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• НА ЧЕСТЬ 
ЮВІЛЕЮ 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО

Якось я розмовляла з доярками кол
госпів Знам’явського району, Хваляться 
дівчата. Бо є чим. На фермах у них по
рядок хороший. Чисто. Затишно. Всі 
трудомісткі виробничі процеси механі
зовано. Влітку біля корпусів буяютьЧЕКАЄМОДВОЗМІНКИ
квіти. А головне, люди в дві зміни пра
цюють. Більше часу для відпочинку, нав
чання залишається.

У нас, правда, теж у корівниках пу
щено и дію чимало механізмів. Червоний 
куток непогано обладнаний. До ферми 
бруківку проклали. Подвір’я скоро змі
нить свій вигляд. Восени молодь органі
зувала кілька недільників. Розбили
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У цехах Новохрама- 
томського заводу імені 
Леніна створюється най
більший в країні ротор* 
ний велетень потужністю 
п’ять тисяч кубометрів 
грунту на годину. За 
один прохід вздовж кар’
єра він зніме шар грун
ту завтовшки сорок і 
завширшки сімдесят мет
рів.

тронний мікроскоп 
«РЕМН». Вів призначе
ний для дослідження на
півпровідників, діелек
триків, мікромодульння 
схем, якості обробки різ
них матеріалів.

РАДЯНСЬКІЇ.
Якрлїи

фруктовий сад і повикопували ямки. Де
рева посадимо весною.

Майже всі дівчата співають в колгосп
ному хорі доярок, беруть участь і и 
інших гуртках художньої самодіяльнос
ті. Одним словом, на мою думку, б пас 
уже все є для того, щоб перейти на 
двозмінну, Слово за правлінням артілі.

До речі, коли ми недавно разом з до
яркою нашого господарства Героєм Со
ціалістичної Праці Л. М. Кравченко їха
ли на районну комсомольську конферен
цію, то завели про це мову. Лідія Мико
лаївна тоді сказала:

— Сама мрію про таку роботу.
Люди чекають, надіються... Показники 

в праці і зараз непогані. Я, наприклад, з 
початку року одержала па корову в гру
пі понад 3000 кілограмів молока. А по 
фермі на корову маємо ного близько 
2800 кілограмів.

Зараз дівчата беруть підвищені зобо
в’язання на честь ювілею комсомолу. Я 
теж дала слово до цього свята молоді 
надоїти від корови по 3200 кілограмів 
молока. До того ж, наш колектив вирі
шив боротися за право називатися іме
нем 50-річчя Ленінського комсомолу.

В. ПЕТЕРС, 
групкомсорг комсомольсько-мо
лодіжної ферми артілі імені XX 
з’їзду КПРС.
1 Іовоукраїнськвн район.

—• ЩО ЗРОБЛЕНО?
• ЩО ЗРОБИМО?

МІКРОСКОП-

МАЛЯТКО

Сумські приладобудів
ники почали випускати 
найменший у світі елем- ч ШАХТАРСЬКІ і Г‘. 

ПОДАРУНОК

Якщо поглянути в до
кументи, то він уже в лі
тах. А познайомишся 
особисто — зовсім юний. 
Мову веду я про ордена 
Трудового Червоного 
Прапора завод «Червону 
зірку». Він народився у 

1874 році. За славне ре- 
дянське г’~"----------—
із закурених майстерень 
по ремонту сільськогос
подарських знарядь анг
лійських капіталістів ви-

Отак, бувало, підійде до 
Галини і рез, І вдруге по
каже, як краще різець 
заточити, чи підкаже 
дружньо: треба зменши
ти кут нахилу, тоді й 
чистоту обробки буде 
кращою.

Бригада Наташі — од- 
п’ятдесятиріччя - на з кращих на заводі. 

Дівчата вирішили п’яти
річку закінчити достро
ково. І вже зараз працю
ють е рахунок квітня

кожний
ДЕСЯТИЙ».

Дворічний план видо
бування вугілля перши
ми в Луганській області 
виконали лірники тресту 
«Краснолучвугілляз. За 
цей час вони видали І7 
мільйонів тонн палива, 
з них 668 тисяч тонн — 
понад завдання.

ДЛЯ ТРУДІВНИКІВ 

ЛАНІВ

Колектив Стебннвьного 
калійного комб і и а т $ 
(Львівська область) в 
ювілейному році виробив 
понад план 360 тисяч 
тонн каїніту. До півсто
літнього ювілею Радян
ської України трудівни
ки ланів одержать до
датково ще десятки ти
сяч тонн «вітамінів:» 
землі.

ШТАБУ

(Закінчення па 2-й crop.).

дипломи
ГОЛОВНОГО

Перехожі зупиняються, 
дивляться, як вулицею, 
карбуючи крок, прохо
дять строєм школярі. Во
ни зодягнуті у форму. 
Попереду кожного заго
ну крокус командир.

— Юнармійці, — гово
рить хтось.

Так, це проходять 
юнармійці, учасники Все
союзної військово-спор
тивної гри «Зарница». В 
багатьох школах області 
було створено батальйо
ни, які взяли діяльну 
участь в проведенні гри. 
Підготовкою і прове
денням 
рує -І 
чолі і 
кому 
гіною.
лах 
би. Перший 
ницьі» проходив в мину
лому навчальному році.

В головний штаб «Зар- 
ницьі» на ім’я командую
чого грою Героя Радян
ського Союзу маршала 
артилерії В. Казанова над
ходили з Кіровоградщи- 
ни десятки повідомлень. 
Всі вони починались сло
вами: «На виконання на
казу номер... командую
чого військово - спортив
ною грою...» Юнармійці 
повідомляли штаб про 
проведення військово-пат
ріотичних зборів, стройо
вих оглядів, військових 
ігор, про створення кім
нат бойової слави.

Штаб батальйону Крем- 
гесівської СШ № 2 16 лю
того 1967 року наказував: 
«Провести операцію № 1 
«Прапор над фортецею». 
Незабаром в головний 
штаб надійшло донесен-

І
«Зарницы» ке- 

обласний штаб на 
із секретарем об- 

ЛКСМУ С. Кула- 
. В районах і шко- 
геж створено шта- 

етап «Зар-4

у
1
Яг.?-:

Ж

XVIII КОМСОМОЛЬСЬКА ЧЕРВОНОЗСРІВЦІВ

1968 року. Успіху сприяє 
те, що постійно вчаться. 
Сама Наташа і ряд її по
друг — в машинобудівно
му технікумі, а Галина 
Синицька та інші —- у 
школі робітничої молоді. 

Якщо у молодих вели
кий потяг до спеціальних 
знань, то до марксист
сько-ленінської теорії 
ще більший. Тому на за
воді і створено 12 політ- 
гуртків, семінарів і клу- 

_ , «Круго-
«Молодь і суспіль- 

прогрес» та інші, 
різноманітність 

і клубів, — як

ріс до велетня сільсько
господарського машино
будування. Його посівні 
машини відомі не тільки 
в Союзі, айв десятках 
зарубіжних країн.

Це один з найстаріших 
заводів у Кіровограді, і 
наймолодший в той же 
час, адже тут майже 
кожний шостий робіт
ник — комсомолець.

