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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

НАГОРОДА НАС КЛИЧЕ ДО ЗВЕРШЕНЬ НОВИХ!
ЗБОРИ ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ ОБЛАСТІ

ЗО серпня в Кіровограді 
відбулися збори партійно- 
господарського активу об
ласті.

Учасники зборів з вели
кою вдячністю зустріли по
відомлення про нагороджен
ня області за підсумками 
Всесоюзного соціалістично
го змагання за успішне про
ведення зимівлі худоби, 
збільшення виробництва і 
продажу державі продуктів 
тваринництва в зимовий пе
ріод 1983/84 року Почесною 
грамотою ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ.

Почесну грамоту пред
ставникам області вручив 
член Політбюро, секретар 
ЦК Компартії України І. О.

Член Політбюро, секретар ЦК Компартії України І. О. МОЗГОВИЙ вручає представникам області Почесну гра
моту ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР. ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Фото М. САВЕНКА.

ГОВОРЯТЬ УЧАСНИКИ ЗБОРІВ ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ ОБЛАСТІ, 
ПЕРЕМОЖЦІ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ТВАРИННИКІВ
ЗА ПЕРІОД ЗИМІВЛІ ХУДОБИ 1983—84 РОКУ

Г. І. ТКАЧЕНКО, 
бригадир свиновідгодівель
ної бригади радгоспу «Тре
тій вирішальний» НоЕгород- 
иїеського району, Герой Со

ціалістичної Праці
— Нагородження нашої 

області Почесною грамотою 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ— 
висока відзнака. Це не тіль
ки визнання ударної праці 
тваринників у минулий стій
ловий період, а й аванс на 
майбутнє. Я і мої тосариші 
по роботі розуміють це. 
Отож на період зимівлі ху
доби 1984—85 року взяли 
підвищені соціалістичні зо
бов'язання.

Нині працюємо з випе
редженням доведених зав- 
день. За сім місяців план 
продажу державі свинини 
виконали на 102 проценти. 
Понад завдання реалізува
ли 885 центнерів м'яса.

Сталих результатів праці 
добиваємося завдяки по
стійній турботі про ефек
тивне використання кормів і 
застосування прогресивних 
методів відгодівлі тварин. 
За цим настійно слідкує і 
зоотехнічна служба госпо
дарства, яку очолює О. Г. 
Овчаренко.

Але, ввйжаю, ще не всі

МОЗГОВИЙ. Товариш І. О. 
Мозговий виступив на збо
рах з промовою.

11а зборах розглянуто пи
тання про завдання партій
них організацій, радянських, 
профспілкових,, комсомоль
ських і господарських орга
нів області по забезпеченню 
виконання планів і зобов’я
зань 1984 року по вироб
ництву і заготівлях продук
тів тваринництва, розгор
танню соціалістичного зма
гання за успішне проведен
ня наступної зимівлі худоби.

З доповіддю виступив го
лова виконкому обласної 
Ради народних депутатів 
В. І. Ж ЕЛІ БА.

В обговоренні доповіді 
взяли участь перший секре-

резерви вичерпано. Може
мо працювати ще краще, 
продуктивніше. Колектив на
шої бригади дружний, пра
цьовитий. Думаю, будь-які 
трудові висоти йому під 
силу.

Нині наполегливо труди
мося над виконанням зав
дання партії — підвищити 
продуктивність праці на 1 
процент і знизити собівар
тість продукції не 0,5 про
цента. Бо не мислима сьо
годні дальша робота без 
ретельних підрахунків на
ших економічних показни
ків, без раціонального ви
трачання державних кош
тів, матеріалів. Нині в 
бригаді собівартість цент
нера свинини на 9 карбо
ванців 51 копійку менше за
планованої.

Незабаром зимівля гро
мадської худоби. До цього 
відповідального періоду го
туємося заздалегідь. Уже за
кінчуємо ремонт приміщень. 
Механізатори дбають про 
забезпечення надійного за
пасу кормів. Підтримавши 
ініціативу кормодобуснинів 
Бобринецького, Носоархан- 
гельсьного і Новоукраїн- 
ського районів, трудіпникн 
радгоспу борються за ство
рення півторарічного запа- 
су кормів.

Приклад внеокопродуктив- 
ноі праці у бригаді показу
ють комуністи, які йдуть в 
авангарді • соціалістичного 
змагання. Чимало з них с 

тар Знам’янського міськко
му партії Б. Г. ПЕРЕВЕР- 
ЗЄВ, бригадир свиноферми 
радгоспу «Третій вирішаль
ний» Новгородківського ра
йону Г. І. ТКАЧЕНКО, пер
ший секретар Новоукраїн- 
ського райкому партії В. Я. 
КРУЦЕНКО, голова Бобри- 
нецького райвиконкому О. Г. 
ТАРАСЕНКО, секретар 
парткому колгоспу імені 
Шевченка Гайворонського 
району М. А. ОСАДЧУК, 
доярка колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангель- 
ського району М. А. МО- 
НАША, голова облпрофра- 
ди В. П. ІВЛЄВ, перший 
секретар Кіровоградського 
міськкому партії В. О. СО
КУ РЕН КО.

наставниками молоді, свій 
досвід І вміння передають 
молодим тваринникам.

У відповідь на високу 
відзнаку нашої праці тру
дівники радгоспу ще з біль
шою наполегливістю боро
тимуться за високі вироб
ничі показники.

Я. ЛИМАРЕНКО, 
телятниця колгоспу 

імені Тєльмана 
Компаніїсського району
Слухаючи промову секре

таря ЦК Компартії України 
І. О. Мозгового. аиступи 
першого секретар^, обкому 
партії М. Г. Самілнка та 
кращих тваринників -.<? збо
рах партійно-господарсько
го активу, я ще раз 'ереко. 
налась у вагомості колек
тивних досягнень. Кожен з 
нас, працюючи на своєму 
місці, активно сприяє успіш
ному виконанню Продо
вольчої програми. З почут
тям великої радості сприй
няли ми, тваринники, висо
ку нагороду. Але водночас 
і розумію, що вона зобов’я
зує нас працювати ще кра
ще, продуктивніше. Наше 
завдання — збільшити ви
робництво тваринницької 
продукції, і будемо труди
тися з подвоєною енергією.

Я працюю телятницею. За 
вісйм місяців середньодобо
вий приріст живої ваги тва

На зборах виступив пер
ший секретар обкому Ком
партії України М. Г. САМ1- 
ЛИК.

Збори схвалили соціаліс
тичні зобов’язання праців
ників сільського господар
ства області по збільшенню 
виробництва і закупок про
дуктів тваринництва в зи
мовий період 1984/85 року.

Учасники зборів надіслали 
вітальні листи на адреси ЦК 
КПРС, Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша К. У. Чер
ненка. Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, а та
кож ЦК Компартії України, 
Президії Верховної Ради 
УРСР, Ради Міністрів 
УРСР.

