звичайно була, першим де
густатором тих страв, які 
мі: готували. І на думку ба
гатьох відпочиваючих, наша 
кухня була відмінною.

Л. АВРАМЕНКО:
— Слухала про те. як 

молодь Кіровограда і об
ласті бореться за виконання 
накреслень партії, і захоп
лювалася тією невсипущою 
енергією і завзятістю, з 
якою трудяться ХЛОПЦІ її 
дівчата. Захотілося й мені 
ні в чому не відставати від 
них.

Професію технолога по 
приготуванню їжі я вибра
ла не випадково. З дитин
ства ми із старшою сестрою 
Світланою дуже любимо 
куховарити. Нашими «фір
мовими» стравами — туше
ною картоплею і пирогами з 
яблуками і повидлом дуже 
любила ласувати вся сім’я. 
Тому ми із Світланою і при
їхали до Кіровограда. Вона 
вступила до кулінарного 
училища, а я в технікум ра
дянської торгівлі.

Страшенно хочу вчитися, 
і вчитися так, щоб потім 
мною гордилися. Як піші пи
шаються багатьма випуск
никами закладу. Для цього 
є можливості. Переді мною 
відкриті всі дороги у світ 
пізнання...

Розмову записала
Т. КОЛІЙ.

І

чомбікормо- 
заводу лабо- 
Віра КУЛИК.

Фото 
ЧЕНКА,

Ю. КРУП-

вою футбольною коман
дою; учасники художньої 
самодіяльності виступи, пі 
з концертами перед сільсь
кими трудівниками. Допо
могли відремонтувати ди
тячий садок.

Надовго запам'ятається 
цс трудове літо кожному 
із 38 членів будзагоиу,

В. СПІ8АЧЕНКО,

ЦК>є вже 6 Р<жі^/вонаЄсено^т^пН^л«ОЇ районно1.. бібліотеки Людмила Опря пра- 
всіх масових заходів комсомольськоі організації, активна учасниця
помагає десятикласні нові н „ кУГ На знімну: Л. ОПРЯ до
брати літературу ’°’ в,льи*анськоі середньої школи Олегу ЯЦЕНКУ піді- 

Фото в. РЕШЕТИМ НОВА.

чивиїєш ти
Культура мислення. Куль

тура мови. Що входить у ці 
поняття!

Нові верстати з маркой. КІСМу знайшли широке
мага- 

пряаернути 
Вона нале-

Немало філософських 
творів написано про це. 
Але серед них зовсім мало 
адресованих молодим чита
чам. Гож книга «ГІро куль
туру мислення», яка щойно 
з явилася на полицях 
зинів, повинна 
увагу читачів.
жить до серії «Філософська' 
бібліотечка для юнацтва»,[ 
яку порівняно недавно за-'і 
провадив Політвидаз.

Автори книги А. Касим- 
жаноз і А. Кельбугемоз до
хідливо й просто ведуть 
мову про культуру мислен
ня молодої людини, сучас- 

широкому 
того, щоб 

мислячою 
не

І

ність і моду в 
розумінні. Для 
стати культурно 
людиною, необхідно 
тільки оволодіти певною гу
мою знань, але й нав рийся 
самостійно вирішувати тео
ретичні і практичні пробле-|| 
ми, які обов’язково винихл-ї 
ють на життєвому шлчхуі 
кожного.

Читачів, безперечно, за-1 
цікавлять вислови видатних! 
філософів світу про куль-1 
туру мислення.

Перший розділ книги І 
присвячено історичному 
розвитку мислення люди
ни. Другий під наззою 
«Внутрішня і зовнішня 
культура» цікавий тим, що в 
ньому йдеться про шляхи 
оволодіння культурою мис
лення, можливості її підви
щення у суспільстві розви
нутого соціалізму.

З третього, останнього 
розділу — «Філософія і 
культура мислення» — чи
тач дізнається про такі фі
лософські поняття, як дис
ципліна мислення та її скла
дові: ЧІТКІСТо, логічна послі
довність, обгрунтованість, 
несу переч лив їсть.

Загалом книга, хоч і на
писана лаконічною науко
вою мовою, читається лег
ко. Відкриває багато нового 
для юнаків і дівчат, 
ше стають на шлях 
лення свого життя. Сіаме 
вона в пригоді й учителям, 
комсомольським працівни
кам і пропагандистам, усім, 
хто займається вихованням 
молоді, шукає ефективні 
шляхи впливу на цей про
цес. Певен, кожен юнак чи 
дівчина, прочитавши її, 
постараються не пересипа
ти свою мову «супермодни
ми» слівцями, а прагнути
муть оволодіти всіма над
баннями рідної мови. Адже 
висока культура мислення 
без цього неможлива, пере
конують автори книги.

С. КОЛЕСНИКО8.
м. Кіровоград.

які ли- 
осмис-

Пиоі І І Г. 4, ■ ■ ./ - •
застосування на великих підприємствах нашої кран 
ни. їх можна побачити на київському заводі соїль-
иювик» та інших.

