
РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

ТВОЯ ЖИТТЄВА 
ПОЗИЦІЯ

ЯКОСЬ НЕБУДЕННО ЗВУЧАТЬ ЦІ СЛОВА— 

«ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ». НІ. НІЧОГО СПІЛЬНО

ГО З ПАТЕТИКОЮ, ПИШНОМОВНІСТЮ во- 

11И IIЕ МАЮТЬ. СКОРІШЕ ЦЕ ПОНЯТТЯ АСО-

1 Робочій
У комсомольських організаціях облас 

ті тривають збори з єдиним порядком 
денним «Про роль комсомольських ор
ганізацій у боротьбі за зміцнення трудо
вої дисципліни, скорочення плинності 
кадрів, посилення режиму економії і бе
режливості».
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ЦІЮЄТЬСЯ ЗІ СМІЛИВИМИ ВЧИНКАМИ, 

СИЛЬНИМИ ХАРАКТЕРАМИ, ПРИНЦИПОВІС

ТЮ В БУДЬ-ЯКІЙ СИТУАЦІЇ. І ГІДНА ПОВА

ГИ ТА ЛЮДИНА, ЯКА, ВІДКИНУВШИ УЯВНІ 

МОРАЛЬНІ І МАТЕРІАЛЬНІ ВИГОДИ (УЯВНІ 

ТОМУ, ЩО КОМПРОМІС ІЗ ВЛАСНОЮ СО

ВІСТЮ ЩЕ НІКОМУ ЗАДОВОЛЕННЯ НЕ ПРИ

НОСИВ), ЗАВЖДИ СТОЇТЬ ЗА ІСТИНУ.

Все це так, характер, суть людини найкраще 
пізнається в складних ситуаціях, коли потрібно 
мобілізувати волю, аби не піддатися спокусі піти 
на компроміс. Та чи завжди потрібні «екстремаль
ні» умови для виявлення позиції?

...Комсомольсько-молодіжний колектив у швей
ному цеху Онуфріївського райпобуткомбінагу 
створили в цьому' році. Очолив його Василь Кос
тянтинович' Балакало, а групкомсоргом обрали 
Раїсу Дерев’янко. Комсомольські збори в КМК, 
на яких обговорювали питання зміцнення трудової 
дисципліни, проходили цікаво. Хоч особливих по
рушень дівчата н не допускали, та все ж і керів
ник, і групкомсорг, і швачка Ольга Щербина, і ін
ші виступаючі говорили самокритично, бо в такій 
справі дрібниць бути не може. І тут слово взяла 
Катерина Яцкова: «Все правильно сказано. До
тримання розпорядку робочого дня для нас — го
ловне. Але ж брак іноді трапляється не тому, що 
хтось із нас пізніше прийшов на роботу чи раніше 
пішов на обід. Не секрет, бувають порушення 
технологічної дисципліни. Тож пропоную створи
ти у бригаді комісію но перевірці саме техноло
гічної дисципліни».

Колектив підтримав цю пропозицію, а ранком 
комсомолу схвалив почин швачок.

Що ж тут такого в цій ситуації, в чому виявля
ється життєва позиція? Аде ж могли дівчата прос
то покритикувати самих себе, не допускати більше 
запізнень. Суть у тому, що поняття «дисципліна» 
вони усвідомили в широкому його розумінні, 
Можливо, доведеться членам новосгвореної комі
сії серйозно поговорити зі своїми подругами, ко
ли ті не дотримуватимуться вимог технології. Тоб
то треба буде відкинути всякий компроміс в інте
ресах спільної справи.

Це одна життєва позиція — активна. Уявімо ж 
тепер ось такі комсомольські збори. Розглядають 
персональну справу комсомольця, який зробив 
поганий вчцнок. Слухає він осудливі слова това
ришів, визнає свою провину, а сам крадькома по
зирає у бік друга, з котрим нерозлучний уже не 
один рік. ІЦо ж він скаже? А той мовчить. І ду
має тільки про одне, як школяр, що не вивчив 
урок: хоча б не запропонували йому виступити. 
При голосуванні ьін, звичайно, підніме руку «за» 
покарання, але говорити другові у вічі... І все ж 
він вважає, що стоїть на активній життєвій пози
ції, бо — передовик, раціоналізатор, спортсмен.., 
Досить реальна ситуація.

«Екстремальні» умови для виявлення принцмпо- 
вості? В даному випадку — так. Але хіба важко 
підійти в тролейбусі до молодого чоловіка і по
просити його, щоб вік поступився місцем інвалі
ду? Д'ІЯ цього це потрібні вольові зусилля. Про
сто треба знищити в собі байдужість. А байду
жість — теж позиція, тільки не того гатунку.

Можна з упевненістю твердити, що справа не 
тільки в складності ситуації, а ще й у тому, на
скільки юнак чи дівчина внутрішньо готові піти 
«проти течії», змусити себе дати чбій безпринцип
ності. А чи часто ми говоримо про це па комсо
мольських зборах? Давайте і над цим подумаємо, 

.Є ДВІ життєві позиції. Одна — активна. Це — 
ініціативи, рекорди, словом, усе тс, чим ми, ком
сомольці, пишаємося. Друга — це те. що ми нази
ваємо байдужістю. І маємо боротися з нею не 
тільки на словах.

Третьої позиції немає..,

Перший секретар Ком- 
паніївського райкому 
комсомолу Сергій Бер
ко радиЕ побувати на 
зборах комсомольської 
організації райсільгосп- 
хімії.

— Організація створе
на лише три роки тому, 
але дружна, бойовита, — 
розповідав він. — Ду
маю, що розмова сьо
годні буде цікавою, 
повою.

Збори почалися 
сімнадцятій годині.
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Із доповіді секретаря 
комсомольської органі
зації Володимира ЧЕРЕ- 
ВАЧА:

— Важливе питання 
треба розглянути нам 
сьогодні. Дисциплінова
ність... На мій погляд, це 
— вміння, бажання і 
звичка цінувати свій і 
чужий час. Чи завжди цс 
вдається нам? Давайте 
поміркуємо разом. Ми
нулий рій завершили 
добре. Перевиконали 
план з усіх тєхніко-еко- 
номічних показників. Ли
ше органічних і міне
ральних добрив вивезли 
на поля колгоспів і внес
ли в грунт у півтора раза 
більше, ніж планувало
ся. Велика заслуга в то
му комсомольців. Як 
завжди, добре працюва
ли тракторист Леонід 
Губар, шофери Микола 
Миронченко, Володимир 
Яковенко, Сергій Ми
ронченко і Віктор Глад-
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них. Вмілих, сумлінних 
працівників у нас бага
то. Але, на жаль, допус
кають порушення трудо
вої дисципліни 
/ДОЛЬЦІ 
Василь 
Часто 
можна 
литку.
нас ще й прогули та за
пізнення на роботу. А

комсо-
Віктор Бороноз і 

Чередниченко.' 
у робочий час 

побачити їх напід- 
Трапляються у

робочим часом. Зранку 
«розкачуємося», потім 
близько години витрача- 
гмо на дорогу до об’єк
та. Кілька разів, як пра
цювали у віддалених 
колгоспах району, адмі
ністрація зверталася до 
нас із проханням вийти 
не роботу не о восьмій 
ранку, а на півгодини

« и шше
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все це негативно позна
чається на виробничій 
діяльності. Нагадаю, що 
план січня по заготівлі 
місцевих добрив підпри
ємство не виконало. 
Звичайно, заважали без
доріжжя, низький коефі
цієнт готовності машин
но-тракторного парк/, 
але ж були й випадки 
нашого з вами, товариші 
комсомольці, бєзьідпо- 
еідального ставлення 
роботи.