рин по моїй групі на 225 
грамів вищий, ніж заплано
вано. Звичайно, в цьому за
слуга не тільки моя. Наші 
механізатори Іван Волошин, 
Микола Задой. Анатолій Ли
маренко прагнуть вчасно за
безпечувати тварин норма
ми. В технології годівлі, ян 
відомо, це найголовніше. Хо
четься підкреслити, що ди
сципліна. особисте сумлінне 
ставлення до праці й зумов
люють успіх.

Поруч зі мною працює 
Таня Суботіна. Вона не на
багато поступається мені в 
змаганні. Різниця—65 грамів 
на голову. Але ця різниця 
постійно зменшується. І в 
ььому наша обопільна за
слуга. Та ми її відносимо й 
до нашої наставниці Зінаїди 
Іванівни Кожанової. Це во
ни — наставники дали нам 
змогу не тільки добре пра. 
цюкати, але й випередити 
своїх вчителів. Для мене 
праця завжди приносить 
задоволення, насолоду ко
ли зробиш більше і краще, 
ніж твій учитель. В цьому 
суть нашого становлення. І 
добре, коли такий настав
ник завжди поруч молодих. 
Плоди будуть вагомими.

Нині організовано готує
мося до наступної зимівлі 
худоби. На цей період взя
ли підвищені соціалістичні 
зобов’язання. А слово наше 
тверде і ніколи не розхо
диться з ДІЛОМ.

І

АНОНС

У КРАЇНУ ЗНАНЬ
КРОКУЄМО 
ОХОЧЕ!

1 знову вересень. Про його прихід вам нагадують 
перші пожовклі кленові листя, море айстр, жоржин, 
чорнобривців (саме вони буяють веселковими барва
ми ранньої осені), прохолодні ранки. Та найголовні
ша прикмета вересня — початок нового навчального 
року. Справжнє свято першого дзвінка, а віднедав
на — офіційне всенародне свято Знань.

З трепетом вклав сьогодні у портфель найдорожчу 
книжку — Буквар — метушливий першокласник.

Не менше хвилювань і в «новоспечепнх» студента, 
учня середніх спеціальних закладів і профтехучилищ. 
Зроблено перший крок до майбутньої професії. Як 
важливо, щоб він виявився до кінця вірним, одппм- 
єдпним на все життя. х

Поруч своїх учнів стоять па урочистій першоверес- 
невій лінійці іі молоді вчителі, чия трудова біографія 
тільки-но починається. Лише в нашій області сотні 
кваліфікованих спеціалістів-освітян проведуть сьо
годні перший у своєму житті самостійний урок.

Та чп не. найбільше радості в школярів села Улья- 
нівки Олександрійського району та юних мешканців 
мікрорайону «Будівельник» м. Кіровограда. Цього 
дня вони починають навчання в нових школах.

(Матеріали, присвячені Дню знань читайте на 2-й 
і 3-й стор.).

500 ТИСЯЧНА МАШИНКА
Електричні друкарські 

машинки виробннціва Кі
ровоградського внробіііі- 
чого об'єднання «Друк- 
маш» користуються заслу- 
жеиою популярністю не 
тільки в нашій країні, але 
й за її межами: підприєм
ство виконує замовлення 
братніх держав — членів 
Ради Економічної Взаємо
допомоги, зокрема, МІР. 
ЧССР та ін. Тримані мар- 
ку допомагають гру .тінни
кам добре наапіо.іжена 
виробнича та іру іона ні- 
ецнпліна, свідоме сіаі:і,и- 
н я до відповіла х ні 
мовлень.

І Іещодавно друьманіів- 

ці відзначили своєрідний 
ювілей — з конвейєра зі
йшла півмільйонна «Ят- 
рань». Монтаж (ПЕК-.А35. 
05 — така модифікація са
ме цієї «ювілейної») дору
чили О. Якубовській, І. Ак- 
сьоновій. О Вільчписькііі, 
11. Псчскенко. ,П. Мнкнтюк 
та деяким іншим комсо
молам та м.иоднм робіт, 
піщям: вони перемогли в 
змаганіг. орі аиізовавпиу 
на всіх 28 операціях по 
ко.нвенєр>.

На пі'Пінчмсіві відбув
ся мігши, який завершив
ся конпертой учасників 
\\ ’qt.ih.-oj са'.-.о-іін.іьності.

1. КУЦЕНКО.
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У КРАЇНУ ЗНАНЬ КРОКУЄМО
ПЕРШОВЕРЕСНЕВІ НОВОСІЛЛЯ

СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ БІЛЬШ ЯК ТИСЯЧІ 
ХЛОПЧИКІВ І ДІВЧАТОК 
МІКРОРАЙОНУ «БУДІВЕЛЬ
НИК» м. КІРОВОГРАДА 
СТАНЕ ОСОБЛИВО ПАМ'ЯТ- 
НИМ: СВЯТО ЗНАНЬ ВОНИ 
ВІДЗНАЧАТЬ У НОВІЙ СЕ
РЕДНІЙ ШКОЛІ.

НАШ ГРОМАДСЬКИЙ КО
РЕСПОНДЕНТ ПОБУВАЛА В 
СШ ЗА КІЛЬКА ДНІВ ДО її 
ВІДКРИТТЯ.

м.

Гордо й велично красує
ться десятирічка № 29 по
руч старої восьмирічки. На 
подвір’ї останні штрихи на
водить техніка — широке 
асфальтне полотно стели
ться до входу в школу. В 
напруженому ритмі працю
ють будівельники БУ-2 
тресту «Кіровоградміськ- 
буд». Адже СШ розташова
на з мікрорайоні, де в ос
новному навчатимуться і їх
ні діти. Якраз тут, на будо
ві, я зустрілася з завідую
чим міськвно М. М. Ніко- 
лаєнком.

— Відкриття нової школи 
з нашому місті, — каже 
Микола Микитович, — це 
зелика подія для дітей, учи
телів, батьків, бо всі еони 
брали найактивнішу участь 
у її спорудженні. Із задово
ленням відзначу діяльність 
батьківського комітету шко
ли на чол’ з 3. 5. Левіною.

— Наша десятирічка, — 
продовжує розмову її ди
ректор Броніслав Андрійо
вич Лисенко, — навчатиме 
дітей' з одну зміну. Маємо 
поки що один нульовий 
клас. Наступного ж року і 
наша, і сусідня СШ № 25 
перейдуть на навчання дітей 
з шестирічного віку. І це 
буде один з кроків у пере
творенні реформи про шко
лу в життя.

Раніше у восьмирічці не

було груп подовженого 
дня. Тісне старе приміщен. 
ня не дозволяло виділити 
потрібну кількість кімнат 
для учнів. Нині ж для цьо
го передбачено чудові кла
си, простора світла їдаль
ня, різні майстерні, вели
кий спортзал...

І взагалі для успішного 
навчання школярів у новій 
красуні-десятирічці є абсо
лютно все. Особливо мене 
приємно вразили кабінети з 
найсучаснішим обладнан
ням, приладами, посібника
ми, навіть додатковими 
приміщеннями, що є далеко 
не в усіх школах.