Молодь, сповна корис
туючись конституційним 
правом на працю, сповна 
використовує і право на 
освіту. Про це красно
мовніше слів свідчать 
статистичні дані. У 1952 
році на заводі було лише 
9 комсомольців з вищою 
освітою, а тепер — біль
ше півсотні, 
комсомольців 
ньою освітою за цей час 
зросла з 48 чоловік до 
1062.

І символічно, мабуть, 
те, що, коли секретар 
завкому комсомолу Пет
ро Коверга у звітній до
повіді на XVIII завод
ській комсомольській 
конференції сказав: «За
раз тільки в інститутах 
вчиться кожний десятий 
молодий робітник», в 
залі не було оплесків, як 
це трапилося б десять чи 
п’ятнадцять років тому. 
Вчитись стало звичною 
справою і обов'язком.

Взяти хоч 'би депутата 
міськради, бригадира 
бригади токарів імені 
50-річчя Великого Жовт
ня комсомолку Наташу 
Лупин'ос. Доля її з долею 
однолітків схожа: школа, 
професійно-технічне учи
лище, завод. Та, одягнув
ши робітничу спецівку, 
Наташа не відразу стала 
кваліфікованим робітни
ком. Спочатку до сліз 
було боляче, коли конт
ролер забракував зроб
лені деталі. І може й за
плакала б, якби не старші 
товариші. Це вони їй до
помогли браку позбутися 
і себе господарем під
приємства відчути.

А потім і сама Наташа 
в свої неповних двад
цять один стала вчите
лем. Це коли в бригаду 
прийшла з училища Галя 
Синицька. На той час На
таше. Лулинос вже була 
досвідченим спеціаліс
том, комсоргом бригади.

Кількість 
із серед-

біс — «Глобус», 
зір», 
ний 
«Така 
гуртків 
правильно підкреслив Пет
ро Коверга у доповіді, — 
характеризує прагнення І 
молоді до глибокого ос- І 
мислення актуальних І 
проблем сучасності».

І хоч можна навести І 
чимало прикладів добрих І 
знахідок пропагандистів, і 
хоч завком комсомолу І 
постійно цікавився робо- І 
тою сітки комсомольської і 
політосвіти, та повністю | 
недоліків ще не позбули- І 
ся. Комсомольські бюро 
метизного, деревооброб
ного цехів, механоскла
дального цеху № 1 в ос
танній час послабили ува
гу до занять в гуртках 1 
клубах. Завком комсомо
лу ще не домігся, щоб 
у всіх комсомольських 
організаціях заняття про
ходили регулярно, ціка
во. І виступаючі секре
тар комсомольської ор
ганізації третього меха
носкладального цеху 
Станіслав Мостовий, сек
ретар парткому заводу 
О. І. Полтанов та інші 
якраз і наголошували на 
цих недоліках.

Червонозсрівські ком
сомольці багаті добрими 
справами. Зараз тут по
над 500 молодих робіт
ників працюють в раху
нок 1968 року, ударників 
комуністичної праці — не 
полічити.

• • •

Відбувся організацій
ний пленум -завкому ком
сомолу. Першим секре
тарем завкому обрано 
П. Ковергу, секретарем— 
В. Голубкцького.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ВЗУТТЯ

Придніпров'я
Легка індустрія При* 

днілров’а одержала хо
роше поповнення. Дер
жавна комісія підписала 
акт про введення в дію 
нового виробничого кор
пусу Дніпропетровського 
взуттєвого об'єднання. 
Тут випускатимуть по
над три мільйони пар 
взуття на рік.

Брмга- 
п’ятого 
«Запо-

Є 500 ТИСЯЧ

ТОНН СТАЛІ

ЗАПОРІЖЖЯ.
да сталевара 
мартена заводу
ріжсталь» Олександра 
Лободи видала 6 грудня 
півмільйонну тонну ста
лі, зварену з початку ро
ку на 200-тоннін печі.

І ще одного високого 
показника досягнуто тут, 
З початку року середній 
зйом металу з квадрат
ного метра площі поду 
печі становить 22,28 тон
ни.

ПЕРЕМОГА

ГІРНИКІВ

НОВОВОЛИНСЬК, Во
линської області. Гірники 
восьмої Нововолннської 
шахти імені В. І. Леніна 
видали на-гора останні 
тонни вугілля в рахунок 
плану ювілейного року. 
Зобов’язання перевище
но більш ви вдвоє.

ЗОБОВ ЯЗАННЯ

ТРИКОТАЖНИКІВ

ЧЕРНІВЦІ. Чоловічі 
нейлонові сорочки, жіно
чі гарнітури, дитяча бі
лизна та інші вироби 
Чернівецької трикотаж
ної фабрики № 1 корис
туються великим ПОПИ
ТОМ у населення. Колек
тив підприємства зобо
в’язався на честь 50-річ- 
чя Радянської України 
вати понад річне завдан
ня десятки тисяч виробів.

(РАТАУ).
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працю- 
позма- 
завтра

В. СЕМЕНА.
с. Братолюбівка 
Долішського району.

760 тисяч кар-

в тиражах ро-

27 серпня
22 жовтня 

та 24 грудня

Житомирі, 
Ужгороді, 
Миколаєві 
Чернігові.

ПОЗДОРОВ мене, м а м о. 
чРрийнялц. Кандидатом у 

члени партії.
Мати мовчки пригорнула Любу.
— То чому ж плачеш, дочко?
— Ой, хвилювалася ж як...
Метнулася, протерла вікна, пе

ремила посуд.

ПОЗДОРОВ мене, 
. Ппийняли.

СУПЕРНИК 
НЕНЬКА

ня. — Говорили про майбутнє.
— І що ж ти, дочко?
— Ну де ж мені щастя шукати, 

мамусю. А, може, воно ось тут, 
поруч. — І повела навколо ру- нутн змагатись 
кою.

Та щастя Любіше було нелег
ким. Щоправда, легкого вона й не 

шукала. Н і м і л и 
пальці. Ранком 

-------  злипалися очі. Та 
це не найстраш
ніше. Корови були 
худющі. Та ще й 
новій доярці не 
віддавали всього

— Відпочила б, дочко, з доро
ги. Увечері ж до коріи.

— Не втомилася я, мамусю, — 
чмокнула матір у щоку, закруж
ляла по хаті.

«Отака і я була молодою».
' — Піду, мамо.
— То вже разом.
І вони, як подруги, жваво роз

мовляючи, попрямували до фер
ми.

— Бач, твої пізнають господи
ню, — посміхається мати, поба
чивши, як корови тягнуться до 
цочки.

Так, зараз пізнають. А було...
...Вже займалася -зоря, коли 

Люба прийшла додому.
— Стрічали світанок усім класом, 

відповіла на материне запитан-

молока. х
Плакала, заховавшись в куто

чок. «Невже я така нетямуща?» 
А мати все бачила. Присяде доч
ка біля корови, і ненька поруч.

Придивлялася дівчина і до ін
ших доярок, радилася про раціон. 
І, дивись, виповнилися її корівки, 
веселіше стали поглядати. При
бавили й молока.

А Люба не ходить по селу — 
літає.

— Позмагаємось, мамо, — го
ворить якось жартома. Бо знала, 
що ніхто в селі не зрівняється з 
матір'ю по надоях.

