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ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР розгляну
ли підсумки соціалістичного змагання областей і 
районів за підвищення продуктивності природних 
кормових угідь.

Переможцем у соціалістичному змаганні облас
тей визнано ЧЕРНІГІВСЬКУ ОБЛАСТЬ, господар
ства якої докорінно поліпшили 30,4 тис. га сіножа
тей та пасовищ, або 108 процентів до плану, залу
ження провели на площі 26,7 тис. га, або 132 про
центи до плану, створили 5,9 тис. га багаторічних

ПЕРЕДОВИКИ ЗМАГАННЯ 
культурних пасооищ, перевиконали план заготівлі 
сіна.

У соціалістичному змаганні районів визнано пе
реможцями УЖГОРОДСЬКИЙ район Закарпат
ської області і АРЦИЗЬКИЙ район Одеської об
ласті.

Переможцям присуджено перехідні Червоні 
прапори ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР та 
видано грошові премії.

(РАТАУ).

ВІВТОРОК

17 ЛЮТОГО
1970 р.

Ціна 2 коп.

Провесінь. У цей час поле наслуховуе знайомий 
гуркіт трактора, а .хлібодари вичікують той соняч
ний день, коли можна буде запліднити поле май
бутнім золотоколосим урожаєм.

Нетерпляче чекає цього дня і групкомсорг трак
торної бригади колгоспу «Заповіт Леніна» Зна- 
м’янського району Володимир Іванов.

У тому році Володимир разом із своїм батьком 
С. І. Івановим, теж механізатором, виробив 2300 
гектарів м’якої оранки. Ще вищого виробітку хо
че домогтися комсомолець в рік Ленінського 
ювілею.

НАГОРОДА 
КОМСОМОЛЬЦЮ

Добрий врожай цукрових 
буряків зібрали в минулому 
році колгоспники артілі 
імені Чкалова. З кожного 
гектара зібрано понад 300 
центнерів солодких коренів 
на всій площі посіву.

Славно потрудились на 
перевезенні цукристих кол
госпні шофери. Та всі ре
корди «побив» шофер дру
гого класу комсомолець 
Іван Швець.

Цими днями на нараді пе
редовиків сільською госпо
дарства району Іванові 
Швецю вручено Грамоту 
райкому партії та райви
конкому. «Цс кращий шо
фер нашої артілі», — ска
зав про комсомольця голо
ва колгоспу т, Савчук,

Л. ПОЛІЩУК.
Го.тованівський район.

«ЛЮДИНУ 
ПРИКРАШАЄ 

ПРАЦЯ» —
така тема останніх комсо

мольських зборів старшо
класників Покровської серед
ньої школи Кіровоградського 
району.

В гості комсомольці запро
сили ветеранів праці, меха
нізаторів, Головний агроном 
колгоспу «Победа» М. П. 
Беляев, механізатор П. Т. 
Казначейський розповіли про 
успіхи в праці колгоспників 
місцевої артілі, про пер
спективи механізації, про 
культуру землеробства та 
тваринництва.

Про свої творчі здобутки 
та про допомогу школярів 
колгоспові під час літніх ка
нікул, а також про те, як 
працюють у колгоспі випуск
ники школи розповіли деся
тикласниці Надія Хижняк та 
Галина Володіла.

Розмова про вибір професії 
йшла на піонерських вогни
ках. які були організовані в 
молодших класах. Тема цих 
вогників—«Чим пахне хліб»,

Ю. СТОРЧАК,

ського життя. Під час кані
кул багато хто з студентів за 
путівкою комітету комсомолу 
і кафедри суспільних наук 
прочитав лекції в сільських 
клубах, школах, па підпри
ємствах. Тематика виступів 
різноманітна. Провідне місце 
займає ленінська тема: «Во
лодимир Ілліч Ленін — орга
нізатор КПРС», «В. І. Ленін 
і Збройні Сили СРСР», «Ле
нінський стиль у роботі», 
«Виховання в сім’ї. Ульяно- 
внх».

Ось і на початку цього 
тижня в студентському жіно
чому гуртожитку № 1 юнаки 
та дівчата мали змогу про
слухати лекцію «Героїзм ра
дянських жінок у роки Вели
кої Вітчизняної війни», яку 
прочитала кандидат філоло
гічних наук доцент, учасниця 
Великої Вітчизняної війни 
Т. В. Жарких.

Прийшла подяка від адмі
ністрації Кіровоградської 
взуттєвої фабрики, де сту
денти Мотозюк, Кофман, 
Сіднснко також прочитали 
свої лекції.

М. АЗОВЧЕНКО.

ВАЖЛИВА
ІНІЦІАТИВА 
РАДЯНСЬКОГО
УРЯДУ

Як стало відомо в журна
лістських колах, Голова Ради 
Міністрів СРСР О. М. Косигін 
цими днями надіслав прези
дентові США Ніксону, пре
м’єр-міністрові Англії ВІльсо- 
ну і президентові Франції 
Помпіду особисті звернення,в 
яких привертається увага до 
у найвищій мірі рискованих 
наслідків курсу, обраного із
раїльським керівництвом. До
кладне повідомлення про це 
публікується в центральних і 
обласних газетах.

(ТАРС).

УСПІШНІ
ПЕРЕГОВОРИ

БР/\ЗЗЛВІЛЬ, 12 лютого. 
(ТАРС). Делегація радянської 
молоді завершила сьогодні пе
реговори з керівництвом Спіл
ки конголезької соціалістичної 
молоді (СК.СМ) про дальший 
розвиток співробітництва.

В ході цих переговорів, які 
відбувались у дружній і діло
вій обстановці, обидві сторони 
висловили повно задоволення 
Станом відносин між радян
ською і конголезькою молод
дю. Вони домовились про про
ведення спільних заходів, при
свячених наступному 100-річчю 
з дня народження В. 1. Леніна, 
а також взаємний обмін ін
формацією про діяльність сво
їх організацій.

Від імені ЦК ВЛКСМ ра
дянська молодіжна організа
ція передала національному 
виконавчому комітетові СКСМ 
запрошення направити конго
лезьку молодіжну делегацію 
на XVI з’їзд ВЛКСМ і на 
всесвітню зустріч молоді, при
свячену іОО-річчю з дня на
родження В. І. Леніна.

Широку про: раму участі 
комсомольців та молоді рес
публіки у відзначенні 25-річя 
чя перемоги радянського на« 
роду над гітлерівською Ні
меччиною розробив ЦК 
ЛКСМ України.

З метою більш широкої 
пропаганди серед юнаків і 
дівчат бойових традицій 
Збройних Сил СРСР. даль
шого зміцнення зв’язків на
роду з армією і флотом у 
всіх комсомольських органі
заціях і молодіжних колек
тивах буде проведено вечори 
бойової слави, тематичні 
збори, зустрічі молоді з ве
теранами Великої Вітчизня
ної війни і партизанського 
руху, воїнам и-відмінниками 
бойової і політичної підго
товки. «Дні відкритих две
рей» у військових частинах і 
учбових закладах ознайом
лення з військовою технікою. 
Комітети комсомолу разом з 
іншими громадськими орга
нізаціями влаштують тема
тичні виставки, стенди фо
тодокументів, присвячені ПО
ДІЯМ Великої Вітчизняної 
війни.

Під час Тижня пам’яті ге
роїв, які загинули в боях за 
Радянську владу, біля мемо
ріальних комплексів і па
м’ятників буде виставлена 
почесна варта, відбудуться 
масові мітинги, маніфестації, 
факельні походи молоді до 
місць минулих битв.

Свята під девізом «Гото
вий до праці і захисту Бать«? 
ківщиии», масові змагання 
юнаків і дівчат з фізичної та 
військово-технічної підготов
ки, військово-прикладних ви
дів спорту, конкурси вій
ськово-стройової пісні та ін
ші заходи стануть для моло
дого покоління своєрідним 
«уроком мужності».

(РАТАУ).

На фото: Володимир ІВАНОВ. 
Фото Б. Вітохіна,

ЛЕКТОРИ — СТУДЕНТИ, 
ВИКЛАДАЧ!

