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Пропагандисти 
готуються до занять

КИЇВ. (РЛТЛУ). Тут закінчив роботу п’ятиденний зо* 
пальний семінар-нарада пропагандистів системи комса* 
иольської освіти України і Молдавії, Перед його учаснн, 
нами виступили з лекціями керівники партійних, радян
ських і комсомольських організацій, вчені. Відбувся таз 
кож обмін досвідом роботи пропагандистів по секціях.

Наступний навчальний рік, підкреслювалось на семіна« 
рі, — ленінський. У системі комсомольської політосвіти на 
Україні працюватиме майже 25 тисяч гуртків по вивчен« 
ню біографії Ілліча (що втроє більше порівняно з мину« 
лнм роком), 9300 гуртків «Бесіди про партію», близько 
400 ленінських народних шкіл, 1500 теоретичних проблем
них семінарів по окремих творах вождя, а всього гуртка- 
ми й семінарами комсомольської політосвіти в республіці 
буде охоплено понад два з половиною мільйопи чоловік. 
Ще близько 300 тисяч юнаків І дівчат поповнять знання 
в системі партійного політнавчання.

КІРОВОГРАДЩИНА

ВІТАЄ ВАС,

ЧЕХОСЛОВАЦЬКІ ДРУЗІ!
■

Сьогодні в Кіровоград прибуває делегація Чехосло
вацької Соціалістичної Республіки, яка бере участь 
у Днях культури ЧССР на Україні.
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ЛАСКАВО ПРОСИМО,

ГОСТІ
З БРАТНЬОЇ БОЛГАРІЇ!

Делегація Толбухінського округу Народної Республі
ки Болгарії, з яким трудящі нашої області підтриму
ють братерські зв’язки, прибуває сьогодні до Кірово
града.

ДНІ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА УКРАЇНІ •г

Is®
СОКОЛІВ, Харківської 

області. На мальовничому 
березі ріки Мжа розкину
лося старовинне українсь
ке село Соколів. Його 
добре знають у кожному 
куточку ЧССР. Тут у гріз
ному 1943 році прийняв 
бойове хрещення Перший 
окремий чехословацький 
батальйон під команду
ванням Людвіка Свободи. 
Пліч-о-пліч з радянськи
ми солдатами й офіцера
ми воїни цього батальйо
ну героїчно відбивали за
пеклі атаки гітлерівців.

У пам’ять про цю істо
ричну битву, яка скріпила 
кров ю віковічну дружбу 
народів Радянського Со
юзу і Чехословаччини, на 
Центральній площі Соко
лова височить гранітний 
монумент. Поряд — над
гробок Героя Радянсько
го Союзу, національного 
героя Чехословаччини під
поручика Отакара Яроша. 
Неподалік відкрито музей 
радянсько » чехословаць-

кої дружби, закладено 
парк «Дружба».

Сюди, на цю священну 
землю, прибули 25 верес
ня учасники Днів культу
ри Чехословаччини на Ук
раїні на чолі з керівником 
делегації, заступником 
Голови уряду ЧССР Каро
лом Лацо. '

Колгоспники 
дорогим гостям 
і квіти.

Члени 
делегації, 
колективів 
ники села 
братської 
ських і 
воїнів, покладають вінки і 
квіти.

Потім у селі відбувся 
мітинг дружби. Його від
крив голова Зміївського 
райвиконкому П. І. Бела
шов. Чехословацьких гос
тей сердечно привітали 
колгоспниця сільгоспарті
лі «Жовтнева перемога» 
Н, Т. Яковенко, учениця 
середньої школи Люда Фі- 
лоненко та інші.

піднесли 
хліб-сіль

чехословацької 
артисти творчих 

ЧССР, трудів- 
прямукзть до 
могили радян- 
чехословацьких

Тепло зустріли присут
ні виступ глави чехосло
вацької делегації заступни
ка Голови уряду ЧССР Ка
рола Лацо. Чехи і слова
ки, сказав він, вшанову
ють пам'ятні місця, де 
вирішувалась доля нашої 
держави. Одним з них по 
праву вважається село 
Соколів. Тут понад 25 ро
ків тому землю борозни
ли не плуги, а гусениці 
танків, розривались снаря
ди і міни. Ми з благого
вінням вступаємо на со- 
колівську землю. Вона 
нам так само дорога, як і 
земля Чехословаччини. 
Перебуваючи в гостях у 
працелюбного братнього 
українського народу, ми 
особливо відчуваємо, на
скільки сильна й нездолан
на наша дружба, наскільки 
спільні наші цілі □ будів
ництві нового життя. І хоч 
би як шаленіли вороги со
ціалізму, до яких би під
ступів не вдавалася ре
акція, ми твердо знаємо, 
що народи Чехословаччи
ни будуть навіки із своїм 
вірним другом Радянсь
ким Союзом.

(Закінчення на 2-й сюр.).

Ламбі Богданов Христов з МТС 
села Болгарене Свіщовського району 
на тракторі «ДТ-54» зорав 39 057 
декарів на зяб.

Протокол № 189/31 від 23 берез
ня 1953 року. З цього ж протоколу 
були занесені в Книгу пошани і 
трактористки Жечка Стоянова Вол
чева і Цветана Атонасова Собчева 
цієї ж МТС.

Новий центр села Обнова Плевснського ок
ругу розташувався на головному шосе, між 
степовим І гіоським невеличкими селами. Ко
лись жителі цих двох сіл — Вінан і Раднїца— 
вели справжню війну: зі зброєю і кровопро
литтям. Заради землі, на якій жорстока бур
жуазна адміністрація наживала криваві гроші. 
Про це ми читаємо в проханні радянського 
селянина Христо Порвова: «Па
йові прем’єр-міністру, панові мі
ністру внутрішніх справ, копії 
всім панам міністрам, голові на
родних зборів, панам головам 
парламентських груп і народних 
представників. Після Визвольної 
війни 1882 року в селі Віиая Ни- 
копольського повіту була одна 
община, і жили ми дуже мирно, 
по-братськи. Заради егоїстичних 
розбійницьких замірів була роз
ділена наша община і виникло 
дві окремі общини. Слідом за 
цим поділом поступово погіршу
валися стосунки, почалися свар
ки, суперечки, побоїща, що мо
жуть дійти 1 до вбивства».

Вінайський селянин з свого 
боку описав в іншій чолобитній 
про сварки І вбивства радпінців,

— Вірно, було таке, вбивали, 
один одного за пасовиська і зем
лю, — каже нам Ламбі Богда
нов, котрого ми знайшли в ре
монтній майстерні кооперативно, 
то товариства, — Справжня вій
на — зі зброєю, з окопами. Я 
пам’ятаю деякі події. Люди, 
давши волю рукам, не могли 
покласти край ненависті. Мож
ливо. тому ми були перши
ми в нашому краю, що ор
ганізували ще в 1941 році кооператив «Зоря» 
на 775 декарах землі. А потім, після Дев’ято. 
го вересня, прийшли до нас люди.

Ламбі Богданову 42 роки, але він має двад- 
цятнтрьохрічпий трудовий стаж сільського 
механізатора. Зараз він механік на сім вироб
ничих бригад.

— НІ, не можна сказати, що все у нас іде 
гладко. Люди ті ж самі. Не можуть отак від
разу вирішувати все по-новому. Послухайте, 
як одного разу розпочинали оранку. Одержав 
наказ від бригадира Дафіна Тодорова. Тоді 
працював у державних МТС, але орав і на
ші землі. Орю увечері і раптом задеренчало 
скло, ніби від першого грому. Випало перед
нє скло. «ДТ-54» розвалюється, чи, може, 
бомба гримнула? Озираюся назад, дивлюся — 
і товсте скло пробите, а Дафін куняє. Якось- 
то вибрався з борозни. Зупинився, а Дафін 
питаз: невже травень гримить? Ага ж, гри
мить, кажу. А ти сни дивишся. Зразу ж збіг
лися люти. Другого дня прибули з міліції 
експерти. Встановили: куля була з бойової 
гвинтівки. Потім мене питають: хто це, по- 
твоєму? А хто його зна, кажу, я ні кого не 
підозрюю. А по тому ще питали: хіба ви не 
чули, коли стріляли? Ні, не чули. І більшість 
цьому не повірила. Тоді саджу одного в кабі. 
ну, запускаю трактора, стріляли по ньому і 
питаємо потім: як воно там. Справді, каже, ні
чого не чути.