— А що ж, Любонько, 
вати навчилася. Можна й 
гатися. Обміркуй усе, бо 
ж людям скажемо.

Люба розтривожилася, але дала 
згоду.

Треба дуже любити тварин, 
щоб отак, як Люба Ляліиа, ризик- 

------- > з кращою дояр
кою артілі, та ще й з рідною ма
тір’ю.

З нетерпінням чекали результа
тів за перше півріччя ювілейного 
року. І дочекалися. У Люби 1501 
кілограм на корову. «А що у ма
ми?» — тамує дівчина подих. 
«/Менше?!» — завмирає здивова
но. А ненька вже поспішає, щоб 
на очах у всіх розцілувати дочку.

— П’ятдесят сім не двадцять 
один, — чує мати шепіт і повер
тається на нього.

«Ні, — обурено блищать її очі, 
— не силою, не молодістю взяла 
донька, а любов’ю. Любов’ю до 
праці. Все життя виховувала її у 
цін любові». Та не сказала нічого.

... Найбільше любить дівчина сві- 
танки, коли вітерець нечутно тор
кається листя. Коли засвічується 
перший вогник у селі. Коли роже
віє вранішня зоря і ніхто не зава
жає думати.

Повільно крокує зарошеною сте
жиною до ферми. Та чим ближче, 
до неї, тим хутчіші стають її кро
ки.

ГРОШОВО-^еЧЮВА
ЛОТЕРЕЯ 1968 РОКУ

Рада Міністрів Україн
ської РСР прийняла поста
нову про проведення в 
1968 році грошово-речо
вої лотереї.

Загальна сума грошово- 
речової лотереї визначе
на в 39,6 мільйона карбо
ванців. На цю ж суму ви
пускаються білети вар
тістю в ЗО копійок.

Загальна сума виграшів 
по лотереї становить 23 
мільйони 
бованців.

Всього 
зігрується 15 840 000 ви
грашів, з тому числі 
1 285 680 речових вигра
шів на 8 677 680 карбован
ців І 14 554 320 грошових 
виграшів на суму 15 082 320 
карбованців.

Серед речових вигра
шів у лотереї: автомобілів 
«Запорожець» — 264, мо
тоциклів та моторолерів— 
792, велосипедів — 6 336, 
піаніно ‘ телевізо-

різ — 1 848, радіоприйма
чів — 6 072, холодильни
ків — 3 168, пральних ма
шин—1 320, годинників — 
61 776 та багато інших цін
них речей.

Власник лотерейного бі
лета, на який припав ре
човий виграш, може, за 
своїм бажанням, одержа
ти вартість речового ви
грашу готівкою.

Виплата виграшів про
вадиться ощадними 
касами і торговельними 
організаціями.

Лотерейні білети, які 
виграли, можна пред’яви
ти для оплати до ЗО черв
ня 1969 року. '

Тиражі виграшів по ло
тереї відбудуться: 27 лю
того у Тернополі, 23 квіт
ня в Луцьку, 25 червня і . — *

а

(РАТАУ).

1СТА®
ША ПОСТАМЕНТ

Важко знайти людину, яка б 
не знала пісні композитора 
В. Білого «Орля», що стала 
популярною ще в тридцятих 
роках. Створена їїа основі 
конкретного факту, проста і 
сумна, вона ніби оживила по
двиг тисяч комсомольців у 
громадянській війні. А десять 
років тому на Всесоюзній ху
дожній виставці в Москві ми 
побачили скульптуру Орляти, 
виконану челябінцем Л. М. 
Головницьким. На хлопчині 
папаха зі стрічкою, шинель до 
п’ят, надмірно великі чоботи. 
Контраст важкого військового 
одягу з юним обличчям героя, 
майже дитячим його лицем 
допоміг донести до сучасного 
глядача героїко-романтичні 
риси вогненних літ. Зв’язаний 
хлопчина не здригнувся, не 
попросив пощади. Він повер
нувся і ніби чує, що «па до
помогу спішать комсомольці-

орлята». В передсмертну 
днну він ніби бачить тс, '

міста, про- 
До революції 
робітничі ма-

г го- 
чого 

не дано бачити його катам, — 
що буде «перемога боротьбою 
вирішена»...

Челябінські комсомольці ви
рішили, що Орля повинно 
стояти в їх місті. І місто їх 
підтримало. Було визначено 
місце майбутнього пам’ятни
ка: Червоне поле — сквер на 
головній артерії 
спекті Леніна, 
тут відбувались 
йошси.

Головннцькнй 
не тільки збільшити 
статую Орляти. Із станкового 
твору треба було створити мо
нументальний, тобто чіткіше 
висловити основну думку, під
порядкувати статую сприйнят
тю у відкритому просторі і на 
визначеній висоті. До цього_ 
часу все, що робив скульптор, 
призначалося для виставок. 

повинен був 
вдвічі

Це були портретна скульпту
ра «Микола Островськпй», 
композиція, присвячена 1905 
рокові, узагальнений образ мо
лодого героя громадянської 
війни — «Павка Корчагін». 
Таким чипом, у Головницького 
вже на початку творчого шля
ху визначилася своя тема — 
молодий комуніст у класовій 
боротьбі. Але не вистачало по
ки що досвіду, щоб втілити ці 
темп в монументальних тво
рах.

Жадібно працював скульп
тор над чотирьохметровнм Ор
лям. Тут потрібні були закін
ченість і точність рішення. 
Монумент, який дивиться з 
ближніх І дальніх точок, по
винен мати чіткий, гармоній
ний силует, пластичну ясність. 
До того часу, коли робота 
над пам’ятником Орляти під
ходила до кінця, за проектом 
архітектора Е. Олександрові 
був перепланований кутовий 
вхід на Червоне поле, закінчи
лось складання постамента. А 
молодь Челябінська створила 
тим часом «Комсомольську 
копилку». Збирала метало
лом, наднормово працювала 
на будовах, виїздила на зби
рання хліба в колгоспи. За 
короткий строк зібрали близь
ко 200 тисяч карбованців на 
спорудження пам’ятника.

В день святкування 40-річчя 
ВЛКСМ на Червоному полі 
зібралися сотні людей. Уро
чисто перерізається стрічка, 
повільно спадає покривало. 
Яскравий промінь прожектора 
осяяв фігуру зв’язаного хло
п’яти у довгій шинелі, що 
зметнулася над натовпом. 
Похилого віку жінка, що стоя
ла неподалік за колонами 
комсомольців, крикнула і за
плакала. їй здалось, що на 
постаменті стоїть її сімнадця
тирічний брат, закатований 
колчаківцямн.

Звичайно, цс була випадкова 
схожість. Але і пізніше, деякі 
свідки чи учасники громадян
ської війни на Уралі «пізна
вали» в Орляті реальних ге
роїв, що воювали в частинах 
Червоної Армії чи партизан
ських загонах. Значить, ство
рюючи узагальнений легендар
но-символічний образ юного 
бійця революції, Головннцькнй 
зумів найти риси живої істо
ричної конкретності. 1 разом з 
тим пам’ятник — не побутовий 
портрет, а справді монумен
тальний твір, монументальний 
внутрішньо, образно.

