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У неділю, 12 березня 1967 року, в Ук
раїнській Радянській Соціалістичній Рес
публіці відбулися вибори до Верховної 
Ради Української PCP.

Вибори пройшли при високій політич
ній активності і організованості трудя
щих, під знаком успішного виконання 
рішень XXIII з’їзду КПРС та гідної зу
стрічі 50-х роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. День виборів 
яскраво продемонстрував непорушну 
єдність Комуністичної партії і народу.

В Центральну виборчу комісію на
дійшли від усіх окружних виборчих ко
місій повні дані про підсумки виборів 
до Верховної Ради Української PCP. За 
даними окружних виборчих комісій, в 
списки виборців в цілому по республіці 
було внесено ЗО 886 039 чоловік. У вибо
рах депутатів Верховної Ради Україн
ської PCP взяло участь 30 881 252 чолові
ка, або 99,98 процента від загального 
числа виборців.

В усіх виборчих округах за кандида
тів блоку комуністів і безпартійних го
лосувало ЗО 858 834 виборці, що стано
вить 99,93 процента від числа виборців, 
які взяли участь у голосуванні. ПротиНА П'ЯТИДЕННИЙТИЖДЕНЬ
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УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Президія Верховної Ради Української PCP на підставі статті 37 Кон
ституції Української PCP постановляє:

Скликати першу сесію Верховної Ради Української Радянської Соціа
лістичної Республіки сьомого скликання 11 квітня 1967 року в м. Києві. 

Голова Президії Верховної Ради Української PCP Д. КОРОТЧЕНКО. 
Секретар Президії Верховної Ради Української PCP А. ЗЛЕНКО.

м. Київ, 15 березня 1967 року.
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про підсумки виборів до Верховної Ради 
Української PCP 12 березня 1967 року
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МОЛОДЬ,
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полегшення умов

раціональної ор- 
виробництва, 
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На
XXIII з'їзду КПРС, з ме
тою
праці робітників і служ
бовців, розшир е н н я 
можливостей для даль
шого підвищення їх ква
ліфікації і культурного 
рівня, а також з метою 
більш 
ганізації 
дальшого 
продуктивності праці 
ефективності суспільно
го виробництва Цент
ральний Комітет КПРС, 
Рада Міністрів СРСР і 
ВЦРПС прийняли поста
нову «Про переведення 
робітників і службовців 
підприємств, установ і 
організацій на п’ятиден
ний робочий тиждень з 
двома вихідними дня
ми».

В постанові передба
чається здійснити пла
номірне переведення 
робітників і службовців 
державних, кооператив
них і громадських під
приємств, установ і ор
ганізацій на п’ятиденний 
робочий тиждень (п’ять

голосувало 22 396 чоловік, або 0,07 про
цента. На підставі ст. 79 «Положення 
про вибори до Верховної Ради Україн
ської PCP» визнано недійсними 22 бю
летені.

Ці дані свідчать про те, що народний 
блок комуністів і безпартійних здобув 
на виборах нову видатну перемогу.

Центральна виборча комісія, розгля
нувши матеріали по кожному виборчо
му округу, на підставі п. «г» ст. 38 «По
ложення про вибори до Верховної Ради 
Української PCP» зареєструвала обра
них у Верховну Раду Української PCP 
депутатів по всіх виборчих округах.

До Верховної Ради Української PCP 
обрано 469 депутатів, в тому числі 160 
жінок, або 34,12 процента, 150 безпар
тійних, або 31,98 процента, 246 робітни
ків і колгоспників, або 52,45 процента. 
Серед обраних 245 чоловік, або 52,24 
процента, не були депутатами Верхов
ної Ради Української PCP минулого 
скликання.

Центральна виборча комісія 
по виборах до Верховної Ради 
Української PCP.

15 березня 1967 року.

до 50-річ- 
Жовтневої 

револю-

робочих днів і два вихід
них) з збереженням 
встановленої тепер за
гальної тривалості робо
чого часу за тиждень, 
маючи на увазі завер
шити в основному це 
переведення 
чя Великої 
соціалістичної 
Ції.

Для робітників і служ
бовців підприємств, ус
танов і організацій, пе
реведення яких на п’я
тиденний робочий тиж
день з двома вихідни
ми днями за характером 
виробництва і умовами 
роботи є недоцільним, 
зберігається попередній 
режим робочого тижня.

На загальноосвітні 
школи, вищі й середні 
спеціальні учбові закла
ди та 
системи 
технічної 
постанови «Про переве
дення робітників і 
службовців підприємств, 
установ та організацій 
на п’ятиденний робочий 

учбові заклади 
професійно- 

освіти діяння

тиждень з двома вихід
ними днями» не поши
рюється.

ЦК КПРС, Рада Мініст
рів СРСР і ВЦРПС зобо
в'язали міністерства й 
відомства СРСР, ЦК Ком
партій і Ради Міністрів 
союзних республік ра
зом з відповідними 
профспілковими орга
нами здійснювати по
всякденний контроль за 
проведенням заходів по 
переведенню робітників 
і службовців підприємств, 
установ та організацій на 
п’ятиденний робочий 
тиждень з двома вихід
ними днями у відповід
ності з прийнятою пос
тановою.

ДЛЯ ТЕБЕ і для 11 128 твоїх ровесників з нашої 
області, які в ювілейному році закінчують десятий 
клас, «Молодий комунар» друкує матеріали під руб
рикою «Випускним іде в життя». Щоб вони були 
глибшими, змістовнішими, щоб у них були враховані 
й твої особисті інтереси, редакція хоче познайоми
тися з тобою ближче.

НА 3-Й і 4-Й СТОРІНКАХ цього номера газети про
понуємо тобі десять запитань і просимо обов’язково 
на них відповісти.

БУДЬ ЩИРИМ у своїх відповідях на анкету, як бу
ваєш щирим і відвертим у розмові з найкращим дру
гом.

ПІДКАЖИ однокласникам, що їх думки теж цікав
лять редакцію.
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СЬОГОДНІ ти ще сидиш за партою, виконуєш до
машні завдання, чекаєш екзаменів. А через три з 
лишком місяці — прощання зі школою, перший крок 
у самостійне життя. Ти робиш цей крок на 50-у році 
Радянської влади.

Боно, життя, теж ставить оцінки. Тільки не в клас
ний журнал І не за п’ятибальною системою. Його 
оцінки визначаються тим, настільки корисним станеш 
ти для своєї Батьківщини, чи твоя стежка співпадати
ме з битим шляхом нашого народу, чи не заведе во
на тебе на путівець...

піонери, 
школярі!
Дамо
мартенам 
більше
металевого
лому.
Всі на

недільник! А потім йдуть состави з лако
нічним написом на платформах: 
«Москва, Невідомому солдату».

> ЕЖИТЬ у могилі солдат. Ніхто 
не знов ного прізвища, о 

якому краю він народився І виріс. 
Зате ми знасмо про нього найго
ловніше: в 41-му він грудьми свої
ми спинив озвірілого фашиста бі
ля стін Москви, І перше пере
можно зведення Радінформбюро 
прозвучало для Вітчизни піснею 
завдяки йому, радянському сол
датові.