Закінчилися студентські 
канікули. Аудиторії педінсти
туту імені О. С. Пушкіна 
заповнили юнаки та дівчата,

З перших же днів навчан
ня п інституті склалася твор
ча атмосфера комсомоли-

СУВЕНІРИ 
ПІОНЕРІВ НДР

Недавня випускниця нашої 
школи комсомолка Тамара 
Охріменко в минулому році 
добилась високих показників 
у роботі. Вона надоїла від 
кожної корови по 3308 кіло
грамів молока. За найкра
щий показник серед доярок 
колгоспу Тамара була наго
роджена туристською путів
кою до НДР.

Повернувшись додому, Та
мара зразу ж зустрілася з 
комсомольцями та піонерами 
школи. Вона розповіла про 
свої успіхи в роботі, вражен
ня від поїздки до НДР та 
вручила школярам подарун
ки — фотознімки, сувеніри, 
значки німецьких піонерів.

Учні школи вдячні Тамарі 
за Ті розповідь, гордяться її 
досягненнями в роботі. Адже 
Тамара •— випускниця на
шої школи.

М. ТЕПЛИЦЬКА, 
старша піонервожата 
Богданівської серед
ньої школи.

Добрий розгін
Комсомолець Андрій 

Дроботун прийшов працю
вати на молочно-товарну 
ферму № 1 колгоспу іме
ні Карпа Маркса зовсім 
недавно. Та сумлінною 
працею він встиг вже за
воювати повагу і довір’я 
своїх ровесників. Молодий 
дояр очолив комсомоль
сько-молодіжну бригаду 
ферми. Крім нього до 
бригади увійшли ще двоє 
дівчат — Валя Даценко та 
Ксеня Мосьондз. Молоді 
тваринники зобов’язались 
одержати в цьому році по 
3000 кілограмів молока 
від кожної корови. Про 
те, що зобов’язання їм 
під силу, свідчить хоча б 
факт, що вже зараз вони 
щоденно надоюють по 
9 кілограмів від корови.

М. ЛИТВИНЕНКО.
Новоархангельський 

[. район.
к>

• ЛЮДИ ЛЕНІНСЬКОГО ГАРТУ

Вільшанський 
Корчагін

Коли я дивлюся на вечірню Вільшан
ку, яка сяє тисячами вогнів, мені мимо
волі згадуються останні дні війни.

... Радянська Армія добиває фашист
ського звіра в його лігві, а на звільне
ній від ворога землі вже відбудовуєть
ся зруйноване господарство.

Мало-помалу встає з розрухи і Віль- 
шанщина.

... Одна з чергових нарад голів кол
госпів відбувається не о затишному ка
бінеті, а біля старого млина, що на річ
ці Синюсі. Саме тут має бути споруд
жена гідроелектростанція. Рішення бу
дувати ГЕС стало несподіванкою для 
багатьох. Адже колгоспи, розграбовані 
окупантами, жили боржниками у дер

жави, ледве зводячи кінці з кінцями.
Як було дбати про майбутнє району, 

коли його економіка ще не досягла то
ді навіть довоєнного рівня. Але дбати 
треба було.

Першим, хто заговорив про перспек
тиви розвитку Вільшанщини, був кому
ніст, колишній секретар райкому ком
сомолу, майор у відставці — Іван Іва
нович Гуржос. Ні, не за скороченням 
Збройних Сил, не за віком пішов з ар
мії комісар стрілецького батальону, 
Важке поранення при звільненні Пра
вобережної України вивело його з лав 
фронтовиків. Повернувся додому весь 
в ранах, без ноги, без ока. «Сидітиме 
на пенсії, рибку ловити буде на Синю
сі», ■ говорили декотрі, Та більшість, 
що добре знали Гуржоса, спочатку, як 
комсомольця двадцятих років, одного 
з активних організаторів колгоспів у 
Добровеличківці та селах Вільшансько- 
го району, потім як принципового діло
вого працівника-комуніста, були іншої 
думки, І вони не помилились у ньому. 
Фізичні травми не примусили Івана Іва«

новича піти на відпочинок. І десяти 
днів не всидів він вдома. Не міг відпою 
чивати, коли бачив навколо сотні невід
кладних справ.

Роки війни уповільнили, а на терито
рії, яка була зайнята ворогом, і зовсім 
зупинили розвиток народного господар
ства. Колишній фронтовик розумів: жи
ти тільки сьогоднішнім днем — значить 
знову гаяти час — найголовніший дефі
цит. Тому і стояв він за будівництво. 
Були такі, що сумнівалися в можливості 
колгоспів. Та більшість вірила в успіх, 
бо добре знала вдачу цієї людини. «Вже 
як взявся за що Гуржос, то не відсту
пить. Такий він у нас», — з гордістю за 
нього говорили товариші. Важко, дуже, 
важко доводилось спочатку. Не було ні 
документації, ні механізмів, ні коштів. 
Але було основне — бажання. І ось ко
муніст Гуржос посланцем вільшанських 
колгоспників їде в обком партії, Нареш
ті вартість проекту міжколгоспної Чер- 
вонохутірської ГЕС держава бере на 
себе.

Ще не раз чув Іван Іванович слово 
подяки від односельчан.

Більше 15 років, закінчивши універ
ситет (і це при такому стані здорсв’я!}# 
викладав колишній політпрацівник істо
рію у Вільшанській середній школи 
Вчить він нашу чудову юнь 5 сьогодні^ 
хоч формально вже на відпочинку.

А почитали б ви історію Вільшанки, 
написану ним. З якою теплотою згадані 
сотні імен.»

... Коли на комсомольських зборах 9 
конференціях, на зборах тих, хто неза
баром має обирати шлях у життя, бачу 
в президії людину з посивілими скроня
ми, з орденом Червоного Прапора і 
медалями не грудях, слухаю його по- 
комсомольському жваві і завзяті висту« 
пи, я ще раз проймаюсь повагою до на
шого вільшанського Корчагіна.

І. КОТОВСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».

смт. Вільшанка.



Молодий комунар“
3.1 ЛЮТОГО І07О року

У роботі Володимира Іллі
ча мене вражає той практи
цизм, який завжди мав під со
бою базу теоретичних обгрун
тувань і відповідав- основним 
вимогам часу, який проявлявся 
в підході Ілліча до будь-якого 
питання. Особливо важливо 
те, що і при вирішенні вели
ких питань і при розв'язанні 
дрібних запитів Ілліч давав 
свої вказівки і добивався 
шень, виділяючи основне, 
допускаючи в той же час зату- 
шування і «замазування» того, 
що потрібно підкреслити із 
деталей.
Характерним для Ілліча і по

вчальним для нас усіх було те, 
що вирішення питань, розроб
ка плану дій і т. п, витікали із 
врахування обставин, сил і зва
жування факторів, що сприя
ли і протидіяли наміченій 
справі. Геній Ілліча охоплю
вав і систематизував не тільки 
досвід пройденого, а й перед
бачав перспективи, з особли
вою повнотою враховуючи 
тенденції широких мас трудя
щих. Мені пригадуються його 
інструктивні вказівки нам — 
представникам заводських ко
лективів Петрограда, в .період 
проведення виборів у районні 
і міську думи в 1917 році. По
ряд з визначенням основної 
лінії нашої партії він доходив 
до дріб'язкових вказівок, що 
особливо гостро вимагалися 
від низових працівників. Всі ми 
знали, що партія іде до мобі
лізації пролетарських сил для 
збройного повстання, але вка
зівки Ілліча в частині тактич
них виступів змушували всіх 
цей шлях відчувати в своїй 
повсякденній роботі і узагаль
нювати такі ж почуття робіт
ників і селян (що були твді В 
більшості в армії).

26 жовтня 1917 року, коли 
Ілліч ще в розпалі бою зай
мався питанням захоплення 
економічних органів, він ос
новним питанням поставив об
лік сил, які здібні це завдання 
виконати. На нараді з групою 
працівників профспілок і цен
тральної ради фабрично-за
водських комітетів (тт. Глє- 
бов, Шмідт, Амосов, я і ще 
хтось) в одній із кімнат Смоль
ного він прямо запитав: «На 
що ми зараз розраховуємо (у 
відношенні складу людей) в 
ЦРФЗК і які заклади потрібно 
захопити в першу чергу?». Си
ли були розподілені, спрямова
ні на найважливіші пункти, і 
цим самим забезпечено задо-

(Пізніше Гомза) було багато 
суперечок, та участь Ілліча 
допомогла їх вижити вчасно.