ВІДПОВІДАТИ
КОЛЕКТИВОМ

ДО

Із виступу Миколи 
МИРОНЧЕНКА, водія ме
ханізованого затоку ро
дючості:

— Я згоден. Не зав
жди дорожимо ми своїм

Ріж

раніше Де там!
А щоденні запізнення? 

Прохідної у нас немає, 
то ж порушники щоран
ку пробираються до сво
їх робочих місць обхід
ними шляхами.

На мою думку, 
вже назріла пори 
йти на бригадний
роботи. Тоді б відпові
дальність за будь-які по
рушення взяв на себе 
колектив, він би ж і ви
ховував. Більш цілеспря
мовано, вимогливо.

давно 
пере- 
мет-’Д

Із виступу Володими
ра ЯКОВЕНКА, шофера*.

Бережливе ставлення 
не тільки до народного 
добра, а й до робочого 
часу повинне стати нор
мою поведінки для кож-

ного із нас. Поки що ж І 
порушників, людей не- І 
сумлінних треба переви
ховувати. Силами гро
мадського впливу, а, як- І 
ціо треба, то й карбсЕВн- І 
цем.

Мене дивує пасивність І 
штабу «Комсомольського І 
прожектора». Це ж тре
ба — жодного рейду, пе- І 
рєвірки з грудня!

Є у мене пропозиція: І 
зобов’язати членів штз- І 
бу «КП» Івана Голові- І 
на і Віру Улановську ви- 1 
являти порушення трудо
вої дисципліни, і не тіль
ки прогули, запізнення 
чи виливки в робочий 
час. А хіба не буває так, І 
що ми починаємо трудо- | 
вий день із обговорення 
нового кінофільму чи 
чергового матчу?.. Його- | 
моніли, розслабились, а 
час, дивись, втрачено 
безповоротно...

Із рішення но?лсомспь- 
ських зборів*.

«Вважати першочерго
вою справою ' комсо
мольців виконання під
вищених виробничих зав- і 
дань. Необхідного для 
цього зростання предук- 

_ тивності праці добитися 
за рахунок підвищення 
трудової і технологічної 
дисципліни, посилення 
режиму економії та бе
режливості.

Штабу «Комсомольсь
кого прожектора» роз
робити план заходіз і 
провести наприкінці лю
того тиждень зміцнення 
трудової дисципліни. 
Разом із групою народ
ного контролю перевіря
ти стан трудової дисцип
ліни у виробничих під
розділах. Матеріали рей
дів висвітлювати у випус
ках «КП» і «блискавках».
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М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Компеніївський район.

З кожним роком зростає 
випуск радіотелевізійної , 
апаратури. Все більше Ті 
в наших квартирах. ! якщо 
якийсь апарат -
ладу, одразу 
в майстерню 
якнайшвидша 
вати. Цим і 
колектив Кіровоградського 
радіотелевізійного ательє 
обласного підприємства 
«Побутрадіотехнікгі», зо
крема, бригада В. П. Пили- 
пениа.

— Побільше б нам таких 
хлопців, як радіотехнік 
Володимир Дороган, — ка
же Валерій Павлович. —. 
Він — нращий серед моло
дих знавець своєї спра ,и. 
Як член штабу «КП» подає 
приклад дисциплінованос
ті. Наполегливо підвищує 
теоретичні знання — заоч
но навчається в Дніпро- 
дзєржинському технолого- 
економічному технікумі. 
Комуністи ательє прийняли 
Володимира кандидатом у 
члени КПРС.

ВИЙШОВ З І 
звертаємося і 

і просимо < 
зідремонту- 
займається

На знімку: Болоди- 
мир ДОРОГАН.

Фото В. ГРН&А, л
І
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НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ
Методичні поради по проведенню 

спеціального заняття «Твій вклад у 
реалізацію Продовольчої програми 
СРСР»
Відповідно до рішень 

III пленуму ЦК ЛКСМ 
України в лютому 1983 
року в мережі комсомоль
ського політиавчання ма
ють відбутися заняття 
«Твій вклад у реалізацію 
Пг.одовольчої програми 
СРСР».

Голозна мета заняття— 
проаналізувати досвід 
участі комсомольців і мо
лоді у виконанні Продо
вольчої програми СРСР, 
допомогти відшукати ре
зерви на кожному робо
чому місці, активізувати 
боротьбу всіх молодих 
трудівників та за -інтенси
фікацію сільського госпо
дарства.

Комсомольським праців
никам необхідно взяти без
посередню участь у підго
товці заняття, визначити 
графіки його проведення, 
побувати і виступити на 
ньому, допомогти комсо
мольським пропагандистам 
зібрати фактичні дані, ма
теріали, що розкривають 
роль молодих трудівників 
у виконанні рішень трав
невого (1982 р.) Пленуму 
ЦК КПРС.

Предметом конкретної, 
ділової розмови має сга- 

ти турбота молодих сіль
ських трудівників, робіт
ників і спеціалістів підпри
ємств і організацій, науко
вих установ про вагомішу 
допомогу селу у підвпщеи-

ііі культури землеробства, 
збільшенні випуску про
дуктів харчування, підви
щення їх якості, впровад
ження комплексної механі
зації виробничих процесів, 
спорудження приміщень 
для зберігання та підпри
ємств по переробці сільсь
когосподарської продукції, 
об’єктів соціального і по
бутового призначення.

У ході занять у ноліт- 
школах і семінарах варто 
глибоко і всебічно проана
лізувати участь слухачів, 
що проживають у сільсь
кій місцевості, в рухах 
«Живеш па селі — знай 
техніку!», «Тваринництво 
— ударна справа комсо
молу», «Комсомол — сіль
ській школі!», «Кормам— 
комсомольську турботу!», 
а також комсомольській 
дворічці по благоустрою і 
механізації ферм.

Найбільше уваги на за
няттях треба приділити 
питанням зміцнений трудо
вої та виробничої дисцип
ліни, формування у ком
сомольців і молоді почуття 
високої відповідальності, 
хазяйського, бережливого 
ставлення до землі, техні
ки корів.

«Малолмм мпмммап» 12 лютого 1983 року

Шістдесят років тому. 
9 лютого 1923 року, з ініці
ативи В. 1. Леніна було 
створено постійну Раду по 
цивільній авіації. Ця дата 
вважається днем засну
вання повітряного транс
порту СРСР. Відтоді що
року всі ми разом з авіа
торами святкуємо День 
Аерофлоту, згадуємо доб
рим словом людей муж
ньої льотної професії.

Небаченого злету набув 
Аерофлот за шість деси- • 
тиліть. Практично немає 
такої галузі народного гос
подарства, яка б не кори
стувалася послугами авіа
ції.

Тільки минулого року, 
приміром, льотчики Кіро
воградського авіапідпри-. 
ємства обробили в долгое-4 
пах і радгоспах області 
понад 1,2 мільйона гекта

рів посівів, що на 1®4 
процента більше, ніж 
1981-го. В цілому ж вони 
здійснюють майже полови
ну запального обсягу ро
біт по внесению мінераль
них добрив і більшість ро-. 
біт — по хімічному захис
ту рослин від шкідників. І 
це переважно па таких 
площах, де наземній тех
ніці потрібні набагато 
більші строки, а іноді во
на й зовсім безсила/ Відо
мо ж, що підживлення 
озимої шненнці ранньої 
весни, коли ще земля во
лога, забезпечує додаткові 
2—3 центнери зерна па 
кожному гектарі лану.