Можо, то тоїй батько! Чи стар
ший браті Може, то чолов’к твосї 
сусідки, яка ось уже чверть сто
ліття ходить вдовою!

Йому, Невідомому солдату, що 
лежить у могилі біля Кремля, 
вдячний народ наш приносить 
перші весняні квіти, йому Бать
ківщина зводить нині пам’ятник, 
якому стояти вічно.

Кращих майстрів прислано на 
будову, найталанопитіші художни
ки готують монумент. Найкращі 
матеріали присилають сюди з усіх 
кінців Союзу, і коли ти будеш 
у Москві, схилиш голову перед 
могилою Невідомого, знай: твої 
земляки-кіровоградці теж були п 
ЧИСЛІ ТИХ, ХТО ЗВОДИВ ВІЧНИЙ 

пам’ятник героїзмові й- несхит
ності радянського солдата. Зараз 
майже щодня з Капустянсьного 
кар’ероуправління Новоукраїн- 
ського району відходять платфор
ми з десятитонними брилами гра
ніту. Станція призначення — 
Москва. Там брили будуть оброб
лені й ляжуть до солдатської мо
гили.

Такі відповідальні замовлення 
нашим гранітникам виконувати не 
оперше. Добутий ними камінь — 

у стінах МДУ, ним обкладена на
бережна Неви о Ленінграді, його 
зустрінеш у Києві, Одесі, Кірово
граді. Але це замовлення — особ
ливо. Каменярі виконують його Із 
значним випередженням графіка: 
15 березня наш фотокореспондент 
В. Ковпак сфотографував відван
таження 170-го кубометра [фото 
внизу). А всі 220 кубометрів, по
трібні за планом, колектив кар'с- 
роуправління відправить до 15 
квітня, на два тижні раніше стро
ку. Найбільшо роботи зараз у гір
ничої бригади Івана Миценка {фо
то вгорі). Це вона відколює з 
моноліту кам’яні брили потрібної 
величини.

В. ЮРЧЕНКО.



ЧАСТО запитую себе: звід
ки ти починаєшся, комсо
мольський пропагандисте? 
І не завжди знаходжу від
повідь. Може, з того дня, 
коли ти одержав новенький 

комсомольський квиюк і прямо з райко
му зайшов у книгарню, щоб повернутися 
додому з брошурами В. І. Леніна і 
«Спутником» — довідником активіста? 
Чи після культпоходу в кіно, коли спа- 

І ГРОМАД 
її ІНТИМ

СЬ К Е,
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Із записної книжки пропагандиста Ліди Банделюк
лахиула жвава дискусія І тобі вдалося 
направити розмову в потрібне русло? Чи 
в ту хвилину, коли спіткнувся друг і ти . 
допоміг йому, сказавши гірку правду у 
вічі? Так чи інакше, а мені здається, що 
пропагандист починається тоді, коли йо
му вірять, коли він вміє помічати най
менші порухи душі, коли простим, але 
дохідливим словом розкриває нові гори
зонти.

ДОРУЧИЛИ вести гурток «Бесіди 
про партію». Це набагато 

складніше, ніж попередній «Кругозір». 
Та це й зрозуміло: адже всі 18 комсо
мольців, які входять в організацію рай- 
споживспілки, заочно вчаться або мають 
середню спеціальну чи вищу освіту!

Ознайомившись з програмою, я зроби
ла невеличкий каталог з висловлювань 
В. І. Леніна про радянську торгівлю 
(його твори у мене є, адже я студентка

Донецького інституту радянської торгів
лі), придбала необхідні посібники.

Наполегливо готувалась до теми «Іс
торичні етапи діяльності Комуністичної 
партії. З Програми нашої партії». Бага
то в чому мені допомогла завідуюча біб
ліотекою райкому партії Світлана Швай
ко.

З свого невеликого досвіду знаю: якою 
б цікавою тема не була, але якщо будеш 
читати, не відриваючись, усі 45 хвилин— 
нудьга надійно оселиться в очах слуха

чів. Тому я складаю лише план, иа ок
ремих листочках виписую найважливіше.

Перші 15 хвилин проводжу опитуван
ня у формі бесіди. В спеціальному жур
налі, в якому веду облік, виставляю 
оцінки. Глибокими н змістовними відпо
відями порадували бухгалтер райунівер- 
магу Зоя Колісник, бухгалтер заготкон
тори Галина Ссргієнко, рахівник Люда 
Горпенко, інші слухачі.

Подаючи нову тему, обов язково зна
ходжу хвилину-дві для невеличкого «лі
ричного відступу». Це може бути якась 
цікава інформація з життя працівників 
прилавку тощо. Того разу, наприклад, я 
повідомила, що керівники райспожив- 
спілки схвально поставились до пропо
зиції нашої слухачки Олени Кабаченко 
про змагання між двома молодіжними 
колективами Долинського універмагу на 
честь 50-річчя Радянської влади.

Інколи на заняттях ділюся враження
ми від туристської подорожі по містах- 
героях, в якій я побувала влітку мину
лого року.

Комсомольському пропаган
дистові нерідко доводиться роз

в'язувати справи інтимного й громадсь
кого характеру. В цих питаннях він по
винен бути глибоко обізнаним, а вине
сене рішення — справедливим.

Якось надвечір, коли я вже збиралась 
додому, зайшла продавець Ліда Мороз. 
Бачу по пій: щось хоче сказати, але не 

наважиться. Йшли по вулиці, розглядали 
реклами біля кінотеатру. Потім вона, ні
би ненароком, запитала:

_  Як ти думаєш, Лідо, я на доброму 
рахунку в райспоживспілці?

— Звичайно, — відповіла аг, — Але ос
новне те, що покупці тобою задоволені.

_ д чому ж у мене й досі зарплата 
молодшого" продавця? Адже я працюю 
два роки... . .

— Все це вірно, — відповіла я. — Але 
за нашим положенням треба попрацюва
ти три роки. Та це не догма. Про тебе 
я поговорю з товаришами.

ЗНОВУ сиджу над конспектами. 
Готуюсь до теми «Місце Ленінсь

кого комсомолу в системі політичної ор
ганізації радянського суспільства». 
Уважно вчитуюся в промову В. І. Лені
на на III з’їзді РКСМ, а з голови не ви
ходять мої слухачі Віктор Мережко і 
Володимир Павленко, шофери. Нерідко 
затримуються в рейсах, несвоєчасно від
відують заняття, тому, зрозуміло, і знан
ня в них слабші. Як зробити, щоб від
відували постійно? Перенести заняття на 
інший день чи поговорити з керівниками 
райспоживспілки?

Якось мені дівчата сказали, що гур
ток допомагає їм в заочному навчанні, 
зокрема з політекономії та історичного 
матеріалізму. І тому здається, що ми 
виходимо на висоту, а попереду відкри
ваються нові горизонти.

Майже чверть століття ми
нуло з того часу, як відгриміли 
останні залпи Великої Віт
чизняної війни, але львів'яни 
ніколи не забудуть кривавих 
злочинів, вчинених у їхньому 
старовинному місті фашист
ськими окупантами та їх вір
ними лакеями — українськими 
буржуазними націоналістами.