їх не так уже й багато в 
світі — пам’ятників літератур
ним героям. Том Сойєр в Спо
лучених Штатах. Нещодашю 
встановлений монументальний

хвилювань

«Межі пс- 
вже після

важким 
був період кінця 
- початку тридця- 

країни. На 
що 

дивиться вперед, — 
тіло молодого тракто- 
Ліворуч від нього — 
фігура матері й старо- 
її підтримує, мабуть,

комісар Мегрс французького 
письменника Жоржа Сімснона 
в Голландії. Орля багато чим 
відрізняється від них. Це не 

літературний тип, а образний 
символ. Пам’ятник Орляті, як 
і кожен іншпй твір Головннць- 
кого, є концентрованим вира
зом епохи, дум і---------- —
людей.

. Ось йго робота 
реорані», створена 
Орляти, У важкому ритмі роз
гортається перед нами чотнри- 
фігурна композиція, і навіть 
самий цей ритм фігур симво
лічний — саме таким 
поворотом 
двадцятих 
тих років в житті .___
руках дужого робітника, 
гнівно 
мертве 
риста. 
зігнута 
го, що 
це батько вбитого. Дивуєшся, 
як такими скупими засобами 
зумів скульптор сказати так 
багато. Тут і колективізація, і 
жорстока класова боротьба, і 
допомога міста селу, і глибоке 
людське горе матері, і доля 
поколінь російських селян. 1 
все це — в чотирьох фігурах.

Після «Меж» — робота над 
пам’ятником Леніну, яку Го-

ЛАУРЕАТИ
ПРЕМІЙ 
ЛЕНІНСЬКОГО 
КОМСОМОЛУ

ловницькнй до цього часу 
продовжує разом з групою 
скульпторів старшого поколін
ня. Пам’ятник буде спорудже
ння в Москві на Ленінських 
горах.

І оловною темою в його твор
чості залишається тема кому
ністичної молоді, її ролі В 
масштабних історичних звер
шеннях. Цій темі Головниць- 
кий залишається вірним і в 
начірках до пам’ятника Юрію 
Смирнову, і в останній своїй 
роботі «Двадцяті роки». 1 ця 
вірність обраній темі, своїй 
побудові образів, вмінню ви
орати факт і показати його 
так, щоб він піднімався до 
найбільшого узагальнення, до 
символа, — все це і визначило 
рішення жюрі, яке ухвалило 
присвоїти Льву Миколайовичу 
Головннцькому звання лауреа
та премії Ленінського комсо
молу.

Н. ВОРОНОВ, 
кандидат мистецтвознавства.

©
І

диплом
ГОЛОВНОГОШТАБУ
(Закінчення Початок на 

1-й crop.).
ня: «Батальйон юнармій- 
ців Кремгесівської СШ 
№ 2 18 лютого успішно 
провів операцію «Прапор 
над фортецею».

Напередодні юнармійці 
* підготували оборонні ру

бежі, фортецю і техніку.
О 12.00 батальйон ви

йшов в район проведення 
операції. О 13.00 червона 
ракета сповістила про по
чаток наступу у відповід
ності з розробленим пла
ном. Операція проходила 
в складних умовах. Юнар
мійці виявили відмінну

дисципліну, витримку і на
полегливість.

Чітко діяли перший за
гін (командир Костя Зай- 
кін) і третій загін (коман
дир Юра Попруга).

Юнармійці батальйону 
готові виконати будь-яке 
завдання командування.

В. о. командира Ан- ■ 
фалов, начальник шта
бу Корінний».
Цікаво провели перший 

етап «Зарницы» і юнар
мійці Гайворонської СШ 
№ 5.

Батальйони цих двох 
шкіл нагороджені ди
пломами головного штабу 
за підписом командуючо
го Всесоюзною військово- 
спортивною грою Героя 
Радянського Союзу мар
шала артилерії В. Казако
ва.

В 1967—1968 учбовому 
році проводиться «Зарни- 
ца-ІІ». І знову кремгесів-

ські і гайворонські юнар
мійці беруть в ній діяль
ну участь. Зараз юнармій
ці Гайворонської серед
ньої школи № 5 готую
ться до стрільб, оволоді
вають програмою цивіль
ної оборони. Донесення 
№ 2 в головний штаб бу
ло таким: «Виконуючи 
завдання головного шта
бу (наказ № 9), батальйон 
юнармійців в складі вось
ми загонів провів стройо
ві навчання, які були за
вершені стройоеим огля
дом.

Командир батальйону, 
молодший лейтенант 
запасу В. ДятленКо».

Програма «Зарницьі-ІІ» 
включає завдання для 
юнармійців 3-х — 4-х кла
сів та юнар/лійців 5-х — 
6-х і 7-х — 8-х класів. На 
старт виходять нові заго
ни.

В. ГАНОЦЬКИЙ. СШ » з прийми воТн» КІровограя-
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ДЗВІНОК ДЛЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

СпіваютьЧЛюба Кузнецова та Віра Падалсца
(м. Олександрія). фото в. КОВПАКА.

> ВЧИТЕЛЬКА, і шестпклас- 
* ники були здивовані: сум
лінна, дисциплінована і аку
ратна Таня, яка вчилася лише 
на «4» і «5», не виконала зав
дання, не змогла розв’язати за
дачу. Принципова і рішуча 
вчителька все ж завагалася: 
виставити оцінку чи тільки по
передити дівчинку. Але що 
скаже клас? А діти принишк
ли, вичікуючи. ...І в журнал 
лягла двійка.

Таня нічого не сказала. Сіла 
на місце і нечутно заплакала, 
схиливши голову на парту. Ні
хто не знав, що діялося на ду
ші у дівчинки. Після уроків за
лишилися обговорювати «вчи
нок» Та ні.

Довго шуміли учні, картаю
чи подругу і, нарешті, ухвали
ли: двійку виправити. І ніхто, 
навіть класний керівник, не за
питав, чому ж Таня не вико
нала завдання.

Коли в класі не залишилось 
учнів, Таня дала волю сльо
зам. Тільки тоді до неї підсів 
класний керівник. Заспокоївши 
дівчинку, він почув сумну істо
рію.

Вчора батько прийшов з ро
боти в поганому настрої. Тіль
ки Таня сіла за уроки, як по
чула сварку між ним і матір’ю. 
Незабаром кімната наповни
лась таким галасом, що дів
чинка з жахом забилась в ку
точок. Вона змогла знову сіс
ти за уроки, коли вже сутені
ло. Виконала вправу з росій
ської мови, впоралася з історі
єю, а далі почали злипатися 

очі. Довелося арифметику від
класти на ранок. А вранці так 
і не встигла нічого зробити.

Що вона відповість учитель- 
льці арифметики? Розказати 
правду? Соромно. А може зов
сім не піти до школи? Чи спи
сати задачу? А як ні, тоді — 
двійка? А товариші?.. Що ска
жуть вони?

Наступного дня класний ке
рівник зібрав піонерів. Розпо
вів про домашні умови Тані, 

людина
про те, чому вона не виконала 
завдання. В процесі бесіди діти 
поступово переконалися в тому, 
що вчора неправильно вели се
бе, що Ганю потрібно було під
тримати, допомогти. Вчителеві 
вдалося відновити віру Тані в 
товаришів.

Якби подібні бесіди проводи
лися раніше, напевне, вдалося 
б запобігти зайвим ускладнен
ням відносин у колективі.