.Дев’ять кіровоградських 
комсомольсько - молодіж
них екіпажів сільськогос
подарської авіації працю
вали минулого року па 
полях нашої області. Від
чутну допомогу надали во
ші землеробам Узбекиста
ну та Казахстану. В Біло
русії, а також у Болгарії 
та Німецькій Демократич
ній Республіці гідно пред
ставляли наш колектив і 
весь Аерофлот члени екіпа
жу, який став перемож
цем соціалістичного зма
гання па честі. 60-річчя 
СРСР серед КМК авіанід- 
приємства. А його коман
дир — кавалер ордена 
Дружби народів, делегат 
XXIV з’їзду комсомолу 
України Валерій Чішга- 
рьов за успіхи в праці на 
території НДР був удосто
єний нагороди братньої 
країни — медалі Артура 
Беккера, якою там відана-

ЗАВТРА -—
ДЕНЬ АЕРОФЛОТІ

чають кращих молодиц 
трудівників.

І все ж для’ більшості З 
нас Аерофлот — це пасам- 
перед пасажирський трщь 
спорт. Зайнявши місце у 
комфортаКельном у салоні 
.літака, ми потрапляєм^ 
під опіку бортпроводниц^ 
Серед бортпроводниц!. —. 
чимало молодих працівни
ків, завжди привітних, го
тових прийти на допомогу 
пасажирові. Тільки подяки 
на рахунку стюардеси де
путата Кіровської м. Кі
ровограда районної Ради 
народних депутатів Лілії 
Одиоеум, яку визнано 
кращою за професією. Се
ред молодих других піло
тів найвищих показників у 
роботі добивається член 
екіпажу одного з Як-40 
Олександр Макаров.

Майже двісті спілчан 
трудяіься в авіапід- 
пГдпрік-мстві. двадця і ь 
комсомольсько - молодіж
них колективів. Всі вони 
можу і ь пишатися. здобу г- 
камн кіровоградських авіа
торі!?, досягнутих ЮВІ.ТсТ- 
пого року, коли значно 
зросли продуктивність 
праці, обсяг перевезень 
пасажирів, допомога хлі
боробам. Диспетчер по 
управлінню повітряним 
рухом Олександр Кова
льов. авіатехнік Віктор Ба- 
каиьов, члени КМІ< авії- 
прнємсгві двадцять
технічної бази (керівник 
І. 10. Драбешок, групком- 
сорг А. Юрченко) лідиру
ють у змаганні тих, хгэ 

, па землі забезпечує- нор
мальні польоти.

3. КАРПЕНКО.
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Я> АСИЛЬ Олександрович
Сухомлинський під

креслював, що а дошкіль
ному та молодшому 
шкільному віці проходить 
формування характеру, 
мислення, мози людини. 
Цим він вказав на необ
хідність серйозної, ціле
спрямованої роботи по 
всебічному розвитку осо
бистості з раннього дитин
ства. -

»1

колективу 
середньої 

В. О. Сухо-

Заклик киян включитись 
у рух «Початковій ланці 
загальноосвітньої' школи 
—• високий рівень навч лі
ня та комуністичного вихо
вання!» дає новий імпульс 
до вдосконалення роботи 
педагогічного 
Павли ської 
школи імені 
млинського.

Проаналізувавши свою 
роботу, ми виявили резер
ви для її поліпшення. У 
нашому шкільному містеч
ку малятам віддано один 
із кращих корпусів. Але 
класи-кабінети необхідно 
було переобладнати для 

. організації роботи на су
часному рівні.. У деяких 
класах парти замінили 
більш зручними, замість 
старої дошки повісили но
ву, магнітну, обновили 
стенди, переглянули есте
тичне оформлення всього 
корпусу.

Нагромаджений за бага
то років дидактичний ма
теріал вимагав нової сис
тематизації. Почали об
новляти фонотеку, діатеку, 
каталог методичної і нау
ково-педагогічної літеоа- 

Й тур
Серйозна розмова від- 

| булась/на засіданні шкіль-

якість знань і 
учнів.
— навчити шко-

ного методичного об’єд
нання про проблеми, які 
необхідно вирішити, щоб 
поліпшити 
виховання

Головне 
ляріа вчитися, виховати у 
них прагнення працювати 
самостійно. Щоб досягти 
цього, нам доводиться ще 
і ще раз аналізувати ко
жен урок, шукати нові 
форми пробудження □ ді

. І®
тей інтересу до знань.

Як зробити, щоб цифри, 
приміром, стали цікавими?

Ось у ’ гості до дітей 
приходить Незнайко. Урок 
математики перетворює
ться в захоплююче зма
гання: хто швидше полі
чить, хто знайде найбільш 
раціональний шлях розв’я
зання задачі. І хзаг.ькові- 
Незнайку нізащо не випе
редити дітей, адже їм до
помагає кмітливість і 
знання правил.

Гра — невід'ємний ком
понент уроку. Вона 
магає активізувати 
вальну діяльність 
найелабкіших учнів.

Ефективність уроку.зро
стає, коли ми використову
ємо технічні засоби нав
чання. Особливо велику 
допомогу надає 
шкільний телецентр. І 
тель може за/лозити 
трібний відеозапис на 
жен момент уроку, 
приклад, проводиться бе
сіда про різні професії. 
На екрані телевізора шко
лярі бачать роботу трак
ториста, доярки, комбай
нера, медсестри, шофера, 
тваринників. Переконливо 
говорять школярі про 
важливість і необхідність

допо- 
пізна- 
нззігь

нам 
Вчи- 
по- 
ко- 
На-

СЬОГОДНІ, шановні читачі, з нашій газеті прем’єра 
рубрики «Спадкоємці Сухомлинського».

Ім’я Василя Олександровича Сухомлимсьиого — ви
датного педагога, члена кореспондента Академії пе
дагогічних наук СРСР, Героя Соціалістичної Праці 
знають не тільки в нашій країні, а й далеко за її 
межами. Його книги перевидаються збільшеними 
тиражами і перекладаються на десятки моз світу.

У матеріалах під новою рубрикою ми будемо по
казувати, як втілюються в життя ідеї педагога-зем
ляка, як вони допомагають у становленні молодого 
вчителя, як впливають на навчання і виховання уч
ні».

Надаємо слово педагогові зі школи 3. О. Сухо- 
млинського, вчителю-методисту депутату Верхозної 
Ради УРСР, кавалору ордена Трудового Черзомого 
Прапора Катерині Маркізні ЖАЛЕННО.

сили, знає, 
втома», — 

. Сухомлин- 
прекрасній 
віддаю ді-

професій своїх батьків, 
адже зони не раз самі до
помагали батькозі з полі 
чи мамі на фермі.

Праця органічно вхо
дить у життя сільської ди
тини. Тому хлопчики І дів- 
чатка і в школі з задозо- 
ленням займаються розве
денням кролів, годують 
голубів, вирощують хліб 
на навчально-дослідній ді
лянці.

«Почуття радості до
ступне лише тому, хто аміс 
напружувати < 
що таке піт і 
відзначав В. О. 
ський у своїй 
книзі «Серце 
тям».