Коли мені довелось працю_ 
вати головою правління Гомзи 
(із жовтня 1917 року до жовт
ня 1919 року), часто доводи
лось добиватись чогось, лише 
доходячи до РПО. Робота цьо 
го великого промислового 
об'єднання завжди цікавила 
тов, Леніна, який неодноразо
во викликав до себе як по 
важливих питаннях, так і по 
дрібних (іноді із-за вагону хлі
ба чи вівса, десь загрузлого в 
дорозі і зриваючого виробни
цтво).

Володимир Ілліч уже тоді до
бивався правильного обліку 

ресурсів і обліку продуктив-

й з місць. При цьому він особ
ливо цікавився проявом робіт
ничої ініціативи в галузі поліп
шення виробництва і ініціативи 
спеців у галузі механізації і 
Т. п. Цей безпосередній зв’язок 
з робітниками, а не тільки оз
найомлення з паперовими до
повідями головкомів Ілліч ши
роко використав у своїй керів
ній роботі в РНК і РПО. Ця 
доступність неодмінно вела 
до перевтоми тов. Леніна, але 
ці спілкування Г, 
поштовхами в роботі.

Українська 
кіномозаїка

Кіноповість
про 
хліборобів

Рі
не

В. ЧУБАР

волення невідкладних потреб 
промисловості.

Перший період після переїз
ду ВРНГ в Москву, коли керів
ництво цим закладом злама
лось із-за існуючих тоді в 
партії суперечностей з питання 
про Брестський мир, Володимир 
Ілліч взяв 
участь у 
ВРНГ. Часто засідання проходи
ли в Кремлі (у приміщенні 
РНК), але бували і в другому 
Будинку Рад... Уже тоді Ілліч 
вів жорстоку боротьбу з «про
жектами» окремих товаришів і 
вимагав ділового підходу до 
питань, до господарських зав
дань, уже тоді настирливо ви
магав 
них і 
ришів 
впевненістю. Там, 
яскраво 
широких мас робітників 
організацій, тов. Ленін вимагав 
залучення їх до обговорення 
питання. У питанні про органі
зацію управління об’єднанням 
заводів Сормово — Коломна

досить 
роботі

близьку 
президії

фактичних цифрових да- 
застерігав деяких това- 
від захоплення само- 

де не було 
висловленої думки 

і їх

ності праці, як основних пере
думов для Правильного веден
ня справ.

У майбутньому він неухиль
но повертався до цієї вимоги, 
систематично втлумачуючи нам 
і широким масам трудящих 
роль і значення обліку і звіт
ності в нашій роботі.

Основні кадри наших проле
тарських сил, що винесли на 
своїх плечах тягар робіт пер
шого періоду після Жовтня, 
при майже загальному сабо
тажі інтелігенції, з трудністю 
йшли на залучення «спеців» і 
правильне їх використання. 
Тов. Ленін це питання ставив 
різко і добився зламу у став
ленні до спеців, з одного бо
ку, і спеців до Радянської вла_ 
ди — з іншого.

Питання відбудови господар
ства, і зокрема промисловості, 
настільки захоплювали Воло
димира Ілліча, що він знахо
див час і можливість прийма
ти господарників найрізнома
нітніших рангів і профробітни. 
ків не тільки центральних, але

були великими 
_________ " ’ Після 
розмови із своїм Іллічем, від
чувався приплив енергії, зрос
тання віри в справу, і склад
ність становища ніби полегшу_ 
валась, хоч він завжди підкрес
лював «архітяжкі» обставини, 
які потрібно переборювати. 
Ніколи він не обіцяв нездійс
нимого, завжди обіцяне вико
нував у тій мірі, яку забезпечу
вали спільні умови моменту і 
ретельної перевірки всіх роз
рахунків.

Коли я завітав до Володи
мира Ілліча, тоді мені дове
лось працювати на Україні, він 
особливо цікавився побутом 
селян, розвитком української 
культури і мови на селі і в 
місті, серед селян і робітників 
і питаннями участі місцевих 
культурних сил у нашій роботі. 
Схвалюючи і цілком підтри
муючи шлях на організацію не
заможного селянства, Володи
мир Ілліч особливо підкрес
лював необхідність встановлен
ня тісної співдружності робіт
ників і селян У к р аі н и 
як країни, яка була ласою при
манкою для світового імперіа
лізму, який у будь-яку хвили
ну міг піти на захоплення Ук
раїни.

Володимир Ілліч завжди на 
передній план висував завдан
ня залучення до державної 
роботи широких мас трудящих.

Зараз уроки Ілліча повинні 
бути повторені і повторювані в 
майбутньому, щоб у всіх галу
зях державної роботи йти 
впевненими кроками вперед, 
як ми йшли під безпосереднім 
керівництвом великого пождя 
пролетаріату — нашого доро
гого Ілліча.

1924 р.

Десять років минуло З ДІІЯ 
прем'єри першого фільму режи
сера Володимира Денисснка 
«Солдатка». В ньому він висту
пив і як автор сценарію в тит
рах картини, недавно закінченої 
Київською кіностудією імені 
0 П Довженка. глядачі знову 
зустрінуть ім’я популярного кі
нематографіста.

Свою нову стрічку «Важкий 
колос» заслужений діяч мис
тецтв УРСР В. Б. Деннсеико 
зняв теж за власним сценарієм. 
Цс — розповідь про сучасне 
українське село. про творців 
урожаїв, їх мрії. В образі голов
ного героя картини — вченого- 
сслекціонера Павла Зарічного 
автори показали кращі риси на
шого сучасника. Цю роль вико
нує актор вільнюського театру 
драми Лаймонас Норейка, який 
успішно виступив у кількох ос
танніх роботах українських май
стрів екрана. Заслужена артист
ка УРСР Наталія Наум створи
ла образ дружини Павла — 
Варкії. В другій центральній жі
ночій ролі глядачі побачать на
родну артистку УРСР Аду Ро- 
говцеву. Над створенням фільму 
працювати оператори " 
кулюк і О. Деряжнніі. 
до картини написав О.

д. ва- 
Музнку 

Білаиі.

Правофлангові 
революції

Легендарними стали подвиги 
військових комісарів. Саме їх 
полум’яне слово і особистий 
приклад иеперевершеної відваги 
надихали і вели черноноармійців 
на боротьбу з ворогом.

Перед глядачами постають 
картини тих далеких днів, коли 
трудящі Конотопа боролися за 
встановлення Радянської влади, 
індустріалізацію країни, мобілі
зували сили на розгром німець
ко-фашистських загарбників і 
відбудову зруйнованого війною 
народного господарства.

І наприкінці — Конотоп сьо
годні: з площею Миру, палаца
ми культури, дитячими садками, 
школами. На місці дерев’яних 
будиночків виросли багатопо
верхові кам'яні. В них живуть 
діти і внуки тих. хто віддав 
життя за торжество ленінських 
ідей.

Комсомолки Ольга ТИ ГАР приїхала до Кіровограда з 
Помічної. Працювала на Агрегатному заводі.

ЩЕДРІСТЬРОБІТНИЧОЇДУШІ
П ЕЛЕГКИМ було дитинство 
" Галини ЗелснськоТ. Рано за
лишилась без батька. Після 
закінчення восьмирічної шко
ли пішла працювати у рід
ний колгосп імені 50-річчя 
Жовтня. Пасла худобу, пра
цювала дояркою. Мріяла дів
чина не тільки про заробіток, 
а й про добру людську славу.
Прізвище молодої доярки 

стали називати на колгосп
них зборах у числі кращих. 
Минав час. Перед рідною ар
тіллю вставали нові пробле-

.. ..І."0"1’ -технік-наглядач ЖЕІ< № 7. А ще Ольга 
пав ідеться на вечірньому відділенні будівельного техні
куму. Ці ДІІІ п неї по-особливому напружені: в техніку
мі чергова сесія...

Фото 10. ЛІ ВАШ НИ КО В А.

СЛОВО ПРО МОЛОДИХ
ТРУДІВНИКІВ____________
КОМСОМОЛЬСЬКА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕТРІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «ТРУДОВА СЛАВА»

ми, зокрема, проблема меха
нізаторських кадрів. Галина, 
як і її брат Іван, вирішила 
стати трактористкою. Прав
ління колгоспу послало її 
вчитись. Одержавши спеціа
льність, Галина сіла за кер
мо трактора «Беларусь». І 

яку б роботу не доручили 
дівчині — чи то розкидати 

добрива па полях, чи то пе
ревозити січку або силос, во
на сумлінно, по-господарськи 
ставиться до діла.