Мова йде про те, що потріб
но розпізнавати справжні мо
тиви поведінки дитин!! за зов
нішніми її проявами. А для 
цього педагог мусить постійно 
вивчати, знати своїх вихован
ців і вчити дітей в певній мірі 
враховувати індивідуаль н і 
особливості своїх товаришів 
при організації колективного 
впливу па ник. В усякому разі 

вчитель повинен завжди бути 
напоготові попередити непра
вильні рішення та вчинки вихо« 
ванців.

Для формування особистості 
дитини дуже важливе вихован
ня мотивів поведінки. І тут 
знову-таки потрібне знаний 
психології та індивідуальних 
особливостей дитини, бо мо
тив — це індивідуальний фак
тор. Мотиви, звичайно, пород
жуються певними стимулами, 

що спонукають до діяльності. 
Стимули є зовнішні (вимога, 
заохочення, цікава розповідь) 
і внутрішні (почуття обов’яз
ку, потреба в діяльності і 
т. д.). Найбільш цінні внутріш
ні стимули, що є результатом 
великої роботи вчителів, всьо
го навчально-виховного, проце
су-

Якщо молодіш педагог хоче 
добитися успіху в роботі, йо
му слід, постійно піклуватися 
не про виховання якоїсь окре
мої риси характеру чи якості 
людніш, а про виховання люди
ни в цілому. Ось чому вивчен
ня кожної дитини і обережне 
ставлення до її почуттів слу
жить запорукою ефективного 
впливу па її розвиток.

А. РОЗЕНБЕРГ.
м. Кіровоград.

{ ЧЕРВОНА ГВОЗДИКА

; Напуття з Омська
Гранітний обеліск, на 

: ньому напис: «Сазонов 
Олександр Григорович, 
гвардії старший лейте
нант. 1916 — 1943».

Ка могилі ніколи не 
о’я&Уті квіти. Жителі се
ла Куцеволівки бережуть 
пам’ять про відважного 
.іьотчнка-виннщувача. Во
ни ж бо пам’ятають, як 

похмурого осіннього дня 
1943 року загинув черво- 
нозоряний сокіл. Трійка 
наших винищувачів ата
кувала німецькі «Юнкер- 
си». Ось загорівся один, 
другий, третій фашист
ський літак. Але і за од
ним з наших винищувачів 
з’явився чорний шлейф 
диму. Літак, охоплений 

полум’ям, врізався в за
болочений берег Дніпра.

П’ятнадцять років ос
танки воїна пролежали 
разом із залишками літа
ка в землі на глибині 
кількох метрів. Тільки у 
вересні 1958 року їх було • 
знайдено і поховано в 
центрі села. Тоді ж стало 
відомим ім’я льотчика. В 
місто Омськ полетіла те
леграма, а через день в 
Куцеволівку прибула се
стра героя Агафія Гри

горівна Сазонова.
З того часу і зав’яза

лась міцна дружба між 
куцеволівцями і росій
ськими друзями. Не один 
раз омські піонери із 
школи № 70 побували в 
нашій школі.

Нещодавно відвідали 
нас піонери початкової 
школи № 2 селища Енер
гетичного. Разом з ними 
прибула знову Агафія 
Григорівна Сазонова, а 
також вчителі.

Затамувавши подих, 
слухали спогади Агафії 
Григорівни:

— Саша був відмінни
ком. Змалечку любив пра
цю, спорт. Був сміли
вим, життєрадісним. Зав
жди ділився з товариша
ми окрайцем хліба, зоши
тами, олівцями. Любив 
читати. Мріяв стати піло
том. І поступив у льотне 
училище. З перших днів 
війни — на фронті.

Жінкй на хвильку за

мовкла, потім додала:
— Я горджуся своїми 

братами — Олександром 
і Володимиром, що теж 
загинув на фронті. Вчіть
ся, діти, так, як учились 
вони, гаряче любіть свою 
прекрасну Вітчизну.

Агафія Григорівна пе
редала також до шкіль
ного музею деякі доку
менти брата.

В. ГАВРИЛЕЦЬ.
с. Онуфріївна.

І. ПАРХОМЕНКО 
Ю. МОТОРНИЙ

(Продовження, початок 
в газетах за^З і 5 грудня).

— Ну, ось що. Будемо говорити від
верто. Нам відомо, що ти шукаєш зв яз- 
К" -г'-комуністами. Ми тобі допоможемо, 
тіш>ки з умовою: про це знатимеш ти 
салі. Товаришів своїх введеш у курс 
справи з нашого дозволу. Так треба для 
Конспірації. ,

— Так, я справді шукаю зв язків, — 
подивився Шаповалов на присутніх.

— Вважай, що знайшов. Ми й є ті, ко- 
г° ти шукаєш, — один з гостей підійшов 
Д° хлопця й поклав йому руку на плече.

Це був справді підпільний райком пар- 
тіі .Перший секретар його, Олександр 
Оленюк (тепер він носив прізвище Олій- 
Ник), до війни викладав у Кіровоградсь
кому педінституті, другий, Казимір . Са- 
банський, працював директором Світло- 

ПП|льської семирічки.
ІСЛЯ ТІЄЇ РОЗМОВИ молоді підпіль
ники зразу помітили в Олексієві ту 

алевненість і твердість, яких йому рані
ше не завжди вистачало. І справи пішли 
Швидше й краще. Он і листівки вже не 

просто закликають боротися з 
ворогом, а розповідають про 
становище на фронтах, поси
лаючись на Радінформбюро. 
Патріоти роздобули радіо
приймач, і на квартирі Федора 
Кисельова слухали Москву. На
ступного дня жителі райцент
ру і навколишніх сіл вже зна
ли про вчорашні події. Тільки 

от біда — від руки багато не напишеш, 
та ще доводиться виводити кожну літе
ру, щоб і почерк змінити, і щоб мало
грамотний міг прочитати. Друкарську 
машинку 6... Але де її візьмеш?

Через дорогу від хати Березовського 
— колишня райспоживспілка. В дворі 
розмістилася німецька рота, а в конторі 
якась постачальницька установа. Навіть 
крізь зачинені вікна Дем’янові чути, як- 
тарабанить друкарка клавішами.

Небагато треба часу, щоб розібрати
ся, коли обідня перерва, як розміщені 
кабінети. Зайти без свідків, накрити ма
шинку ганчіркою і спокійно переступити 
п’ять кроків через вузьку вуличку — от 
і все.

Конюх був поза підозрою. Поліцаї ще 
з тиждень розпитували людей, чи ™ 
бачили, хто узяв машинку, та так і 

не 
не 

взнали. Вирішили, що німці, а їх не роз
питаєш.

А підпільникам довелося освоювати 
ще одну професію. Цілими ночами си
дів то один, то другий над неслухня-

Олександр ОЛЕНІОК.

ним «Ленінградом», штурхав пальцем у 
літери. Навчилися — нова біда: немає на 
чому друкувати. Правда, з цим швидко 
порішили. Гітлерівська пропаганда не 
шкодувала паперу. На стінах, на теле
графних стовпах, на тинах — всюди ви
вішувалися сотні портретів главарів 
«третього рейху», плакатів про «щасли
ве життя», що чекає українця в Німеч
чині, наказів і постаноц носіїв «нового 
порядку». Зірви, переверни на зворот
ний бік — ось тобі й папір.