Чітко усвідомлюючи 
свою відповідальність пе
ред прийдешніми поколін
нями, ми 
тей бути 
чесними, 
мудрими, 
НИМИ.

Багато років функціонує 
у кас «школа радості», 
створена 8. С. Сухомги.ч- 
ським. Ми уважно еизча- 
ємо індивідуальні особли
вості кожної дитини, її 
духовний езіт. Уроки мис
лення, які ми проводимо 
серед- природи, допомага

вчимо наших ді- 
працьсвитими і 
бережливими і 

добрими і ВДИ‘|-

казках, де 
торжествує

но завжди 
дитини дз

серце 
про їх

ють виробляти у школяріа 
елементарне розуміння 
причинно - наслідкоеих 
зв’язків, взаємодії Живої 
та неживої природи.

У спілкуванні з оточую
чим світом розвиваються 
розум, фантазія дітей, на
роджується яскраве об
разне слово. Діти відчува
ють радість сід маленьких 
відкриттів у 
обов’язково 
добро.

Звичайно, 
різний шлях 
знань. На жаль, інколи до
ма учні бачать зовсім не 
те, про що дізнаються в 
школі. Такі діти з першу 
чергу хвилюють 
педагогів, думки 
долю не дають спати но
чами.

Подібні проблеми ми 
розглядаємо на психоло- 
го-педагогічному семінарі. 
Колективна думка допома
гає знайти найбільш опти
мальні шляхи їх вирішен
ня. У нашій школі нині 
працює педагогічна лабо
раторія. Під керівництвом 
директора школи канди
дата педагогічних наук 
Г. К. Настасьсза проводи
ться експеримент, зміст 
якого полягає в тому, ш,об 
з найбільшою користю 
для здоров’я учнів норма
лізувати роботу початко
вих класів з продовже
ним дмем.

половину дня 
три уроки по 
Заняття з му-

У першу 
проводимо 
35 хвилин, 
зики, трудового навчання, 
фізкультури, образотвор
чого ^листецтва перено
сяться на другу половину 
дня. їх проводять учителі- 
предметники. Збільшені 
перерви, прогулянки піс
ля обіду позитивно впли
гають на стан здоров’я 
учнів, залишають час для 
занять за інтересами.

Ми підтримуємо тісні 
зв’язки з Кіровоградсь
ким педагогічним інститу
том, обласним інститутом 
удосконалення вчителів. 
Методисти і викладачі — 
часті і ості на наших уро
ках. Спільне засідання пе
дагогічної ради Пазлись- 
кої середньої школи, ка
федри исихолого-педаю- 
гічних і філологічних дис
циплін та обласного ін
ституту удосконалення 
вчителів допомогло тіс
ніше пов’язати науку з 
практикою, спільними зу-’ 
силлями вирішити ряд пи
тань, пов’язаних з робо
тою за вдосконаленими 
програмами.

Велику увагу приділяємо 
роботі з молодими вчите
лями. В школі передового 
досвіду вчитель-наставнчк 
поредає їм усе краще, 
чим він сам оволодів за 
багато років трудобої ді
яльності. Стало традицією, 
що перше заняття почина
ється з музею В. О. Сухо- 
млинськсго, де педагог- 
початкіоець торкається’ до 
ви іонів сучасної науки, 
осягає закони високої ви
могливості перш за все 
до самого себе.

Василь Олександрович 
Сухомлинський продовжує 
брати участь у всіх наших 
справах. Його велике сер
це, віддане дітям,’ постій
но »кличе до пошуку.

К. ЖАЛЕННО, 
учитсль-методист Пав- 
лиської CUJ імені 8. О. 
Сухомпинськогэ, депу
тат Зерхозної Ради 
УРСР.
ОнуфрІївсЬКий
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УРОК ПРАЦІ!

йшла мова на чергових 
комсомольських оборам 
СНІ № 6 м. Олександрії.

Радують підсумки »робо
ти на полях колгоспу «Ле
нінським шляхом» ссар- 
шок.тасііііків.- У таборі пра
ці і відпочинку «ІОиіеп.» 
вони трудяться під керів
ництвом секретаря парг- 
бюро середньої шкели № Б 
м. Олександрії вчителя 
фізвнховашія Валентина 
Василівни Мережко.

За дві зміни табірного 
життя у колгоспному саду 
та в овочівничій бригаді 
вироблено п'ять тисяч лю
дино-днів. Коли настала 
пора збирання врожаю, і;о- 
леитив інколи негайно 
включився в цю важливу 
справу. Приміром, учні зі
брали буряки з площі 25 
гектарів, десятки центнерів 
цибулі, моркви, картоплі, 
20 тонн яблук, - зробивши 
вагомий внесок у виконан
ня Продовольчої програми 
СРСР.

. На загальпошкільних 
комсомольських зборах 
обговорили питання орга
нізації майбутньої трудо
вої чверті. Комсомольці 
одностайно вирішили про
довжити працю у підшеф
них колгоспах «Ленінсь
ким шляхом» та імені В. І. 
Леніна Олександрійського 
району.

Вони зобов'язалися в 
колгоспі еЛейінськ.і я 
піляХ'омг доглядати ' і зі
брати кормові буряк і па 
площі ЗО гектарів. ; ййбу- 
лю, моркву, помідорі!.

Такі ж завдання впкоил- 
ІОТЬ ІОНІ ПОМІЧНИК)! сільсь
ких трудівників і в госпо
дарстві імені Леніна.

Колектив інколи підтри
мує тісні зв'язки 3 ІІІДиІсф- 
ННМ ПІДПРИЄМСТВОМ — 
Олександрійським залоДО-1 
гірського воску, яке Міс 
підсобне господарство Тут 
КОМСОМОЛЬЦІ взялися ВИ
РОСТИТИ і зібрати кукуруд
зу на іО-гектарній ділянці-

Л. КАРПНА, 
вчителька.

м. Олександрія.
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ДУМКА ЧИТАЧА

Стаття «Спорідність 
душ», надрукована в 
«Молодому комунарі» 4 
грудня 1982 року, схви
лювала мене до глибшії! 
душі. Думаю, ЩО вона 
нікого не залишила бай
дужим, адже йдеться 
про людську гідність і 
порядність, про почут
тя обов’язку ОДНІЄЇ лю
дини перед іншою. Дуже 
прикро за таких жінок, 
які не дорожать кохан
ням, своєю честю.

Федір Петрович про
жив з Катею двадцять 
три роки. І весь час хо
вала своє справжнє об
личчя, лицемірила, бреха
ла. Вона зрадила чолові
ка, коли той тяжко за
хворів. Кинула, як кида
ють боягузи, злякавшись 

• труднощів.
Я багато днів і ночей 

провів у лікарнях і пере
ніс кілька складних опе
рацій. Чув від людей про

«Моєму малюкові 8 місяців. Чи маю я право 
користуватися пільгами, передбаченими новим по
ложенням про догляд за дитиною до досягнення 
нею одного року? Можливо, ці правила поиіирю- 
юіься лише на матерів, діти яких народилися 
після І листопада?

Л. ОЛІЙНИК, 
жителька с. Аджамки. 

Кіровоградський район».
Прокоментувати 

лист ми 
слектора 
ального 
облвиконкому 
Бабича.