Розповіді про молодих пе
редовиків сільськогосподар
ського виробництва і про

мисловості можна часто зуст
ріти на сторінках петрівської 

районної газети. «Трудова 
слава» вміщувала портрети 
кращого водія сівальннх аг
регатів колгоспу «і 11 Інтер
націонал» Олекси Ко.тіньки.

'Токар Володимир Галієи на »аноді радіовпробіп працює не так і давно. Але скількії він вже 
виточив різних деталей! І жодної забракованої

Добре знаючи токарну справу, молодші робітник оволодіває й іншими професіями. Нещодав
но набув кваліфікацію фрезерувальника, освоїв ще декілька верстатів по металообробці.

Молодий токар охоче ділиться з товаришами досвідом. Слюсар по ремонту пресів ПетроКО- 
чержепко. коли щось не ладиться, звертається .за допомогою тільки до нього. Чимало цінник по
рад одержали від Галієва і Валерій Ііандучікін та Петро Музика.

Але й сам Володимир багато цінного запозичує у своїх колег. Адже, щоб бути хорошим 
майстром своєї справи, щоб вміти виконані відмінно будь-яке складне .чавдання потрібно і са
мому учитись.

Зараз Володимир Г.ітісг» працює над удосконаленням технології виготовлення фланця Цей 
процес включає в себе поки іцо чимало трудомістких операцій, а декілька л них внкоипо- ться вручну.

Володимир задумав створити верстат, який зменшить кількість операцій І набагато підви
щить продуктивність праці Він мріє здійснити свій задум до ювілею Іл ліча

А. КОЛОДЯЖНИИ.

тракторнста артілі імені Іллі
ча Володимира Тяпченка, 
шоферів радгоспу «Маріам- 
нольськин» братів Анатолія 
і Володимира Гладушків, 
кращої телятниці колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС 

В. Пиріжок, електрослюсаря 
Балахівського вуглерозрізу 

ЛІ. Романсика, доярки кол
госпу «Росія» Валентини Бо- 
жовської та багатьох інших. 
Як правило, знімки супровод
жуються розгорнутою тек
стовкою або коротенькими 

інтерв'ю, взятим» у молодих 
передовиків.

Заслуга газети в тому, що 
нона майже з номера в но-г 
мер розповідає про трудові 
здобутки МОЛОДИХ, про їх ви
сокі виробничі успіхи, прис
вячені КЮ-річчю з дня на
родження В. І. Леніна. Зна
чення таких матеріалів дуже 
велике. Не тільки тому, що 

юнак або дівчина, прочитав
ши про себе схвальне слово в 
газеті, намагатимуться пра
цювати ще краще, іцс ак
тивніше брати участь у гро
мадському житті. Це безпе
речно. Головне — молоді чи
тачі (а їх у газеті чимало) 
мають з кого, як казав поет, 
брати приклад.

Часто газета торкається і 
такого питання, як ріст про
фесійної майстерності моло

дих, В одному з номерів бу
ла вміщена розповідь брига
дира тракторної бригади 
колгоспу «Родина» Ф. Пелі- 
паки «Вчимо молодих». Юні 
механізатори Олексій Педан 

'і Петро Ярмолой після нав
чання повернулись у рідну 
артіль. Знання у них були, а 
от досвіду бракувало. За до
рученням бригади шефство 
над хлопцями взяв досвідче
ний механізатор М. С. Галі- 
ба. Дуже знадобились юна
кам допомога і поради ста

рого тракториста.
Газета веде своїх юних чи

тачів і в минуле комсомоль
ської організації району. 
Бригадир колгоспу «Друж

на» Г. Японський, перегляда
ючи якось підшивку районної 
газети, прочитав такі рядки 
в номері від і грудня 1944 
року: «Комсомольці колгоспу 
;Д°Р°тьба „ соціалізм»
(секретар Ганна Мошара) до
помогли правлінню організу
вати дві тваринницькі і одну 
птахівницьку ферми. На них 
є 32 голови великої рогатої 
худоби, 17 свиней, ---
птиці». Одним із ч
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ і 

був сам Г.

220 штук 
членів цієї 
організації 

Ямовський. Не 
можна без хвилювання чита
ти його спогади в «Трудовій 

про той тяжкий 1944-й 
Р<к, коли н черевикові на од-

ній і в калоші на другій но
зі вій разом з іншими комсо
мольцями — М. Полісько, 
О. Чайкою. М. Сидоренком, 
В. Кривдою ходив з двору в 
Двір. контрактуючії телят.

Серед виступів комсомоль- 
ськнх працівників привертав ** 
увагу стаття завідуючого 
відділом організаційної ро- 
оотн райкому ЛКСМУ Анато
лія Ковальова «Місце роботи 
комітету», в районі, пише 
він, немає жодного звільне
ного секретаря комсомоль
ської організації. У прикрій 

відповідності з цим у колгос- 
окремої кімнати, 

за комітетом
Нерідко комсо- 

ватажкн змушені

У себе вдома, но

ла я комітету 
в тих приміщеи- 

—- ---- - ------ 1 музеї
трудової слави 

Пропозиція, безпе- 
заслуговує уваги.
...... • про висвітлення

пах немає 
закріпленої 
комсомолу, 
польські’ „И1<ітп„ ----------

зоерігати комсомольську доку
ментацію _.2_ ____ . -
кажучи про те, що їм немає 
Де зустрічатися з комсомоль
цями для обговорення різних 
питань. Автор пропонує виді
ляти ■ кімнати ’ —"
комсомолу 1 
нях де створюються 
бойової і трудової 

земляків. Г 
речно, ?----- -

Говорячи про b,.v.»..,...... -
2",Т.ІЯ комсомольської оргаїй- 

Району, не можна змов- 
атп ї гюо окпг*\.і* іілпплікіь 

Так, __
Ріпках є., 
підготовку 
Рідко іцс в 
сп^ЛРаЦШ,1,,к" райкому ком- 

' сокРетарі комсомоль
ських організацій, члени ко- 
тання" ЛКСМ^ Тому н пн- 
ообпти вн>'тР’органІзаційної 

MonuJ Е пеРВинних комсо- 
маєтьса“« орган|заціях підиі' 

Я ПОВЄРХОПО. беї П01- 
газеті"ппе- анал|зу. Немає в 
азеті досі постійної рубрики. 

т'м’1К0,° дрУкУвалнся б ма
теріали на комсомольські те-

і про окремі недоліки, 
мало пишеться на сто- 

«Трудової слави» про 
механізаторів, 

газеті виступа
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Завод «Червона зірка» — підприємство, 
яке не потребує особливої популяризації. 
Про нього знають "Не пише за межами об
ласті, республіки, а й за межами Союзу. Бо 
його продукція — сільськогосподарські ма
шини — іде в усі кінці світу.

Зайди в перший-ліпший цех. Ти побачиш 
тут, як над верстатом схилився ветеран ви
робництва. А поруч з ним так само «чак
лує» зовсім юний хлопець чи дівчина. Спе- 

свою вони набували по-різному. Одні при-ціальність
йшли сюди вже «готовими» робітниками, інші набули 

• професію біля майстра. Треті...Сторінка для учнів
рами Кіровоградські міські професійно-технічні учили- 

ді >1/1/7>'13Э З/ 33/ 1// У*а 4 1 № 6- ПР° співдружність училищ і заводу, про
її * Ц У ' ’ < С'г <Т| їх спільну турботу та про підготовку робітничої зміни і

йтиметься у сьогоднішньому випуску сторінки для учнів 
профтехучилищ — «Горизонт».

Учбову практики учні проф- 
техучилищ № 4 і № 6 прохо

дять безпосередньо на заводі 
^^.ервона зірка». Як організовано --- ----- - о такич 

до за-
навчання практикантів? З 
запитанням ми звернулись 
бідуючого кадрами заводу Павла 
Петровича Нікітинського' і 
у нього інтерв'ю.

— Павле Петровичу, які 
стосунки із училищами!

— З училищами № 4 і №

взяли

у вас

сом чи почувають себе зовсім но
вачками!