Сині очі Ламбі Богданова сміються. Весело 
йому, коли згадує перші роки, хоча в сусід
ніх селах часом у кооператорів летіли кулі, 
що влучали. А зараз як?

— Він — молодий дід. — відповідає за 
нього Венелін Кашенов, комсомольський сек
ретар. — його Іванка вийшла заміж.

— в мене є ще одна дочка. Га закінчує хі- Н 
мічнлій технікум у Плевгні. Спеціалізується ! 
по нафтохімії.

Дядечко Ламбі одружився молодим. Одразу 
ж після армії. Тепер хоче твоїх дітей пивссти 
в люди, вчить.

— Чи знаєте, — каже він. — прийшло Дев’я- 
іе вересня, а я бігаю в плевенськнх казар
мах. Готувалися йти на фронт. В третьому 
визвольному івардінському полку. Навчалися 
вісім місяців. Потім нас відбирали. Дійшла 
черга но мене. Оглянули мене, подумали, І 
офіцер сказав: давай скидай уніформу і в Об
нову. Я був тоді 16—17-рІчнпм хлопчаком. Таж 
мене вигнали. Я повернувся, а в той час У 
господарстві був лише один «Ханомак» та ще ; 
один ЗІС, 3 нього іі починали. А зараз знаєш, і 
як розбагатіли? Більше двохсот механізаторів. ; 
Обробляємо 60000 декарів землі. Маємо 84 
трактори, 14 комбайнів, 23 вантажних машини, 
яких раніше не було. Загальний прибуток 
госпздарства — сім з половиною мільйонів ле
вів. У цьому році зндаемо близько п’яти 
левів на людино-день.

Говорячи, непокоївся, треба було ще догля. г 
пута за роботою. її

Вирушили і ми. Хотіли зустрітися з Цвета- & 
ною Собчевою І Жечкою Стояновок?. Це були п 
їх дівочі прізвища. Зараз вони мають сім’ї* І

5■ : ?

ЛЮДИ 
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РІВНИНИ
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ІМЕНА З КНИГИ ПОШАНИ
ЦК ДКСМ І

Цс Рая Турина. Вона піонервожата Розсохуватської восьмирічної школи. То її, 
так би мовити, штатна робота. А громадська — агітатор. Та дівчина до неї ста
виться не менш сумлінно, ніж до основної. Немає такого дня, щоб не йшла Рая на 
польовий стан тракторної бригади чи до тваринників колгоспу ім. Ульянова. Вміє 
вона дохідливо й цікаво прокоментувати події внутрішнього життя країни, розпо
вісти про міжнародне становище. Немало бесід провела вона І про проект прнмір- 
ного Статуту сільгоспартілі.

Агітатор Рая Гурина мас ще одне доручення. Вона член редколегії колгоспної 
сіинівки, зараз готує черговий номер газети, присвячений підсумкам перших днів 
копання буряків.

С. МУРЖАК.
Фото Л. ШЕВЧЕНКА.

Маловискіоський район.

Ми б їх не знайшли, якби не знали з Книги 
пошани ЦК ДКСМ. Цветана вже рік працю«, 
у виноградарській бригаді. Зараз вона в полі, 
а Жечку ми знайшли вдома. Віднедавна во
на працює в плетельному цеху,

— Лін з Ламбі Богдановнм, — розповіла нам 
Жечка. — не були в одній бригаді. Я сама 
з-під Обнови, з села Изрєв. Тут невісткою 
стала. З того часу в дівочій бригаді села 
Малчнка. Колись десять дівчат закінчили тек
стильне училище в Терново, але потім пере
йшли на курси трактористів у Мездра, і коли 
повернулися, всі десять дівчат були направле
ні з дівочу бригаду. Цветана теж була з на
ми. Потім вийшла заміж — у 1954 році. Соня 
закінчила п’ять класів, Мілко — вісім.

— Як тільки я вийшла заміж за Івана, ста
ла комбайнером. До минулого року працювала 
з ним разом на комбайні. Величезне напру
ження. У селі Малчнка було всього три трак
тори. Бригадиром — мій чоловік. Тоді ще не 
всі поля були в кооперативі. Частина ланів 
була покрита горбами. Спали цілий сезон у 
фур-онах. Одні дівчата одсипаються, Інші — 
орють...

Мн з чоловіком маємо «Волгу». І я воджу, 
адже я старий шофер. Легкові машини у ба
гатьох в Обнові. Зараз провели телефон.

Спитали Жечку за її нову роботу.
— Інша. — каже вона, — але така ж напру, 

жена з ранку до вечора.
1 вона повела нас у плетельний цех.

Елеонора ТУРЛАКОВА, 
Любен ПЕТКОВ, 

спецкори <Народна младеж», 
НРБ. 

Обнова, Плевенського округу.
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ДНІ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА УКРАЇНІ”

80 вересня 1080 року

Вавікя разомі
(Закінчення.

Початок на 1-й crop.),
Після мітингу гості ог

лянули експозицію Соко- 
ліаського музею радянсь
ко-чехословацької друж
би.

З великим успіхом пе
ред трудівниками села 
виступив колектив ансамб
лю пісні і танцю «Олша- 
ва». * * *

В обстановці теплоти і 
сердечності пройшла зу
стріч трудівників колгоспу 
«Жовтнева перемога» з 
членами делегації і твор
чими колективами Чехо- 
словаччини, які беруть 
участь у Днях культури 
ЧССР на Україні.

Гостей привітав голова 
колгоспу М. П. Легеза, 
голова Соколівсько г о 
відділення товариства ра
дянсько - чехословацьк о ї 
дружби О. М. Куц. Вони 
вручили членам делегації

скриньку з землею, взятої 
на могилі радянських і 
чехословацьких воїнів, що 
полягли в боях за Соколів, 
і пам'ятний подарунок.

Із словом-відповіддю ви
ступила член делегації, 
секретар Чеського ЦК 
Національного фронту 
Марія Грушкова. Кожний 
день нашого перебування 
на Україні, сказала вона, 
з новою силою переконує 
нас у тому, що в особі 
радянських людей народи 
Чехословаччини мають 
вірних, щирих і надійних 
Друзів.

Ми, посланці народів 
ЧССР, у цей день думкою 
переносимось у рідну 
Прагу, де почав свою ро
боту пленум ЦК Компар
тії Чехословаччини. Ви 
знаете, що ми, чехи і сло
ваки, пережили дуже важ
кий рік, рік напруженої 
боротьби з силами внут-

рішньої і зовнішньої реак
ції, які намагалися зштов
хнути нашу країну з шля
ху будівництва соціаліз
му, кинути її у вир гро
мадянської війни. Важко 
навіть уявити, що було б 
з Чехословаччиною, коли 
б не допомога. Радянсько
го Союзу та інших соціа
лістичних країн.

Ви уявляєте, дорогі то
вариші, як важко було ба
чити те, що відбувається 
в країні і, особливо, на її 
західних кордонах, де 
концентрувались ворожі 
соціалізмові сили.

У нас попереду наполег
лива боротьба. Та чехи і 
словаки знають, що під 
керівництвом своєї Кому
ністичної партії, з допомо
гою Радянського Союзу та 
інших соціалістичних країн 
вони вийдуть переможця
ми.

З Радянським Союзом 
— на вічні часи! — цією 
здравицею закінч и л а 
свою промову Марія 
Грушкова.

Гості піднесли колгосп
никам пам’ятні подарунки.

(РАТАУ).

В обіймах 
друзів

Гостинно зустріли посланців братньої 
Чехословаччини робітники Львівського 
телевізійного заводу. Його директор 
С. О. Петровськпй розповів гостям про 
підприємство, продукція якого йде у 29 
країн світу. За 10 років'число робітників 
тут збільшилося з 400 до 12 тисяч. Спо
чатку завод випускав кілька десятків те
левізорів на місяць, а тепер — 500 ти
сяч на рік.