Відповідно до поста
нов ЦК І\ПРС і 'Ради 
Міністрів СРСР від 22 
січня 1981 року «Про за
ходи щодо посилення 
державної допомоги сі
м’ям. які мають дітей» 
та Ради Міністрів СРСР 
і ВЦРПС від 2 вересня 
1981 року «Про порядок 
запровадження частково 
оплачуваної відпустки 
по догляду за дитиною 
до досягнення нею віку 
одного року та інших за
ходів щодо посилення 
державної допомоги сі
м’ям, які мають дітей», 
право на частково опла
чувану відпустку до до
сягнення дитиною одно
го року мають: працюю
чі матері, в т. ч. жінкп- 
колгоспннці, які мають 
загальний трудовий 
стаж не менше одного 
року, і жіпки-матері, які 
навчаються з відривом 
від виробництва у вузах, 
технікумах, ПТУ, неза-

цей 
попросили Ін- 
відді.чу соц
забезпечення 

Анатолія

Спочатку па сцені -діють . 
люди. Принц знайомиться 
з .Білосніжною і закоху
ється в неї. Зла королева 
має намір навіки позбути
ся закупної спадкоємниці 
престолу. Найбільша лють 
сповнює її, коли чарівне 
люстерко визнає Білосіііж-- 
ку значно красивішою від Художні керівники посга- 
ш5ї. «Зниіціітііі» — отри
мує наказ придворний 
мисливець. Та не зміг ста
рий позбавити життя .таку 
чарівну дівчинку. Серед 
густих лісових хащ Біло- 
сніжка зустрічається з 
добрими гномами.

Так починається спек-

’КЛУБ МОЛОДОЇ СІМ'Ї"

-«Молодий комунар»

через 
частіше 

заиня- 
сгірагз-

випадки. коли дружини 
залишають чоловіків-ін
валідів. Але то одиниці, 
більшість із них вірно 
йдуть поруч, допомага
ють долати перешкоди, . 
розділяють біль і радість 
близької людини. Хвала 
таким жінкам, які бо
рються за своє нелегке 
життя!

Я не згодний з автором 
згаданої статті, який 
змінив прізвища людей, 
про яких розповів. На 
мою думку, хай кожен 
знає їх в обличчя, хай 
вклоняються зустрічні 
доброті, чесності, відвер
тості, хай ненавидять ли
цемірство...

О. РЯБОШДПКА.
м. Знам’янка.

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ---------- ------

допомога 
дитиною 

одного

лежпо від трудового ста
жу.

Право на одержання 
додаткової відпустки до 
досягнення дитиною пів
тора року надається ма
терям (колгоспницям та
кож) без збереження за
робітної плати.

Оплачувана 
по догляд}’ за 
до досягнення 
року виплачується па те
риторії УРСР у розмірі 
35 карбованців на місяць. 
Запроваджено її з 1 ли
стопада 1982 року.

Отже, Людмило, з 1 
листопада минулого року 
до досягнення твоєю ди
тиною одного року ти 
одержуватимеш грошову 
допомогу в розмірі 35 
карбованців, попередньо 
подавши заяву па ім’я 
адміністрації за місцем 
твоєї роботи. Таким же 
чином ти можеш скори
статися й правом на 
одержання • додаткової 
відпустки без збережен
ня заробітної плати до 
досягнення дитиною пів
тора року.,

А. БА5ИЧ,

І Г1І0- 
Іуазк.і

такль «Білосніжна 
ми» за мотивами 
братів Грімм, який поста
вив для дітей Кіровоград
ський театр ляльок. Автор 
сценарію — К. Вассар. 
Постановку здійснили ре
жисер Г. Мпкнтянськпн та 
художник М. Гримчук.

ПОВЕН — головний режи
сер театру О. Тіктіїїер та 
заслужений працівник 
культури УРСР В. Оста
пенко.

Твір написано давно, 
але він не втратив своєї 
актуальності й сьогодні. 
Казка ставить за мсту —

Кому З ЖІНОК не при
ємно бачити свого чоло
віка у біленькому фар
тушку, коли він біля пли
ти з виглядом знавця 
куштує на смак запаш
ний борщ або розкачує 
на сголі корж тіста для 
пельменів?

Мабуть, саме 
бажання жінок 
бачити чоловіків 
тими домашніми 
ми при новоукраїясько- 
му Палаці культури 
«'Ювілейний» створено у 
1980 році ««Клуб моло
дої сім’ї».

Засідання його відбу
ваються раз у квартал. 
Перед цим рада клубу 
(до неї входить десять 
чоловік) під керівницт
вом завідуючої район
ним бюро ЗАГС Н. Я. 
!щенко вирішує, які про
блеми мають обговорю
ватися під час зустрічі. 
Потім розповсюджують
ся запрошення 
пар, подружній 
яких менший 3 років. Не 
було випадку, щоб хтось 
відмовився прийти на зу
стріч.

Перед присутніми ви
ступають лікарі, юристи, 
педагоги: роз’яснюють
документи партії та уря
ду, що стосуються сім’ї.

Кілька разів на засі
дання запрошували му
зичного працівника дит
садка Катерину Мамали
гу. Вона розучувала з 
татами і мамами (у тому 
числі і з майбутніми) ди
тячі пісеньки, віршики. 
Потім організовувалися 
конкурси на краще вико
нання колискових.

серед 
стаж

«

ДОРОГОЮ ЩАСТЯ. Фотоетюд В. ГРИБА.

ь

РЕЗОНАНС

виховати у дитини потре
бу робити , людям добро, 
відгукуватись на чуже го
ре, відчувати плече друга.

У постановці взяли 
участь три дебютанти — 
В. Юрченко (Білосніжна)-, 
М. Полонська (Королева) 
та О. Тіктінер. Головний 
режисер виконав три ролі 
— принца, мисливця і гно
ма-паникера.

Паркетні ляльки досить 
органічно вписалися у за
гальну канву спектаклю. 
Людина, яка з’являється 
перед глядачем па повен 
зріст не привертає до се
бе уваги. Головна дійова

Найцікавіше тут про
ходять змагання кухарів. 
Готувати стрази доруча
ють переважно чолові
кам. Жінки ж тим часом 
переглядають кіно
фільм, який спеціально 
добирається по темаїи- 
ці вечора. Потім усі по
вертаються в зал і почи
нають пригощатися. Ін
коли страва буває пере
соленою, ала жінки ні з 
якому разі не висловлю
ють свого незадоволен
ня, адже це ще раз під
тверджує, що чоловіки 
їх кохають (існує в на
роді така прикмета). Де
кому попадаються варе
ники з сіллю — цз вже 
сюрпризи.

Трапляється що жінки 
допомагають своїм чоло
вікам. Скажімо, чоловік 
із зав’язаними очима 
складає м’ясорубку, а 
жінка навпомацки пере
носить Зід одного стіль
ця до іншого запчастини 
до неї.

Якщо на час засідання 
клубу у когось припадає 
день народження або 
річниця весілля, подруж
жя вітають, дарують аль
боми «Літопис сім’ї», 
ерертушки, косинки.
Учасники вечора зали
шають на цих речах свої 
підписи на добру згадку.

Нозоукраїнці визнали: 
дуже добре, що райком 
комсомолу 
районним 
приділяють 
сім’ям стільки уваги.

В. АФАНАС1ЄНКО, 
кор. «Молодого ко
мунара».
м. Ноаоукраїнка.

спільно з 
бюро ЗАГС 

молодим

особа — лялька. Просто
душний, веселий, товарись
кий характер казкових ге
роїв полонить глядачів. 
Гноми діють всі одночас
но. Особливо добре вдали
ся ролі Простака (Т. Оса
уленко) та . Весельчака 
(В. Гнатіск).