— Новачками їх, звичайно, не 
назвеш. Знають вони свою роботу. 
От тільки трудність іноді становить 
знайомство з новими верстатами. 
Справа в тому, що в училищах 
майстерні ще обладнані старими 
механізмами. Це, звісно, наш не
догляд. Але стараємось його усу
нути, В цьому році, наприклад.

6 сто
сунки у нас найтісніші. Це зв’яза
но не лише з тим, що учні прохо
дять у нас практику. А й тому, що 
сьогоднішні практиканти — наші 
завтрашні кадрові робітники, і в 
підготовці їх ми зацікавлені не 
менше, ніж училища.

Починаючи із 16 січня, кожного 
дня у нас на заводі працює 200— 
250 учнів. Усі вони закріплені за 
окремими майстрами і дільни
цями.

Треба сказати, що на заводі 
важко відрізнити штатного робіт
ника від учня. Хіба що інколи по 
віку. А так... Права у них однакові. 
Учням-практикантам видаються по
стійні перепустки на виробництво. 
Вони дають право на користуван
ня заводською їдальнею, спортив
ним залом, клубом. Учням надає
ться гуртожиток і спецодяг. Прак
тиканти лише працюють у нас мен
ше. У них шестигодинний робочий 
день.

— Ті, що приходять на практи
ку, знайомі з виробничим проце-

МЕТА
НАС
ОДНА

запланували передати їм токарні, 
свердлувальні верстати нових 
зразків, три токарно-гвинторізні, 
вертикально-фрезерний верстати, 
електроапаратуру, литво.

— Яку допомогу ви подаєте учи
лищам у виховному процесі!

— Допомога наша, мені здає
ться, значна. Адже учні під час 
практики знаходяться повністю в 
нашому розпорядженні. Майстрові 
виробничого навчання вже не всте
жити за всіма, бо знаходяться во
ни в усіх цехах по декілька чоло
вік у кожного майстра. Тепер уже 
він відповідає і за професійну під
готовку, і за дисципліну. І, в основ-

ному, наші майстри справляються 
із своїм завданням.

В разі порушення дисципліни 
якимось учнем, питання про його 
поведінку розглядають на зборах, 
про це повідомляється майстер 
виробничого навчання. Якщо ж не 
допомагає, пишемо листи батькам.

Крім цього, при кожному цеху у 
нас створені спеціальні ради вете
ранів праці. До їх складу входять 
пенсіонери, ветерани заводу. Вони 
допомагають як у поліпшенні ди
сципліни, так і в професійній під
готовці майбутніх робітників.

— Як ви вважаєте, училища доб
ру зміну вам готують!

— В основному, так. Але буває 
й гак, що потрапляють до нас ціл
ком випадкові люди. Відбуде як- 
небудь практику і йде, куди зама
неться.

В такому становищі, мені здає
ться, винні працівники училищ. Бо 
ще не завжди вони під час набору 
роз’яснюють умови та й сам ха
рактер роботи.

Треба завжди 
ально оцінювати 
щі і, звичайно, 
спективу.

Інколи трапляється, що учням 
дають завищені розряди.

Але, я думаю, ці недоліки на 
фоні всієї тієї хорошої роботи, 
яка ведеться в училищах, цілком 
виправні. І між заводом і учили
щами дружба буде тільки міцніти. 
Адже мета у нас одна.

«Механізм верстата такий же багатогранний, як і 
людський організм».

На фото Валерій ШАШНИ К монтує електрооблад
нання.

Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

У мене
опока,
у вас
деталь

об’єктивно і ре- 
всі наші трудно- 
показувати пер-

ВМІЮ 
іцоб

Ноли
закінчувалася
зміна

Чергування моє підхо
дило до кінця, а «викли
ків» не було. Та ось я по
мітив, як через увесь цех 
біг якийсь хлопець. Ви
гляд трохи розгублений.

— Мій оерстат не пра
цює. Подивіться, будь 

^іаска, — скоромовкою 
-випалив він.

Пробую ввімкнути вер
стат — не виходить. «Не 
інакше, як система за
хисту вийшла з ладу»,— 
думаю собі, і пробую 
запобіжники. Так ні. Все 
ніби нормально. «Можли
во щось із магнітним 
пускачем?» І там не зна
ходжу причини. Почав 
хвилюватись. Перед хлоп-

цем почуваю себе не
зручно. Перебираю в 
пам'яті всі можливі «хво
рі місця». Підозра падає 
на проводку. «Продзво
нимо» дріт. Так і є. З'єд
нувальний дріт від кноп
ки вмикача до пускного 
механізму перебитий. 
Для усунення цієї полом
ки багато часу не треба. 
Верстат знову запрацю
вав.

ІДУ і думаю. Наша робота 
схожа з роботою медиків. 
Такі ж чергування, пикликн 
«швидкої допомоги». Такі ж, 
врешті, роздуми над вста
новленням «діагнозу». Але 
чим частіше зустрічаєшся із 
невідомим, тим цікавіше стає 
працювати.

Я ось другий рік уже на
вчаюсь на електрика по ре
монту та експлуатації про
мислових електроустановок. 
У лабораторіях і майстернях 
нам багато дають теоретич
ного матеріалу, працюємо 
над різними схемами, мон
тажем електрообладнання. І 
все ж всього передбачити не 
можна, бо механізм верста
тів такий же багатогранний, 
як і людський організм

Валерій ШАШНИК. 
учень 11 групи елек
триків МПТУ № 6.

ГОРДІСТЬ ЦЕХУ
За сорок рокіи роботи па 

заводі мені не злічити, скіль
ком випускникам училищ ми 
дали путівку в життя. Я не 
боюсь цього слова, бо як би 
добре не були обладнані уч
бові майстерні і лабораторії, 
найголовніші навики професії 
учні здобувають у нас.

У нас на заводі є дві кате
горії учнів. Ті, що прийшли з 
умилиш і ті. яких ми самі на
бираємо. Скажу зразу, що 
перша категорія набагато кра
ща. Цс відчувається і в їх 
організованості, дисципліні. А 
найголовніше — в умінні. Як- 
не-як ці учні мають широкий 
діапазон знань, які стосуються 
спеціальності, теоретично під
готовлені.

У минулому році до пас при
йшла група дівчат-гокарів із 
четвертого училища. Катя Бон
даренко, Таля Іванченко і Га
ля Велика якось відразу ви
ділились своїм завзяттям, 
прагненням оволодіти всіма 
секретами своєї професії. З 
перших же днів практики во
ни почали виконувати норму 
на 110—120 процентів. А звідси 
І добрі заробітки — 120—130 
карбованців.

Зараз ця трійка — гордість 
нашого цеху. Катя вже стала 
студепгкою Кіровоградського 
інституту сільськогосподар
ського машинобудування. Ми 
тепер і за нею закріплюємо 
практикантів.

Але 
ки. У 
Ганна . ___ . _
заявила, що робота токаря їй 
не подобається, і вона все-та
ки працювати не буде. Так і 
зробила. Людмилу Москален
ко і Людмилу Швець довелось 
звільнити з роботи через часті 
прогули без причин.

Звісно, цс лише поодинокі 
факти. А загалом училища го
тують нам прекрасні кадри. 
Ми гордимося випускницею 
позаминулого року Людмилою 
Черисгою. Вона — депутат 
Верховної Ради

Зараз в усіх 
дять практику 
профтехучилищ, 
чотирьох місяців і вони, вже 
маючи розряд, поповнять пашу 
велику трудову сім’ю.

бувають і прикрі випад- 
тій же таки групі була 
Ссмсиснко. Вона зразу

УРСР. 
цехах 
учні 
Мине

прохо- 
нашнх 
менше

О. КРАСНОВ, 
старшин майстер ме- 
хапо-складальпого це
ху № 2.

Я, мабуть, не 
красиво говорити, 
порівняти свою роботу з 
чимсь незвичайним, ро
мантичним. Але все ж пі 
па яку іншу її не промі
няю. Бо дуже вона мені 
подобається.