Цей репортаж, як читачам 
уже відомо, писався за 
кілька днів до початку но
вого навчального року. 
Тобто тоді, коли у школярів 
ще не закінчилися канікули. 
Але багато хлопчиків і дів- 

Дуже 
парти

чаток квапили час. 
вже хотілося сісти за 
у новій школі.

...Радісні обличчя у 
класників Ігоря 
Жанни Райко, Марини Шев
ченко, Іри Жолобняк, Окса
ни Бойчук. Зони разом з 
класним керівнико/л Надією 
Романівною Хатіною вити
рають вікна, підмітають, 
миють підлогу. Неподалік 
від піонерів трудиться й 
загін старшокласників. Учи
телька Людмила Іванівна 
Крикун і дев’ятикласниця 
Світлана Соломко у них за 
старших.

Останні приготування, ос
танні передновосільні тур
боти. Це — все для того, 
щоб сьогоднішня церемонія 
відкриття школи запам’ята
лася кожному учнезі як 
один з численних приємних 
моментів шкільного життя.

Л. КРАМАРЕНКО, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

шести-
Фомкого,

І ■■■■■■■■■■■■■ иимииид

ЧВЕРТЬ ЛІТНЯ, ТРУДОВА п

ЗІРОЧКА
НА УЧНВСЬ’СЙ «Н^ВІ

Справжньою кузнею хлі
боробських кадрів зареко
мендувала себе учнівська 
виробнича бригада Коми- 
шуватської середньої шко. 
лп, що в ІІовоукраїнсько- 
му районі, якій нещодав
но присуджено премію Ле. 
пінського комсомолу. За 
26 років її існування тру
довий гарт тут пройшли 
близько півтори тисячі 
юнаків і дівчат. Більшість 
з них пов’язали свою до
лю з селом.

Хліборобську стежину в 
життя, певно, оберуть і ті, 
хто в гарячу пору жнив 
вивів свій учнівський зби
рально-транспортний екі
паж на поля колгоспу іме. 
ні XX з’їзду КПРС. Під 
керівництвом учителів ВИ-

»
робнияого навчання Олек
сандра Григоровича Гра- 
бовського і Володимира 
Миколайовича Бойка де
сятеро десятикласників по 
черзі працювали на «Ни
ві», транспортували зерно 
з поля на тік.

Завзяттям у праці від
значилися Гешіадій Соко
ленко, Микола Пугач, Ана
толій Шарманов та Ва
силь Стрижак. Це завдяки 
їхнім старанням па бунке
рі учнівської «Ниви» за
сяяла четверта зірочка: 
свідчення того, що воші з 
початку жнив намолотили 
чотири тисячі центнерів- 
хліба.

На знімку: член уч- 
ніаської виробничої брига- 
ди Геннадій СОКОЛЕНКО. 

Фото 1. ДЕМЧУКА.

Червона Шапочка
в студзагонівській
штормівці

...Сині, сірі, карі дитячі 
оченята з захопленням і 
цікавістю дивилися на нас 
ще тоді, коли ми тільки- 
но зайшли на територію 
дитячого садк^. «Сонечко». 
Це в Кам’янці Ноаомирго- 
родського району, там, де 
дислокувався наш загін 
безкорисливої праці «Фа
кел». Ще б пак! Певно, що 
дівчат у красивій студза- 
гонівській формі малеча 
побачила вперше й чекала 
від них чогось нового, ра
дісного, незвичайного. До 
цього нас зобов’язувало і 
звання члена загону, і сту
дента педагогічного вузу.

Наша програма дій про
тягом усіх 44-х робочих 
днів (саме стільки триває 
третій, трудовий) — то не 
лише праця в полі; У віль
ний від роботи час впо
рядкували ігрові майдан
чики місцевого садочка, 
підготували кілька інсце
нованих казок. Першою 
була «Червона Шапочка». 
Перед прем’єрою хвилю
валися не менше, ніж пе. 
ред екзаменом на сесії. 
А в найлюдніших місцях 
Кам'янки вже були роз
клеєні оголошення:

«Малята! Поспішайте, на 
нашу казкуі..».

Коли стояли за куліса
ми, по черзі у шпарку за

глядаючи, як заповнюється 
зал. здавалося: «Ну все! 
Нічого у нас не вийде. Не 
сподобаємося дітям». Та 
варто було піднятися за
вісі, як ми разом з гляда
чами опинилися у пре
красному світі казки. І вже 
не існувало окремо ар
тистів і глядачів. У Черво
ну Шапочку і Сірого Воз
ка грали всі. Ми разом 
сміялися з кумедних виті
вок Вовка у виконанні 
І. Кириченко, співали з 
Червоною Шапочкою 
(С. Колісниченко). А з ан
тракті розучували з хлоп
чиками та дівчатками за
бавні ігри.

Так, ми не професійні 
актори. І, певно ж, багато 
чого не вміємо. Та не в по
хвалу самих себе скажу: 
вистава пройшла з успі
хом. Такого висновку ми 
дійшли, бачачи щасливі 
дитячі усмішки, чуючи 
дружні тривалі оплески. 
Щасливими були й ми, бо, 
зустрічаючись з дітьми на 
вулиці, вони нас називали 
іменами героїв казки.

С. БАРВІНОК, 
боєць загону «Факел» 
Кіровоградського пед
інституту імені О. С. 
Пушкіна, -

Лічені дні лишалися 
до початку нового на
вчального року. Але 
дівчата — учні Верши- 
но-Кам’янської серед
ньої школи — не поспі
шали залишати фер
му. Два місяці пра
цювали вони опера
торами машинного до
їння й дуже звикли до 
почесної роботи тва
ринника. Не виключе
но, що після закінчен
ня школи Марійка КО
ВАЛЬ, Зоя БУРКЕНЯ 
і Катя ФЕДАС (на 
знімку зліва направо) 

залишаться працювати в 
колгоспі імені Ульяно
ва.

Фото С. ФЕНЕНКА.
Новгородківський 
район.

У найбагатшій країні капіталіс
тичного світу, що нав’язує іншим 
народам свій спосіб життя як зра
зок для наслідування, нині налічує
ться 25 мільйонів неписьменних лю
дей, які не здатні прочитати оголо
шення, написати своє прізвище. 
Число неписьменних не знижується, 
а весь час зростає, з тривогою від
значають американські спеціалісти.

У країні «загального благоден
ства», що так широко рекламується 
буржуазною пропагандою, пе виста
чає придатних для занять шкільних 
приміщені., підручників, обладнан
ня, навчальних посібників, кваліфі
кованих учителів. Чи пе парадок
сально це?

Подібне становище — це перш за 
все наслідок аіііинародпої політики 
правлячих кіл, які кидають сотні 
мільярдів доларів на гонку озбро

єнь за рахунок обмеження витрат 
на соціальні потреби.

У СШЛ діють два типи освіти. З 
одного боку, це загальноосвітні 
безплатні школи, які становлять 
більшість, і приватні — платні 
школи.