Великий потяг у робітників заводу до 
культури. Ансамбль «Галичина» завод
ського Палацу культури з великим ус
піхом виступав на міжнародному фести
валі у Франції. Крім того, тут є ще один 
ансамбль пісні і танцю, оркестр народ
них інструментів, два самодіяльних дра
матичних колективи. А всього-в худож
ній самодіяльності беруть участь більш 
як три тисячі чоловік. І, звичайно, у 
розмові була згадана заводська команда 
«Карпати», яка завоювала в нинішньому 
році кубок СРСР з футбола.

Давня дружба зв’язує робітників заво
ду з трудівниками чехословацького заво
ду «Тесла-орава». Творці «Огоньков» і 
«Электронов» — колективний член Това
риства радянсько-чехословацької друж-

би Усі ми почуваємо, сказав наприкінці 
С О Петровськпй, братні почуття до на- 
родів ЧССР, глибоко віримо, що дружба 
наших країн міцнітиме з кожним днем.

Ніколи і нікому не вдасться розірвати 
нерушиме чехословацько-радянське бра
терство, підкреслив міністр культури Че
ської Соціалістичної Республіки Міло- 
слав Бружек, виступаючи із словом-від- 
повіддю. '

Після дводенного перебування в Хар
кові і Львові делегація ЧССР, очолюва
на заступником Голови уряду республіки 
Карелом Дано, прибула 26 вересня у 
Сімферополь.

Дорогих гостей в аеропорту тепло зу
стрічали представники партійних, радян
ських і громадських організацій.

З аеропорту иа машинах гості направ- я 
ляються на південний берег Криму.

* * * ] В
Київські любителі музики з великим І 

інтересом познайомилися з програмою І 
симфонічного оркестру імені Віта Неєд- 
ли. Талановитий колектив, ЩО просла
вився як пропагандист _ і продовжувач ; 
кращих традицій чеської музичної куль
тури, виконав 26 вересня в Колонному ( 
залі імені М. В. Лисенка Київської фі
лармонії твори Аптоніна Дворжака та 
його учня Посифа Сука. Соло в концер- і 
ті виконував скрипаль Зденек Брож. Ди
ригував Іржі Белоглавск.

(РАТАУ).

фБУТИ НИВ! ЩЕДРОЮ

Рахунок почали 
у вересні

Ми святкували обжинки. Агроном артілі Георгій. Со
колюк за святковим столом розповів про здобутки хлі
боробів артілі, відзначив копітку роботу кожного меха
нізатора. А потім про нашу бригаду:

— Тут урожай найвищий. На гектарі е по 35,4 цент
нера зернових, пшениці — по 37,3 центнера.

Була в нас радість, коли голова колгоспу повідомив, 
що ці обжинки другі в районі.

У той день мали короткий перепочинок у роботі. А 
потім — знову напруга. Секретар комсомольської орга
нізації колгоспу Анатолій Бажатарннк згуртував спе
ціальну бригаду, яка почала очищати площі од по
жнивних решток. Одразу в поле вийшли орачі.

Незабаром в пашу бригаду знову прийшов Георгій 
Соколюк. Покликав мене, групкомсорга бригади Вікто
ра Проданчука і сказав:

— Треба, хлопці, знову починати рахунок.
Це ж він про урожай наступного року.
Спершу пішла розмова про добрива. Визначили, то можуть 

зробити водії автомашин, трактористи, вивозячи в поле перегній. 
І те підрахували, скільки вже Його є на окраїнах площ нашеї 
бригади. І стало ясно: на гектар ми спроможні внести до 20 
тонн добрив. А про насіння розмопа була короткою: воно вже 
засипане в зерносховище. Тут нам чимало допомогли комсо
мольці Вільхівської середньої школи.

— Тепер головне для вас. хлопці. — сказав Георгій Соко
люк, — зробити все, що вмієте, коли підніматимете зяб. сіяти
мете озимі.

«Усе, що вмієте,..». Ми зрозуміли свого агронома 
вірно: він переконаний, що заняття в агрогуртку, які 

він проводив до
нині, дали нам ко
ристі, він вірить, 
що ми зуміємо бо
ротися за високу 
культуру землероб
ства з повною від
дачею сил і знань.

— і ще — додав 
Соколюк, — у ці 
дні в полі повинен 

з’явитись такий з вас, за яким би пішли інші йога ро
весники.

Заспівувач з’явився одразу. Ним став Віктор Продан- 
чук, групкомсорг бригади, механізатор, який по праву 
вважається майстром своєї справи. Вже за перші три 
дні він посіяв пшенишо па площі, яку іреба було впо
рати за п'ять днів,..

І ось у бригаді ми знову ведемо розмову про урожай ювілей- 
ного року. Це вже після того, як прочитали лист механізаторів 
бригади Василя Моторного. За цим колективом ентузіастів вже 
стежимо кілька років, намагаємось у всьому рівнятись на нього. 
І тепер хлопці заявили:

— Ми теж маємо все. щоб зробити свою ниву такою щедрою.
Так, ми теж сподіваємось мати в наступному році 

на гектарі по 200 пудів пшениці, 300 центнерів цукро
вих буряків. Для такого ужинку вже зроблено чимало. 
Завершили сівбу. Зерно впало на вміло обробленому 
полі. Перед оранкою і під час сівби в грунт внесли 
органічні та мінеральні добрив'а. Засіяли свою ниву 
лише високоврожайними сортами пшениці — «мнроиів- 
ською-808» та «безостою-1».

Тепер поспішають орачі. Борозни вони вже проклали 
на 800-гектарній площі. І ми переконані, що й ярі сіяти
мемо тільки там, де поле виорано восени.

Цими днями в колгоспі відбудуться комсомольські 
збори. На них ми обговоримо матеріали X пленуму 
ЦК ЛКСМУ. І переглянемо свої зобов’язання на юві
лейний рік. Кожен з механізаторів визначить, який ьїн 
може мати особистий внесок, готуючись до 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна.

Друзі Василя Моторного заявили: «Працюватимемо 
по-ленінськи». Це девіз їх хліборобської діяльності. -Ці 
два слова стануть і нашим девізом.

А. ХАРКАВИЙ, 
бригадир комсомольсько-молодіжної бригади 
колгоспу імені Ульянова Ульяновського району.

• ПРАЦЮВАТИ ПО-ЛЕ
НІНСЬКИ — І НАШ ДЕВІЗ

• ЗАСПІВУВАЧ — ГРУП
КОМСОРГ

ф ЗА 200-ПУДОВИЙ УРО
ЖАЙ

Біля Компанійського райкому комсомолу — Дошка пошани кращих комсомоль
ців району.

Фото В. Ковпака.

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

С’ ОНЦЕ червоно віддавало осін-
1 ній землі свої прощальні про

мені, коли ми із зоотехніком кол
госпу імені Димитрова Віталієм 
Горбатком підійшли до ферми, 
що розташувалась неподалік се
ла.

Віталій, провівши рукою по не
голеному підборіддю, запитав, 
куди ми раніше підемо — до ко
рів чи до телят. Швидко пого
дився почати з менших.

Випускник Полтавського сільсь
когосподарського інституту (я 
дізнався про це по дорозі), іін 
працює в колгоспі лише кілька 
місяців. Та вже, як він сам ви
словився, втягнувся в роботу.

Тепер зоотехнік як справжній 
господар показує мені телят:

— Тут ось — віком до шести 
місяців. А он групи дорощування, 
старші. 70 голів молодняка відго
довуємо на м'ясо.

— Василь Григор’єв, — розпо
відає Віталій, — тут вже давно. 
Його дружина, Ганна, теж телят
ниця.

Є й молодь на фермі. Ліда 
Паскаль, наприклад, закінчила 
школу, нині — телятниця. Багато 
дівчат працюють доярками.