Тепер «друкарня» запрацювала на всю 
потужність. Підпільники вже закликали 
не лише до саботажу, а й до збройної 
боротьби з окупантами. Момент для 
цього вибрали слушний: після Сталін- 
градської битви народ підняв голову, і 
кожне слово, прочитане в листівці, запа
дало людині глибоко в душу.

Одного разу Борис Клименко приніс 
Шаповалову якогось папірця.

— Читай. Ще не бачив такого? Поверх 
нашої наклеїли...

«Брати-українціІ — прочитав Олексій. 
— Ще не прийшов час боротьби. Не 
піддавайтеся на агітацію більшовицьких 
агентів». Підпису не було, але зміст ви
казував авторів: афішка була явно німе
цького походження.

—- Не з медом, видно, живеться фа
шистам. Бачать, що руками нас не 
візьмеш, от і пробують на мізки людям 
тиснути.

Однак ворог не зали
шав думки знешкодити 
підпільників.
Р АЙКОМ ПАРТІЇ по- 
* ставив одним із зав
дань молодіжної групи 
знайти партизанів у Чор
ному лісі й налагодити 
з ними звя’язок. Олек
сій не раз бував та/^. І 
пішки ходив, і підводою 
їздив — «по будівель
ний матеріал» стояло в 
перепустці, — а парти
занів так і не зустрічав. 
І лише влітку 1943 року 
майже на узліссі його 
зупинили двоє.

— Так ти Трохимів 
син? — запитав коман
дир, до якого підвели 
Олексія, коли він сказав,

чого хоче. — Давай же я тебе обійму!
Не думав хлопець, що так несподіва

но зустріне людину, про яку скільки 
розповідав батько, — Іллю Даниловича 
Діброву, партизанського командира ще 
часів громадянської війни.

Ілля ДІБРОВА.
Фото часів громадянської війни.

З усіма подробицями доповів комсо- і 
молець про новопразьке ПІДПІЛЛЯ, НО і 
приховав, що готові на більші справи, 
але чекають конкретних завдань.

— Нам потрібні люди і зброя, — пе- • 
редай Оленюку, — сказав на прощання 
Діброва.

З цього дня група основну увагу зосе- 3: 
редила на організації втеч радянських а 
військовополонених. Підпільники вишу- І! 
кували найрізноманітніші способи для р , 
цього. Вони самі виготовили півсотні пе- 1 
репусток, більше двохсот паспортів з -З 
німецькими печатками роздобули в рай- , ] 
управі. Забезпечені документами, вті.ка- 
чі або самі знаходили дорогу до лісу, ■ 
або, коли набиралася чимала група, г 
йшли туди в супроводі виставлених 1-1 
Олексієм провідників.

(Далі буде). ®
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ШЛЯХ 
ПОЧАВСЯ 
В БОБРИНЦІ

обпитайте першого-ліпіиого геолога, що таке тур
бобур, і не дивуйтеся, коли той почне в піднесеному 
тОні}. інструмент справді гідний доброго слова. Нині 
не можна уявити собі буріння нафтових і газових 
свердловин без турбобура. Цей винахід радянських 
вчених знайшов визнання у всьому світі,

Та мало хто з наищх читачів знає, що біля колис
ки цього винаходу, який здійснив справжню рево
люцію в розвідувальному і промисловому бурінні, 
стояв наш земляк Петро Павлович Шумилов. Иогр 
роботи й понині залишаються основоположними для 
проектування турбобурів.

ГОБРННЕЦЬКЛ чоловіча гімназія восени 17-го року 
** багато втратила від колишньо» своєї респектабельнос
ті: сюди одержали доступ діти «неблагородних станів». 
Серед тих, хто щойно вступив до п’ятого класу, був і 
шістнадцятирічний Петро Шумилов, син місцевого се
лянина.

Мені довелося навчатися разом з ним, і я добре па
м’ятаю Петрове захоплення математикою та фізикою. 
Його часто можна бузо бачити після уроків у парку чи 
вдома з книгами, зовсім не обов’язковими для вивчення 
в гімназії. Навіть ідучи а батьком у поле, хлопець брав 
їх і в хвилини перепочинку читав і перечитував. Уже 

пізніше на вступних 
екзаменах до Мос- 
иовського універси
тету викладачі щиро 
дивувалися, як це 
юнак з глухої про
вінції зумів засвоїти 
навіть вищу матема
тику, про яку прог
рама середньої шко
ли навіть не иагаду- 
вала.

Пригадую ще один 
штрих його характе
ру. В 1919-му році в

час денікіиського наступу 
гімназичне начальство, яке 
старалося тримати ніс по 
вітру, ввело в програму вив
чення «закову божого». І 
ось перший урок. До класу 
заходить отець Олександр. 
Петро Шумилов встає і де
монстративно покидає клас, 
а з ним кілька його одно
думців. Наступного дня бу- 
50 зачитано наказ про внк- 
зіочсния хлопців з гімназії. 
Правда, коли Червона Армія • 
прогавила денікінців, дирек
тор перепросив «безбожну 
групу» й дозволив відвіду
вати заняття...

Закінчивши гімназію, Пет
ро Шумилов у 1920 році 
вступне до Херсонського 
сільськогосподарського вузу 
(в Миколаївспний філіал), 
але через півроку, побачив
ші, що агрономія — не Його 
покликання, залишив нав
чання і три роки викладав у 
БобрннцІ математику її фі
зику. В той час молодь , 
міста вирішила видавати

свою газету. Петро теж брав участь у випуску «Юно
шеской мысли», як назвали газету. Він писав иотроху 
сам, залучав своїх товаришів — зараз би їх назвали, ма
буть, юнкорами.

Наукова робота Шумилова почалася під час навчання 
в Московському університеті. Ще студентом він одержав 
Запрошення до Державного дослідного нафтового інсти
туту, потім, у 1930 році, сізв доцентом Московського 
нафтового інституту в працював там під керівництвом 
видатного вченого І. М. Губкіна.

П, П. Шумилов читає курси гідравліки, механіки, опо
ру матеріалів і теорії теплопередачі спочатку в Москов
ському університеті, а потім у Бакинському Індустріаль
ному інституті, очолює сектор буріння в Державному до
слідному нафтовому інституті, а з 1933 року керує робо
тами по створенню багатоступінчастого турбобура, які 
успішно завершилися й знайшли широке застосування."

Присудження ступенів кандидата і доктора технічних 
наук було визнанням великих заслуг молодого вченого.

З початку Великої Вітчизняної війни П. П. Шумилов 
роеністю віддасться новій для себе справі — керує роз
робкою реактивної протитанкової зброї. Трагічний випа
док під час полігонних випробувань 17 серпня 1942 року 
обірвав життя вченого і винахідника. ,

Йому буо лише 41 рік, весь період творчої зрілості й 
наукової діяльності ледве нараховував півтора десятиліт
тя. Ллє велика спадщина, залишена цією людиною. Де
сятки наукових праць (вони й понпві перевидаються) і 
винаходів поставили його в ряд з найвизначнішими пред
ставниками науки. Цс був учений того типу, що сполучав 
у собі велику глибину теоретичних знань і вміння прак
тично їх застосовувати. Він був не тільки конструктором, 
а й технологом і навіть організатором бурових робіт.