Система освіти в СШЛ в першу 
чергу ставить за мсту дати повно
цінну освіту представникам панів
ного класу і тим, хто їм віддано 
служить. Цс знаходить пряме 
відображення і в соціальній політи
ці Рейгана, яка передбачає збіль
шення кредитів приватним школам, 
вартість навчання в яких переви
щує 2 тисячі доларів па рік, що, 
безумовно, не по кишені трудящим.

Як відзначає американський до
слідник Ф. Егертон, «багачі як і ра. 
піше купують приватну освіту’’ для 
своїх дітей, а масові школи зали
шаються біднякам». І, природно, рі 
вень знань, котрі здобувають у роз
кішних школах, набагато вищип то
го, який дає загальноосвітня без
платна школа.

Одначе сучасне високорозвииутс 
виробництво вимагає кваліфікованих 
працівників для різних галузей ка-

піталістичного господарства. І це 
примушує уряд все ж давати май. 
бутнім трудящим мінімум знань.

Діти простих людей, які хотіли б 
учитися, часто змушені залишати 
школу в пошуках роботи, щоб до. 
помогти сім’ї звести кіпці з кінцями.

Загальноосвітні безплатні школи

АМЕРИКА: 
ЗМОВА 
ПРОТИ 
ШКІЛ
фінансуються по-різному, в залеж
ності від штату й району, де воші 
знаходяться. Так, у районах, в кот
рих живуть буржуа, витрати на 
учня в 5—6 разів більші, ніж у ра. 
йолах, заселених біднотою.

Школи, в яких вчаться діти прос
тих робітників, не відповідають мі- 
німальним санітарно-гігієнічним нор
мам. Будівлі старі, приміщення по- 
гано обладнані, програми давно за. 
старіли. Не вистачає учителів.

Рівень освіти в більшості безплат
них шкіл дуже низький. Так, на
приклад, останні дослідження пока
зали, що навіть відмінники в Балті- 
морі, Норфолку по суті справи пе 
вміють правильно рахувати, писати 
і розмовляти. А в одній із чикаг- 
ськпх шкіл восьмикласники на уро
ці географії пе змогли показати на 
карті свою батьківщину.

В системі шкільної освіти нема 
переліку обов’язкових для вивчення

дисциплін, і діти можуть вибирати 
предмети за своїм бажанням. Три, 
валість навчального року становить 
180 днів, а, враховуючи високий рі
вень прогулів, і всі 160. (В СРСР. 
навчальний рік дорівнює 240 дням).

Колишній президент національної 
ради вчителів математики США пи
ше, що «вже двадцять років у СШЛ 
триває ерозія математики і приро
дознавчих наук в школах. На 15 
процентів, зменшилося число кра
щих учнів і па 38 процентів збіль
шилася кількість гірших».

Система ос-вітн в СШЛ як і рані
ше пронизана елітарним і расист, 
ським духом. Ще в 30-ті роки такі 
педагоги, як Торндайк, закликали 
«зберегти школу від неповноцінних: 
не допускати їхні гени до виживан
ня». Під неповноцінними малися на 
увазі бідняки, негри, представники 
національних меншостей.

65 років тому Джон Рід, говоря, 
чи про дискримінацію негрів у Спо
лучених Штатах, наводив такі циф
ри: якщо па навчання в школі білих 
держава тратила 35 доларів ка рік. 
то на навчання чорного — лише 
один долар. Що ж відтоді зміни
лося?

ІІііні в результаті дискримінацій
ної політики 40 процентів негрів —’ 
неграмотні. У вузах кількість негрів 
мізерна. Вони не становлять й одно- 
ю процента американських вчених. 
Расисти СШЛ кажуть: «Краще мати 
негрів і кольорових у тюрмах, ніж 
в університетах». Апостоли буржу, 
азної педагогіки з притаманним їм 
цинізмом заявляють: «Надлишок 
освіти небезпечніший, ніж його не
стача».

' Буржуазія, відзначається в Про
грамі Компартії СШЛ, намагається 
обмежити процес навчання задово
ленням мінімальних потреб, але час, 
то залишає трудящих і цього.

Г. МИРОНОВ, 
кандидат історичних наук.

(За матеріалами газети 
«Аргументы и факты»).
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ОХОЧЕ! ЛИШИВСЯ ЮНИМ НАЗАВЖДИ

,^Ча цс запитання відпо
взають молоді і майбутні 
рчителі, досвідчені педаго
ги з Малої Виски.

ВІДПОВІДЬ ПЕРША
Материнськими руками 

небо виколисує зорі, вітри 
виціловують цвіт, людина 
виховує людину. Так зав
жди було й так завжди 
'буде. Зараз уже важко 
пригадати, коли саме за
родилась ця мрія стати 
вчителем, але скільки па. 
м’ятаю себе, весь час зай
малася вихованням.

■ А з літературою мене 
роріднив «Світанок». Цей 
шкільний творчий гурток 
Цш № 3 став для мене 
початком моїх літератур
них спроб. Перші, несмілі, 
рони мені на диво увінча
лися успіхом на VI з’їзді 
іоїшх літераторів республі
ки. Бракувало життєвого ;

^^освіду і від цього вірші 
^^В'ЛИ по-дитячому прості, 

йшли від серця. Я й 
досі хвилююся, коли зга- 

і. дую, як готувалися наші 
світанківці до урочистого 
засідання, що знімали па 
телебачення. І хоча дово. 
дилось безліч разів повто
рювати свої слова, гор
дість пронизувала всю ду
шу за своїх товаришів, за 
‘себе, за весь наш «Світа- 
мок». І вже потім, навчаю. 
*іись на філологічному фа
культеті педагогічного ву
су, і зараз, самостійно 
працюючи, я з повагою 
згадую рідну школу.

Г. ЦАРЕНКО,
-*-■ вчителька середньої 

школи № 3.

Ь-

1980 році, твердо 
ла бути вчителем.

Свого часу 
письменник, Герой 
лістичної Праці Михайло 
Стельмах писав: «...Гарні 
люди і їхні добрі справи 
не забуваються. Благород
ною є людина та, яка ро
бить благородною свою 
справу —- будить думку і 
почуття добра, краси й 
справедливості!».

Хочу, щоб і моя справа 
була доброю і благород
ною.

відомий
Соціа-

Т. ГОНЧАР, 
студентка Кіровоград
ського державного 
педінституту імені 
О. С. Пушкіна.

ВІДПОВІДЬ ТРЕТЯ
Немає межі щирості 

учительській ’доброті. Та
й 
є 

■ межа часу, плинність яко- 
го нікому не зупинити. Са
ме тому, відзначаючи ста-

лість досвіду, ми завжди 
враховуємо змінність ного 
носіїв. Який слід залишив, 
ся від цього' досвіду, в 
якому він виявився.