Ось і будинок тваринника. Тут 
— Ленінська кімната, зал для бе
сід. Стоять рядами стільці, біля 
вікна — великий стіл, поруч — 
телевізор. Затишно і приємно. 
Мене зацікавили стенди, таблиці 
Дві «Блискавки» інформують про 
те, що найбільше молока з почат
ку року надоїла Віра Сарданова, 
а краща телятниця Марія Велич
ко добивається щодобового при
росту ваги телят по 780 грамів. 
Тут також висить перехідний ком
сомольський мандат, дле в ньому 
прізвища тільки доярок.

Це* ще не все. Умови соціаліс
тичного змагання, дві дошки по
казників: одна — співставлений 
виробничого завдання і виконан
ня його з початку року, інша — 
статистика надоїв молока за кож
ну декаду, — все це розкриває

трудову діяльність доярок колгос
пу імені Димитрова,

А телятниці? Очима шукаю таб
лицю, звідки можна було б дізна
тися про щодобові прирости мо
лодняка. Немає. Не тільки по 
групах, а навіть загального обліку 
не ведеться. Віталій Горбатко пе
рехоплює мій погляд і, ніби ви
правдовуючись, повідомляє:

— У нас з кожної групи віді
брали по кілька теляг, контроль
них. 5—6 разів на місяць їх зва
жують і так визначають середній

і
ПОШУК 
молодих

Ідучи назустріч 100-річчюз 
дня народження В. І. Лені» 
на, комсомольські організа1» 
ції Інституту кібернетики 
АН УРСР, Інституту питома» 
тики, Сєвєродонецького Ін
ституту обчислювальних ке
руючих машин, Львівського 
телевізорного заводу, До
нецького заводу імені 15-рІч- 
чя ДКСМУ, Житомирського 
заводу «Електровимірювач» 
виступили ініціаторами ство
рення комсомольсько-моло
діжних науково-виробничих 
колективів, постів наскрізно
го комсомольського контро, 
лго, штабів впровадження', 
творчих бригад співдружнос
ті наукових установ і під
приємств, які здійснюють 
шефство над виконанням 
актуальних науково-виробни
чих тем, експериментальним 
дослідженням обчислюваль
ної техніки, автоматизованих 
систем управління.
ЦК ЛКСМ України схва

лив починання цих молодіж
них колективів.

(РАТАУ).

ним легше впоратися. Коли ж 
такий стан справ перейшов у сис
тему, вкорінився, тоді доведеться 
починати з голого місця.

Комсомольська організація ар
тілі діяла в цьому випадку теж 
далеко не найкращим чином. 
Варварі Бобовій, і як ватажку 
комсомолі! з кількарічним ста
жем, і як кандидату в члени 
КПРС, потрібно було відразу ж 
бити на сполох. Порадитися з 
членами комітету як краще орга
нізувати змагання серед молодих 
телятниць, звернутися з пропози
цією до правління.

ОБМЕЖИЛИСЯ 
„БЛИСКАВКОЮ“
СЛАБО СТИМУЛЮЮТЬ РОБОТУ
МОЛОДИХ ТЕЛЯТНИЦЬ

щодобовий приріст ваги всього 
молодняка.

В кінці місяця зважують все 
поголів я лише для «нарахування 
зарплати».

Жодного стимулу немає у те
лятниць. Вони не можуть бачити 
плодів своєї праці — конкретно 
і безпосередньо. Не можуть по-, 
рівнювати свої успіхи, змагатися, 
доганяти, випереджати. Вреш
ті, велику роль відіграє й ма
теріальне заохочення. Для до
ярок воно є: за кожну декаду 
краща трудівниця по надоях мо
лока отримує премію.

Щодо телятниць, то поки ЩО 
обмежуються «Блискавкою».

Неважко розібратися в цій 
справі — чия тут вина. Секретар 
парторганізації колгоспу Іван Фе
дорович Карамалак на знак згоди 
киває головою: так, мовляв, це 
наш недогляд.

Якщо це тільки недогляд, то з

Що мені сподобалось наостан
ку Це надії молодого зоотехні
ка.

— У нас помітний прогрес на 
фермі. — І трохи спохмурнів, — 
Та неполадки ще є. Але ми вже 
розподілили весь молодняк по 
клітках, хоч облік у правлінні ще 
ведеться загалом. На той рік, — 
запалюючись, швидко продовжу
вав, — всю «телятну кампанію» 
ми поставимо на планову основу. 
Тоді й мені буде легше. Заведе
мо рахунки на кожну групу окре
мо. Приїжджайте, самі побачите.

Не вірити в таких випадках 
значить піддатись шкідливій упе
редженості песимізму. Ало є ін
ший бік, коли говорять: «Знімаю 
шапку перед фактом».

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого Кому
нара».
Село Добре

Вільшапського району.
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КЛИЧ ПІОНЕРІВ
Разом з навчальним роком закінчився 

перший рік огляду піонерських дружин 
під девізом «Заповітам Леніна вірні». 
Почався другий етап. Він особливий. По- 
перше, тим, що проходитиме в ювілей
ний рік. А, по-друге, — він короткий. 22 
квітня 1970 року кіровоградській піоне- 
рії треба буде здавати трудовий ра
порт.

Що треба зробити черпоногалстуковнм, щоб 
нарівні з усім народом доповідати партії і 
уряду про всі свої справи? Для цього вони 
і зібрались позавчора па свою урочисту лі
нійку. Хоч честь така випала лито найкра
щим із кращих — великий зал Палацу піо
нерів ледь вмістив усіх.

— Зведені загони, до здачі рапорту 
стояти струнко! — дає команду голова 
міського піонерського штабу Ліда Без- 
латня.

Вона доповідає завідуючій відділом 
шкіл Кіровоградського міськкому ком
сомолу Тамарі Губській, що на лінійці

Присутні представники 
всіх шкіл міста.

В цей час загони 
роблять перекличку девізів. До залу 
вносяться прапори.

За дорученням бюро міськкому ком
сомолу Тамара Губська надає піонерам- 
відмінникам право покласти квіти до па
м’ятника Володимиру Іллічу.

Потім вона роздає представникам піо
нерських рад дружин трудові паспорти 
і завдання на наступний рік. В донь на
родження вождя ці паспорти будуть зда
ні у міський штаб.

Слово надасться Ліді Базлатнін.
— Міський піонерський штаб. — говорить 

вона, — вирішив провести естафету цікавих 
справ, які будуть заноситись у спеціальні 
альбоми. То ж альбо.м-сстафета і естафетна 
паличка вручаються командирам загонів 
СШ № 23 і школн-інтернату № 1 з тим, іцоб 
22 квітня їх передати в Ленінську кімнату 
Палацу піонерів.

Г. ПРОКОПЕНКО.

і

'ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТЕ

РУСЛО ДІЯЛЬНОСТІ дитячого 
СЕКТОРА ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ

ІІоиад 251 .хлопчиків і дів
чаток виховуються в дитячо
му секторі Світловодського 
Палацу культури. В роботі з 
дітьми культармійці 
чнлн кілька 
напрям ків.

Одними з 
заходів, що 
збираються 
пики дитячого . .
ходи, присвячені 100-річчю 
дня народжений В. І. 
піна. Щотижня тут 
товуються ленінські •__
так звані заочні подорожі по 
ленінських місцях. Цікавими 
були перші номери усних 
журналів про життя 1 діяль
ність Ілліча.

Помітно активізував свою 
роботу «Клуб голубих конвер
тів». Ного члени юні слідопити 
міста. Вони ведуть листування 
_ 'агатьма музеями нашої 
країни, підтримують зв'язки а 
старими комуністами, людь- 

і ми, які знали вождя. Завдяки 
І юним слідопитам нині попов

нився новими матеріалами 
Ленінський куток.