верстати сімейства «Дуга», виготовлені під чгрів- 
ниіітвом мйндидата технічних наук доцента в. І. Но- 
суленка у колективі лабораторії обробки металів 
елен’•радугою, продуктивніші і економічніші від ана
логічних зразків, оони здатні робити фасонні отво
ри глибиною до трьох метрів у зажкооброблюванчх 
матеріалах.

Новий метод обробки металів запатентованим у ря- 
длезропейських країн. . _

На знімку: інженери І. 8. КАНЕВСЬНИЙ і Ю. П, 
РЕДЬКО проводить дослідження з інститутській ла
бораторії. Фото Р. ЄііЕЙКІНА.

СТО ДОРІГ — ОДНА твоя

ПРОФЕСІЯ НА РОКИ
шсіь, швидкість, 
ба за .хвилини, 
З’єднування
розмова
початку 
нашій.
лень.

я но
на обласно- 
телеграфіс- 

в складі

Можливії, 33 ІПШ-АХ об 
ставки доля цих жінох 
склалася б інакше...

— Для мене гелеграфиа 
стрічка завжди була жи
вою. За нею радості і при
крощі, успіхи й невдачі, в 
ній б’ється пульс країни.

З І. А. Власенко 
знайомилася 
му конкурсі 
тів. Вона була 
жюрі. Ветеран праці. Наго
роджена грамотами. На 
телеграфі з 1950-го. Мрія
ла стати радисткою. Не 
вдалося.

— А точніше, — додає, 
— мріяла знайти дорогу, 
яка б-давала радість і на
тхнення, знайти свою спра
ву.

Чи знайшла? Знайшла. 
Тридцяті, два роки працює 
на центральному телегра
фі. Тисячі телеграм. Май
страми стали її учні. І вік 
підійшов пенсійний. Та ке 
може розлучитися з колек
тивом, з роботою, 
воїіа радить 
Що потрібно 
юві? Знання, 
спеціальна 
працелюбність. Крім того, 
люд я піст ь.

Для неї важливо, щоб 
ці риси були в кожної з її 
учениць, щоб і їм робота 
телеграфіста була на ра
дість.

П’ятнадцять років тому 
вперше, 

впер- 
тсле- 
руки 
Сфе-

Бороть- 
секунди, 

абонентів,
з ними, контроль 
розмови, розї-д- 

1 Іередача за?.іов-
А на черзі вже інші 

абоненти. Більше тридцяти 
за ' годину (при нормі 
двадцять -ірії). 1 так день 
у день.

А культура обслугову
вання — це вміння спілку
ватися з людьми. Галині 
Миколаївні щиро дякиоть. 
Скарг немає. Вона завжди 
намагається бути спокій
ною. Навіть коли грубія
нять. Адже хоча і кажуть, 
що абоненти завжди праві, 
вони, обопентн, також різ
ні бувають.

— Трапляються в нашій 
роботі і помилки, — каже 
Гаяна Миколаївна. — А 
іноді замовник «відчитає* 
тільки через те, що в ньо
го поганий настрій. Ось у 
такій ситуації для телефо
ністки головне — спокій, 
витримка. З них починає
ться контакт із людьми.

Мені розповідали випа
док. Дзвонили вночі. Лю
дина у важкому стані. По
трібна термінова кон
сультація професора, у 
якого лікувався хворий, 
Він не знав ні номера те
лефону. ні адреси лікаря; 
відоме було лише місто, де 
той жив. Та все ж телефо
ністкам з бригади Г. М. 
Помазан вдалося допо
могти. А бригадир не ба
чить* * З 4 у цьому нічого осо
бливого.

логічний цикл. Сумлінною 
роботою лаборанта задо
волені в колективі, тож і 
запропонували дівчині 
вступати до Одеського
гехнологічного інститут/. -

З приходом Віри Кулик 
ча комбікормовий зазод 
пожвавилась тут і комсо
мольська робота. Відтоді, 
як її обрали групкомсор- 
гом, частіше почали з'яв
лятися «блискавки», гострі 
сигнали. Комсомольці
стали цікавіше, змістовні
ше проводити своє доз
вілля.

Вистачає турбот у ком
сомолки, і дівчина успіш
но справляється з ними. 
Бо поруч — товариші, на
дійні, уважні, чуйні.

Д. ТАНСЬКИЙ.

На знімку; кра
щий працівник 
Знам’янс ь к о г о 
міжгоспод а р с ь- 
кого
вого 
ранг

— Ко/кск так' би зробив, 
— каже.

Власне, мав би зробити*
Л. ІВДНМЧ.

А ще 
молодшим, 
телеграфіє - 

само собою, 
підготовка,

Г. М. Помазан 
побачила комутатор, 
ше одягла гарнітуру 
фоиістки, взяла в 
з’єднувальний шнур, 
ра зв'язку. її — кілометра
ми не виміряєш. Тут осо
бливу роль відіграють 
ввічливість, щирість,, такт. 
Але й тут є продуктивність 
праці. І тут потрібні впраа-