Приходять молоді педа
гоги і виднішим стає .слід, 
що колись заронили в них 
школа, сім’я. Тільки пере
ступила поріг Маловпсків- 
ської СШ № 4 С. К. Хари
тонович (випускниця Ма- 
ловпсківської СШ № 3) і 
зразу ж взялась за органі
зацію слідопитської гурт
кової роботи, а вчителька 
1—3 класів А. 1. Яценюк 
(теж випускниця цієї шко
ли) в співдружності з до
свідченими педагогами 
Л. О. Козловською та А. 1. 
Чепігою успішно викорис- 
говує матеріали пошуко
вої роботи у вихованні 
молодших школярів.

Ці люди хороші органі
затори, носії зерен добро
го і вічного, породженого 
школою, здобутого для лір- 
дей. Я завжди радий пра
цювати з ними, сприяючи 
розвиткові їхньої творчос
ті у взаємозв’язку з досві
дом старших педагогів.

М. МАТВІЄНКО, 
директор Маловисків- 
ської СШ № 4 імені 
С. М. Кірова.

Новий маршрут, присвя
чений пам’яті піонера-ге- 
роя Анатолія Комара, від- 
нрило Слов’янське бюро 
подорожей і екскурсій. У 
ролі екскурсоводів висту
пають учні Сере-іКЬОІ ..... ~
ли N1 11. що носить 
їхнього відважного 
ляка.

...Восени 41-го року 
Комарів —
Слов’янська до родичів на 
Полтавщину. Вдома Анато
лію не сиділось: чим міг. 
допомагав червоноармій- 
цям. прилучався до вій
ськової справи. вивчав 
зброю. В частині його вва
жали своїм. І коли бійцям 
під натиском фашистів до
велося залишити село, з 
ними пішов і «син полку». 
Направили його в розвід- 
роту. Було підліткові лише 
п’ятнадцять, та коли пита
ли Анатолія про він, він.

ЦІНО- 
ім’я 
зем-

. .. - сім'я
перебралася з

не моргнувши оком, відпо
відав:

— Минуло сімнадцять.
Добре служив розвідник 

Анатолій Комар. У досвід, 
чених воїнів він навчився 
спритно обходити мінні по
ля, уміло долати дротяні 
загородження. За здобуті 
ним цінні відомості про 
противника був нагород
жений медатію «За від
вагу».

— Женемо німця, — пи
сав Анатолій з фронту рід
ним. — Учора я з молод
шим лейтенантом кинувся 
на вісьмох гітлерівців. Од
ного вбили, одного взлли в 
полон. Потім ще чотирьох 
взяли... Згадаєш Сашу Мат
росова — і труднощів ніби 
й не було. Поки руки три
мають автомат, поки б’є
ться серце, буду нещадно 
бити ворога.

Під час одного з боїв

група розвідників одержа
ла завдання пробратися в 
тил фашистів, щоб знищи
ти вогневу точку, яка за 
важала просуванню нашої 
піхоти. Анатолій добровіль
но зголосився на завдан
ня. Підібраешись до пози
ції, він першим кинувся на 
гітлерівців. Незабаром ну- 
лемет замовк. За цей 
подвиг Анатолій Комар буа 
удостоєний ордена Вітчиз
няної війни 1-го ступеня. 
Та про нагороду він так І 
не дізнався — загинув 
смертю хоробрих.

Земляки стараються бу
ти схожими на юного ге
роя в нагчанні і праці. Па
м’ять про безстрашного 
піонера увічнено в мемо
ріальній дошці, пам'ятни
ку, назвах вулиць і піонер
ських загонів у Донбасі.

С. САВЧЕНКО, 
кор. РАТАУ.

ВІДПОВІДЬ ДРУГА
Чому я вирішила стати 

вчителем? Насамперед то
му, що відчуваю незмінну 
любов до дітей, особливе 
Ставлення до ніжної душі, 
яку так легко зранити,за. 
чепити необережним сло
вом або вчинком..

Праця моїх учителів Ма- 
ловисківської середньої 
школи № 3 давала яскра
вий приклад справжнього 
виховання й навчаппя під
ростаючого покоління. То
му, закінчивши школу в

ч-

Ма базі комбінату
Відчинив двері новий 

навчальний заклад у Віль- 
шанському районі — фі
ліал Голованївського сіль- 

• ського професійно-техніч
ного училища № 8. Ство
рено його ...........
шкільного 
робинчого комбінату.

Одними з перших заяви 
до нового закладу подали 
випускники Віл шпанської 
десятирічки ІО. Жпвпць- 
кнй, С. Левченко, 10. Нс- 
делков, С. Нестеров.

— Добре, що і в нашо
му райцентрі є тепер сіль
ське професійно-технічне,— 
говорять хлопці. — Від
криття його зумозлепе по
требою кваліфікованих 
кадрів для ферм і полів. І 
хоч ми опанували азн під 
час навчання в міжшкіль
ному навчально-виробни
чому комбінаті, але їх не
достатньо для того, щоб 
бути майстром на' своєму 
робочому місці. Здобути 
міцні знання, набути прак
тичних навиків — таку 
можливість пропонує нам 
Вільшанськнй філіал 
СПТУ.

па базі між- 
навчально-ви-

Наш кор.
.и

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВОЇ 
І ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вахта

І

У нову школу прийдуть 
першого вересня більше 
тисячі юних жителів Троє- 
щини — молодого житло
вого масиву столиці Ук
раїни.

— Це одна з десяти 
шкіл у республіці, споруд
жених в рік прийняття 
шкільної реформи на кош-

росли на нових житлових 
масивах міста. До почат
ку занять вже по суті все 
готове у Волинській, Дні. 
пропетровській, Донець, 
кій, Київській, Львівській, 
Полтавській областях: ся
ють чистими вікнами нові 
навчальні корпуси, закін
чено ремонт старих при-

ЧЕКАЮТЬ УЧНІВ
СВІТЛІ КЛАСИ
ти, одержані від комуніс
тичних суботників, — ска

зав кореспондентові РАТАУ 
начальник відділу капі
тального будівництва Мі
ністерства освіти УРСР 
В. Л. Богданець.

— А всього 1 вересня 
гостинно відчинять двері 
175" нових шкіл, де справ
лять новосілля понад сто 
тисяч учнів. Цього року 
стануть також до ладу 8 
пришкільних інтернатів на 
730 місць.

Багато уваги приділяє
ться цій важливій справі в 
Києві. З початку п'ятиріч
ки тут споруджено 25 
шкіл. Сім новобудов ви-

міщень. Майже чотири з 
половиною тисячі школя
рів сядуть першого верес
ня за парти нових шкіл у 
Запорізькій області. Хоро
ші приміщення збудовано 
тут у селах Мелітополь
ського, Оріхівського, По- 
логівського, Приазовського 
та інших районів. Відчутну 
допомогу на пускових 
об'єктах подавали буді
вельним організаціям 
шкільні бригади. Тисячі 
старшокласників, які пер
шого вересня ввійдуть у 
світлі, чисті класи, відчу
ватимуть законну гордість: 
у відремонтованій чи збу
дованій школі є частка їх 
праці.