Готуючись до славного юві
лею, завідуюча сектором 

: Олена Равілова, її помічники 
в своїй діяльності вишукують 
все нові і нові форми роботи 
з дітьми. Цікаво пройшли бесі
ди про партію, зустрічі з ста
рими комуністами, екскурсії 
по місцях революційних звер
шень. А ще організовуються 
кіноранкн, під час яких хлоп
чики й дівчата переглядають 
фільми про Леніна, про бойові 
1 трудові подвиги радянських 
людей. Полюбили діти свою 
живу газету «Горизонт», Це 
своєрідний показ фотодоку
ментів, репродукцій картин, 
що відображають життєвий 
шлях Ілліча, це матеріали про 
те, як радянські люди викопу
ють заповіти вождя.

* *
І ще одне русло В ДІЯЛЬНОС. 

ті дитячого сектора — куль
турно-масова робота. Це вже 
справа молодого масовика 
Валентини Таїщюрн. Перші за
ходи ,які провела і збираєть
ся провести активістка, теж 
присвячені В, І. Леніну. За
хоплюючими були, наприклад, 
тематичні вечори «Скром- 

ть, чуйність, простота — 
невід’ємні риси В. І, Леніна, 
як вождя і людини», «З Лені
ним у серці будуємо кому
нізм».

Потім — літературний вечір 
«Образ Леніїїа 'в художній 
літературі», тематичні дитячі 
ранки «Велич і простота Іллі
ча», «Заповіти вождя».

Тематичні заходи влашто
вують також юні актори кож
ного гуртка художньої само
діяльності. Чи не найбільші 
туї здобутки драматичного 
колективу дитячого сектора 
(керівник комсомолка Люд
мила Зачешигрнва), Під час 
вечорів відпочинку драмгурт- 
ківці показали своїм ровесни
кам вистави Е. Шварца «Сні
гова королева», І. Ліалькопо- 
г<> «Кіт-хвалько», О. Левинци, 
Л. Каракова «Лисиця, заєць і 
півень». Відбулися цікаві кон
церти. І знову тут найактив
ніші вихованці Людмили За- 
чешнгрнви, їх інтермедії, кок- 
феранен, комедійні сценки 
принесли чимало втіхи юним 
глядачам.

Чимало зусиль активісти дії. 
•ї^д^го сектора спрямовують на 
естсїичнс виховання хлопчиків 
та дівчаток. Вони допомага
ють їм відкрити пайзавидніші 
кольори світу прекрасного, 
формують в дітей правильні 
естетичні погляди. В цьому

внзна-
найважливіших

першочергових 
вже провели або 
провести праціз. 

сектора, є за- 
............ і з 

Ле- 
г влаш- 
чнтаїїпя,

+ з ба
коаіі

*-

напрямку багато дав користі 
«Клуб любителів мистецтва». 
Зберуться, скажімо, діти біля 
рояля і почнеться розмова 
про революційну пісню, про 
музичні твори, які любив Іл
ліч. Звучать дивовижні мело
дії «які виношують юні музи
канти, співаки. Потім слуха
ють мелодії, записані на плів
ку, грампластіїпці.

Залюбки хлопчики та дів
чатка відвідують вечори і 
ранки «У світі прекрасного». 
Такі заходи були присвячені 
125-річчю з дня народження 
Римського-Корсакова. 130-річ- 
чю з дня народження Мусорг- 
ського. Захоплюючим був ве
чір вальсу.

Члени «Клубу любителів 
мистецтв» взяли участь в кон
курсі на кращий літературний 
твір. Змагалися, хто иайумілі. 
ше обладнав клумбу, квітник.

На черзі — розмова про 
творчість 1. Репіна, К. Брю- 
лова.

Готують дівчата альбом 
«Ленін в музиці, живописі, кі
но, поезії».

* * *
Чимало зроблено працівни

ками сектора по інтернаціо
нальному вихованню дітей. За
слуговують на увагу піонерсьхі 
збори «Життя твоїх ровесників 
з союзних республік»,« Дитя
чі організації за рубежем». 
Цим темам були також підпо. 
ридковані вечори дружби, кон
курси, ранки. А ще — листу
вання з дітьми різних країн, 
філателія... Найбільший доро
бок в цьому напрямку має 
«Жовтенятська зірочка».

Екскурсійно-туристська ро
бота з дітьми—теж невід'єм
на частина в діяльності пра
цівників сектора. Експедиційні 
загони, що створені при Пала
ці культури, постійно виру
шають в подорожі по рідному 
краю, знайомляться з пам’ят
никами революційного мину
лого нашого народу, здійсню
ють прогулянки в ліс та бере
ги Дніпра.

Останнім часом активісти 
дитячого сектора значну увагу 
звернули на військово-патріо
тичне і трудове виховання 
своїх юних друзів. Діти само
стійно готують реквізит для 
театральних вистав і концер
тів. озеленюють двори, вулиці, 
збирають 
Активно 
труль».

Багато вражень виникло з 
дітей, коли вони зустрілись з 
старими більшовиками міста, 
колишніми воїнами. Найбільш 
запам’яталися їм розмови з 
учасником Великої Вітчизня
ної війни Г. П. Чмнхалом, 
бригадою комуністичної праці 
П. С.. Беленова, старим біль
шовиком А. І. Кузнєцовим, 
колишніми вихованцями сек
тора, нині студентами В. Ну- 
кушкіпнм, В. СИЗОВОЮ) 
Л. Ярошинською.

... Недільний день. Разом з 
ранковою свіжістю вони з’яв
ляються на площі, що біля 
Палацу культури. Широко 
відчиняться двері перед цими 
допитливими і неспокійними 
хлопчиками та дівчатками. Во
ни йдуть до своїх вихователів, 
щоб знову підкріпи для себе 
пайзавидніші барви прекрас
ного, щоб побачити світло ве
личного і бурхливого сього
дення. л. сінокоп, 

методист обласного 
Будинку художньої 
сам. од і я л ь пост І 
профспілок.

ро-

металевий брухт, 
дів «Зелений ча-

ОРМУВАННЯ у молоді марк- 
систсько-ленінського світогля

ду, класового підходу до всіх явищ 
життя — головне завдання системи 
комсомольської політосвіти, У ви
рішенні його вагома роль нале
жить пропагандистові. Тому ми 
ще і ще раз замислюємося, як 
краще організувати нявчання ком
сомольців і молоді в ювілейному 

. Ленінському році.
Три місяці тому гурток «Бесі

ди про партію» закінчив навчаль
ний рік Про свої успіхи я вже 
розповідав па сторінках газети, 
не буду знову повторюватись. Але 
хочу сказати, що добитись хоро
ших результатів у роботі гуртка 
я сам, звичайно, не зміг би. Вели
ку допомогу подала методична 
рада райкому комсомолу, яка і 
нині не припиняє роботи.

За минулий рік на заняттях ми 
розглянули одинадцять _ великих 
тем, на що витратили 25 годин, 
крім цього, провели 3 Ленінських 
уроки. Звичайно, за такий корот
кий відрізок часу без додаткової 
роботи слухачі матеріал засвоїти 
не змогли б. Проводити ж поза
планові заняття — це значить пе
ревантажувати слухачів і себе.

Ось тут і прийшла на допомогу 
методична рада райкому комсо
молу. Члени ради підготували ме-

Бути таким вечорам
тодичні розробка найскладніших 
тем, допомагали забезпечити за
няття наглядною агітацією. Разом 
зі мною, як пропагандистом, вопи 
бували серед комсомольців на 
фермах, польових станах. В бесі
дах, книжкових оглядах допома
гали слухачам засвоїти матеріал 
тем, поглибити вже відоме.

Зараз члени методичної ради 
райкому комсомолу допомагають 
юнакам і дівчатам у вивченні ле
нінських праць. Адже всі комсо
мольці нині готуються до здачі 
другого етапу Ленінського заліку. 
До 51 річниці комсомолу разом з 
вивченням праць Леніна працю
ють по-ударному, перевиконують 
взяті соціалістичні зобов’язання.