Нещодавно в Будинку полі
тичної освіти відкрито вистав
ку «Будь пильним!». Виставле
ні тут документи, фотографії 
та інші матеріали незаперечно 
свідчать: гітлерівські кати хо
тіли поставити на коліна укра
їнський народ, винищити всіх, 
хто не схилив голову перед чу
жоземними поневолювачами. У 
встановленні так званого «но
вого порядку» в західних об
ластях України фашистським 
загарбникам старанно допома
гали буржуазні націоналісти, 
які обагрили свої руки кров’ю 
радянських людей.

Перехожим, що йдуть сього
дні по вулиці Богдана Хмель
ницького, важко повірити, що 
тут у період фашистської оку
пації з балконів будинків зви
сали трупи повішених радян
ських людей, а фотографія на- 

гадуе: так було! Були гори 
розстріляних у Золочеві і в 
Раві-Руській, в Якові і Дрого
бичі... Гітлерівці влаштовували 
масові страти в Бродах, Сокалі, 
Стриї, в Лисиничанському лісі. 
Земля обагрилася кров’ю не
винних.

На виставці експонуються 
фотографії Долини смерті, 
Янівського табору, масового 
розстрілу у Львові, знищення 
гетто, оркестру з ув’язнених, 
під звуки якого протягом ці
лого дня велися розстріли 
в’язнів, машини для дробіння 
кісток людей, вбитих в таборах 
смерті.

Документи розповідають, що 
за три роки і 26 днів окупації 
Львівщини гітлерівці замучи
ли і розстріляли мільйон чоло
вік. Сто тисяч радянських гро
мадян було забрано на катор
гу в Німеччину.

Експозиція виставки викри
ває українських буржуазних 
націоналістів, які не поступали
ся в звірствах перед фашист
ськими катами. За наказом сво
їх хазяїв у квітні 1943 року ці 
зрадники створили дивізію СС 
«Галичина» і кинули її в бій 
проти Радянської Армії в ра

йонах міст Броди і Золочів. На 
численних фото—прислужники 
гітлерівців у поліцейській фор
мі, в чорних шинелях вахманів. 
Вони марширують перед фа
шистськими генералами, де
монструючи свою виучку. 
Об’єктив безпристрасно зафік
сував криваві злочини націо
налістичного охвістя: порубані 
тіла радянських активістів, 
картини звірячих розправ, вчи
нених над беззахисними людь
ми.

Ось один з поборників «ново
го порядку» — материй бандит 
Купяк. Сьогодні цей відщепе
нець знайшов притулок у Кана
ді. Без усякого сорому він дає 
інтерв’ю про свою «діяльність» 
в роки окупації на Львівщині.

Під великим заголовком 
«Ось вони, кати» вміщено та
кож фотографії хазяїв Купя- 
ка — Отто Вехтера, Теодора 
Обсрлендера, Фелікса Ландау, 
Густава Вільгауза та інших 
фашистських бузувірів, які й 
досі ховаються від правосуддя 
за вчинені ними чорні діла.

Відійшло в небуття страшне 
лихоліття. Як і всі радянські 
люди, радісно й щасливо жи

вуть трудящі західних облас
тей України. Та це не влашто
вує імперіалістів, неофашис
тів націоналістичних недобит
ків.

Виставка викриває підступні 
методи і прийоми підривної ді
яльності розвідок імперіаліс
тичних держав проти нашої 
країни. На .стенді «Засилання 
шпигунів на територію СРСР» 
виставлено матеріали про шко
ли, де навчають шпигунів, про 
те, як закидають їх на радян
ську землю. Фотографії пока
зують спійманих лазутчиків. 
Серед них українські націона
лісти під кличками «Дуб», 
«Журба», «Карпо», «Ромка» та 
інші. їм не допомагають сьо
годні ні стріляючі авторучки, ні 
агтомати та пістолети безшум
ного бою, ні спеціальна радіо
апаратура, ні особливі біноклі, 
ні шифри, ні фальшиві доку
менти. Наша радянська людина 
пильна. З допомогою простих 
трудівників органи державної 
безпеки І пильні вартові свя
щенних рубежів Батьківщини — 
прикордонники виловлюють і 
знешкоджують шпигунів та ди
версантів.

Але вороги не вгамовуються. 
Вони намагаються приспати 
нашу пильність, засилати в Ра
дянський Союз своїх агентів 
під будь-якою личиною. В не
далекому минулому якийсь аме
риканський громадянин Ро- 
берт Крістнер прибув до Льво
ва, а потім продовжив свій во
яж по країні. Цей «студент-істо- 
рик» складав топографічні схе
ми місцевості, на яких позна
чав залізниці, мости, фотогра
фував важливі промислові і 
військові об’єкти. Розвідуваль
ні записи і фотоплівки він збе
рігав у тайнику, влаштованому 
в шкіряному поясі. «Турист» 
Крістнер був спійманий на га
рячому, як і інші імперіалістич
ні розвідники.

Виставка нагадує про те, що 
ідеологічну диверсію проти ра
дянських людей планомірно 
здійснюють радіостанції «Го
лос Америки», «Вільна Євро
па» та їм подібні рупори імпе
ріалістів.

Виставка «Будь пильним!» 
вчить розпізнавати і знешкод
жувати підступні дії ворогів 
нашої держави.

(РАТАУ).

ВГЛИБИНІ штреку зі
рочками мерехтять шах

тарські лампочки. Рівномір
но гуде щойно запущений 
повий вугледобувний комп
лекс.

Тут знаходяться й ті, хто 
монтував складну систе
му — члени бригад Степа
на Сосновського та Ми
коли Варламова. Испода- 

И о в и и
комплекс
лік стоїть Іван Бондаренко. 
Хлопець хвилюється. Ще б 
пак. Він — студент Дніпро
петровського гірничого ін
ституту, і автоматизація 
комплексу стала частиною 
його дипломної роботи.

— Хвилюєшся? — запи
тує електрослюсар Йосип 
Ізраїль.

— Хочеться скоріше по
бачити «здібності» нашої 
машини.

Молоді спеціалісти уваж
но стежать, як металеві зу
би агрегату врізаються в 
буре вугілля. Ритм не пору
шується. Комбайн повільно 
просувається по рейках. 
Ввімкнено транспортер. На 
довжелезній стрічці з’являє
ться кілька сипких грудо
чок. Потім вони зливаються 
у загальний вугільний потік 
шахти і подаються на-гора.

Полегшено зітхає Іван. 
Засвітилась посмішка на 
обличчі Йосипа. Комплекс 
працює безвідмовно.

Підходить Юра Юркевнч.

Вітає. По-дружньому тисне 
руку Бондаренку;

— Машиністи дякували 
тобі, що переніс пульт у 
зручне місце.