З вересня 1»81 року

„ДЕРЕВО“ МИРУ
НЛ ПЛАНІ „KPICJIHH

'•

Чорне.мертве місто і над 
цим на жовтому фоні — 
напне: «Ні!» — нейтронній 
бомбі» — такі емблеми не
суть п’ять «кораблів ми- 
ру», які стали на якір на | 
одному з каналів Амстер- І 
дана. На палубі «Дрісті- І 
ни» — флагмана цієї фяо- І 
тнлії — височить незни- ■ 
чанне дерево. 11а його гіл
ках, зроблених з металевих І 
прутів, численні листи і 
телеграми, які були пере
дані на борт за ті десять | 
днів, котрі воно знаходи
лося її рейсі. «Діоди різ
ного віку, не вагайтесь, 
виходьте на боротьбу з 
ядерною загрозою!» — ни
ше у2-річна пані Грау із 
Дююрстеде. «Роззброєння 
— це значить, що матері 
всієї планети можуть не 
боятися за долю своїх ді
тей», — говориться в теле
грамі жительки Вагспіше- 
иа. Ось рожевий паперо
вий голу о, на ньому ли
ше одне слово — «Жит
тя!» А ось карлючки три
річного малюка: «Я не хо
чу боятися, ніколи!;:- Різні 
люди писали листи, котрі 
стали листям «дерева ми
ру», та всіх їх об’єднує 
одне: глибока тривога за 
майбутнє Європи, палке 
прагнення відстояти мир.

Це справді так. Колись, 
багато років тому, Ьіс- 
марк, буцімто оказав, що, 
«коли у світі станеться но
вий потоп, я відправлюсь 
у Голландію, бо там усе 
відбувається на 50 років 
пізніше». Нині подібне ви
словлювання безнадійно 
далеке від істини. Можна 
без перебільшення сказа
ти, що сьогодні саме цп 
невелика західноєвропей
ська країна, що розкину
лася на берегах суворою 
Північного моря, чиє насе
лення не 
мільйонів 
багатьом 
більшим західноєвропейсь
ким державам, приклад 
тою, як треба боротися 
за мир, проти на.иіс.!..- 
над Європою нейтронної і 
ядерної загрози.

Опит громадської дум
ки свідчить, 1ЦО кожний 
другий голландець висту
пає та те, щоб звільнити 
Європу від ядерних ракет. 
Характерно іі те, що саме 
в Голландії були створені, 
уперше в Європі, коміте
ти боротьби проти ней
тронної смерті. -

Так, голландці — і рейс 
миру, котрий завершився 
в Амстердамі, ще раз це 
підтвердив — готові захи- 
шдзтіг своє право па мир, 
на життя з не меншою на
полегливістю і мужністю,

перевищує 1-І 
чоловік, подає 
іншим, куди

ТОКІО СЬОГОДНІ ,
На знімну; столичний район Гіндза. Тут знаходяться всесвітньо відомі 

торгові квартали, ' ** я. .
Фотохроніка ТАКС,

І/ÄW • W?i
і.. •

ГВ і* і »іі і і

протягом сто-ніж вони протягом сто
літь захищали свої греблі 
і дамби від натиску роз
бурханої стихії. Причому

ДУМКА ЧИТАЧА

переможе
«Люди, будьте пиль- 

иовторюємо .МИ

Фучіка,- 
мирові? " 
Півден- 
поси.іаєі

зрозуміти," 
безглуздо 

позиції CU-I 
радчнсь-1 
ініціатив, 1

країн.
американської 
«Поясни ней- 
маніякам, що 
-• цс траур
на всій нашій

слова Юліуса 
Хто загрожує 
Хто бомбардує 
ний Ліван? Хю 
банди в Афганістан? 
Хто озброює Киї ай? Хто
кинув на Хіросіму і На
гасакі атомну бомбу, а 
тепер погрожує планеті 
бомбою нейтронною?

Хіба можна допусти
ти, щоб зграя мілітарис
тів вирішувала долю 
Землі? Пани з Вашінгто- 
па не хочуть 
що з СРСР 
розмовляти з

І ли. Комплекс 
ких мирних

І сконцентрований у Звер
ненні Верховної Ради 

І СРСР «До парламентів
і народів світу», — прик
лад розсудливості могут
ньої держави.

Я хочу мирно навчати
ся. Не сумніваюсь, цьою 

І ж прагнуть діти Амери
ки, Західної Європи, ді
ти всіх країн. Я звер
таюсь до 
ровесниці: 
тронним 
нова війна 
на стрічка 
планеті».

Мир переможе війну! 
Ми клянемося з'міцнюві- 
ти солідарність з молод
дю світу! Ми протне га
вимо заокеанським палі- 

I ям війни наше одностай
не» «Ні — війні! "Миру 

І —мир!»
Ірина ЧЕРЯЧУКІНА. 

характерно, що справа за- 
•исту миру в І о.нлаиди 
набу.та загальнонародного 
характеру. У пін беруть 
участь представники най- 
різноманітніших поглядів 
і політичних партій, від 
комуністів до селянських 
демократів, від пацифіс
тів до радикалів, молодіж
ні, жіночі та інші громад
ські організації, люди різ
ного віку і професій. Все 
це, природно, викликає 
зростаюче роздратування 
V Вашінгтоні і ПАТ О. Ха- 

рактерпо, що у дні, кола 
рейс миру стартував у 
Роттердамі, генеральний 
секретар 11ЛТО Луис, ви
ступаючи по голлаиському 
телебаченню, накинувся з 
лайкою на учасників руху 
за мир і недвозначно ви
магав від керівних кіл 
Голландії «навести поря
док у країні».