Про свої успіхи на честь 100-річчя 
з дня народження Б. І. Леніна ком
сомольці і молодь звітують не лише 
на офіційних зборах. Ось і нещодавно 
методична рада райкому комсомолу 
разом з радою клубу і бібліотеки про
вели тематичний, вечір — «Розмовля
ємо з товаришем Леніним». Па вечір 
прийшло більше 300 чоловік. Серед 
них комсомольці і молодь, комуністи, 
ветерани колгоспу. На вечорі комсо
мольці розповіли, як вони готувались 
до Ленінського заліку, вивчали праці 
«Великий почин», «Як організувати 
змагання*. Перед початком лунали пі
сні про Леніна, про партію. В ході ве
чора прослухали записану на плівку

промову В. І. Леніна «Як назавжди 
врятувати трудящих від гніту поміщи-. 
ків і капіталістів».

Комсомольці села не лише вив
чають ленінські заповіти, а й вті
люють їх в добрі справи. Так про
вели 12 суботників і недільників 
на збиранні врожаю та заготівлі 
силосу. Організовують соціаліс
тичне змагання серед комсомоль
сько-молодіжних груп і колекти
вів.

Все, про що говорили на вечорі/ 
було щирою розмовою з Іллічем: 
до Леніна звертались, Леніну до
повідали, з Леніним радились. Ле
ніну співали ного улюблені «Вар
шав’янку», «Замучен тяжелой не
волей*. На закінчення учасники 
вечора подивились хронікально 
документальні кінофільми: 
нін у Лондоні» і «Ленін в 
ні»

Це перший тематичний

«Ле-
Каза-

Це перший тематичний вечір, 
що в якійсь мірі підсумував по* 
чатковнй етап Ленінського заліку. 
Комсомольці схвалили йога і ви
рішили: бути таким вечорам.

І. МАЛНЧЕНКО.
с. Бандурівка

• Гайворонського району.

НАРОДЖЕНІ НОВИМ ЖИТТЯМ
ЧЕРНІВЦІ. (РАТАУ). Тут відбулася республіканська науково- 

практична конференція, яка обговорювала питання впроваджен
ня нових обрядів і звичаїв.

На конференції відзначалось, що п наші дні народжується 
дедалі більше нових звичаїв і традицій. Це, наприклад, посвя
чення в робітники, свята робітничих династій, свята праці.

Право випустити першу продукцію, прокласти першу борозну, 
конкурс на кращого по професії — ці та інші форми вшануван
ня передовиків виробництва мають велике виховне значення. 
Популярністю користуються молодіжні фестивалі, зльоти і свята 
дружби па Закарпатті, де на епіку кордонів Радянського Союзу, 
ЧССР та УНР українці часто зустрічаються з чехами, словаками, 
угорцями.

Останнім часом виник хороший звичай урочистих проводів 
юнаків у Радянську Армію І зустрічі їх після закінчення служби.

Поповнюється арсенал обрядів, що свідчать про всенародну 
любов до В, 1. Леніна,

Учасники конференції побували п ряді районів Чернівецької 
області на святах урожаю, посвячення в робітники і в колгосп
ники. па комсомольських весіллях. Були також проглинуті до
кументальні фільми про буковинські народні свята, обрпдн і 
звичаї. <>

ЯКЩО ПОКЛИЧЕ ВІТЧИЗНА

АЛЬФА 
МУЖНОСТІ

ЛДНЕ з основних завдань міської оріанізації ДТСААФ мн < 
” вбачаємо в підготовці молоді до служби п рядах Радян
ської Армії. За спеціальною програмою у нас юнаки прохо
дять курс загальновійськової підготовки, опановують технічні 
спеціальності, вивчають основи цивільної оборони. З цією 
мстою було відкрито постійний навчальний пункт па авто
ремонтному заводі. Ного очолив майор у відставці М, tJ. 
Марковський. Всі молоді робітники заводу освоїли програму, 
здобули технічну спеціальність, здали корми на значки 
ГЗБ. Частина з mix юнаків вже стала воїнами. І з своїх 
листах хлопці з подякою згадують пункт, де пізнали ази вій
ськової науки. Крім цього штатного пункту, у нас працюють 
ще кілька позаштатних. Кращі з них — на шахті 3-біс, на ав- 
топідпрнемстві № 10011.

Це дало змогу в цьому році підготувати до служби в 
армії майже всіх призовників міста, навчити їх управляти 
автомобілем, мотоциклом, їм ми допомогли опанувати про
фесією слюсаря, моториста, радиста, радіотелеграфіста. В 
цьому роді має працювати ще один пункт в будівельному 
управлінні тресту «Кіровоградвуглебуд». Тз слід сказати, 
що керівники тресту ще но достатньо розуміють серйозність 
цього важливого заходу, а тому й зволікають з обладнан
ням кімнат та придбанням наочних посібників.

Щороку плітку ми проводимо день призовника. Перед і 
майбутніми солдатами виступають воіни-земдяки.« В цей ■ 
день відбуваються зустрічі з Героями Радянського Союзу. 
пЕЛИКУ увагу приділяємо розвитку технічних видів спор

ту — стрілкозого, радіо, мотоспорту, авіамоделізму. В 
нинішньому році підготовлено 35 громадських інструкторів 
по радіфправі, 204 по стрільбі, 48 по мотоциклетному спорту. 
Всі воші прзцюють в низових організаціях, передаючи свій 
досвід і уміння юнакам та дівчатам.

Радіоклуб, що працює на громадських засадах, очолює лі. 
кар Володимир Лебеденко. Він разом з нашим активістом 
Анатолієм Бойком підготував 200 радіоспеціалістів. Лише п 
цьому році 33 члени клубу ииковалн розрядні нормативи. 
Наші радисти на протязі двох років утримують першість в 
області. А Ю. Чугуй, Г. Ремесленко, Т. Олефіренко та 
О. Громов захищали честь області на республіканських зма
ганнях.

А низові колективи товариства електромеханічного заводу, 
заводу гірничого воску, ТЕЦ 1—2 та інші підготували біль
ше шестидесяти розрядників по стрільбі. Зараз ми маємо 
таких пигокопідготовленнх спортсменів як ІО. Збановськнй, 
В. Супрун, І. Чечвереньова. В. Вернега, С. Тнмошепко, 
Н. Гришина та бзгато інших.

В цьому році в Олександрії проходили республіканські 
змагання з картінгу І мотоспорту. Вдало виступили «а них 
олександрійці, зокрема майстри спорту І. Карабовський та і 
В. Ком.тпк. Окрім особистої підготовки, вони навчають май
стерному водінню мотоцикла молодь. Сто шість спортсменів 
третього розряду підготовлено ними в цьому році. Мотоцик
летний спорт став одним з найулюбленіших в нашому місті.

Нещодавно ми розробили план заходів по підготовці до 
V республіканської спартакіади по технічних видах спорте. '• 
Складено графік змагань, ведеться робота по укомплекту • 
ианню команд. Ми домагаємося того, щоб кожне підприєм
ство мало змогу виставити на змагання 3—4 команди. Це 
нелегке завдання. Але я надія, що воно буде виконане. В 
цьому напрямку чимало мають зробити позаштатні відділи я 
по орі анізаційно-масовій роботі та пропаганді військово- Іі 
технічних знань. У нас є численний актив. Окрім того, голо- 
ви низових колективів ДТСААФ — люди діяльні й досвідчені. •

Ф. РУДЕГА, 0 
голова Олександрійського міськкому ДТСААФ. |
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І свої стіни 
не допомогли

Це вже в котрий раз 
уболівальники мотоспорту 
зібрались на трасі в За
ва дівці, щоб постежити 
за боротьбою найсильні- 
ших спортсменів країни. 
Видовище минулої неділі 
було справді захоплю
ючим. Розігрувався Кубок 
СРСР з мотокросу серед 
клубних команд.

... У змаганнях брали 
участь команди Москви, 
Ленінграда, Києва, Льво
ва. Склад команд — 4 чо
ловіки по два в класах 
175 та 250 кубічних санти
метрів. Першість розігру-

ється в два заїзди для 
кожного класу мотоцик
лів.

Перед стартом — де
кілька запитань тренеру 
кіровоградської команди 
Леоніду Чорному.

— Як підгото в л е н а 
команда?

— Цього року на всіх 
командних змаганнях ми 
виступали вдало. Жодного 
разу не займали нижче 
другого місця, І сьогодні 
хлопці чекають успіху. Хо
четься добре виступити 
на своїй трасі. Адже вдо
ма і стіни допомагають.