Ось ходімте зі мною у 
«серце» заводу — ливар
ний цех. Он у ряд виши
кувались невеликі уста
новки. Цс формувальні 
верстати. Або, як ще їх 
називають, пневмовсрста- 
тп. За ними ми і пра
цюємо

Принцип роботи і бу
дову цих машин ми вже 
вивчили на теоретичних 
заняттях. А практику 
проходимо лише на заво
ді. Врахуйте тс, що паша 
спеціальність чи не єди
на, в тому розумінні, що 
виробничих майстерень і 
лабораторій п училищі 
вона не має. Бо якби 
хтось запропонував ли
варну майстерню, то во
на вилилась би у цілий 
цех. Тому, мабуть, і вва
жають, що робити це не 
доречно. І ми все вироб
ниче навчання і практику 
проходимо па заводі.

Так от стаємо за вер
стат. Робота, па перший 
погляд, нескладна. Від
тягуєш важіль бункера, 
який звисає над маши
ною. Звідси сиплеться

фррм\ валыпш и і с о к. 
Стеж пильно за струме
нем подачі його, лцоб ли
ше вщерть заповнити 
форму. Тепер натискуй 
па кнопку, і машина са
ма починає трамбування. 
Оце вже і готова опока. 
Одягай на неї «кожух», 
став на конвейєр, який 
он позаду тебе рухає
ться.
боту зроблять 
ки. Вони заллють 
металом — і за 
хвилин готова 
зійде з конвейєра.

Правда ж все просто? 
Але почекайте із виснов
ками. Деталь може вий
ти з дефектом. І вина в 
цьому, може бути фор
мувальника. Десь пісок 
не повністю заповнив 
форму. А в той отвір 
погранив метал. Або пав. 
паки — формувальна ма
са прилипла до форми.

Секрет нашої роботи в 
тому і полягає, що мож- 
л івих дефектів зразу не 
помітиш, не попередиш. 
Тому і вимагається від 
пас найбільше уваги, точ
ності рухів, вправності..

Наші хлопці вже всі 
оволоділи цією роботою. 
Володя Тараненко, Ана
толій Коваленко. Володя 
Гуров за зміну дають до 
трьохсот опок. Більше 
того. Володимири Тара
ненко і Гурон — учасни
ки ансамблю пісні і тан
цю при обласному Бу
динку культури профтех- 
освіти. Ви ще не бачили 
їх виступів? Тоді поди
віться. Впевнений, пере
конаєтесь. що форму
вальники — народ друж
ний і здібний па всі руки.

Анатолій КИРИЛЕНКО, 
комсорг групи форму
вальників машинної 
формовки МИТУ № 4.

Всю подальшу ро- 
лпварпи- 

форму 
кілька 
деталь

В ЦІП майстерні МПТУ № б готуються столяри по деревообробці і виробництву
. _____ ____ ,,п /ЛТлпплнін ОІПИІ* ИПГ/1*ЦІН ,.1 иіи. 1 ир Ш РЦ 1 1 С .IV V іиіииіРСЛ чи,. - і---------тт ■- • • !>••>-#«

меблів. Всі учні після закінчення училища працюватимуть па «Червоній зірці», внго- 
говлятнмуть моделі, з яких підливатимуться деталі машин. .Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

ТІ АС жартома називають так в учи- 
лищі. Я скажу, що із заздрощів.

Бо ніхто не має такої майстерні, як у 
нас. Ні. Зовні вона зовсім звичайна. 
Всередині теж. Хіба що характерна 
багатьма кабінами — робочими міс
цями зварювальників. Зайдеш сюди, 
та як глянеш на оте мерехтливе сяй
во, яке вибивається з кожної кабіни, 
на сніп іскор, що розсипається мі
ріадами дрібних вогників, і здається, 
що кожен тримає в руках казкову 
жар-птицю.

Але заздрять нам не лише за це. 
А за обладнання. Ну, крім того, що 
кожен з нас має свій окремий елек
тродотримач, щиток, зубило, молоток 
(це, так би мовити, предмети першої 
необхідності), у нас у майстерні стоїть 
зварювальний агрегат «ТС-17». Ми 
його закупили в самому Інституті 
електрозварювання ім. Патона Ака
демії наук УРСР. І зварювальну го
ловку «УС-2». Нам, коли її передава
ли, сказали:

— Бережіть її. Перше своє випро
бування вона пройшла на зварюванні 
танків у 42-ому році.

Так що ми маємо можливість ви
вчати не лише електрозварювання, а

ПРИБОРКУВАЧІ
ЖАР-ПТИЦІ
й зварювання під шаром флюсу, га- 
зозварку.

Якщо треба буде зробити якісь зва
рювальні роботи під водою — ми 
справимось із цим завданням.

— А в космосі ви ще не пробували 
зварювати? — «підкузьмують» нас.

— Не пробували, — кажемо ми.
А самі... Звичайно, кожен з нас мріє 

про це. Сподіваємось, здійсняться на
ші мрії. І якщо так, то першим, ма- 
буїь, проведе цю операцію наш Сай- 
дуло Ташев або Микола Кушнір. Бо 
вони під час практики на базовому 
підприємстві працювали на найвідпо
відальнішій роботі — 
лів сівалок. Норму 
110—120 процентів.

Михайло

зварюванні вуз- 
виконували на

БОБРИ 111 ЕВ,
учень 15 групи електро-газозва- 
рювальників МПТУ № 6.



-------- 4 crop. --- -----—

• ВЧИМОСЯ МУЖНОСТІ

„Мо.іодмВ номуппр“ ........ ■ -......... -..........   -.... ......— --------17 лютої« 1070 року

Безперервні постріли на 
шматки розірвали густу лісо
ву тишу. Ліс, який хвилину то
му здавався поважним і суво
рим, раптом розпустувався, 
наче хлопчисько. Всюди чули
ся збуджені голоси. Захоплені 
своїми справами, всі кудись 
поспішали. Всюдисущі зв'яз
ківці хотіли швидше налагоди
ти телефонний зв'язок, ко
мандири віддавали накази, 
комсорги і замполіти випуска
ли «Бойові листки», військові 
підрозділи із резерву готува
лися вступити до «бою».

А трохи далі вже велись 
«воєнні дії». «Солдати» по- 
пластунському долали ділянки, 
які обстрілювались вогнем 
«противника». Поруч у самій 
гущі «битви», розташувавшись 
прямо на землі, санітари нада
вали допомогу «пораненим»...

Якби не. підозріло низький 
зріст бійців, не їх тонкі голо
си, що мало відповідали гріз
ному змісту накатів, якби не 
численність суддів і консуль
тантів. то цей бій можна бу
ло б прийняти всерйоз. Все 
було справжнім: і дзвінке 
«ура», яке перекочувалося над 
лісом, і команди, і постріли, І, 
нарешті, переможці. Перемо
жених не було. Всі без винят
ку вміло користувались проти
хімічними засобами захисту, 
влучно стріляли, швидко зна
ходили по азимуту Потрібні 
об’єкти.

Учасники воєнізованої гри —

ня використовує педагогічний 
колектив.

У школі чудовий військовий 
кабінет, в якому учні прохо
дять початкову воєнну підго
товку. Він обладнаний школя
рами під керівництвом т. Бі- 
локоня — викладача військо
вої справи, і при допомозі 
консультантів — воїнів місце
вого гарнізону. До речі, воїни 
багато зробили і для забезпе
чення кабінету наочними по
сібниками. Саме їм зобов’яза
ні хлопці і дівчата, що успіш
но працює у них стрілецький 
гурток, адже скільки разів во
ни тренувались і проводили 
змагання в гарнізонному тирі. 
У значній мірі завдяки добрим 
тренувальним умовам, п’ятеро 
з них змогли виконати норму 
першого спортивною розряду, 
дванадцять чоловік — другого, 
тридцять п’ять — третього, а 
збірна команда — зайняти пер
ше місце серед шкіл міста. 
Уже недалекий день, коли 
снайперам СШ № 34 доведе
ться захищати свій чемпіон
ський титул, але до цього вони 
ще раз вийдуть на вогневий 
рубіж, щоб боротися за зван
ня чемпіона області.

На відміну від стрільців, па
рашутисти шкільної секції ще 
не беруть участі в змаганнях. 
Вони поки що тільки почина
ють, хоч для тридцяти з них 
перший стрибок уже справа 
минулого, а ще вісімнадцяти

Ось уже більше сорока років 
Пантелеймон Григорович Воло
шин працює в клубі села Буго- 
вого Гайворопського району. 
Щороку він навчає молодих хлі
боробів грі на бандурі. Створе
ний ним ансамбль бандуристів 
виступає з концертами не .інше 
перед місцевими колгоспниками, 
а виїжджає в сусідні села Гай- 
веронського району, виступає на 
обласній сцені.