— Нині рух за мир, про
ти ядерної небезпеки роз
гортається повсюди, але 
па мою думку, головний 
фронт цієї боротьби - це 
саме країни Західної Єв
ропи, які опинилися в ре
зультаті мілітаристського 
курсу Вашінгтона під осо
бливо серйозною загро
зою, — сказав у бесіді з 
нами Хенк Хукстра, голо
ва Компартії Нідерландів. 
— Аіітнядернлй, аіїтпра- 
кстііий рух у Нідерландах 
виробив і продовжує ви
робляти власні і, як пока
зує досвід, досить ефек- 

форми боротьби 
ядерної загрози, 

сумніватися,

тивні 
проти 
Можна' не 
то ряди цього руху і па
далі поповнюватимуться 
новими людьми, представ
никами різних верств на- 
сення нашої країни, об’єд
наними спільною турбо
тою і мстою — відстояти 
мир, не допустити непо
правного...

ю. КОРНІЛОЗ, 
спецкор ТАРС. 

В. КУЛІШО8, 
власкор АПН.

«НІ!» — НЕЙТРОННІЙ БОМБІ

ТАРС

ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ

,, Молодий

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА
гъ; Т’Л’ЗЖИ.'ИИІ

—• 3 сшор.
З ТЕЛЕ-

Питання 
_______ системи 

підготовки молодих спеціа- 
сільського гос

подарства були обговорені

БЕРЛІН. Агресія півден
ноафриканського расист
ського режиму проти Ан
голи викликає глибоке обу
рення молоді НДР, гово
риться а опублікованій тут 
заяві Спілки вільної ні- 
мецької молоді.

Юнани і дівчата НДР, 
зазначається в документі, 
вимагають негайного при
пинення всіх провокацій 
проти цієї країни, 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 
СИСіЕНН

БУДАПЕШТ, 
вдосконалення 
г.:., .........
лістів для

наЛлІжнародній конферен
ції, яка закрилася в місті 
Кестхеї і а роботі якої 
□злли участь представни
ки 11 країн світу, в тому 
числі Радянського Союзу. 
Вони обмінялися досвідом 
викладання сільськогоспо
дарських наун, відвідали 
ряд вищих навчальних 
закладів УНР, де ведеться 
підготовна молодих надріз 
для сільсьного господар
ства.

Підбито підсумки діяль
ності молодіжних будівель 
них загонів у Угорщині. 
За третій трудовий се
местр угорські студенти, 
а також учні старших кла
сів виконали обсяг робіт 
на суму понад 300 млн. 
форинтів. На будовах кра
їни цього літа працювало 
понад 50 тис. представни
ків молодого покоління 
УНР.

БЕЗНАДІЯ
ЛОНДОН. «Гелер, коли у 

нас немає роботи, нам не
ма чого робити 
світі, Цп країна 
дати нам роботу, 
може нам дати

в цьому 
не може 
вона не 
нічого». 

Цей сповнений скорботи й 
болю лист знайшла на 
сголі мати Шона Гранта. 
Шона і його товариша Гро
ма знайшли через деякий 
час мертвими. Двоє моло
дих людей, яким ще не 
минуло двадцяти років, 
кінчили життя самогубст- 
сом, усвідомивши, що сус
пільство, в якому вони 
н.или, не здатне дати їм не 
тільки роботу, а й навіть 
надії одержати її.

ЛОЗУНГ
БОРОТЬБИ

ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН, 
ротьба проти аійни і 
ии озброєнь

« Бо
готі- 

невіддільна 
від боротьби підростаючо
го покоління за свої демо
кратичні та соціальні пра
ва». Під таким лозунгом 
ведеться підготовна до ма
ніфестації за мир, яка при
урочена ДО річниці .......... -
ну другої світової 
Вона проводиться 
нанням «Молодь — 
гонки озброєне», до

почах- 
війни, 
об’сд- 
проти 
якого 

входять понад 70 громад
ських і молодіжних органі
зацій. «

МІНІМАЛЬНІ

Серед 
армії 

понад 
юнаки 
25 ро- 
ИНИЛИ- 

праці

ШАНСИ
КОПЕНГАГЕН, 

майже 250-тисячноі 
безробітних Данії 
85 тисяч чоловік — 
і діечатд віком до 
нів. Багато з них оп 
ся в черзі на біржі 
зразу ж після закінчення 
школи і мають мінімальні 
шанси для працевлашту
вання. Згідно з офіційни
ми даними, щороку близь
ко третини випускників 
загальноосвітніх шкіл 
ни не можуть дістати 
Готу або місце учня 
виробництві, 

ПРОТЕСТ

ро- 
на

ЙОЗЕФА КАПА
ВІДЕНЬ. Негідну роль 

узяло на себе австрійське 
телебачення. Цей апологет 
гонки озброєнь намагався 
всіляко виправдати стра
хітливу і злочинну зброю — 
нейтронну бомбу, рішення 
про виробництво якої 
прийняла американська 
адміністрація.