... Зразу ж після пострі
лу стартера між спорт
сменами розгорілась на
пружена боротьба. Попе
реду мчить гонщик під 
номером 25. Це — кіро
воградський майстер 
спорту Валерій Бородай. 
Він упевнено очолює гон
ку. Кіровоградці хвилю
ються, підтримують свого 
земляка.

Другий кіровоградець, 
Юрій Кошелєв, теж в гру
пі лідерів — на четверто
му місці.

Упевнено йде лідер за
їзду на дев’яте коло. Роз
рив між ним та київським 
армійцем 
шуровим 
шуватись. І раптом В. Бо
родай зупиняється — по- 
ламка машини. Вперед ви
ходить А. Мішуров. Юрій 
Кошелєв фінішує одинад
цятим.

В цьому заїзді добре 
показали себе київські ар
мійці: перше та третє
місця виводять команду в 
лідери. А як же кірово
градці? Щоб боротись за 
лідерство, їм потрібно 
добре виступити в заїзді 
машин класу 250 куб. см. 

Комлик 
завести

Анатолієм Мі- 
починає збіль-

два кіровоградських 
спортсмени, і команда 
втрачає шанси на призове 
місце. Першим в цьому 
заїзді фінішує Юрій Кові- 
нов. За ним — ленінгра
дець Михайло Растворцев 
та майстер спорту міжна
родного класу киянин Ле
онід Шинкаренко.

В третьому заїзді гостра 
боротьба розгоряється 
між молодим гонщиком з 
Ленінграда Анатол і є м 
Бочкарьовим та киянином 
А. Мішуровим. Ленінгра
дець веде гонку впевнено 
і до фінішу приходить 
першим.

В четвертому заїзді кі- 
ровоградці в групі лідерів 
знову побачили свого зем
ляка. Цього разу Стані
слав Комлик не підвів. Він 
був третім вслід за льво- 
в’янином Юрієм Кавіно- 
вим та ленінградцем Ми
хайлом Растворцевим.

В командному заліку 
перше місце за київськи
ми армійцями. Друге міс
це вибороли спортсмени 
Ленінграда, третє — льво- 
в’яни.

Керівник клубу — 
кандидат у майстри спорту
Г. ДУБІВКА

Конкурс- 
вікторина

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 2

1. З учасників XXXVII чемпіо
нату СРСР, який проходить за
раз У Москві, чемпіонами СРСР 
були:

В. Сивслов (XVII чемпіонат 
СРСР, Москва. 1949 р.), Ю. Гел
лер — (XXII, Москва, 1955 р.), 
М. Тайманов (ХХШ, Ленінград, 
І966 р.), Т. Петросян (XXVI, Тбі
лісі, 1959 р. і XXVIII, Москва, 
1961 р.), Л. Штейн (XXXI, Ле
нінград, 1963 р.. XXIII, Таллін, 
1965 р„ XXXIV, Тбілісі. 1966 р.), 
М. Таль. (XXIV. Москва, 1957 р., 
XXV, Рига. 1958 р.) і Л. Полуга- 
євськпй (XXXVI, Алма-Ата, 
1968 р.)_ Крім того, М. Таль і 
Л. Полугаевськнй на XXXV чем
піонаті СРСР (Харків, 1967 р.) 
розділили І 1 11 місця і рішен
ням центральної ради Союзу 
спортивних товариств і організа
цій СРСР золоті медалі були 
вручені обом переможцям.

2. Тактичний прийом на бло
каду ’ в шахах зустрічається 
дуже часто з метою зменшити 
рухливість фігур і пішаків про
тивника. Суть блокади в тому, 
що свою фігуру ставлять перед 
пішаком або пішаками против
ника.

Блокада — важливий прийом 
у боротьбі проти пішакової пе
реваги. Блокада двох або де
кількох пішаків може повністю 
паралізувати сили противника.

Подивіться приклад із позиції 
Стамми (1745 рік).

останні блокують білого пішака 
жертвою тури:

1. ,..Тс8.Ч
2. Т:с8 а2-і чорні вигра

ють.
3. Етюд розв’язується так;

1. {6! І
Тільки так. Цей хід ста

вить перешкоду на маршруті 
Кре5—£6—е7—(£8—— Ь7- 
Помилково 1, а4 Ьа 2. Ьа 
КрдЗ і чорні виграють.

Після вимушених ходів 
І. ...г£ 2. Кр:ц2 Крд4 3. а4 
Йа 4. Ьа Кр£5 5. а4 Кре5 
(чорні знову загрожують пі
шаку «а», але білі жертвою 
двох пішаків ставлять нові 
перешкоди). 6. Д6 С(1 7. сб! 
ас 8. а5 пішак проходить у 
ферзі.

Всім учасникам конкурсу-вік- 
торннн, які правильно розв’яза. 
лн завдання № 1 і 2, нарахова
но по 16 очок.

Першими правильні відповіді 
па І і II завдання надіслали 
М. Чабаненко, В. Гінер, 
М. Атаманюк. С. Ліяськнй — 
по 16 очок, В. Говоруха (15), 
О. Слободяннк і С. Харченко 
(по 14 очок). В. Старжннськнй, 
П. Драчук, Л. Долгопол (по 13 
очок) та багато Інших читачів.

Нагадуємо учасникам конкур- 
су-вікторини. то жюрі за не
повні відповіді знімає певну 
кількість очок.

ЗАВДАННЯ № З
1. Назвіть російського шахіста 

основоположника вітчизи я н о ї 
шахової школи. (З очка).

2. Що означає термін «відвер
нення» і «заманювання». Наве
діть приклади. (4 очка).

3. Розв'яжіть етюд:

Та... Станіслав 
не зміг вчасно 
двигуна і вибув з бороть
би. Отже, в перших двох 
заїздах із змагань вибуває

На фото: на п’єдесталі — 
команда київських армійців. В 

її капітана команди 
Шинкаренка Кубок

руках 
.Пеон їда 
СРСР.

ІО. ЛІ ВАШ НИКОВ.
Фото автора.

АДРЕСА
ЕНТУЗІАСТІВ—
БУДИНКОУРАВЛІННЯ
у НЕВЕЛИЧКІЙ РОЗДЯГАЛЬНІ, що 

розташована біля спортивного май. 
данчнка будннкоуправління № 7, завжди 
гамірно. Тут здебільшого школярі мо
лодшого віку. Вони по-діловому спере
чаються, роздумують над своїми спор
тивними справами. Та все-таки без на
ставника й порадника трьохтисячному 
колективу юних спортсменів, що згурту
вався в будинкоуправлінні, було б дуже 
важко...

Раїсу Овчаренко, громадського інструк
тора по спорту, я зустрів на спортивному 
майданчику. Біля неї юрмилися хлопчи
ки та дівчатка. їм навіть семи немає.

— Доведеться і їх прийняти, — каже 
Рая, — Бо дуже вже їм хочеться спро
бувати, хто з них прудкіший.

— Вам доводиться самим ходити 
квартирах і агітувати цих малюків?

— Що ви? — поспішно відповідає 
чина. — У нас цим займається рада 
оргів від кожного будинку. Всього

Діа
фіз. 

_г.._ _______ __ ,. ___ ЦИХ
активістів 33. Але й їм не треба докла
дати особливих зусиль. Діти люблять 
спорт. І йдуть до нас залюбки. Оце до
велось записати в спортивні секції і хло
п’ят шістдесят першого року народження. 
Звичайно, якихось результатів поки Щ'з 
від них ми не чекаємо. Старші, ті вже 
давно усвідомили, що майстром бути не

ФУТБОЛ

Білі: КрЬЬ Ф£5, Кц4 
(З фігури).

Чорні: КрІїЗ, Фе7, Кс5, 
пп: а4, сб (5 фігур).

Білі починають і виграють. 
(5 очок).

Два білих пішаки мають про- Останній строк паденланпя 
йти в ферзі, але хід чорних і відповідей — 10 жовтня.
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*» Кіровоград, аул. Луначарсьного, 36 
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СТАРШИЙ

обов’язково. Головне 
виплекати в собі ви
тривалість, силу...