На знімку: виступає ансамбль 
бандуристів села Бігового.

Фото 10. Лі ВАШ НИ ко В А.

В КОЛЕКТИВАХ

ФІЗКУЛЬТУРИ

ЙМИМВАЙМ
учні дев’ятих класів середньої 
школи № 34. Допомагали їм 
організувати і провести гру 
шефн-воїнн, які розмітили і 
проклали трасу, обладнали і 
замаскували вогневі рубежі, 
вдало імітували артпідготовку 
при допомозі зривпакетів, ді
лянки зараження — при допо
мозі димових шашок, дали 
школярам техніку, виділили 
для суддівства солдатіп-оід» 
тінників бойової і політичної 
підготовки.

...Гра закінчилася. Стомлені, 
але веселі школярі збираю
ться біля похідної кухні. Тра
диційна солдатська каша... Че
рез годину директор Богда- 
иівської середньої школи, за
служений вчитель УРСР Іван 
Гурович Ткаченко, колишній 
зв’язковий партизанського за
гону, веде хлопців і дівчат 
стежками, де ще збережені 
землянки народних месників. 
Пізно ввечері, коли Чорний ліс 
уже спить, школярі, сидячи бі
ля великого партизанського 
вогнища, розпаленого Іваном 
Гуровнчем, слухають розпо
відь колишнього партизана, 
співають військові пісні. По
тій виступають воїни. Вони 
оцінюють гру, знайомлять 
школярів з яскравими сторін
ками історії Радянської Армії. 
U ОЄНІЗОВАНІ ігри прово

дяться в школі регулярно.
але не тільки цю форму вій
ськово-патріотичного виховав*

учням до першого стрибка не 
вистачає лише віку.

У школі діє автомобільний 
гурток. Всі учні 9—10 класів 
школи мають любительські 
права, а члени секції можуть 
одержати і права шофера-про- 
фесіонала.

Про те, що в СШ Л 34 по
ставлене на належному ріпні 
військово-патріотичне вихован
ня, красномовно свідчать чис
ленні грамоти ЦК ДТСААФ і 
ЦК ЛКСМУ, хороші відгуки 
спеціалістів і той факт, що 
копії матеріалів шкільного 
стенду по військово-патріотич
ному вихованню вже давно 
стали посібниками для інших 
шкіл міста.

...У військовому кабінеті на 
видному місці висять фото
картки воїнів. Цс — вихован
ці школи. Багато можна роз
повісти про кожного з них.

Відмінно несуть службу вої- 
нн-внпускникн школи № 34. І 
листи, в яких командири час
тин дякують школі за вихо
вання справжніх радянських 
людей — найвища оцінка всієї 
її виховної роботи.

В. ГРИЦЕЛЬ.
м. Кіровоград, 
середня школа № 34.

Пригадую розмову з одним із моло
дих секретарів цехового комсомоль
ського бюро про спорт.

— По-справжньому можна розгор
нути цю роботу тільки у великих ко
лективах, — заявив він. — А що нам 
змагатися, коли комсомольців у нас 
150 чоловік. Та й ті якісь неактивні. Ні
що не цікавить, як не агітуй...

Саме цю розмову я пригадую кожно
го разу, коли зустрічаюся з інструмен
тальниками.

Інструментальний цех заводу «Чер
вона зірка» порівняно невеликий. Тро
хи більше ста комсомольців працює в 
цьому колективі. А в заводській тради
ційній спартакіаді, яка проходила під 
девізом «За працю і довголіття» в ми
нулому році цех завоював друге місце, 
поступившись першістю тільки спорт
сменам ковальсько-пресового цеху. Ни
ні в заводській спартакіаді інструмен
тальники теж лідирують.

— В чому ж секрет успіху? — запи
тую у секретаря комсомольського бюро 
цеху другорозрядника по декількох ви
дах спорту Володимира Спринчана. — З 
чого починали?

— Починали з виробничої гімнастики. 
Я і >це троє комсомольців стали гро
мадськими інструкторами. Спочатку 
важко було відірвати робітників від 
верстатів. Деякі соромились, деякі вва
жали це за пустощі. Одна робітниця, 
член заводської збірної но волейболу, 
першорозрядниця, навіть ображалась: 
«Я і без вашої гімнастики кожний день 
на тренуванні».

Але час і, мабуть, наша наполегли
вість зробили свою справу. Та й самі 
робітники практично відчули користь 
виробничої іімнастикн.

— А зараз ви продовжуєте такі за
няття?

—' Щоденно. Позмінно влаштовують 
їх наші комсомольські активісти Віктор 
Абросимов і Віктор Коротун, Василь 
Галат і Борис Жаботіи.

Володимир Спринчан пригадав перші 
цехові змагання з легкої атлетики, во
лейбола. Деякі хлопці і дівчата навіть 
не уявляли, що мають хороші задатки

ДВІ нічиї
Футболісти кіровоградської 

«Зірки» завершують у Ялті 
перший період передссзонних 
тренувань. Поряд Із регуляр
ними заняттями но технічній і 
тактичній підготовці, а також 
по фізичному загартуванню 
здоров’я, вони проводять тут 
контрольні матчі з Іншими 
командами першої і другої 
груп класу.

Наш кореспондент зв’язався 
по телефону з начальником 
команди, заслуженим трене-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 18 лютого. Перша 
програма. 11.35 — Шкільний 
екран «Суспільствознавство. 
Захист Вітчизни — священний 
обов’язок громадянина СРСР». 
(К). 12.10 — Художній фільм 
»Державний злочинець». (Кі
ровоград). 17.40 — Наші ого
лошення. (Кіровоград). 17.45 — 
Кіноленініана. «Ленін говорить 
з Америкою». (Кіровоград). 
18.05 — Для школярів. З цик
лу «Розповіді про мистецтво». 
(М). 18.30 — «Господарі зсм-

лі». (К). 19.00 — ИОП — усім 
підприємствам. (Кіровоград). 
19.30 — «Література і сучас
ність». (К). 20.30 — Програма 
«Час», (М). 21.00 — С. Про
кофьев. Концерт. (М). 22.00 — 
Кінопанорама. (М). 23.30 —
Чемпіонат світу з лижного 
спорту. Щоденник. (М). 23.45 
— Телевісті. (К).

Друга програма. 17.05 — Но
вини. (М). 17.J5 — Фільм-балет 
«Лети і вовк». (К). 17.30 —
«Кіноварне». (Харків). 17.40 — 
Телевісті. (К). 19.00 — Фільм- 
концерт. (К). 19.30 — Худож
ній фільм «Державний злочи
нець». (Кіровоград).

ЧЕТВЕР, 19 лютого. Перша 
програма, 11.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — «Сильні духом» — 
перша серія. Художній фільм. 
(К). 17.40 — Перші акорди.
(Кіровоград). 18.05 — Для шко

лярів. «Соратники Леніна». 
М. В. Фрунзе. (М). 18.30 - Лс-

пінський університет мільйо
нів. «Школа політичної само
освіти». «Як користуватися до
відковою літературою», (М). 
19.00 — Програма «Час». (М).

19.30 — Кольорове телебачення.
Хокей. Кубок СРСР. Фінал. 
(М). 22.10 — Інтербачення.
Науково-технічний прогрес. 
«Світло Росії». (М). 22.40 — 
Українське кольорове телеба
чення. Музична передача. (К).
23.30 — Чемпіонат світу з лиж. 
ного спорту. Щоденник. (М). 
23.50 - Телевісті. (К).

Друга програма. 17.05 — Но
вини. (М). 17.15 — «Металург 
Андрій Ткаченко». (Запоріж
жя). 17.35 — Реклама. (К). 
17.40 — Телевісті. (К). 19.00 - 
.«Закон гір». Художній фільм. 
(Кіровоград).

П’ЯТНИЦЯ. 20 ЛЮТОГО, 
Перша програма. 11.15—Шкіль
ний екран. Українська літера-

Ваша адреса і телефони і
м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36 

Телефони: відповідального секретаря <=» 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор» 

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02097. Індекс 61197.