Партія і уряд гідно оцінили працю нашого земляка, 
вченого-комуніста. В 1942 рові він був нагороджений ор
деном Леніна, тоді ж йому було присуджено Державну 
премію. Вже після смерті П. П. Шумилова йому двічі 
присуджувалася Державця премія.

У Бобрі'.ниі, недалеко від контори колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС, стоїть будинок. п якому жив колись П. П. 
Шумилов. Думаю, молодь міста зробила б корисну спра
ву, якби знайшла можливість увічнити пам’ять про свого 
видатвого земляка, який стільки зробив для вашої науко.

м. Кіровоград.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ. 8 грудня. Перша 
програма. И.00 — -Народжений 
Є грозу», художній фільм. (Кі
ровоград). 17.20 — Для школя
рів. «Фізкультпрввіті». (К).
17.50 — «Мамутск». Мульт
фільм. (К). 18.00 — Економічна 
реформа в дії. (Кіровоград). 
І8.20 — Оголоиіення. (Кірово
град). 18.26 — «Народжений в

ЕСТАФЕТУ
ПРИЙМАЄ

все настійніше за- т / та /І а
про себе. Любитё- 8W| /ж
іих прогулянок вже KJ г Л XV Л А. ж

ОНА все настійніше за- — 
являє і _ 
лі лижних прогулянок — __
мали змогу прокласти лиж
ню по першому снігу. Про

катний пункт, що по вулиці Гагаріва, 
вже видав першу пару ковзанів. Скоро 
зима вступить в свої права, і ці пооди
нокі старти стануть масовими.

А чи все готове до зимових стартів? 
Як забезпечені прокатні пункти, бази, 
колективи фізкультури лижами і ковза
нами? Відповідь на ці запитання дають 
матеріали рейдової бригади в складі ін
структора Кіровоградської міської ради 
Союзу спортивних товариств і організа
цій В. Шигіна, шофера автонідприєм- 
ства № 10001 С. Лісовського, спеціаль
ного кореспондента газети «Молодий ко
мунар» В. Гаиоцького та повідомлення 
з районів.

В будивкоуправлінні № 7 вам роз
повіли, що тут все готове до зими. Меш
канці мікрорайону зможуть взяти ва 
прокат лижі і ковзани, тенісні корти бу
де залито під каток. Отже, — слово за 
морозом та снігом.

Прокатний пункт заводу «Рсмпо- 
буттехніка» Івул. Гагаріва, 7). В тісній 
комірчині спортивний інвентар ввалено 
в купу. Із 83 пар лиж — лише дев’ять 
для дорослих. Цього мало, щоб забез
печити потреби всіх бажаючих зробити 
недільну прогулянку. Ковзани погано 
прикріплені до взуття, не точені, заіржа
віли. Керівникові підприємства 1. Хей- 
сову слід було б поцікавитися станом 
справ на прокатвому пункті за час, який 
залишився до початку зимових стартів, 
підготувати спортивний інвентар, щоб 
повністю задовольнити запити кірово-повністю задовольнити запити 
градців.

Парк імені Леніна. Як і 
лому році, дирекція парку не 
валася про придбання лиж. 
яких -тут 51 пара, мають негарний ви
гляд. Взуття, до якого вони прикріпле
ні, від поганого зберігання поцвіло. Ков
зани ржаві. Дирекція парку входила з 
пропозиціями до виконкому міськради 
про виселення сім’ї, яка мешкає ва те
риторії парку. Звільнені приміщення 
можна було б використати під роздя
гальню, для зберігання спортінвснтаря.

Спортклуб «Зірка». Лижна прокат
на база в ранові заводського профілак
торію має в розпорядженні 72 пари лиж. 
Воли повністю підготовлені до сезону: 
є кріплення, зберігаються на спеціаль
них стелажах.

На стадіоні «Зірка» буде залнт.о дві 
ковзанки: па гандбольному полі й ва 
вапасному футбольному полі. Зараз вста
новлюється освітлення. Минулої зими 
«Молодий комунар» виступав із критич
ною кореспонденцією, в якій ішлося,.зо
крема, про недостатню кількість ков
занів на стадіоні. Становище не зміни
лося. Сто пар ковзанів — це замало для 
того, щоб задовольнити всіх бажаючих 
одержати їх.

грозу». Художній фільм. (Кіро
воград) . 20.00 — Естафета новіш. 
(М). 21.00 _ м. Провоторов
«Циган», спектакль музично- 
драматичного театру ім. Кро- 
пиввнцького.

СУБОТА, 9 грудня. Перша 
програма. 11.30 — Гімпастнкп 
для всіх. (М). 12.00 — Для шко
лярів. «Дзвідочок». Концерт 
капели бандуристів Палану піо
нерів. (Львів), 14.30 — Назуст
річ 50-річчіо Радянської г-ладл 
на Україні, «Для вас, жінки». 
(К). 15.00 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 16.30 — 
«Жовтень ї долі світу». (М), 
17.00 - Телевісті. (К). 17.10 - 
«Клуб кіномавдрівників». (М). 
18.00 — «На вогник». (Саратов). 
19.00 — «Для кожного то-нс- 
будь миле». Спільна передача

в миву- 
потурбу- 
Ковзани,

Обласна екскурсійно - туристська 
станція планує провести одно- і дводен
ні походи на лижах. В розпорядженні 
членів гуртків юних орієнтувальників, іс- 
торвків-краєзнавців, юних літераторів- 
краєзнавців є лижі, намети, туристське 
спорядження.

Міський парк імені Перемоги. Тут 
чудові місця для лижних прогулянок. 
Спортивні товариства минулої зими 
проводили в ньому змагання. А ось для 
кіровоградців, які прийдуть недільного 
ДНЯ відпочити сюди, не знайдеться жод
ної пари лиж. Спортивні товариства, а 
це найбільш з руки обласній раді ДСТ 
«(Спартак», яка має в парку свою вело- 
базу, повинні відкрити тут лижні бази. 
Як повідомив голова обласної ради 
ДСТ «Спартак» М. Артеменко, в парку 
буде прокатна база на 50 пар лиж.

Новомиргородський район. Колек
тиви фізкультури придбали в цьому році 
(500 пар лиж. Правління колгоспів імені 
Ватутіна, імені Куйбншсва закупили по 
15—20 пар лиж.

Олександрійський електромеханіч
ний завод. На цьому підприємстві вмі
ють добре організувати літній відпочи
нок робітників. Тут часто проводяться 
туристські походи, спортивні змагання на 
майданчику, який заводчани обладнали 
своїми силами, виїзди на турбазу, що 
на річці Псьол. А от взимку пі завкомо
ві, пі раді колективу фізкультури похва
литися пішім. Тут не придбано жодної 
пари ковзанів, є всього двадцять пар 
ляж,

» » ♦

Зима приймає естафету. 1 там, де до 
білих стартів підготувались добре, вола 
етапе сезоном бадьорості й наснаги.