Хатон-Хая
Спеціалістів цієї галузі народного господарств?, не 

так багато у нашому краї. Проте наші земляки з ус
піхом трудяться на безмежних просторах Півночі. 
Про геологів Якутії, про тих, хто відкриває сьогодні 
все нові і нові родовища цього безцінного палива, 
розповідь нашого громадського кореспондента.

3 кіровоградцем Вікто
ром Даниловичем Фурма
ном я познайомився випад
ково. В Янській геолого
розвідувальній експедиції 
більше десятка геологічних 
партій, розкиданих на об- 
ширних територіях північ
ної Якутії. І коли за ре
дакційним відрядженням 
«Верхоянського комуніста» 
мені запропонували побу
вати в Туостахськііі геоло
горозвідувальній партії, її 
начальник О. 1. Пукасов 
без зайвих міркувань на- 
правив мене на дільницю 
буровиків, начальником 
якої був В. Д. Фурман.

Смаглявий, з веселими 
іскринками в очах, люди
на, якій на перший погляд 
не дасте н тридцяти років, 
гукнув мені ще з порога 
редакції: .

— Якщо будете їхати з 
нами — слід поспішати, бо 
«вахтівку» потрібно ще на 
одну дільницю відсилати. 
Сусідів запчастинами до 
бульдозера будем виру
чати.

Згодом я дізнався, що 
«вахтівка» — чергова ав. 
томашпна, яка доставляє 
групу виробничників на 
дільницю, де вони працю, 
ють позмінно по два тижні 
(вахтовий метод), а потім 
хлопці змінюються для 
відпочинку в селищі.

Віктор Данилович почи
нав з помічника бурильнії, 
ка, вивчився на гірничого 
майстра. Працював на До- 
неччиї.і, Кіровоградщині, в 
Казахстані, на Камчатці, і, 
нарешті, ось на Верхоянпі.

На Півночі — близько 
десяти років. По дорозі 
познайомились ближче. 
Віктор Данилович говорив 
більше про специфіку своєї 
спеціальності, про пер. 
спектпвпість прогнозуван
ня запасів корисних копа
лин. Цим займається нині 
геологорозвідка і, зокрема, 
геофізики. Па жаль, ще не 
вистачає відповідною ус
таткування, приладів. По. 
кіт що доводиться вико
ристовувати, а то й модер. 
нізовуватп, старе облад. 
нашій.

В цьому я перекопався, 
коли побував па буровій

дільниці. Наприклад, ви
робничники експлуатують 
бурову установку Орату- 
канського заводу Мага
данської області, який при- 

" значався для роботи в літ. 
ній період. Ного творці 
навіть і не передбачали, що 
якраз з допомогою цього 
обладнання 
зможуть досягти 
того виробітку 
Весною та влітку, як це не 
парадоксально, в 
бездоріжжя або засухи не 
так просто спеціалістам 
підвести до цієї установки 
воду. Ллє ж корисні копа
лини можуть залягати да. 
леко від водної артерії. 
Зимою ж підвозити воду 
до свердловини дозволяє 
виїжджена траса.

Бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади Во
лодимир Макаревич, коли 
я запитав, як хлопцям 
вдається витримувати змі- 
ну в 12 годин на відкрн-

бурильники
— найбіль- 

взпмку.

розпал

тому повітрі при морозі 
35—37 градусів, відповів; 
«Працюваз би наш «БУ- 
20» безвідмовно. А мороз—? 
дрібниці! Звикли. Разом з 
Володимиром працюють 
помічник бурильника, вод, 
ночас і електрозварюваль. 
нпк Микола Чабан, а та. 
кож помічник бурильника 
Володимир Стельмах. Те
пер за проходку глибоких 
пластів більш прискореним 
і продуктивним методом 
беруться бурильники.

У модернізації бурової 
установки взяв участь і 
Віктор Данилович. Не від. 
разу < па дільниці «Кср. 

бепг», де проводились копт, 
рольні свердловини, нова
тори зуміли показати 
можливості свого методу. 
Коли було змонтовано бу. 
ровпй снаряд, перші ви
пробування розчарували 
хлопців. Збільшення маси 
снаряда різко вплинуло на 
технічні характеристики 
робочих механізмів: лопа
лись гальмові стрічки, з’я. 
вилось додаткове наванта
ження на електропровід.

В. Д. Фурмап запропо- 
нував виготовити спеціаль
не обладнання відповідно 
до ваги бурового снаряда; 
були полегшені окремі ус
тановки'. І справа пішла на 
лад. Тепер модернізованою 
установкою бурильники до- 
сягають щомісячного ви. 
побітку 300 і більше погоп. 
них метрів свердловин.

Нині Віктор Данилович 
перебазувався па нову 
дільницю, де тривають 
невтомні пошуки запасів 
металоносних пластів. А 
заповітна мрія Фурмана-— 
вийти па морський шельф.

Д. ТАНСЬКИЙ, 
член Спілки журна
лістів СРСР.

Батагай — Усть-Куйга.

Бузачі розкриває 
багатства

КАЗАХСЬКА РСР. Зро
стає віддача надр півостро. 
ва Мангишлак. Промисло
вики видобули тут 75 ти
сяч тонн надпланової наф
ти з початку рону. В ни
нішній п'ятирічці основ- 
ний приріст нафти та газу 
планується одержати на 
родовищах мису Бузачі.

Створюються наскрізні 
підрядні бригади суміжни
ків, котрі беруть на себе 
відповідальність за кінце
вий результат — збільшен
ня видобутку нафти. При
скорюють спорудження 
свердловини буровики. На 
мисі Бузачі вишки пересу
ваються по залізничних 

рейках. Хвилини замість го
дин і діб займає тепер пе
реміщення бурових «під'їз
дів» на нові точки про
ходки.

В об’єднанні «Мангишлак- 
нафта» добре відома комсо
мольсько-молодіжна брига 
да бурового майстра Ра- 
фаїля Заганшина. Колектив 
комуністичної праці випе
реджає графік на два мі
сяці. З початку рону ним 
пройдено додатково до 
завдання 3 тисячі метрів 
гірських порід.

На знімку: заверше
но ще один трудовий день. 

Фото В. ЗІНІНА. 
(Фотохроніка ТАРС).
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З міста Джібуті, яке да
ло назву незалежній дер
жаві на краю Африкансько- 
го Рої а, між Ефіопією і Со
малі, ми виїхали о п’ятій 
годині ранку. Шлях лежав 
до озера Ассаль, розташо
ваного приблизно в 60 кіло
метрах від столиці. Озеро 
це унікальне в тому розу
мінні, іцо входить до «трій
ки» озер світу, водне зерка
ло яких на сотні метрів 
нижче рівня моря. Ассаль, 

ЧУДО ПРИРОДИ-
ОЗЕРО АССАЛЬ

Латвійська РСР. Дебют ризьких каскадерів відбув
ся на зйомках пригодницького фільму «Стріли Робін 
Гуда» майже десять років тому. З того часу вони зня
лись більш як у п’ятдесяти фільмах не тільки Ризь
кої, але й багатьох інших студій країни. Серед остан
ніх робіт — зйомки в семисерійному телевізійному 
фільмі «Довга дорога в дюнах», у фільмах «Міраж», 
«Кам’яний шлях», «Перевертень Том».