Ляльки, декорації та 
реквізит виготовили Ф. Бу- 
таві, В. Ірха, Г. Радченко, 
Н. Корнілова, Л. Соколов- 
ська. Декорація — це про
сті куби, па зразок дитя
чих, на яких намальовано 
частники різних малюнків. 
При потребі з них легко 
можна скласти королівсь
кий палац, хатину томів 
чи лісові чагарники.

■ Коли гноми виявили, що 
в їхній хатинці хтось по-

РГАНІЗОБАНО прохо- 
ДИТЬ у Св'.ТЛОВОДСЬКІЙ 

міській організації
ДТСААФ традиційний мі
сячник оборонно-лласозої 
роботи, присвячений 65-й 
річниці Радянської Армії 
і Зійськово-Морського 
Флоту Колишні фронто
вики, офіцери запасу і у 
відставці виступають на 
підприємствах, у школах, 
колгоспе?, розповідаючи 
про бої, про мужність, і 
відвагу радянських людей 
у боротьбі з німецько-фа
шистськими загарбниками, 
закликають юнаків та дів
чат бути гідною зміною 
ветеранам.

ТРИВАЄ
ЗСЕСОЮЗНИЙ

МІСЯЧНИК
ОБОРОННО- 

МАСОВОЇ РОБОТИ

З ВЕТЕРАНАМИ
Справжніми ентузіаста

ми оборонно-масової ро
боти зарекомендували се
бе М. Д. Шевченко. П. М. 
Махно, В. С^. Ьіляєз.

У ці дні особливо люд
но у спортивно-технічному 
клубі ДТСААФ, де юнаки 
вчаться на курсах шофе
рів, мотоциклістів, бульдо
зеристів. Для них прочи
тані лекції «В. І. Ленін, 
КПРС про захист соціаліс
тичної Вітчизни», «XXV! 
з’їзд КПРС про зміцнення 
обороноздатності країни, 
підвищення бойового по
тенціалу Радянських
Збройних Сил», «Радянсэ- 
к« Збройні Сили — могут
ній фактор миру і безпе
ки, надійний засіб прибор
кання агресивних сил». З 
лекціями перед допризов
никами виступили офіцери 
запасу В. Ю. Пітомець, 
В В. Соболев, І. М. Доро- 
нін.

Хороший дарунок отри
мали дтсаафівці виробни
чого об’єднання. «Дяіпро- 
енергобудіндустрія». Цими 
днями на головному під
приємстві гостинно відчи
нив двері зразковий стрі
лецький тир. У споруджен
ні його брали активну 
участь молоді виробнич
ники. I одразу тут поча
лись змагання. А на заво- . 
ді «Буддеталь» відкрито 
пневматичний тир.

На черзі — турнір з ку
льової стрільби на кубок 
пам’яті нашого земляна 
Героя Радянського Союзу 
І. Н. Конька. Майстерністю 
мірятимуться і автомоде- 
лісти, радисти.

У дні місячника оборон
но-масової роботи багато 
юнаків і дівчат залучено 
до оборонно-спортивної 
роботи, складання норма
тивів комплексу ГПО.

М. ВЄНЦКОЗСЬКИЙ, 
зазідуючий позаштат
ним відділом оргма- 
сової роботи і війсь
ково - патріотичного 
виховання * Сзітяовод- 
ського міського комі
тету ДТСААФ.

селився, у залі прошепо
тіли: «Зараз буде найціка
віше». Зз мить у одного 
гнома від переляку засми
кався ніс, у іншого підня
лося иа голові волосся дц- 
бом. третій втягнув голову 
в плечі.

Органічно поєднуються 
з усіма компонентами піс
ні та музика 
оформлення О. 
ва).

Не можна не 
про недоліки. Ще 
впевнено почуває 
сцені В. Юрченко Не до
сить чітко відтворено об
рази жорстокої королеві!, 
деякі сцени трохи затягну
то. Загалом же спектакль 
з охотою дивляться діти.

z

(музич не 
Діордіє-

сказати і 
не зовсі м 

себе на

3. САЗРАНСЬКИЙ.

З стор.

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

ХРОНІЧНИМ
/

а-
поса і 'майже 

виділеннями, 
цементі

НЕЖИТЬ
Хронічний нежить харак

теризується тривалим 
кладаиням 
постій ними 
При хронічно.м} 
слизова оболонка носа но- 
сгіііііо набрякає. Хронічний 
цежбїье першим з найчас
тіших ускладнень гостро
го нежитю (особливо при 
неправильному лікуванні).

Крім того, до хронічного 
нежнттю призводить та
кож ряд інших факторів, 
наприклад, робота у ц»а.р- 
форовій, цементній вугіль
ній промисловеє®; вдихан
ня (хромового та свинце- 
вого пилу, пари цпику."фос
фору, сірки, ртуті, бензину; 
газоподібних речовин — 
сірководню, аміаку, хлору 
тощо), а також робота з 
цехах, де різкЬ змінюється 
температур:.-. Часто на 
хронічні!!! ІІСЖИТЬ ХВОріїОЧ!*' 
курці.

ІІр.ІЧИїІЬЛ) хронічнім» 
нежитю можуть оутп і за
гальні захворювання ор. а- 

' пів, зокрема, серця, і судин 
(розлад кровообігу із за
стійними явищами крові), 
легень (туберкульоз, емфі
зема, бронхіти, астма та 
інші). Розвивається не
жить також завдяки три- . 
валому подразненню сли
зової оболонки носа за
пальнії'.! секретом, що ви
цвітає з придаткових по
рожніш носа або запаль
ної глоткової залози (аде
ноїди). Виділення можуть 
бути зодчі.ими, іноді не
значними, а школи їх бу
ває зовсім мало, і воші за
сихають, утворюючи і;ір? н. 
Втрачається нюх і знижу
ються хмакбві відчуття, 
хворі скаржаться на го
ловним біль. При закладе
ному носі змінюється мо
ва — з’являються гугня
вість. Лікування хронічно
го нежитю передусім по
лягає в усуненні причті, 
що викликають його. Якщо 
захворювання набуло тяж
кої форми, вдаються до 
медика ментозпого лі к у-

• вапняна нерідко н до хі
рургічного. Особливу ува
гу необхідно ------ ■’
очищенню 
повітря і 
житлових 
передусім 
вентиляції, 
лярпо митії 
у мешканців 
з’являється захворюваиіщ 
иа нежить, необхідно ізо
лювати хзорого з мет«ю 
запобігання поширення за
хворювання. Якщо хворо
го ізолювати неможливо, 
кого ліжко необхідно від
городити ширмою, виділи
ти ДЛЯ НЬОГО окремії!! по
суд, рушник і миску для 
полоскання. Треба не до
пускати спілкування хво
рого із здоровими. Слід па
м’ятати, що мікроби, які 
спричиняють гострий не
жить, переносяться від од
нієї ЛЮДИНІ! до іншої че
рез чхання, під час ро.:- 

” мови. Дуже важливим у 
профілактиці є загартуван
ня (ранкова гімнастйкі з 
наступним обливанням гі
да холодною водою, розти
рання шкіри вологим рун - 
пиком, повітряні й сонячні 
ванни, гімнастика, спорт, 
туризм), а також дотри
мання режиму харчування, 
сну й відпочинку. Реко
мендується приймати віта
мін С.