Так, за масовість 
серед дітей-фізкуль. 
туринків, залучення 
їх у спортпвнооздо- 
ровчу роботу в будин- 
коуправлінні дбають 
добре. Про це го-, 
ворять хоча б такі 

період громадська рада 
спорту провела спарта- 
в якій взяло участь 

Футболісти, 
призи —

• ДЕСЯТИЛІТНІ - ЧЕМ
ПІОНИ
• ТРЕНЕР 

БРАТ
Э ТРИВОГА ПЕРЕД 

ЗИМОЮ

цифри. За літній 
но фізкультурі 1 
кіаду «Юність», 
4 тисячі юних спорсмепів, 
наприклад, змагалися за три 
«Шкіряний м’яч», «Надія», «Зміна». Та
кож було встановлено два прнзн для бас
кетболістів та волейболістів.

У спортивно-туристських походах взяло 
участь 300 школярів. Фінал міської спар
такіади «Юність», в якій взяли участь 
спортсмени будннкоуправління № 7, при
ніс їм перші місця з футбола, баскет
бола, настільного тсніса. Бадмінтоністн 
були другими, волейболісти — третіми. 
Футбольна команда хлопчиків 1957 — 
195S рр. народження зчиняла перше місце 
в області серед своїх ровесників, а в зо. 
нальпих республіканських змаганнях на 
приз «Шкіряний м’яч», що проводились 
у Миколаєві, виборола третє місце.
<«К БАЧИМО, статистика красномовна. 
** В цьому неабияка заслуга тренерів 
Володимира Жадова — студента з Фа
культету фізичного виховання, Лідії Ува- 
ровської — вчителя фізкультури СШ 
№ 13, десятикласника з Цієї ж школи, 
кандидата у майстри спорту з тевіса 
Миколи Капрапа.

У товаришів, крім

РОЗ В ЙШЛИСЯ IWHO
Четвертий тур підряд провадять футболісти Кірово

градської «Зірки» на чужих полях. Позавчора вони 
грали в Сімферополі з місцевою «Таврією». Суперники
— старі знайомі. За час перебування в другій групі 
класу «А» вони завжди грають в одній підгрупі. Сто
сунки між ними до цього матчу такі: чотири рази ви
гравали кіровоградці, двічі — сімферопольці, одна зу
стріч закінчилася внічию.

1 позавчора суперники розійшлися мирно, обмінялися 
голами. їх авторами стали Володимир Григор’єв та 
Андрій Гайкович.

Після цього туру паші земляки з п’ятого місця пере
містилися на четверте.

Після чотирьох турів на виїзді «Зірка» набрала ліпне 
два очка з восьми можливих. Післязавтра вона завер
шить своє п’ятитуровс турне в Жданові, до зустрінеться 
з «Азовцем».

Подаємо результати матчів між іншими командами 
підгрупи: «Карпати» — СКА (Київ) — 2:0, «Локомотив» 
(Вінниця) — «Автомобіліст» — 0:0, «Буковина» — «Дес
на» — 3:0, СКА (Одеса) — «Будівельник» — 0:0, «Локо
мотив» (Херсон) — «Металург» — 1:0, «Суднобудівник»
— «Дніпро» — 1:0. «Металіст» — СКА (Львів) — 2:1, 
«Хімій» — «Авангард» — 0:0, «Шахтар» — «Динамо» — 
0:0, «Азовець» — «Кривбас» — 2:0.

Відбулася пропущена раніше гра між «Азовцем» І 
• Карпатами». Вона закінчилася внічию — 1:1.

Після матчу в Жданові «Зірка» повернеться додому 
І останні чотири тури проведе на своєму полі. 0 жовт
ня вона прийматиме футболістів «Кривбасу», 10-го — 
«Буковини», 14-го ■— вінницького «Локомотива» і 18-го 
жовтня — володарів Кубка СРСР — «Карпати».

занять з дітьми, є

свої турботи: тренування, навчання. Але 
вони відшукують час для спорту. Спор
тивна ж база загалом у них непогана. 
Будннкоуправління допомагає, виділяє 
кошти. Цього сезону тільки ва спортив
ний одяг було виділено 1500 карбован
ців, Спортінвентаря також вдосталь.

А ось із приміщенням скрутно, особли
во взимку. В літній сезон спортсмени 
більше проводять часу на футбольному 
полі (до речі, зараз управлінці своїми 
силами обладнують нове футбольне поле 
по вулиці Ннканорівськін), на спортив
них майданчиках. Вже ось-ось дихне 
глибока осінь, зима. Це непокоїть спорт
сменів, тренерів,.. Єдине приміщення — 
роздягальня для дітей — зараз У погано
му стані. Всередині — вогко, стіни поде
куди облуплені, немає світла, бракує 
стільців. Тож керівники домоуправління 
повинні терміново вжити заходів, бо 
прикро буде, коли з зимових видів спорту 
цей великий колектив юних спортсменів 
покаже погані результати тільки тому, що 
про нього не потурбувалися. А це так но 
пасуватиме з тими спортивними висота
ми, що їх взяли діти будннкоуправління 
№ 7 в літньому сезоні.

М. ЛИТВИНЕНКО.
м. Кіровоград.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 1 жовтня. Перша 

програма. 10.00 — Новини. (М). 
10.15 — «Ми — комуністи». Те
ленарис. (М), 10.45 — «Мисте
цтво оперети». «3. Кальман», 
Передача перша. (М). 12.15 — 
«Тобі, юність». (Волгоград), 
12.45 — Телевісті. (К). 12.55 — 
Кіножурнал та художній фільм 
»Осіяні весілля». (Кіровоград). 
14.25 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 17.40—Телевісті. (К). 
18.00 — Для школярів. «Ми ма
люємо мир». (М). 18.30 — Ле
нінський університет мільйонів. 
«Ленінізм — паша ідейна 
зброя», (М). 19.00 — Кубок єв
ропейських чемпіонів з футбо
ла. «Динамо» (К). — «Аустрія» 
(Відень). В перерві — «Госпо
дарі землі», (Херсон). 20.45 — 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Вистава Кишинів
ського Республіканського росій
ського драмтеатру ім. А. П. Че
хова. (Кіровоград),

Друга програма. 21.15 — Про
грама Київського телебачення. 
«Пісня серця». (К). 22.15 —
«Моя незіграна роль». (Одеса).

ЧЕТВЕР. 2 жовтня. Перша 
програма. 10.00 — Для школя
рів. Всесоюзна телевізійна піо

нерська лінійка. (М). 10.30 -«
Новини (М). 10.45 — Д. КедрІЩ 
«Рембрандт». Телеспект а к л ь. 
(М) 12.35 - Телевісті. (К),
12,45 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Дівчинка шукає 
батька». (Кіровоград). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Для ДІ-. 
тей. «Зірочка». (К). 18.30
«Мисливське господарство Ук
раїни». (К). 19.00 — Голубий
екран — школярам». «Тг^ 
день». (Кіровоград). 19.20 '/т. ’ 
«Проблеми безпеки руху». (К). 
19.30 — Концерт естрадного ор
кестру ЧССР. (Донецьк). 20.30— 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — «Українські вечор
ниці». (Львів). 22.10 — До 20- 
річчя проголошення НДР. «До* 
ктор Шлютер». IV серія. (М). 
00.00 — Чемпіонат Європи з 
баскетбола серед чоловіків- 
СРСР — Югославія. (Італія).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ»

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5

ОГОЛОШУЄ
ДОДАТКОВІ! П НАБІР 

УЧНІВ
па 1969—1070 навчальний рів

па спеціальності: 
маляр-штукатур, 
муляр, 
тесляр, 
слюсар-монтажішк.
Приймаються юнаки 1 дівчата а освітою 8—10 класів. 

Учні перебувають на повному державному утриманні, За
безпечуються гуртожитком.

Адреса училища: місто Олександрія, селище Днмитро- 
бо, пул. Трудових резервів. 23.
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