до того чи іншого виду спорту. Потім 
почали займатися в секціях при спорт
клубі «Зірка», підвищували свої осо
бисті досягнення.

Слюсар Василь Галат ще до армії 
займався футболом, мав другий спор
тивний розряд. В армії теж не забував 
про спорт. 1 ось у 1905 році після по
вернення із лав Радянської Армії ком
сомольсько бюро дає йому завдання: 
згуртувати футбольну команду.

— Та я ж тільки футболіст. Який з 
мене тренер? Не справлюсь я, хлопці.,.

— Допоможемо.
Через рік футбольна команда інстру

ментального цеху стає чемпіоном за
воду.

Молодий комуніст Василь Галат, те
пер уже першорозрядник", стає громад-

З
вн

ським інструктором по спорту. Комсо
мольці обирають ного в цехове комсо
мольське бюро відповідальним за фіз
культурно-масову роботу.

— Спорт — справа молоді, — гово
рять комсомольці.

— Не тільки, — заперечують ветера
ни. Та не лише словами, але і ділом.

Контролер Петро Захарович 1 патов 
створює секцію з стрілецького спорту, 
яка виборює першість підприємства. 
Ветерапн-шахісти займають друге міс
це в спартакіаді заводу.

— Майже кожний виробничник інстру
ментального цеху — спортсмен, — го
ворив у своєму виступі на XVIII проф
спілковій конференції голова завкому 
профспілок Володимир Іванович Соко
ленка.

...Рая Доушко прийшла на завод 
«Червона зірка» з села. Спочатку не 
тільки не мріяла про спортивні досяг

нення, а зніяковіла, коли комсорг за
питав: '

— А яким видом спорту захоплюєшся?
— Не знаю...
— Приходь до нас, -— сказав тоді 

Петро Захарович 1 патов, — відмінного 
стрілка з тебе зробимо.

— іа я ж гвиитівку тільки в кіно і 
бачила...

А через два роки Рая стає третьою 
в заводських змаганнях з кульової 
стрільби.

А ось Володимир Онищенко, коли по
вернувся з армії, завітав у комітет ком
сомолу з проханням працювати в ін
струментальному цеху.

— Не тому, що робота легша, а друзі 
там у мене спортсмени...

Нині Володимир працює слюсарем- 
модельником цеху, став ударником ко
муністичної праці.

А оце недавно в «Спортивній газеті»; 
«Друге місце на республіканських зма
ганнях на байдарці-однночці завоював 
кіровоградцеь, майстер спорту СРСР 
Володимир Онищенко...»

І ще 17 виробничників цеху мають 
перші спортивні розряди, 26 — другі, Д 
взагалі в колективі 70 спортсмешв-роз- 
рядників. і

...Не встиг я цього разу довго розмов- І 
ляти з комсоргом про справи фізкуль» 
тури і спорту на заводі. В'йсйо нове» 
лнчкин кабінет завітали комсомольці 
Борне Жаботіи, Анатолій Гура, Генна» 
дій Клименко, Олександр Нідєльський, 
Слава Дікусар, Олександр Назаренко. 
Хлопці поспішали до спортклубу на 
останню фінальну зустріч по волейбо
лу зі своїми старими суперниками — 
командою ковальсько-пресового цеху.

Разом з інструментальниками (а їх 
тут близько половини всіх виробнични
ків цеху, всі вільні від роботи в змі
нах), я уболівав за команду, яку вивів 
на поле капітан Борис Жаботіи. Хлопці 
виграли і одержали Диплом 1-го ступе- 
ви та звання чемпіонів заводу з ио^— 
лейбола.

Комсомольці цеху активно включили
ся п огляд спортивної та оборонно- 
масової роботи. Всі вони склали норми 
на значок ГЗБ. Тепер до екзамену го
туються стрільці, лижники, ті, хто за
хоплюється технічними видами спорту. 
До послуг молодих робітників хороший 
спортивний інвентар. І, звісно, громад
ські тренери...

Є. ПАНОВ, 
кореспондент радіо заводу 
«Червона зіркам.

ФУТБОЛ

ром Російської Федерації Во
лодимиром Григоровичем Доб- 
ріковим. Ось що він розповів.

— У Криму — тепло і со
нячно. Погода сприяє прове
денню тренувань, контрольних 
матчів. Минулої неділі наші 
дублери грали з основним 
складом чернігівської «Дес
ни». Чернігівці змінили свою 
команду за рахунок таких 
гравців як заслужений майстер 
спорту Андрій Біба, майстри 
спорту Бєлкін, Налєсний, Пер
шин та інших, які виступали в

тура для учнів 8 класу. '■■Шей
ченко-художник». (К). 12.10— 
Програма передач. (К). 12.15— 
«Сильні духом» — друга серія. 
Художній фільм. (К). 18.05 — 
.«День за днем». (Кіровоград).
18.30 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 18.35 — «Подвигу

чверть піку». «Операція 
«Тамара». (К). 19-25-Теле-
спектакль «Агрус». (К). "О-уР“ 
Запрошуємо па пісню. (К).
20.30 — Естафета новин. (М). 
21 15 — «Овод» — художній 
фільм. (К). 23.00 — Телевісті. 
(К). 23.20 — Чемпіонат світу з 
лижного спорту. (Чехословач- 
чина). 23.45 — Новини. (М).

Друга програма. 17.05 — Но
вини. (М). 17.15 — Телефільм. 
(К). 17.40 — Телевісті. (К).
18.00 — Програма передач. 
(К). 18.05 — Для дітей. «На 
театральному перехресті». 
(Дніпропетровськ).

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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команді першої групи класу 
«А». Всо ж вони не змогли по
долати опору нашої молоді і 
задовольнилися нульового ні
чиєю.

У цей день відбувся іце один 
матч — між основними скла
дами «Зірки» і львівських 
«Карпат». Як відомо, львів’я
ни торік завоювали Кубок Ра
дянського Союзу і нині висту
патимуть у першій групі класу 
«А». Ця зустріч викликала ве
ликий інтерес у ялтинців і при
хильників футбола, які зараз 
перебувають у місцевих сана
торіях. Подивитися матч при
йшло багато людей. Вони по
бачили цікавий поєдинок. 
Правда, жодній з команд не 
вдалося відкрити рахунок, во-

рота так і лишилися ведотор» 
канимн.

«Зірка» виступала у такому 
складі: Леонід Колтун, Геннау 
дій Гусєв, Олександр СмичсНу 
ко, Андрій Товт, Олександр 
Єрьомін, Юрій Касьонкін, Анд
рій Гайкович, Борис Петров ü 
Віктор Ступак.

— На закінчення першого 
періоду тренувань, — сказан 
Володимир Григорович, — М(1 
проведемо 21 лютого дві зу» 
стрі її з ярославським «ЦІИНє 
ником» і армійцями Одеси, а 
22 лютого приїдемо додому". 
Пробудемо в Кіровограді дні!) 
дванадцять і знову повернемо» 
<л у Ялту, де перебуваті?Л;мр 
до початку сезону.

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 4
ПРОДОВЖУЄ НАБІР У 1970 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

учнів на однорічні, дворічні курси тракторпетіп-маши- 
ністіи широкого профілю і трактористів з 6-місячним стро
ком навчання.

На дворічні курси тракіористів-мапіиністіп широкого 
профілю приймаються юнаки і дівчата у віці під 15 років 
і б місяців, а на однорічні курси — у віці від 17 років з 
освітою 8, 9, 10 класів.

Для вступу в училищи необхідно подати такі доку
менти:

1. Заяву па Ім’я директора.
2. Направлення з радгоспу чи колгоспу.
3. Свідоцтво при освіту,
4. Свідоцтво про народження чи паспорт.
5. Характеристику із школи.
6. Довідку про став здоров’я.
7. Довідку з місця проживання.
8. Довідку про склад сім’ї.
9. б фотокарток розміром 3x4 см.
Заяви 9 документами приймаються щоденно.
Початок занять з 15 березня, 1 вересня і з 15 листопада 

1970 р. в міру комплектування навчальних груп.
Зараховані в училище забезпечуються: триразовий 

безплатним харчуванням, стипендією в розмірі 1(1 карбо
ванців па місяць, сімейним 20 карбованців па місяць, 
спецодягом, постіллю.

Адреса училища: село Інгульсько Устннівського району 
Кіровоградської області.
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