З рішучим протестом 
проти нагнітання воєнної 
істерії по австрійському 
телебаченню виступив го
лова молодіжної організа
ції «соціалістична молодь»» 
Австрії Йозеф Кап,

Він сам на 
сцені. Ніяких 
Весь реквізит —• 
на, на яку він сідає. Під
няті руки завмерли над 
уявним роялем. Облич
чя натхненне, він хвилю
ється, вій гранично зібра
ний: зараз, у цю мить, за- 
звучить музика. Напру
ження актора передається 
публіці, зал завмирає. I 
— ось воно! Пальці стрім
ко падають на невидимі 
клавіші, один за одним 
чергуються віртуозні ніс
ся жі, «виконавець» у такт 
«музиці» нестямно розхи
тується на табуретці, омі 
напівзаплющені...

І раптом, ніби опам’я
тавшись, віч обриває 
«гру», зі щирим подивом, 
майже переляком дивить
ся на інструмент, і... робіт-, 
обережний рух, ніби підні
маючи кришку клавіатури. 
Зал озивається реготом, 
котрий не змовкає тепер 
уже де кіпця номера.

Лауреат всесвітніх фес
тивалів молоді і студені із 
у Софії, Берліні і Газаиі 
Олександр Жсромськпй 
показував свою програму 
більш ніж у тридцяти кра
їнах світу, і всюди його 
приймали захоплено.

Актором 
став випадково, 
п’ятдесятих років 
вав старшим 
кафедри 
ковського 
всрсптсту 
вступу на 
культст.

Якось,

порожній 
декорацій, 

табурст-

Жсромськпй 
В кінці 
працю- 

■ "і лаборантом 
геофізики Мос- 

державпого уні- 
і готувався до 

геологічний фз-

І концерту 
МДУ до 
підійшов 

режисер ра- 
Сергій 

Каштелян: 
треба сер-

коикурс 
на роль 
і «Сон 

Жсромсь- 
спробувати і

І

І

повернувшись 
після закінчення польово
го сезону з експедиції, 
Жсромськпй побачив огс- 
лоїпеї'чя: «Будинок куль
тури МДУ приймає бажа
ючих займатися пантомі
мою у гурток-стуХію» .

Із цікавості зазирнув у 
кімнату, побачив юнаків і 
дівчат і вже збирався за
чинити двері, як рантом 
до нього звернувся керів
ник: «Заходьте, будь лас
ка».

— Щб ви, я випадково, 
— злякався Сашко. — але 
зайшов...

Якось після 
для студентів 
Жеромського 
популярний 
дяпської естради 
Андрійович 
«Юначе, вам 
іїозио вчитися».

1965 року Великин те
атр влаштував 
молодих акторів 
Пака у спектаклі 
літньої ночі 
кий вирішне 
був ПРИЙНЯТИЙ у трупу.

Працюючи в театрі, 
Сашко отримав грунтовну 
підготовку, однак творчі 
МОЖЛНВОСї і Жсромськоґо 
шукали іншого втілення.

і коли рік по тому ком
позитор' ІОр і й Са у л ъсь к. і ч 
запросив Сашка до 
естрадної труїш, він знову 
повернувся до пантоміми.

Перший номер — «Де-' 
геіїда про ГІагапіні» — 
успіху не мав. Жеромсь- 
кий замахнувся надто ви
соко, музика великого ком
позитора виявилася псрс- 
коійінвішою від виразних 
засобів молодого актора.

Виникла думка: «А мо
же, знову в геолога? В 22 
роки ще не. пішо...» Щоб 
розвіятися, зайшов у кіно 
на «мультяшки». І, див ія- 
чись на скрап, несподівано 
знайшов те, що шукав.

Увечері перед виступом 
у концертному залі «Ермі
таж» підійшов до Сау.ть- 
ського: «Я дещо приду
мав».

— Робіть, що хочете, —> 
знизав плечима Юрій Сєр- 
•гійович. Очевидно, вій теж

створити ап- 
яаіігоніми. Ідею 

насторожено, 
зи а- 

так.к

вирішив, що актор Же- 
ромськіпі не відбувся. •

Сашко попросив піїчіс- 
та зіграні музичну тему з 
«Білосніжнії» і виконав 
підготовлений ще в клубі 
МДУ епод «Снігоца баба», ’ 
розклавши його за фаза- . 
ми мультиплікаційної 
пластики.

Номер був гаряче прий
нятий. Сеульський його і 
не бачив і прибіг за кулі
си: «Що трапилося?.» До
ладно пояснити Сашко 
не встиг, Юрій Сергійович 
виштовхав його на сцену; 
«Ідіть, повторіть помер. 
Бн чуєте, що робиться в 
залі?»

За 17 років, що минули 
від цього виступу, Жсром- 
ському багато і від душі 
аплодували. Та перші.ті 
оплески звучать у ного 
вухах і досі. Цс було не
сподівано. А коли розібра
тися — закономірно. Тому 
що постійний пошук СВОГО 
творчого обличчя має 
врешті-решт привести до 
успіху.

До Міжнародного фес
тивалю молоді і студентів 
у Софії Жсромськпй під
готував гострий політич
ний номер, спрямований 
проти війни у В’єтнамі,— 
«Паперовий солдатик». 
Він і приніс молодому ак
торові звання лауреата.