При захворюванні негай
но звертайтесь до лікаря, 
пам'ятайте мудру народ
ну приказку: «Лікуй легку 
хворобу, поки вона тяж
кою не стала*.

П. КОВАЯЬ, 
лікар першої міської 
Лікарні.

. м. Кіровоград.

приділяти 
знезараженню 
громадських і 
приміщений?:, 
з допомого.;» 

треба її регу- 
підлогу. Коли 

гуртожитку

І
З



4 стор. «Молодий комунар» 12 лютого 1983 року

2.

О
НАЗУСТРІЧ СПАРТАКІАДІ

Майстрів
готувати 
ніде

Кілька слів про деякі 
цифри в звітах. У колекти
вах фізкультури, що об’єд
нує райрада «Колоса», 
4100 членів добровільного 
сільського спортивного то
вариства. І всі еони (так

ний зал Устинівської се
редньої школи. Було при
ємно почути, що вдень тут 
тренуються школярі, а піс
ля уроків в залі може 
зробити «розминку» кож
ний бажаючий, 
лі десятирічки
ли електрика 
електромережі 
Качину і його брата Вікто
ра, механізатора колгоспу 
імені Кірова Володимира 
Мощицького, робітників 
міжколгоспбуду, лікарів 
районної лікарні, членів

дорський уже не 
районній нараді 
«Коли будуєш 
культури, то там 
спортзал, спортивні кімна
ти, шаховий клуб. А поруч 
— спортивні майданчики, 
тир». Це, мабуть, тому,

на о^ній 
твердив: 
будинок 

має бути

ФУТБОЛ

У спортза- 
ми зустрі-

районної що сам Степан Мар’яно- 
Г ригорія

Перші

ЗБІРНІ ПРИЇДУТЬ
З 4 по О травня тривати

муть футбольні турніри, 
результати ’ яких входять 
до заліку VIII літньої Спар
такіади УРСР. У них візь
муть участь гравці 1963— 
1965 років народження 
всіх областей республіки 
(крім Сумської) та міста 
Києва. 1 цс дозволить ви
значити, де наіікращс пра
цюють з молоддю, готуючи 
резерв командам майстрів.

.----- ----------- четвертої

вич підтримує добру спор
тивну форму, хоч і зайня
тий неабияк. Недавно в 
складі збірної фабрики з 
багатоборства ГПО він ви
ступав на районних зма
ганнях. На вогневому р?-

випробування
Ігри команд 

зони відбудуться в Нірозо- 
граді. Тут, крім

Чи потрібний ФІЗКУЛЬТУРУ -
ТОБІ І ВСІМ

іспитовий термін

Львівська, Одеська, Ровен- 
ська, Хмельницька; третя 
— Тернопільська, Черні
вецька, Волинська, Закар
патська: п’ята — Запорізь
ка, Дніпропетровська, Ми
колаївська, Ворошилов- 
градська: шоста — Чер
каська, Вінницька, Крим
ська області, місто Київ,

Спартакіади! зональні 
матчі відбудуться в. Полта
ві, Івано-Франківську, Тер
нополі, Миколаєві, Херсоні. 
Переможці зон 
фінальну шістку.
13 по 22 червня розіграє 
призові місця в Донецьку. 
А ті. хто у зонах будуть 
другими, змагатимуться за 
7—12 місця.в Запоріжжі.

Затверджений план під
готовки збірної республіки 
для участі в . Спартакіаді 
народів СРСР. Серед кан
дидатів до збірної є й грав
ці кіровоградської «Зірки».

складіть 
Вона з

наших 
футболістів, на зелене по
ле стадіону вийдуть спорт
смени Донецької, Київської 
та Чернігівської областей. 
А ось як розподілені 
команди в інших зонах. 
Перша — Полтавська, Хар
ківська, Житомирська, 
Черкаська області: друга 

Івано-Франківська,

3 метою кращої підго
товки до 46-го чемпіонату 
країни з футболу серед 
клубів другої ліги кірово
градська «Зірка» провела 
в Кривому Розі товарись- 

-кі матчі двома складами 
з місцевим «Кривбасом».

Напружено проходив 
поєдинок перших команд. 
На 65-й хвилині комбіна
ція Мурадяп — Алексеев 
—. Калита закінчилася 
взяттям воріт гірників. 
Цей единціі гол, забитий 
Михайлом Калитою, вирі
шив долю гри на користь 
кіровоградців.

«Зірка» виступала у та
кому складі: 
?. Смиченко,
В. Воронцов, I. Черненко, 
В. Бойченко, С. Мурадян, 
В. Димов, С. Ралюченко, 
М. Калита, О. Алексеев.

І в зустрічі других скла
дів кіровеградці здобули 
перемогу — 3:0. Два голи 
забив Едуард Денисенко, 
один — Євген Пегрочсп- 
ков.

Нині «Зірка» перебуває 
у Криму. Тут, в Алуніті, 
на спортивній базі олім
пійського резерву това
риства «Спартак», протя
гом чотирнадцяти днів під- 
керівиїщтвом старшого 
тренера майстра спорту 
СРСР Валерія Борисовича 
Самохіїїа вона продов
жить підготовку до фут
больних баталій нього 
року, проведе кілька мат
чів з командами, які теж 
приїхали в Кр ім.

Перша нагорода.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА

■упала у та- 
В. Музичук, 

М. Гаман,
збірної району по 
лу. А з ними — 
райспорткомітету 
лій Нікіша. Грали' 
футбол. Було цікаво. Але 
прикро, що більшість тих 
хлопців, що наділи спор
тивну форму, сиділи "На 
лаві, а змагалися... лише 
чотири — тобто «два на 
два». Тих, хто програє, 
змінює інша пара. Нічого 
не поробиш, зал тісний. І 
все ж його використову
ють належним чином — 
завантаженість максималь
на. Проте ввечері тут мо
жуть зібратися лише 20— 
ЗО чоловік. А бажаючих 
потренуватись після робо
ти більше тисячі — це ро
бітники райсільгрсптехні- 
ки, автобази, шляхобуді- 
вельної дільниці, міжкол
госпбуду, продавці, хлі
бороби двох райцентрів- 
ських колгоспів. Тож голо
ва райспорткомітету Ана
толій Нікіша і секретар 
райкому комсомолу Ана-

футбс- 
голова 
Анагс- 
у міні-

записано у звіті за мину
лий рік) активно займаю
ться фізичною культурою 
і спортом. З ними працю
вало 697 громадських 
тренерів та інструкторів, 
576 суддів, яких підготов
лено лише торік. Оце зру
шення — один чоловік, 
який працює на громадсь
ких засадах, може допо
могти шістьом жителям 
села підвищити їх фізич
ний гарт! А ще ж є сотні 
таких активістів зі стажем. 
І результати непогані — 
більше 1280 фізкультурни
ків стали розрядниками, 
майже 1300 виконали нор
мативи ГПО.

Встановити 
добність таких 
вдалось, бо всі 
були замкнені 
голова райради «Колоса* 
Анатолій Бибик, поїхав у 
Кіровоград.

Проте поставимо інше 
закономірне запитання: де 
готувались ці розрядни
ки і значківці, коли в сіль- толій Лисогор заклопота- 
ській місцевості відсутні 
стадіони, тири, пірси біля 
водоймищ, де 
могла б скласти 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки? У кол
госпах «Більшовик» та іме
ні Мічуріна, скажімо, на
віть штатні інструктори ці
лий рік не проводили зма
гань, 
справу потрібне посгази- 
ти так, щоб і після 
дання нормативу юнаки і 
дівчата виходили регуляр-' 
но на старти ГПО.