— Всі трудились добре...
Це справді так. На олек

сандрійській шахті № 3-біс 
планували запустити новий 
комплекс в кіііці першого 
кварталу. Монтажники ж 

передали його за
бійникам на два 
тижні раніше стро
ку. Агрегат щодо
би видаватиме на
гори 600 тони ву

гілля.
Такий перший дарунок 

шахтарів 50-річчю Великого 
Жовтня. На черзі — мон
таж другого комплексу.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ТУТ
ХАЗЯЙНУЮТЬ
ІВАНОВИ
М АТИ підходить до ліжка, 

якусь мить закохано диви
ться на своїх голуб’ят, а по
тім:

— Пора вже, пора...
Надворі ще темінь, все навкруги огорнуте сірою 

пеленою. Від хати до хати, поскрипуючи полоззям, 
мчать сани. Найпершими в них сіли старший чабан 
Анатолій Іванов та його дружина й вірний помічник 
Валентина. Згодом до них приєдналися доярки, сви
нарки. Анатолій звично тримає в руках віжки, пиль
но вдивляється вперед, щоб не збитися з дороги. А 
мороз міцнішає, а вітер дужчає, жбурляючи прямо 
в обличчя пригорщі снігу, який гострими лезами лос
коче щоки, лоба.

«МОЛОД и й
КОМУНАР»

№ 33 (733). 2 стор.

З села Ганнівки до тваринницьких ферм колгоспу 
імені Фрунзе близько трьох кілометрів. Цю від
стань долають щодня Анатолій та Валентина Іванови 
вже кілька років, що.разу поспішаючи до вівцефер
ми. Нелегко молодому подружжю, та комсомольці 
знали про ці труднощі, коли висловили бажання 
йти сюди працювати. Пізньої осені вручили їм ком
сомольські путівки на ферму.

— Знайте, що на вівцефермі великий падіж мо
лодняка, а тому працювати доведеться багато, — 
мовив комсомольський ватажок, вручаючи молодо
му подружжю путівки.

Тільки білястий килим снігу потоншав — молоді 
чабани вже вигнали овець на околицю села.

Тої весни падіж овець став зовсім мізерним. По
чали стригти тварин. І зрозуміли, що й вовни буде 
більше.

Торік, наприклад, на кожну вівцю артіль мала по 
2,9 кілограма вовни.

Подбали молоді чабани й про економію. З усіх 
запланованих затрат на утримання тварин 35 про
центів заощадили.

А нині Анатолій зі своєю дружиною дбає про 
молодняк. Він робить те, що важче, де більше зна
добиться його чоловіча сила: доставляє корми. А а 
цей час Валентина дбайливо випоює ягнят, від кот
рих відмовилися матки.

За два місяці ювілейного року Анатолій і Вален
тина Іванови вже мають на кожну сотню вівцематок 
по 85 ягнят.

...Пізно ввечері покидають Анатолій та Валентина 
тваринницьке містечко.

І. РОМАНЕНКО, 
член корпункту «Молодого комунара».

Новомнргородськин район.

Чотири Наталки
Стрімкий вітер колесує по сцені, аж лаштунки похитуються в такт 

музики, аж пука прокочується з-під дзвінких закаблуків. Та ось за
пал спадає, поволеньки кружляють дівчата, лише кольорові стрічки 
легко погойдуються по колу. Це ведуть танок чотири Наталки - 
Григоренко, Малешко, Красноружська, Агатьєва — учасники танцю
вального колективу Кіровоградського районного Будинку культури. 
Не раз їх хореографічні картинки щедро винагороджувалися оплес
ками глядачів. Бо перед кожним виступом Дівчата глибоко проду 
мують кожен рух, намагаються поглибити його не лише в окрасі 
зорового сприймання, айв смисловому обрамленні. Ось і зараз 
хвилюються Наталки: через кілька хвилин їм виконувати гуцульський 
анок, звабний своею грацією І темпераментом, красою карпатських 

толоннн... Що ж, подивимось! Оплески будуть — то вже напевне.
П. СКРИПКА. 

Фото Ф. ПЛАХТІ».



ВСЬОМУ СВІТОВІ відомі ці місця 
під Ленінградом, що Стали на. 

родною святинею. 1 нема кінця люд
ському потокові, який прибуває СЮ
ДИ. Перед кожним, хто побуває в 
розливі, постають хвилюючі сторінки 
героїчного життя вождя Революції, 
сторінки історії нашої Батьківщини. 
Тут в липні — серпні 1917 року за рі
шенням Центрального Комітету пар
тії перебував у підпіллі Володимир 
Ілліч, який переховувався від пере
слідування контрреволюційного Тим
часового уряду.

Музеї-пам’ятники «Сарай» і «Ку. 
рінь» щоденно відвідує більше тися
чі чоловік. Люди йдуть сюди, щоб 
віддати данину поваги генію людства. 
Тут проходять піонерські лінійки І 
зустрічі з ветеранами революції. Сю
ди приходили бійці в годину тяжких 
випробувань для Батьківщини — під 
час Великої Вітчизняної війни. І зараз 
біля цих священних місць воїни Ра
дянської Армії дають клятву на вір
ність Вітчизні. Тут побували пред
ставники всіх країн і континентів зем
ної кулі.

Затихає різномовний говір біля по
рога дерев’яного сарая на березі 
невеликого ставка. Здається, час не 
торкнувся цього скромного житла, 
речей, які зберігаються для нащад
ків. В сараї відтворена обстановка 
тих днів. На горищі — два стільці і 
стіл.

В. І. Ленін жив і працював на го
рищі сарая декілька днів. А потім був 
переправлений в більш безпечне 
місце —- на озеро Розлив, на глуху 
ділянку сінокосу. Тут, о курені з гілок 
і сіна, Володимир Ілліч жив більше 
місяця під виглядом робітника-коса- 
ря, нібито найнятого робітником Се- 
строрецького заводу М. О. Ємелья- 
новим. Звідси В. І. Ленін підтримував 
тісний зв’язок з ЦК партії, керував 
революційною боротьбою. Нині тут 
знаходиться музей-пам’ятник «Ку
рінь». Неподалік на невеликій галяви
ні стоять два пеньки. На одному з

ьогодні
По ленінських МІСЦЯХ!

них Ілліч сидів, другий служив йому 
столом. Тут він працював над книгою 
«Держава і революція».

На знімку: вгорі—гранітний пам’ят- 
ник-кургнь в селищі Розлив. Автор 
пам ятника—архітектор А. І. Гегелло.

а фасадній стороні золотими літе
рами висічено: «На місці, де в липні 
па^ГПН1 19 7 рокУ в КУР®НІ З гілок 

р ховувався від переслідування 
уржуазп вождь світового Жовтня і 

писав свою книгу «Держава і револю
ція», . на пам ять про це поставили 
пИ курінь із граніту. Робітники міста 

еніна. 1927 рік». Внизу —- у павіль- 
ионі-музеї В. І. Леніна в Розливі.

Фото Н. Науменкова. 
(Фотохроніка ТАРС).

......

10 ЗАПИТАНЬ 
ВИПУСКНИКОВІ
1. Обрав ти вже собі спеціальність, за якою пра

цюватимеш після закінчення школи чи яку здобу
ватимеш в училищі, технікумі, вузі? Так. Ні. (Під
кресли).