Після фестивалю Сашко 
виступав у різних естрад
них колективах і довгі ро
ки — у Московському 
Мюзик-хол лі.

Вільний від виступів час 
цілком віддавав комсо
мольській . роботі: п’ять 
років був секретарем пер
винної організації Рис- 
копцсріу, багато трудився 
в активі Московського 
міськкому комсомолу.

1976 року Сашко запро
понував 
самб.іь 
зустріли 
Глядачі були давно 
ііомі з мистецтвом 
чудових майстрів, як Мар
сель Марсо, клоуи-мім 
Леонід Єнгібаров. Але ці
лий ансамбль... І все ж 
вирішили спробувати.

Відразу виникла проб
лема: де взяти акторі«і? 
«Чистої» пантоміми в 
творчих вузах ■ не навча
ють. А ті, хто вирішив 
присвятити себе цьому 
жанру, виступають на ес
траді з власними номера
ми.

Жсромськпй вирішив 
створити свій ансамбль із 
артистів з високонрофесіо- 
пальною підготовкою, ба
летною або цирковою. 
Пробував спортсменів, За
прошував талановиту мо
лодь із самодіяльності. 
Однак підсумку основу 
труїш склалію люди, які 
прийшли з найближчого 
пантомімі жанру —• хорео
графії. Мова пластики 
збагачувалася новими ви
разними засобами — мімі
кою, акробатикою і на
віть жонглюванням.

П’ять років існує ан
самблі. Жеромського. Це 
сформований колектив з 
різноманітним реперт) а- 
ром, у якому, крім компо
зиції з окремих номерів 
(«Дивацтва міма»), є дра
матургічно цілісні спектак
лі. Такі, як «Буратіпо» — 
казка для дітей і дорос
лих.

Пііні ансамбль готує но
ві спектаклі — «Вино
градна кісточка» і «Коме
діанти»; разом 
’гуртом Софією 
вою Жерсмеькиіі 
сценарій з умовною наз
вою «Великий німий». Це 
історія зародження і роз
відку кінематографа.

В. ПОЗНАНСЬКИЙ. 1

з драма- 
Давидо

пише



Л СИОр ЛГо^годкА комунар** - З вересня 1091 року

Перехідний кубок «Моло
дого комунара» у колективі 
фізкультури Кіровоградсь
кою машинобудівного техні
куму. Ного отримали у де іь 
відкриття обласного фіналу 
викладач фізвпховатгая
М. С. Бпков і його вихованці, 
кандидати у майстри сперту 
з багатоборства 
рій ГОНЧАРУК 
КУШ ПІЛЬ.

Лісовії її масив 
колаївці. Тут 
нроемени.

ГПО Валю
та Сергій

на иономн- 
сгартували

5 і
1 217 і

■ ,,

Березан поздоровив учас
ників змагань з 50-річчям 
Всесоюзного фізкультурно
го комплексу ГПО, і велика 
група кращих багатоборців 
підбігла до щогли, щоб під
няти прапор, серед них ми 
впізнали давніх знайоми*— 
школярів, студентів, робіт
ників і колгоспників, котрі 
вже декілька років підряд 
виступають на обласних 
турнірах і не втрачають лі
дерства. Он до щогли під
ходить вигокий і стрункий 
юнак — Володимир Твер- 
доступ. Ше навчаючись в 
Кіровоградському машино
будівному технікумі, цей 
комсомолець склав залік з 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки за про
грамою ноєого фізкуль
турного комплексу. Потім 
став розрядником, чемпіо- 
нолх міста і області з ба- , 
гатоборства ГПО, виступав 
на республіканських . все
союзних змаганнях. .Тепер 
член збірної команди ди- 
иамівціе країни. Хпопецо 
регулярно тренувався, нині 
у найкращій формі і гото
вий подолати нову висоту.

Ще один «старожил» 
команди Ленінського райо
ну м. Кіровограда — май
стер спорту Наталя Пуда, 
інженер заводу «Червона 
зірка», орієнтувальниця, ту
ристка, краща багатоборка 
свого підприємства А ми
нулорічна чемпіонка області 
Раїєа Маргалер (Знам янсь- 
кий раион) приїхала на зма
гання зі своїм сином Юр
ком, котрий викупатиме у 
першій віковій групі Знає
мо ми й інших «старожи
лів» із цеху бадьорості, які 
прагнуть удосконалювати 
свою майстерність і седуто 
за собою своїх друзів — 
Ніну Борик, Ніну Ізюменко, 
Тамару /Ларщенко, Юрія 
Поворозка, Валерія Донец
ке. Марію Шевченко

А ось нові знайомі. Стар
тував на стометрівці неви
сокий юнак. Р:-вск — і віч 
попереду всіх. Спочатку 
здалося, що іе спринтер, 
котрому доводилось брати 
участь у змаганнях рє-спуб-; 
лікарського ЧИ Й ССЄСОЮЗ- І 
ното масштабу. Однак перед 
фінішем хлопець дещо 
збавив темп, та всеодно — 
11,8 секунди — кращий ре
зультат дня. Вже в секторі 
для метання гранати дізна
юсь, що Сергій Мінгальов 
працює на Олександрійсь
кій фабриці діаграмних па
перів машиністом. Він — 
футболіст. В армії виконав 
норматис кандидата в май
стри з військового трибор
ства.