ТРАДИЦІЙНІ
ТУРНІРИ 
НАЙСИЛЬНІШИХ

Вже стало традицією щороку, 
в перших числах грудня, п'р*і 
водити обласні турніри пай- 
снльіііших баскетбольних і во
лейбольних команд спортнпкид 
товариств і відомств. У аустрі- 

. чах баскетболістів, як і слід бу- 
1 ло чекати, поза конкуренцією 

були авангардінці, які е без- 
змівнцмн переможцями таких 
змагань. Вони з великою пере
вагою завдали поразок усім 
своїм суперникам.

Місця між іншими учасниками 
ТУРНІРУ розподілилися так само, 
як і торік. Другу сходинку тур
нірної таблиці зайняли студенти 
факультету фізичною виховання 
педагогічного інституту, третю— 
спартаківці, четверту — баскет
болісті» Інституту сільськогоспо
дарського машинобудування.

Поєдинки жіночих команд 
склалися інакше. Тут виявилося 
два претенденти на перехідний 
кубок — студентки інституту 
сільськогосподарського маши
нобудування, які позаторік заво
лоділи ним, I факультету фіз- 
внхопаннп педінституту, які в 
минулому році відвоювали його 
у них. До останнього дня зма
гань вони прийшли без поразок.

Зустріч міхг ними прохо
дила дуже напружено., Бо
ротьба йшла буквально за 
кожне очкр. Так, па два
надцятій хвилині рахунок 
буй 12:12, а на 37-й хвилині впе
ред вийшли майбутні педагоги 
(41:40). Незабаром вони відста
ли на очко. Останні хвилини 
матчу баскетболістки інституту 
сільськогосподарського маши
нобудування провели з педикйм 
піднесенням і добилися заслу
женої перемоги — 50:45.

У зустрічах з волейбола сюр
приз більш досвідченим спорт
сменкам піднесла збірна коман
да школярок області. Вона не 
зазнала жодної поразки, при
мусила скласти зброю пайгріз- 
ііішнх суперниць — студснгоіі 
факультету фізичного виховання 
педінституту, акі торік були 
переможцями такого ж турніру.

В успіху наймолодших немала 
заслуга тренера дитячої спор- 
тпшщї школи Олександрійського 
міського відділу народної осві
ти Віталія Григоровича Шарка, 
До складу збірної команди вхо
дила переважна більшість йоде*. - 
бйхбоавок.

У чоловіків пперіие за остан
ні роки перемогу здобули сту
денти факультету фізичного ви
ховання педагогічного інституту. 

. На другому місці — авангардів- 
Ш.

Л. МАРЧУКОВ.

в сільгоспартілі «Україна» знам’писького району працює декілька спортивних сен« 
ній. інструктором по спорту тут першорозрядник по легній атлетиці секретар комсо
мольської організації колгоспу Іпан Кукса.

На фото, іпан КУКСА сСрсдколншніх спортсменок артілі, нинішніх студентів Знаи’ян« 
Ського сільськогосподарського технікуму. Фото В. КОВПАКА.

радянського і польського теле
бачення. (К). 21.00 — Телеповп- 
нн. (М). 21.25 — «Спадщина 
скарбника Стамбула». (Кіро
воград).

Друга програма. 11.00 — Кіно- 
програма. (Дніпропетровськ). 
16.20 — Фільм для дітей. (Дні
пропетровськ), 16.40 — Телеві
зійна вечірня газета. (Дніпро
петровськ). 21.25 — Концерт.
(Дніпропетровськ).

НЕДІЛЯ, 10 грудня. Перша 
програма. 10.00 — «Будильник». 
(М). 10.30 — «Лукомор'я».
Юнацький літературний альма
нах. (Ленінград). 13.15 — Для 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. «Кремлівські куранти». (М).

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

ми Кіровоград, вуп. Лукачзрського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального 

секретаря — 45*35, відділів — 45-36,

«молодой КОММУНАР» 
орган Квровсгрвдского 

обком» ЛКСМУ

14.00^ — Програма ^кольорового СУБОТА, 9 грудня. 9.00 —- лада». 17.40 — Передача з Одс-
телебачення. (М). 16.30 — «Му
зичний кіоск». (М). 16.00 —
«Світло і тіні». Міжнародна 
програма. (М). 16.30 — «Кінопа- 
норама*. (М). 18.00 — «Наша 
афіша». (К). 18.05 - «ТЕК-67». 
(К). 18.20 — «Тслсгачок», (К). 
18.40 — Назустріч 50-річчю Ра
дянської влади на Україні.
Концерт української пісні. (К).
20.30 — гелеловинн. (М), 21.00
-- «КВН». (М).

18.00Друга програма. ___
М. Хубаі — «В голубому і чер
воному». Телеспектакль. (Дніп
ропетровськ).

• ПОКАЗУЄ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

П’ЯТНИЦЯ, 8 грудня. 17.15 - 
Дніпровські новини. 17.30 — лі
тературний концерт. 18.00 — Те
левізійні вісті. (К). І&.20 — На- 
зустріч 60-річчіо встановлення 
Радянської влади на Україні. 
«Люди пошани». 19.00 — Кон
церт. 20.09 — Естафета новин. 
(М). 21.00 — Школа хлібороб
ської майстерності. 21.-40 — «То
вариш». Молодіжна програма.

БК 00678, Індекс 01197,

Програма навчального, тслеба- сії. 18.00 — Телевізійні вісті. (К). 
V. “ КЬюпрограма. 18.20 — Кінохроніка. 18.30

" ~ ,лтьм дл? Дітей. 16.43 Англійська мова для малят. 19.0(1
-т Іелсвізіипа вечірня газета. — «Зорі над Бугом». Концерт. 
17.10 — «Клуб кіномавдрівіїп- 21.00 — Художній фільм «Хев-
кіп». (М); 18.00 — «На вогник». 
(Сара'гов). 19.00 — «Для кож
ного іцо-небудь миле». Спільна 
передача радянського і поль
ського телебачення. 21,00 — Те
левізійні ііовипн. (М). 21.25 -- 
Концерт.

НЕДІЛЯ, 10 грудня.. 10.00 •— 
«Будильник». (М). 16.00 —
«Світло і тіні». (М). 16.30 -г 
«Кінрпанорама». (М). 18.00
М. Хубаі — «В голубому І чер
воному». Телевізійний спек
такль. (М). 20.30 — Телевізійні 
повніш. (М). 20.60 — Кіножур
нал «Новини дня». (М). 21.00 — 
♦ КВІЬ. (М).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, 8 грудня. 10.30 —
Художній фільм «Хепсурська ба-

Друкарня імені Г, М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2,

сурська балада».

СУБОТА, 9 грудня. 16.35 
Передача з Одеси. 17.10 -Я 
«Клуб кіпомандрішінків». (М).
18.00 — «Но вогник». (Сара* 
тоь). 19.00 — «Для кожного щб- 
небудь миле». Спільна переда« 
ча радянського 1 польського те? 
лебаченпя. 21.00 — Телевізійні 
мовним. (М). 21.30 — Художній 
фільм «Без вини винуваті».

НЕДІЛЯ, 10 грудня. 9.00 — 
Передача з Одеси. 11.00 — Анг
лійська мова для малят. 11.30
— «Казка за казкою». 16.30 
«Кінопаиорама», (М). 18.00 -~ 
Художній фільм «Людина, яку 
й люблю». 20.30 — Телевізійні 
повний. (М). 20.50 — Кіпожуре 
пал «Повиті дня», (М). 21.00
- «квн». (М).
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