2. Що допомогло тобі у виборі майбутньої про
фесії: поради батьків; статті в газетах або журна
лах; поради друзів; колективне рішення класу або 
групи учнів; поради вчителів; уроки ручної праці; 
робота під час канікул; стан здоров’я? (Підкрес
ли).

3. Що найбільше притягає тебе в обраній профе
сії: можливість виявити свої здібності; висока оп
лата; нова техніка; можливість бувати в далеких 
місцях; бажання жити недалеко від батьків; нор
мований робочий день? (Підкресли).

4. Як ти вважаєш — від чого в першу чергу за
лежатимуть твої майбутні успіхи в самостійному 
житті: від твоїх старань у навчанні; від твого 
вміння показати себе з найкращого боку; від твоєї 
працелюбності; від знайомства з людьми, які зай
мають керівні посади; від матеріальної забезпече
ності батьків? (Підкресли).

5. Якби нічого не перешкоджало, ти після закін
чення школи: а) залишився б у селі (місті), де 
живеш зараз; б) виїхав бн в інше село; в) виїхав 
би в інше місто? (Підкресли).

6. Твій ідеал (літературний герой, відомий гро
мадський діяч, вчений або діяч культури, житель 
твого села чи міста? Назви його:

7. Якби відповіді на цю анкету довелося дава
ти в присутності сторонніх, ги відповів би: а) так 
само; б) інакше. (Підкресли).

8. Що недодала тобі школа?

9. Яка з шкільних подій тобі найбільше запа
м’яталася?

(Дивись на звороті),

Місце для склеювання,

/

АВТОБУС ЗНАЙШЛИ 
НА ВУЛИЦІ

По вулиці Шевченка зі смі
хом І веселими жартами прос
тувала велелюдна процесія. 
Одні несли старе ліжко, інші

Майстер Люда Лопата 
зайшла до цеху за кіль
ка хвилин до початку 
зміни. Тут вже була й 
комсорг Тамара Тоніць- 
ка, інші дівчата. Всі зна
йомі обличчя, але сьо
годні якісь святкові. «Ві
таємо з днем народжен
ня» — красувався напис. 
«Вітаємо!» — щиро вріз-

ПРИЄМНІ 
СЮРПРИЗИ
нобій защебетали дівча
та.

Радісно затрепетало 
серце: це ж її весь ко
лектив поздоровляє.

«Спасибі, спасибі...»
Спочатку такі поздо

ровлення були сюрпри
зами, а згодом стали 
Доброю звичкою у дів
чат з першого цеху Кі
ровоградської швейної 
фабрики. Тут радість од
нієї — це радість всіх.

Можливо, саме завдя- 
_ ки такій дружбі і дозвіл- 

► ля проводять цікаво. Ось 
і недавно відбувся дис
пут про дружбу, товари
шування,

Якщо ви поглянете, як 
працюють ці дівчата, то 
теж залишитеся задово
леними. А якщо й тра
питься брак, то шлях йо- 
МУ відразу перетинає 
«комсомольський про
жектор».

Т. ДУХОБОР, 
секретар комітету 

з гуркотом котили пом'яту за
лізну діжку.

Це комсомольці середньої 
школи № 5 міста Кіровограда 
поверталися з рейду по збо
ру металевого брухту. На по
двір’ї вже виросла чимала 
купа, а «трофеї» все прибу
вали І прибували.

А коли підрахували «здо
бич», виявилося, що план пе
ревиконано: замість десяти
тони учні зібрали 10800 кіло
грамів металевого лому. Цісї

Олександр ГУДАЛОВ

,(м. Кіровоград)

Комедія-жарт
ДІЙОВІ ОСОБИ:

Марія Михайлівна — мати, лікар 50 років,
Женя — 23 роки
Люба —- 21 рік
Таня — 19 років

Кімната Марії Михайлів
ни.

МАТИ. (Сидить у кріслі, 
задумалася). У молодості 
було простіше. А тепер 
страшнувато переїздити * в 
чуже місто. Тут все знайо
ме. Діти, внучка Оленоч- 
ка — поруч. Та й роботу в 
лікарні доведеться залиши
ти... (Дзвінок. Пішла відчи
няти. Входить з Женею).

ЖЕНЯ. Мамусю, з свя
том! Це від мене і від Сани. 
Тут все, шо ти 
«Київський» торт, 
па севере» і зефір.

МАТИ. Спасибі, 
спасибі, рідна...

любишь 
«Мишки

не поздоровляли, не

доню, 
СПасииі, j/w»»— Т3 \°r0Tj;C 
раптом? (Розгублено). Ні
коли не поздоровляли, не 
згадували...

ЖЕНЯ- Мамусю, ми з са- 
шею тебе дуже любимо. Ти 
ж У нас одна і старенька.

МАТИ. Не така вже и 
старенька. Перебільшуєш. 
Працюю, нестатків “^мене 
Інколи хворі ««раз до мес 
стараються потрзпит па 
прийом, МОВЛЯВ, J ‘ Р 
“УЇЯІДМВЯ‘“ИСаш=.о око. 

оа довго про тебе бес.дува- 
$И Важко тобі одній. Перс- 
їхала б до нас У нас буде 
тобі дуже Д°бРе- Та и 

кількості досить, щоб виготу
вати автобус.

С. МАТУСЯК 
учень середньої школи № 5.

м, Кіровоград,

„РІДНА МАТИ МОЯ“
З концертом під такою на

звою виступили піонери-шес- 
тикласиики загону Імені Воло
ді Дубініна Розумівської вось
мирічної школи перед своїми 
шефами — доярками другої

ПОЗДОРОВИЛИ

її діти,

Оленкою не розлучалася б.
МАТИ. Олсночка моя... 

Скучаю за нею, а все ніколи 
зайти.

ЖЕНЯ. Тож і переїжд
жай до пас.

МАТИ: Так відразу? Дай 
подумати. (Дзвінок. Йде 
відкривати. Повертається 
з Любою).

ЛЮБА: Мамусю! Рідна! 
З святом. З нашим жіночим 
днем! Ось тобі гостинець. 
Від мене і Васі. А ще — 
торт «Київський», зефір, ме
довики. Я пам’ятаю, це ти 
любила.

МАТИ: (Здивовано). І 
що ви мене солодите? Ой, 
заговорилася. У мене ж пи
ріг у духовці. (Побігла).

ЛЮБА: Ми з Васею на 
сімейному пленумі прийня
ли рішення взяти маму до 
себе. Досить з неї працю
вати, а у нас їй буде, як у 
раю.

ЖЕНЯ: Запізнилася, лю
ба сестричко. Ця думка 
нам з Сашею прийшла пер
шим. Мати переїздить до 
пас.

ЛЮБА: І тобі мати по
трібна? Вона дала вже зго
ду?

ЖЕНЯ- Не зовсім... вона 
подумає і.., і...

ЛЮБА: I... і... будеш іка

комплексної бригади колгос
пу «Червоний прапор».