За ножним виконаним стрибком з вікон багатопо
верхового будинку, небезпечним кульбітом — точний 
технічний розрахунок, довгі години тренувань і, зви
чайно, мужність каснадерів. Професією риску можна 
назвати роботу каскадера.

Група каскадерів на чолі зі своїми найсильнішими 
членами — Карлісом Акменісом і Янісом Круміньшем 
вирішила створити штатну групу каскадерів при 
Ризькому парку культури та відпочинку. Вони з за
хопленням включились у війсьново-патріотичне вихо
вання молоді та популяризацію своєї рідкісної про
фесії.

На знімку: епізод естрадної вистави. Танець 
у повітрі виконує Яніс КРУМІНЬШ.

Фото У. ПАЖЕ. (Фотохроніка ТАРС).

поступаючнсь лише Мертво
му і Теверіадському озе
рам, опустилося нижче рів
ня Красного моря на цілих 
153 метри.

Тому можна легко уявити, 
з яним нетерпінням мц че
кали зустрічі з цим чудом 
природи. Ми — це представ
ляй ДЖ іб'_ 1 !Рської служби 
Інформації при президенті 
республіки Алі Харбі, два 
працівники радянського по
сольства та автор цих ряд
ків. В наше розпорядження 
був наданий лендровер з ра
діостанцією і 20-літровим за
пасом води, чому я. чесно 
признатися, здивувався. Але, 
як роз’яснив Алі, виїжджати 
за межі столиці без води 
категорично заборонено. 
Всяко буєас в дорозі, тому 
лендровер обладнаний і ра
діостанцією. Адже Джібуті — 
одне з найжарніших міст в 
Африці. Ртутний стовбчик 
тут піднімається інколи до 
відмітки плюс 50. Не випад
ково кочовики-скотоводи го
ворять: вода для нас цінні
ше молока. І справді, я на
явно упевнився, як нещедра 
природа до цього краю. Тут 
немає річок, надра практич
но позбавлені корисних но- 
палин. Основний ландшафт 
— гори та рівнини, вкриті 
камінням — результат ак
тивної й далекої в минуло

му вулканічної діяльності. 
Чи варто дивуватися, що 
половина населення, а вона 
становить 360 тисяч чоловік 
двох різноязичних, але схо
жих за способом життям на
родностей — Ісса і афарів, 
живе в столиці Джібуті. 
Решта в основному займаю
ться кочуванням.

Але кочовиків ми не зу
стріли, за винятком двох 
хлопчаків, які пасли кіз, і, 
звичайно, попросили води. 
Чому не видно людей? — 
запитую я Алі. Засуха, по
яснює він. Якщо дітям да

ють нити лише раз на до
бу, то дорослі інколи не 
п’ють но 2—3 дні. Не всі 
витримують, умирають.

Який же вихід? Де взяти 
воду в кам’янистій пустелі?

Виявляється, вихід є — 
використати підземні води, 
а їх немало. Вже доведено: 
320 тисяч гектарів джібу- 
тівської землі можна зро
шувати з допомогою під
земних вод і одержувати 
немалі врожаї зернових, 
овочів, фруктів. Однії з но
вих центрів зрошуваного 
землеробства на базі коопе
ративних експерименталь
но-показових господарств 
розташований недалеко від 
міста Алі-Сабіє в містечку 
Муеуд. Чотири роки тому 
там ще була пустеля, але 
тепер там вирощують ово
чі, фрукти, які надходять па 
ринки столиці.

Насправді, говорив в роз
мові зі мною міністр сіль, 
ського господарства й роз
витку республіки АхмедХа- 

сап Лібап, до оголошення 
незалежності країна задо
вольняла лише 0,6 процен
та своїх потреб у продо
вольстві. Тепер — 6 про
центів, а через 20 років пла
нується підняти цю цифру 
до 70. Легенді про те, що 
«навіть шакал залишає за
повіт, перш ніж пробігти 
тут», приходить кінець. До 
висунутого президентом І у- 
ледом гаслу «уші і и і ліку
вати» можна додати і «ви.

роблятп». Виробляти сорго, 
маїс, бавзшу... Помовчав
ши. мій співрозмовник за
уважив, що таким чином 
підтверджується одна з вер. 
сій назви Джібуті. Згідно з 
другою леге їдою людям тут 
колись загр зжувало страхо
висько, яке ьонн все ж уби
ли. ІІа мові іс.'.з «джаб» 
означає «переможене», «бу. 
ті» — страховисько. В да
ному разі нестача води це 
та потвора, якій. зараз 
завдають смертельних ран.

Прискореними темпами бу
рять свердловини, котрі да
ють живильну вологу не 
тільки людям. стадам, але й 
землі, щоб вона плодоноси
ла. У районі Таджура знай
дені мінеральні джерела і 
там побудували завод міне
ральних вод. У більш відда
леній перспективі ставиться 
завдання шляхом реалізації 
економічних проектів охо
пити різні райони сільсько
господарською діяльністю і 
закріпити таким чином лю
дей на місцях, де вони жи
вуть тепер, бо столиця пере
населена.

Поки цього не можна 
сказати про місцевість, но 

якій ми їхали. Навіть ие 
знаю, скільки буде потрібно 
років, щоб ОЧИСТИТИ ці ТИ. 
сячі топи каміння, не гопд. 
рячи вже Про ВИЖИВАННЯ 
забобон, зв’язаних з тією щ 
затокою Губет-аль-Хараб, 
що переходить у затоку 
Таджура.

Ще одна важлива пробле. 
ма республіки Джібуті 
шляхи. Країна невелика, ал$ 
зв’язок між округами в ос
новному підтримується З ДО. 
помогою караванів верблкЗ. 
дів — автомобілі не скрізь 
можуть проїхати.

Ось уже показалось озеро 
Ассаль, голуба чаша якогб 
обрамлена туманною дим
ною. На наше здивування 
березі стояло десяток мам^^Ь 
з туристами, в основіиЯВг 
французами. Деякі умудри
лись приїхати сюди на мо
тоциклах, мабуть, в пошуі 
ках гострих відчуттів. Саггё 
ці туристи, з гіркотою пока
зав Алі на гору банок з-під 
пива, забруднюють води та 
береги Ассаль, завдаючи 
збитнів його первозданному 
вигляду. Адже тут — снопі 
роду кусочок місячного 
ландшафту: всюди каміння, 
лава, ні кущика, ні тра
винки. •

Але це не значить, що від 
озера, в літрі води котрого 
міститься до 330 грамів сол^ 
немає ніякої користі. Учені 
Джібуті досліджують туї 
тенті запаси солі і гіпсу, 
уточняють можливість ЇХ 
промислової розробки. У 
вулканічних районах побли
зу Ассаль виявлені такі- мі- 
неоалп, як перліт, діатоміт, 
що використовуються для 
теплоізоляції.