— У чоботях, з повним 
ЄЛООГ.ДІпЄННЯМ бігти вигір- 
и.гми, звичайно, важче, 
ніж доріжкою стадіону, — 
міркує Сергій. — Однак я 
приводив до фінішу на дов
гих і коротких дистанціях 
першим, бо мав запас сип 
ще зі школи. Тому армійсь
ке життя для мене було

і

легшим, ніж для деяких мо
їх товаришів. І тепер, коли 
йду в жеківський клуб ЮНИХ 
фуіболістів, їм нагадую: 
«Не забувайте — вам до
ведеться одягти гімнастер
ку воїна...»

Робітник, котрий став 
чемпіоном свого підприєм
ства з багатоборства ГПО, 
пропагує фізкультуру і 
спорт ось так — власним 
прикладом і простим сло
вом.

Ще одне знайомство — у 
плавальному басейні
ДЮСШ облспорткомітєту—

А ЛІДИРУВАЛИ в турнірі 
п обидві команди Кіро
вограда. Представники Ле
нінського і КіроЕського ра
йонів впевнено набирали 
очки. Ось Віктор Широких 
нидає гранату за 53-метрі- 
ву відмітку, фінішує на сто
метровій доріжці з резуль
татом 12,4 секунди, а в пла
вальному басейні — 1 хви
лина 20 секунд, під час 
кросу — 9 хвилин С8 се
кунд. Є 126 счок! Іще одне

ли
огляду роботи 
фізкультури по 
женню комплексу 
підсумками другого наарта- 
лу року), то сказав:

— Ми постараємось 
тут бути без програшу.

За словом
дія: Сергій Кушпіль 
із своїм 
Леонідом 
йшли в число 
призерів.

переможцями обласного 
колективів 

впровад- 
ГПО за

і

конкретна 
разом 

одноклубником 
Радіоновим уві- 

«золотих»

Еслодимиром Скворцо-
Він

із 
ЕИМ із Світлосодська. 
виступає у групі багатобор- 
ціе «Фізичне удосконален
ню». Для виконання норма- 
'иву на стометровій водній 
доріжці йому дссить 2 
хвилин і 15 секунд. Сквор
цов фінішує з результатом 
1 хвилина 05,9 секунди.

— Справжній дельфін!— 
чулося з трибуни уболіваль
ників, коли суддя-інформа- 
юр оголосив результат. 
ТОН, ЗАДАНИЙ Володи- 
* миром, підтримали
члени збірної Світловодсь- 
ка—майже всі п жазали ви
сокі і сталі результати. Од
разу можна зробити висно
вок: тренуються еони ціло
річно — на морі, е плаваль
ному басейні. Якби так доб
ре світловодці виступали 
ще й у тирі, на. стадіоні і 
під час кросового забігу в 
лісовому масиві Новомихо- 
лаїаки, то як і в ми
нулі роки, неодмінно були 
б серед призерів усією 
командою А так вони на
брали тільки 471 очко. Це 
більш, як удвоє нижчий по
казник, ніж у багатоборців 

І Ленійсикого району м. Кіро- 
■ аограда (1069 очок), котрі 
очолили турнірну таблицю 
міських колективів. Ще гір
ше за світлободціе виступи
ли спортсмени 
У них 
ЛОВІК 

міста 
очки.
укомплектована 
вими» людьми 
переможцями першості міс
та. Команду довелось виру
чати Олександрові Янчуку, 
голові районної ради ДСТ 
«Локомотив». Цей спорт
смен (один із найстарших у 
команді) зумів набрати 68 
очок. Коли б кожен висту
пив на такому 
м’янці змогли 
слександрійцІЕ,

і боали теж небагато 
(490), однак стали 
призерами.

Знам’янки.
368 очок. Тільки 5 чо- 
з 10 дали команді 
залізничників залікові 
Виходить, ця збірна 

«випадко- 
—тобто не

рівні, зна-
6 обігнати 

котрі на- 
очоч 

третіми

багатоборці у гарній 
дисципліновані,формі, 

скромні.
І вони 

могли.
А ось 

ці раптом 
ганізаторів 
кілька днів 
портували, 
більше значківців, підго
товлених за перше півріччя 
(5616). З такого великого 
загону можна було віді-

«скромно» пере-

добровеличків- 
здивували ор- 

змагань. Ще 
тому вони ра- 

що мають най-

ндиомство
з міцними, сильними і краси 
вими людьми 
час обласного 
шості країни з 
ГПО на призи 
скок правды»

відбулося під 
фіналу пер- 

багатоборства 
«Комсомоль-

сменка з ДоброЕеличківсь- 
хого району вперше взяла 
е руки гвинтівку саме тут, 
під час фіналу області. Де
сятки інших учасників зма
гань чесно признались, що 
вони на старти ГПО вихо
дять від випадку до випад
ку — раз взимку, потім ще 
весною і восени--- ССЬ І ЕСЯ
підготовка. Тож ми з три
вогою підкреслюємо: най
гірше із складанням норма
тивів ГПО саме в шкільних 
колективах фізкультури. І 
нарікання варто адресувати 
не тільки спорткомітетам, а 
передусім районним і місь
ким відділам народної ос
віти. Та й самим учасникам 
змагань, які підвели спої 
колективи, хай буде сором
но. Хто, скажімо, має біль
ше часу для занять у групі 
ГПО — сімейний робітник 
чи 15-річний школяр, котро
го з уроку фізкультури за
прошують ще й на заняття 
у спортивній секції? При
слухайтеся ж до олександ- 
рійця Сергія Мінгальова: 
юних чекають випробуван
ня, і до них треба і готува
тись. То не забувайте про 
комплекс ГПО! Не забувай
те в рік його піввіковою 
ювілею.