Вірші Т. Г. Шевченка, які 
читали Варя Кривенко І На
теше Горобченко, мимоволі 
викликали у жінок І дівчат 
зітхання І сльози, зате наго
родою за пісню «Оренбурзь
кий пуховий платок», яку вико
нали всім загоном, були палкі 
сестрині поцілунки І розчуле
ні материнські обійми.

А. ДЕУШ.
Олександрійський район.

ти півгодини. Давай від
верто. Я все розумію. Ма
ма вам потрібна, щоб з 
Оленкою возилася.

ЖЕНЯ: Хоч би..,
ЛЮБА: Не перебивай. 

Ввійди у моє становище. Я 
скоро буду матір’ю.

ЖЕНЯ: Ти! Чудово!
ЛЮБА. А що? Так от 

мені мама ось як потрібна 
(проводить рукою по шиї).

ЖЕНЯ: Пропоную ком
промісний варіант: з берез
ня до вересня вона живе в 
мене, а з вересня до берез
ня — у тебе. Чудово приду
мала, правда!

(Вбігає Таня).
ТАНЯ. Двері відчинені... 

От здорово. Давно вас не 
бачила. З святом! (Цілую- 
ються). Ну, чого похмурі? 
Свято ж. Ось мамі привез
ла все, що вона любить. 
Тут і торт, і зефір.

ЖЕНЯ- Чудова у тебе 
пам’ять. Давно така? У 
школі пам’яттю не відзна
чалася, з двійками дружи
ла. І раптом така чудова 
пам’ять!

ТАНЯ. Як бачиш. У мене 
немає часу дискутувати. 
Внизу машина стоїть. Я на 
нашій «Волзі» приїхала за 
мамою.

ЛЮБА: Як приїхала?
ЖЕНЯ: Чого приїхала?
ТАНЯ. Я сказала, здаєть

ся, зрозуміло: за мамою 
приїхала.

ЖЕНЯ: А, може, ти все- 
таки поясниш, для чого во
на тобі потрібна? Чи не в 
гості її кличеш?

* ТАНЯ: А вам що? По
трібна і все. Мати... Ще

• Горький про це писав...
ЖЕНЯ. Дурниці верзеш. 

У мене Олепка, ну... Люба 
теж збирається, а тобі наві
що мати?

ТАНЯ. А ми з Геннадієм 
їдемо на гастролі за кор
дон, на цілий рік. А на ко- 
го будинок залишити? (Лю
ба і Женя сміються). Чого 
ото заливаєтесь?

ЛЮБА. Домашню робіт
ницю найми. За добру пла
ту. Ви багаті, машини ку
пуєте.

ТАНЯ. У вас не запита
ли. Що треба, те й купує
мо. (Входить Марія Михай
лівна). Мамо!

Мати. Як гамірно. Всі ді
ти тут. (Цілуються).

ТАНЯ. Ось твій любимий 
торт.

ЖЕНЯ. Прекрасний. Два 
тижні як куплений.

МАТИ. (Перебиває). Всі 
ваші торти хороші. Мені й 
не снилося мати стільки ла
сощів.

ТАНЯ. Мамусю, ти ж на
ше сонце яснеє, наша ра
дість...

ЖЕНЯ. (Тихо). Помовч.
ЛЮБА. Мамо, сьогодні, 

в день 8 Березня твої доч
ки просять, щоб... як це 
краще сказати.., щоб ти... 
ти.., переїхала до одної з 
них жити. Тож Танька та
ку любов і проявила.

ТАНЯ. Не іронізуй, єхи- 
да.

ЖЕНЯ. Подивіться на 
цього ангелочка. В 17 років 
вискочила заміж за фокус
ника.

МАТИ. Та досить вам. 
Свято ниш", а ви наче щось 
поділити не змогли.

ЛЮБА. Ось тебе І діли
ли. Всім потрібна, але мені 
найпотрібніша, я скоро ма
тір’ю стану.

ТАНЯ. На жалість б’єш, 
притворо?

ЛЮБА. Це я притвора? 
Як тобі по соромно! Як 
тільки ялик повертається.

ТАНЯ. А ось і повертає
ться. Ти завжди була при
творою. І мати не добре 
знає. (До матері). Внизу 
паша «Волга». Ми завтра 
їдемо з Геннадієм за кор

дон на гастролі. Дуже про
шу: переїжджай до пас. У 
пас квартира з двох кімнат 
з усіма зручностями.

ЖЕНЯ. Чудово. Шостий 
поверх без ліфта, води ні
коли не буває, і температу
ра взимку максимум 13 
градусів. І вона ще матір 
запрошуєі Спробуй в її ро
ках піднятися па таку висо
ту. Вона ж не фокусник. А 
в мене другий поверх.

ЛЮБА. Холодильника 
немає? Немає. Телевізора 
немає? Немає. А пральна 
машина? Подумай, легко 
їй буде вручну прати? Все 
це, мамо, є в мене... Я про
шу тебе.

ЖЕНЯ, ТАНЯ. ЛЮБА. 
(Водночас). Мамусю!

МАТИ. Я всіх ваг одна- ц 
ково люблю і зобижатн ні
кого не хочу (Дзвінок те
лефона, бере трубку). Так, 
Анатолій Матвійович... Що 
ж, я довго дсмала, адже 
це складна операція... Я 
згодна. Приходьте годині о 
сьомій. У мене смачний пи
ріг, ну, і діти солодкого на
несли.

ЖЕНЯ. Операцію будеш 
сьогодні робити?

ЛЮБА. Як можна так? 
Зовсім тебе не жаліють.

ТАНЯ. Удвох будете опе
рувати? А кого?

МАТИ. Як вам краще по
яснити... Це дзвонив лікар 
Анатолій Матвійович. Ми 
повинні з ним зробити од
ну дуже складну опера
цію... піти в ЗАГС і зареє
струвати шлюб. (Дочки 
охають і падають). Оце так 
день. Треба нашатирю при
нести. (Виходить).

ЖЕНЯ. Дівчата, кінчай 
придурюватися. Живенько 
побігли, бо ще й нашатирю 
нанюхаємося. (Швидко під
хоплюються і виходять).

МАТИ. (Знову з’явив
шись у дверях). Куди ж во
ни поділися? Мов вітром 
здуло. Ох, діти... поздоро
вили...

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

№ 33 (733) 3 стор.



ЛІНІЯ відрізу

il

10. Ти закінчуєш школу. А маєш друга? Так. 
(Підкресли).

Будь ласка, кілька даних про себе:
Стать: чол., жін. (Підкресли).
Комсомолець, не комсомолець. (Підкресли).
Ти живеш у селі, в райцентрі, в Кіровограді. 

(Підкресли). Твої батьки колгоспники, робітни
ки. службовці. (Підкресли).

Що б ти ше хотів сказати про себе?

ЗапоЕнн цю анкету, виріж, склей і опусти 
поштову скриньку (можна без марки).

Прізвище й адресу, коли не бажаєш, можеш 
називати.

Якщо у твоїх товаришів немає цієї анкети, 
вони хотіли б її заповнити — напиши нам окре
мо, скільки бланків, на яку адресу надіслати, або 
порекомендуй їм написати відповіді на звичайно
му аркуші паперу. Сам це можеш зробити, коли 
захочеш дати широкі відповіді на анкету.