А що в райцентрі?
Пізно ввечері ми завіта

ли в»невеличкий спортив-

праадопо- 
цифр не 

протоколи 
в шафі., а

молодь 
залік із

бо не було де. А

скла-

ДУМКА
УБОЛІВАЛЬНИКА

ДЕ ЗНАЙТИ
ПАРТНЕРА?

Мені 24 роки. Люблю 
шахи, та партнера знайти 
важко. Жаль, ш,о в Кірово
граді не проводять масо
вих змагань. У парку 
культури й відпочинку іме
ні В. І. Леніна часом ула
штовують турніри, але в

бежі, наприклад, вибив 45 
очок з 50 можливих. Скла
даючи нормативи комп
лексу ГПО, на переклади
ні він підтягнувся дев’ять 
разів. І на шахові турніри 
С. М. Брадовський не раз 
приїздив в Устинівку. І 
ось уже зустріли його в 
спорткомітеті. Степан 
Мар’янович радісно пові
домив: «Будівництво закін
чуємо. Приїжджайте на 
новосілля в спортзал і 
стрілецький тир».

Степан Мар’янович сам 
іде до молодих. І з ними 
набирається бадьорості, 
допомагає їм. Бо вени — 
його надія, його опора.

А про яке розгортання 
спортивно-масової робо
ти може бути мова в кол
госпі імені Енгельса, коли 
там навіть немає інструк
тора по спорту?

Не розв’язується й інша 
проблема: багато спорт
сменів не приїжджають 
на районні змагання, бо 
їм не виділяють транспор
ту, не оплачують відряд
жень. І тоді члени збірних 
команд колективів фіз
культури беруть «добові», 
«проїздні» та «квартирні» 
вдома.

Цікаво, яку позицію зай
мають у цьому товариші 
з районного комітет/ 
профспілки працівників 
сільського господарства? 
Вони, гадаємо, не забули, 
що дбати про створення 
умов для занять фізкуль
турою та спортом — це і 
їхня турбота.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ні: треба будувати зразко
вий стадіон і типовий 
спортивний зал для жителів 
райцентру. Виявляється, 
вже є й проект спортивно
го залу.

Однак далі балачок про 
спортзал в Устинівці не 
пішли.

А ось у деяких селах, 
що за десятки кілометоів 
від райцентру, є вже певні 
зрушення, 
будівництва 
споруд 
дарські 
приклад, 
фабрики 
Степан Мар’янович

-------------------- КЛУБ 64-Х КЛІТИН

Ініціаторами 
спортивних 

тут стали госпо- 
керівчики. Нз- 
директор птахо- 

«Сагзйдацька» 
Бра-

них постійно беруть 
участь одні і ті ж гравці. 
Немає належної організа
ції змагань шахістів, від
сутня ініціатива шахових 
лідерів, фізкультурних ак
тивістів міста. • Отож І 
нудьгують часом молоді 
люди, не знаючи, куди се
бе діти.

Л. САМАРСЬКИЙ.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Чекаємо 

відповіді від обласної 
шахозої федерації і місь
кого спортиомітету: що 
робиться нині для того, 
щоб до гри в шахи в МІС

ті було залучено макси
мальну кількість учасни
ків?

Конкурс,
в и ■ ■

г.ам ята.-тг,
Запроіїо- 

конкурсну

А Як 
друзі, першими 
вували свою 
задачу-міиіатюру С. Кири
лов та В. Цивільов (див, 
«Молодий комунар» за 15 
січня її. р).

її правильне розв’язан
ня таке:

о.

В. ТВЕРДОСТУП, 
голова обласної феде
рації футболу. ВПЕВНЕНІСТЬ

£а'йЗ| 'fViPiliVHE:
^ІГ-ІГМІБЛІО

МАШИНО
Є СВІТОВИМ БУДІВНИКІВ
РЕКОРД

ТО РО НТО. Світовий ре
корд для залів установив 
па міжнародних змаган
нях у цьому канадському 
місті стрибун із жердиною 
Біллі Олсон (США) — 
5,80. Менш ніж за місяць 
він утретє поліпшує досяг
нення в цьому виді.

1. ТЇ7! Загроза: 2 Крс7х; 
1... СЬ8. 2. 1<р:Ь6х;
1„ Кра7. 2. Т(8х;
Першими правильні від

повіді надіслали Микола 
Атамавюк з Гайворона. 
Борис Незнаєпко з Доб- 
ровсличківкп, Леонід Са
марський з Кіровограда.

* *

ЗАДАЧА № З (А. 
така, Кіровоград):

Білі: 1(142; Феб; 
СііЗ; псІ4;

• Чорні: Крї4; Ф18; 
пп. (16, 117;

Мат у два ходи.

Бет-

Till;

Kg2;

У тирі дитячо-юнацької 
спортивної школи Кіро
воградського . МІСЬКОГО 
відділу народної освіти 
відбулися змагання з ку
льової стрільби за про
грамою обласної спарта- 
кіади-83 колективів се
редніх спеціальних нав
чальних закладів. На вог
невих рубежах за звання 
найспльиіших вели бо
ротьбу понад 70 пред
ставників- вісімнадцяти 
команд.

Впевнено провели по
єдинки учні машпнобу- 
ДІЕПОГО технікуму облас
ного центру. Вони набра
ли .871 очко і одержали 
найвищі нагороди об.л- 
спорткомітету. Другими 
призерами стали пред
ставники будівельного 
технікуму, у них 842 оч
ка. Бронзові нагороди ді
статися команді льотно- 
штурманського училища 
цивільної авіації — 835 
очок.

Під час. цих змагань 
дванадцять чоловік вико
нали розрядці нормати
ви .

Наступний сп а ртакіа д- 
ний вид —. плавання.
Змагання з нього прохо
дитимуть на початку бе
резня н (іае- нпі «Дель- 

а Олександрії.

В. ШАБАЛІН.

ГІМНАСТИКА СПОР
ТИВНА. У Ворошиловгра- 
ді відбулася першість 
республіканської ради 
товариства «Авангард* зі 
спортивної гімнастики. 
Вихованець кіровоград
ського тренера О. І. Ро
щина Сергій Донець у 
сумі багатоборства на
брав 106,1 бала і вико
нав норматив майстра 
спорту СРСР. Він також 
зайняв треті місця в 
опорних стрибках, на пе
рекладині і ноні. А його 
товариш по-команді май
стер спорту Віталій Ар
сеньев отримав срібні на
городи • за виконання 
вільних вправ і вправ 
на перекладині, став тре
тім призером на кільцях.

ГАНДБОЛ. Зональна 
першість України з ганд
болу серед юнаків 1965 
— 1967 років народження 
проходила в Запоріжжі. 
Організатори змагань не 
зазнали жодної поразки і 
стали переможцями. На
ші земляки, які взяли 
верх над 
Львівщини 
зайняли ___
здобули право разом із 
.запоріжцями продовжити 
боротьбу у фіналі, що 
проходитиме у жовтні.

ЯКІ
спортсменами 

і Чернівців, 
друге місце і

Колектив редакції га
зети «Молодий комунар» 
ГНСЛОВЛІОС глибоке спів
чуття кореспондентові 
Олені Іванівні Анохіній з 
приводу смерті її батька 

Івана Петровича. '
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