У віковій 
ня» найси.п 
Володимир

групі «Фізичне удоскопале:'- 
ьніпшм був Кіровоград«?!;» 
ТВЕРДОСТУЇІ (139 очок).

брати хоч десять найбільш 
здатних до боротьби. Та 
команда району осороми
лась — 92 очка, які вона 
набрала, стали доказом то- 

поназник 
значківців

Світловодця Володимира 
фіном.

СКВОРЦОВА назвали дель

М. ШЕЕЧЖ 
спецкор «Молодого КС-' 
мунара».

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА 
та В. РЕШЕТНИНОВ4.

«Молодой коммунер» —- 

Орган Кировоградского 

©бластного комитета 

ЛИС ДА Украины.

Л» УИРНИШ’НОМ языке

нове ім’я В списку чемпіо
нів Кіровоградщини.

У віковій групі «Сила і 
мужність» виділявся учень 
Кіровоградського машино
будівного технікуму Сергій 
Кушпіль. Він кандидат у май
стри з багатоборства ГПО, 
виступав на республікансь
ких змаганнях авангардівців 
республіки, став там призе
ром. І тепер в Кіровограді, 
він випередив усіх супер
ників. Коли Сергій отриму
вав під час урочистого від
криття турніру кубок «Мо
лодого комунара» (май
бутні машинобудівники ста-

ПАША АДРЕСА:

316050. МСП

м. Кіровоград, 
єул. Луначарського, 36.

БК 04405. I»леке 01Ю7.

А серед команд сільських 
районів впевнено наближа
лись до мети гайворонці. 
Вони хоч і не відзначались 
чемпіонськими якостями, 
але й не збирались програ
вати сильнішим своїм су
перникам — увесь час праг
нули порівнятись з ними і 
при першій же можливості 
випередити. Голова район
ного спорткомітету А. Яло- 
за казав:

, Тільки без хвилювань. 
Тільки зібраність, і ви зумі
єте. У районі змогли ж.

Команду відзначили під 
час відкриття турніру —

го, що якісний 
підгоювлених 
(нагадаємо, що гайворонці 
по масовості другі за доб- 
рСЕеличківцями — 5344
очка) найгірший. БоПнавіть 
посередні багатоборці з ін
ших колективів в особисто
му заліку мали кращі ре
зультати, ніж уся. команда 
Доброьеличківки.

Осоромились і представ
ники Світловодського,
Онуфріївського, Голованіа- 
ського, Кіровоградського 
районів, у яких лише по 2 
—4 багатоборці мали залі
кові оцінки.

Стривожив той факт, що 
представники перших двох 
вікових груп отримали най
більше нулів. І це в той 
час, коли школярі склада
ють залік з початкової вій
ськової підготовки. Наприк
лад, у тирі з п’ятдесяти 14 
—15-річних багатоборців 
лише 4 дали своїм коман
дам залікові очки, решта 
школярів не підтвердила 
нормативу. Тож виникає 
сумнів: а чи складали вза
галі ці «значківці» нормати
ви комплексу ГПО і чи бра
ли участь у змаганнях на 
перших двох етапах — у 
колективах та на районних 
і міських змаганнях? Сумні
ви сумнівами, а судді встано
вили, що, наприклад спорт- -

В. о. редактора
4. РОМАНЮК.

по

Бюро міжнарод
ного МОЛОДІ)« Н О- 
го туризму «Супут
ник» Кіровоградсь
кого обкому комсо
молу пропонує за
манливий круїз
Дніпру з 10 по 23 
вересня і маршру
том Ленінград—Р«і- 
жі з 27 вересня п© 
2 жовтня.

Вартість путівок — 
в залежності від кла
су кают.

По довідки звер
татися в райкоми, 
міськкоми ЛКСМ Ук
раїни і в бюро /між
народного моло
діжного тури з м у 
«С у п у т н и к» ©К 
ЛКСМУ, тел. 7-35-77.

обсяі 0.5 доун

ЇЕЛЕФОІ1И: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46 87; відділу номсомольсвного 
-ГїГ’Гс 2 46 О,АА,ЛУ пропаганди — 

відділу учнівсько) молоді — 
<-ез-35; відділу військово патріотичного 
«ихев. ння та спорту — 2 45-35; відділу 
оГЛР2'«!;ень ~ 2-56 65; фотолабораторії — 
4-45 35; коректорської — 3 6163; нічної 
Редакції — 3 03 53.
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Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
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Компартії України 
м. Кіровоград, вул Глінии, X
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