Редакція газети «Молодий комунар».
Лінія згину

СУБОТА, 18 березня. Перша 
програма. 10.30 — Художній фільм 
«Пригоди Вернера Хольта». 2 се
рія. (Кіровоград). 12.00 — Пер
шість світу з хокея: СРСР — Фін
ляндія. Репортаж з Відня. 15.20 — 
Англійська мова для малят. Урок 
п'ятий. (Ки?в). 15.40 — Для шко
лярів, «Хлопчики і дівчатка». Ре
портаж з Московського Будинку 
піонерів. (Москва). 16.30 — «На- 

«3а владу Рад», 
(Москва). 17.00 — Телоаісті. (Ки- 

' “ клуб
(Москва), 18.30 

Міжнародна 
19.00 —

родний музей

!•)- 17.30 — «Телевізійний 
«іномандрівників». ( ' 
•— «Світло і тіні», 
програма. (Москва).
О. Днспров — «Рівняння Максвел
ла». Прем'єра телевізійного спек
таклю. (Москва). 19.45 — «Пош
това відділення «Голубого вогни
ка». (Москва), 20.30 — Теленови- 
ни. (Москва), 21.00 — «Капітан 
Сова йде по сліду». Прем’єра 
польського телевізійного худож. 
нього фільму, 5 серія. (Москва). 
21.30 — Вечір старовинної музики. 
(Київ). 22.00 — Художній фільм 
«Пригоди Вернера Хольта». 2 се
рія. (Кіровоград).

НЕДІЛЯ, 19 березня. Перша 
Програма. 10.00 — Для школярів. 
«Будильник», 
«Гімнастика для 
11.00 — Для юнацтва, 
науку». Розгляд питань 
турів олімпіади. (Москва). 12.00 — 
«Фізкультура і спорт». Передача 
з Ленінграда. 12.20 — Для школя
рів. «Шлях до музики». Передачо 
а Ленінграда. 13.10 — Для школя
рів. «Містечко казок». Передача з 
Горького 13.50 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флоту. «Як тобі 
служиться?» (АХосква). 14.20 — 
«Музичний кіоск». (Москва). 14.55 
— «Викрадачі фарб». Мультфільм. 
(Київ). 15.10 — Англійська мова 
для малят. Урок шостий. (Київ). 
Т5.30 — Для дітей. Телевізійний 
журнал «Зірочка». (Київ). 16.00 — 
Першість світу з хокея: СРСР — 
США. Репортаж з Відня. 18.20 — 
«ТЕК-67». (Телевізійний екран ки
нолюбителя). (Київ). 18.50 __ Ху
дожній фільм «В далекому пла
ванні». (Київ). 20.10 — Телемо- 
виии. (Москва). 20.30 — «Капітан 
Сова йде по сліду». Прем’єра те
левізійного художнього польсько
го фільму. 6 серія. (Москва). 
21.00 — Концерт Буковинського 
ансамблю пісні і танцю. (Київ). 
22.00 — «Спектр». Музичио-розва- 
жальна програма. Передача з 
Болгарії.

(Москва), 10.30 — 
всіх». (Москва). 

«Шлях о 
хімічних

сандр Альметов і Веніамін 
Александров після вибуття 
Костянтина Локтева дов
го не могли и а л а- 
годити взаємодії з жод
ним новим партнером, яких 
ми вбєли в їх ланку. Нова
чок старшиновської трійки 
Євген Зімін, хоч і показав 
себе вдома здібним парт
нером, але не мав достат
нього досвіду б тяжких зао-

них ігор на чемпіонаті краї
ни.

— Чи значить це, що не
успіх в Канаді змусив вас 
переглянути плани підготов
ки збірної СРСР до чемпіо
нату у Відні?

— До деякої міри — так. 
Під час перерви в іграх чем
піонату, яку ми збільшили, 
ми дали хокеїстам відпочи
ти, зігратися на тренуваль-

ПЕїгЕД ЛЙИЕЮ IRW8PO0
ІНТЕРВ’Ю З ТРЕНЕРАМИ

Чемпіон 
не схилить 
голови

— Про наші невдачі в Ка
наді написано дуже бага
то, — сказав старший тре
нер збірної СРСР Аркадій 
Чернишов, — і в мене скла
лося враження, що журна
лісти занепокоєні результа
том виступу нашої команди 
в «турнірі століття» набага
то більше, ніж ми, тренери. 
Звичайно, це не значить, що 
ми не підходимо критично 
до нашого неуспіху в Кана
ді.

— Але ж і в минулі роки 
збірна СРСР виїжджала за 
океан, а виступи все ж були 
успішними.

— Я міг би згодитися, що 
раніше наші суперники були 
слабшими. Але, повинен 
сказати, головна причина не 
в цьому. Слабшою, ніж зви
чайно, була радянська 
команда, але ми не перед
бачали, що до такої міри, 
як це показало турне по Ка
наді. За океан збірна СРСР 
відправилася фактично без 
провідної трійки. Олек-

ЗБІРНИХ

кеанських матчах. Але, пов
торюю, до цього ми були 
готові. Несподіванкою було 
інше — помітний спад у грі 
асів команди, перш за все, 
Александрова, Старшинова, 
Альметова, Майорова, Фір- 
сова, захисників Рагуліна й 
Іванова, фактично тих, хто 
складав головну силу збір
ної СРСР на всіх останніх 
чемпіонатах світу. Відчува
лась утома після напруже-

йому зборі. Фактично ми 
не змінили склад команди.

— Кого ви запросили на 
збір?

— За винятком спартаків- 
ського захисника Віктора 
Блинова, всіх тих, хто їздив 
у Канаду, а також кілька но
вачків: захисника із «Хімі
ка» Валерія Нікітіна і моло
дих нападаючих «Спартака» 
із трійки Олександра Яку
шева.

— Ви говорили про зміц
нення збірних команд Че- 
хослопаччини і Канади. 
значить це, що розстановку 
сил у світовому хокеї змі
нюється?

— Я цього не думаю. 
Правда, ми помітили, що 
фізична підготовка канадців 
стала кращою, вони зміцни
ли захист. Збірна Чехослд- 
ваччини теж змужніла, зба^ 
гатилася досвідом. Ми цб 
відчули на собі. Збірна 
Швеції теж, безумовно, 
сильна команда, й у Відні 
бід неї можна чекати будь- 
яких сюрпризів.

— Як, на вашу думку, роз
поділяться місця на віден
ському чемпіонаті?

— Поки що не знаю. Ми 
будемо боротися за звання 
чемпіонів світу. Найбільш 
небезпечним для нас супер
ником я вважаю збірну Ка
нади. Та я не здивуюсь, як
що збірна Чехословаччини 
зуміє спростувати мою дум-

в. КИРИЛЮК, 
О. МАР’ЯМОВ, 
спецкори АПН.

для гри можна поставити в невеликій кімнаті, навіть у 
коридорі. А влітку в селах вільної площі під відкритим 
небом більше, ніж у містах. Все ж жодна із сільських 
команд, які приїхали на змагання, не могла суперничати 
з любителями малої ракетки Кіровограда.