Озеру гарантоване дови|^ 
життя, каже Алі. З’єдизне^^ 
затокою Таджура підземний 
ми протоками (інакше воно 
пересохло б), воно є нашим 
унікальним визначним міс. 
ЦОМ.

Анатолій ЖИГУНОВ, 
власкор АПН. 

Джібуті-Дар-ес-Салам.

НА МАЛОМУ СТАДІОНІ

За «Дружбою» — «Кристал»
Багато цікавих спортивних змагань се

ред дітей і підлітків відбулося під час 
літніх канікул. Найбільш масові — за 
програмою республіканської спартакіа- 

«Юність». На місцях стартувало понад 
14 тисяч дітей та підлітків. У масовості і 
майстерності відзначились спортивні клу
би Кіровограда, Олександрії, Світловод- 
ська. Кращі з кращих вибороли право 
змагатись у республіканських фіналах.

Щасливий фініш був у наших юних 
волейболістів. Вихованці дитячого під
літкового клубу «Дружба» (жек № 1
м. Кіровограда), де педагогом-організа- 
тором Ю. Л. Лівшиц, здобувши перемо
гу в своїй підгрупі, зустрілися у фіналь
них матчах з командами Києва, Львова, 
Донецька, Чернігова, Одеси, Тернополя. 
І в кожному з них мали успіх. «Дружбі» 
було вручено диплом І ступеня Мініс
терства житлово-комунального госпо
дарства УРСР.

З року в рік зростає майстерність 
юних футболістів «Кристалу» з житлово- 
комунального господарства виробничого 
об’єднання «Олександріявугілля». Най- 
масовіші поєдинки на приз клубу ЦК 
ВЛКСМ «Шкіряний м’яч», які щороку 
проводить дитячо-юнацький спортивний 
клуб під керівництвом старшого педаго- 
га-організатора фізкультурно-спортивної 
роботи Анатолія Акулича.

Здобувши право представляти Кірово- 
градщину на республіканському фіналі 
призу «Шкіряний м’яч», юні олександрій- 
ці поставили собі за мету вибороти одне 
з призових місць.

Зональний республіканський турнір 
серед підлітків старшої вікової групи— 
1969—70 і середньої — 1971—72 років 
народження відбувався у місті Марганці 
Дніпропетровської області. Вихованці 
Анатолія Акулича виявили велику волю 
до перемоги, чітко виконували всі наста
нови свого педагога. Завдавши поразки 
юним футболістам Полтави (3:0), Харко
ва (7:1) і Дніпропетровська (2:0) чотир
надцятирічні олєксандрійці посіли пер

ше місце і здобули путівку до фіналу. 
Такий же успіх випав і на долю дванад
цятирічних футболістів «Кристалу». А у 
найменших, десятирічних представників 
Олександрії було почесне четверте міс
це на зональному турнірі, що проходив 
у Зеленодольську Дніпропетровської об
ласті.

Фінальний турнір найсильніших дитя
чих футбольних команд України старшої 
вікової групи на приз ЦК ВЛКСМ «Шкі
ряний м’яч» відбувся нещодавно в Пол
таві. Виборовши перше місце в своїй 
підгрупі серед чотирьох команд, олек- 
сандрійці у вирішальному матчі за зван
ня чемпіонів України зустрілись з пере
можцем другої підгрупи — командою 
«Орлятко» Київської області. Цей на
пружений поєдинок з мінімальним ра
хунком (1:0) виграли кияни. Отримуючи 
срібні медалі, учні Акулича були без
межно щасливі — разом з киянами вони 
здобули право на участь у Всесоюзних 
іграх на приз клубу «Шкіряний м’яч».

І ось фінальні ігри в Кемерово між 
командами старших вікових груп. Всі 
24 фіналісти були розподілені на чотири 
підгрупи, де матчі проходили по круго- 
еій системі, і лише переможець дістав 
право виходу в завершальну стадію.

Як уже повідомлялось, «Кристал» за
вдав поразки команді Барнаула (2:0) і 
зіграв унічию (2:2) з представниками Ір
кутської області. Третій матч з чемпіоном 
Грузії був дуже гострий і лише напри
кінці зустрічі суперникам вдалося про
вести єдиний м’яч. Але згодом виявило
ся, що грузинська команда грубо пору
шила Положення про віковий допуск й 
була знята з розиграшу.

Два останні матчі в підгрупі «Кристал» 
зіграв унічию. Рахунок 1:1 був зафіксо
ваний у грі з командою Чарджоу (Турк
менія), де м’яч провів Володимир Мак
симов. Зустріч з чемпіоном Азербайджа
не командою «Шадаг» — 0:0. Ця нічия 
дозволила азербайджанським футболіс
там набрати 6 очок і стати переможцем 

підгрупи, що дало їм право боротись за 
перше—четверте місця. У нашого «Кри
сталу» та представників Іркутської об
ласті по 5 очок. Однак краща різниця 
забитих і пропущених м'ячів (11—8 про
ти 5—3) дозволила іркутчанам вийти на 
друге місце. Таким чином, олександрій- 
ці були треті в підгрупі й далі боролись 
за 9—12 місця на завершальному етапі.

Прикре невезіння в груповому турнірі 
(три нічиї) подіяло важким психологіч
ним тягарем на юних футболістів «Кри
сталу». Матч з командою м. Орджонікід- 
зе був програний з рахунком 2:3 (авто
рами голів у наших земляків були Воло
димир Печьонкін та Сергій Репенько). 
Потім поразка в зустрічі з чемпіоном 
м. Курська, який став срібним призером 
першості Російської Федерації, — 0:2. 
Отже, в підсумку в олександрійців по. 
чесне 12 місце серед 24 фіналістів все
союзного турніру. Для порівняння від
мітимо, що чемпіон України старшого 
віку — команда «Орлятко» з Богуслава 
була лише вісімнадцятою.

А в фінальному матчі зустрілись ке
меровський «Метеор» і «Сангар» з естон
ського міста Тарту. Перемогли футбо
лісти Прибалтики з рахунком 1:0. Третє 
призове місце посіла ленінградська 
«Дружба», яка обіграла переможця тре
тьої підгрупи, де виступав «Кристал», 
команду «Шадаг» з Азербайджане.

За успішний виступ на всесоюзному 
фіналі олександрійський «Кристал» на
городжений Дипломом клубу ЦК ВЛКСМ 
«Шкіряний м’яч», пам ятним кубком, 
вимпелом і медаллю, футбольним м’я
чем з автографами відомих футболістів 
збірної СРСР.

Гравці «Кристалу» отримали пам’ятні 
значки та сувеніри. Ці нагороди команді 
вручив президент всесоюзного клубу 
«Шкіряний м’яч» заслужений тренер 
СРСР Г. Д. Качалін.

М. ПОЛЯНОВСЬКИЙ, 
інженер облжилуправління.

Роздуми. Учениця другого курсу ОреНг 
мУзичного училища Катя С'А- 

*3 тї Ц К А, 'ч
Фото О. ПІДДУБНОГО. (Фотохроніка ТАРС). V
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