Не зроблено висновків і з того, що фехтувальники на
шої області торік на шкільній республіканській спарта
кіаді зайняли двадцять шосте місце. Цей вид спорту, як 
і раніше, культивують тільки в Кіровограді. Неважко 
уявити собі, що це за фінал обласної спартакіади, в яко-

СПАРТАКІАДА
НАБИРАЄ ТЕМПбаскетболісти Олсксанд- 

гандболісти Знам’янки і

VV|| ОБЛАСНА спартакіада школярів вступила у від- 
АЛіІ повідальний період. Після міських, районних і 
зональних змагань почалися фінали. Вони вже прове
дені із семи видів спорту.

Фінальні змагання показали, що майстерність бага
тьох юних спортсменів порівняно з минулим роком зрос
ла. Водночас вони виявили і ряд істотних недоліків. Зо
крема рівень підготовки учасників, як і раніше, далеко 
не однаковий. У більшості випадків до провідних трійок 
увійшли майже всі минулорічні призери.

Поза конкуренцією, як і 
торік, були баскетбольні 
команди юнаків і дівчат Кі
ровограда, колективи Олек
сандрії з волейбола і руч
ного м’яча, гімнасти цих 
двох міст.

В числі найсильвіших знову 
рії і Новоукраїнського району,
Кіровограда, обидві волейбольні команди обласного цен
тру. Гімнасти Гайворонського району, як і на попередній 
спартакіаді, лишилися на третьому місці. Все це свід
чить про те, що не всюди в однаковій мірі дбають про 
розвиток фізкультури і спорту серед школярів'.

На минулорічній республіканській шкільній спартакіа
ді команда нашої області з спортивної гімнастики зайня
ла двадцяте місце. Таке становпще повинно було викли
кати занепокоєння у керівників обласного, міських і ра
йонних відділів народної освіти. Та результати цих зма
гань показують, що цього не сталося.

Географія спортивної гімнастики так і лишилася обме
женою. В деяких районах про цей вид спорту не мають 
уяви не тільки учні, а й ті, кому доручено їх виховувати. 
Не випадково тільки напередодні фінальних змагань об
ласний відділ народної освіти одержав з Новгородківсь- 
кого району запитання, за якою програмою вони прово
дитимуться.

А ось інший, ше більш курйозний випадок. Вчитель 
фізичного виховання однієї з шкіл Знам янського району 
І. П. Волгаєв привіз до Кіровограда, де проходили зма
гання, команду, подивився, як виступають інші гімнасти, 
переночував і, нікому нічого не заявивши, повіз своїх 
підопічних додому. .

Добре, що у Волгаєвз не знайшлося послідовників, бо 
па змаганнях було б більше «туристів», ніж учасників. І 
вийшло так, що в фіналі взяло участь лише 12 команд.

Інспектор обласного відділу народної освіти В. М. 
Піскун який відповідає за фізкультурно-спортивну ро
боту серед учнів, намагається довести, що в сільських 
школах немає умов для занять спортивною гімнасти
кою. Дозволено спитати — хто ж повинен створювати 
їх? Адже команда Гайворонського району за таких же 
умов, як і інші, два роки підряд займає призове місце. 
Непогано виступили нині й гімнасти Добровеличківсько- 
го та Бобринецького районів.

А чому в змаганнях з настільного тенісу були пред
ставлені команди не всіх районів? Хіба іі для розвитку 
цього виду спорту потрібні якісь особливі умови? Стіл

• «ТУРИСТИ» ІЗ ЗНАМ’ЯНКИ 0 ДЕ Ж 
СУПЕРНИКИ! Q ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ — 

НЕ ПРИЗОВЕ.

му виборює першість одна-єднна команда.
Не дивно, що юні спортсмени обласного центру наба

гато випереджають своїх ровесників з інших міст і ра
йонів. Після семи фіналів вони нікому не поступаються 
першістю. За ними, як і торік, йдуть школярі Олександ
рії, на третьому місці команди Олександрійського ра
йону.

Значно краще, ніж раніше, виступають школярі Олек
сандрійського району, -які торік були передостанніми. 
Тепер вони па п’ятому місці. Юні спортсмени Крсмгесів- 
ського району так само, як і в минулому році, в нижній 
половині турнірної таблиці. Не радують високими ре
зультатами минулорічні треті призери — ульяновці.

Часу до початку зональних і фінальних змагань шкіль
ної республіканської спартакіади лишилося обмаль. В 
кінці березня в ряді міст України мірятимуться силами 
представники десяти видів спорту. Перед цим обласний 
відділ народної освіти проведе тренувальні збори збір
них команд. ’

Республіканські змагання з інших видів спорту прохо
дитимуть влітку. Наставникам юних спортсменів треба 
добре попрацювати зі своїми вихованцями, щоб зайня
ти краще місце, ніж торік (тоді наша область була на 
двадцять третьому місці).

Л. ФАЙН ШТЕЙН.

ВИ НЕ ЗАБУЛИ

гМОЛОДОЙ КОММУНАР» —

„Експлорер 
готовая до змагань

«Містер Кук: «Наше майбутнє у 
соді» — під таким заголовком за
хіднонімецький журнал «Бунте 
Ілюстрірте» надрукував матеріал і 
це фото. Журнал розпосіо про 

_ англійського інженера із Фсрнбо- 
ро, який побудував для себе під
водний човен, розрахований на 
одну людину. Містер Джордж Кук 
|так звати інженера) назвав coos 
ДІтищс «Експлорер-1» («Дослід
ник»). Перше занурення «Експло- 
pops» пройшло дуже добре.

ДІтище містера Кука но с під
водним чооном у повному розу
мінні цього слова. Човен но гер
метичний, І людина може спуска
тись у ньому під воду, лише зодяг
нувши спеціальний водолазний 
костюм. Знаходячись у човні під 
содою, вона /ложе пересуватися d 
різних напрямах з чималою швид
кістю.

Для чого ще може бути вико
ристаний човен містера КукаІ 
«Звичайно, для дослідження мор
ських І річкових просторів», —* 
відповів сам винахідник. «Крім 
того, — вважав Кук, — любителі 
підводного плавання, опускаючись 
на морсько або річкове дно, теж 
переслідують дослідницькі цілі. 
Але головно для них — цс ціка
вий І захоплюючий спорт. Зма
гання на підводних човнах, поє
динки під водою — хіба це но 
захоплюючі заняттяі Можливо, 
спочатку спортсмени будуть зма
гатись на човнах, які побудують 
самі, а згодом, якщо ця ідея стане 
популярною, можна буде перейти 
до серійного будівництва таких 
підводних човнів».

АПН.

„Зимові44 чемпіони
В зимовій першості Кіро

вограда з футбола у своїх 
підгрупах найсильнішими 
виявилися спартвківці та 
армійці. Доля першого міс
ця вирішилася 
жеребкуванням: 
ник «Спартака»
папірець з написом 
ше».

М. МАР’ЯНЕНКО.
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представ- 
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