
КОРАБЕЛЬ СОЛІДАРНОСТІ
Владивосток? до" ХайЛоіиЛпї!ІЛд ко'|'ю' Іо’ “абуть, від 
шлях. Власне така ллплг? ” г? 6 пР°стелився широкий 
дарності, бо десятки імм*' нази?аЮ1ь дорогою солі- 
і’ї лост-іпп<іт.ДЄ ЯТК Рейнських кораблів проторували 

А через мТ" ,ВаНТЯЖІ лля Уеройвого В’єтнаму!

рейс ще ОДИН ~ к лалеК0СХІДН0Г0 «орту вирушить в 
обладнанн« ті <^°Ра®ель Ударних загонів». Він повезе 
загонів В’єтнтму пРЯДЖЄННЯ ДЛЯ молодіж”и’£ Ударних 
кож мелнктм» У’ оларУІ,ки для лаоської молоді, а та
кож медикаменти для дитячої лікарні імені Нгуен Ван 

3ЧЛ0“а,,а “Лайої "а к°”". “ о-

удапні»' " “КЛ"КУ ВФДМ- Вантажі «Корабля
ЇЇТми г • будуть П|,илба"* ”а кошти, зароблені 
мппш Дівчатами, комсомольцями, піонерами і шко
лярами на субот никах та недільниках у фонд наро іів 
Індокитаю, що боряться, за своє визволення.

Кіровоградський обком ЛКСМУ прийняв постанову, 
в якій зобов язує міськкоми та райкоми комсомолу у 
жовтні провести комсомольсько-молодіжні суботники і 
недільники з метою залучення коштів «Корабля
ударних загонів».
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Виступає академій І. К. БІЛОДІД.

приміщенні

Ради

НОН'

гостей Кі- 
робітник 

зірка»

АН УРСР

про- 
підприємств, 

будівельних і 
організацій, 

навчальних за-

Позавчора в Кіровограді 
розпочались Дні радян
ської науки на Кіровоград- 
щині, які проводять обком 
КП України, виконком об
ласної Ради депутатів тру
дящих, Президія ордена 
Леніна Академії наук 
Української PCP та прав
ління республіканського 
товариства «Знання». Дні 
науки на Кіровоградщині 
проводяться під девізом 
«Рішення XXIV з/ізду. пар
тії — в життя», іх мета — 
дальшо поліпшення про
паганди рішень і матеріа
лів XXIV з'їзду КПРС та 
XXIV з'їзду КП України, 
широке ознайомлення тру
дящих області з досягнен
нями й перспективами ра
дянської науки, зміцнення 
зв’язків між наукою і ви
робництвом, активне спри
яння впровадженню науко
вих досягнень у народне 
господарство.

11 годин ранку. Кра- 
сень-лайнер АН-24 підру
лює до Кіровоградського 
аеропорту. Гості області, 
провідні вчені республіки 
виходять з літака.

їх вітає секретар обко
му КП України Д. С. Си- 
волап:

— Проведення Днів на
уки сприятиме зміцненню 
зв’язків підприємств, кол
госпів і радгоспів, на
вчальних закладів і орга
нізацій з науковими закла
дами республіки, збага
тить трудящих новими 
знаннями і досвідом, до
поможе розв’язанню од
ного з головних завдань, 
поставлених XXIV з’їздом 
КПРС перед наукою — 
практичній реалізації •' 
досягнень, широкому впро
вадженню їх у виробни
цтво, — говорить він.

СВЯТО НАУКИ

колгоспу «Дружба» Микола Гасленко, 
секретар комсомольської організації 
бригади № 3 колгоспу імені Чапаева, 
завідуюча молочнотоварною фермою 
Валентина Барбаренко, секретар комсо
мольської організації Червоноверш- 
ської середньої школи Анатолій Заліз
ний та інші. * »

Пленум райкому комсомолу прийняв 
розгорнуте рішення щодо організації 
виконання постанов партійних та комсо
мольських з'їздів.

Із доповіддю «Про заходи по вико
нанню Постанови ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення організації соціалістичного 
змагання» виступила секретар райкому 
комсомолу Людмила Чуб.

В роботі пленуму взяли участь та ви
ступили перший секретар обкому ком
сомолу М. Г. Гайдамака, секретар Ко’м- 
паніївського райкому партії І. С. Акімов, 
перший секретар райкому комсомолу 
А. Коротченко.

Герої Соціалістичної Пра
ці А. Г. Ігнатьєва та В. П. 
ЛАельниченко підносять 
гостям хліб-сіль та сніп 
пшениці з цьогорічного 
врожаю, яким уславилась 
земля Кіровоградщини.

У відповідь керівник 
делегації радянських вче
них академік, заслужений 
діяч науки УРСР, віце- 
президент Академії наук 
УРСР І. К. Білодід щиро 
подякував кіровоградців 
за гостинність. ’..................-

— Ми ставимо за ме
ту, — сказав учений, — 
глибоко вивчити Кірово- 
градщину, її економіку, 
досвід передовиків про
мислового і сільськогоспо
дарського виробництва,

В залі філармонії.

Комсомолець Іван 
Кунтиш працює токарем 
Інструментального цеху 
заводу «Червона зірка». 
Він бореться за звання 
ударника комуністичної 
праці.
Фото Ю. Лівашнинова.

знатних ллеханізаторів і 
хліборобів. .

Гості і зустрічаючі 
від’їжджають у місто.

Вдень у приміщенні Бу
динку політичної освіти 
обкому КП України відбу
лась прес-конференція. 
Академік І. К. Білодід по
знайомив журналістів з 
вченими, які відповіли на 
численні запитання праців
ників обласних газет, радіо 
та телебачення.

Після цього вчені відві
дали хутір «Надію», озна
йомились з садибою-запо- 
відником, музеєм І. К. 
Карпенка-Карого, поклали 
квіти до пам’ятника кори
фею українського театру.

Увечері в

ЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ 
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Позавчора у Компаніївці відбувся пле
нум районного комітету комсомолу. На 
порядку денному стояло два питання: 
«Про роботу первинних комсомоль
ських організацій колгоспу імені Тель
мана та районного об’єднання «Сіль
госптехніка» по виконанню рішень XXIV 
з’їзду КПРС, XXIV з’їзду КП України, 
XVI'з’їзду ВЛКСМ і XXI з’їзду комсомо
лу України» та «Про заходи по вико
нанню Постанови ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення організації соціалістичного 
змагання».

З доповідями виступили секретар 
комсомольської організації колгоспу 
імені Тельмана Галина Міщенко та сек
ретар комсомольської організації рай- 
об’єднання «Сільгосптехніка» Анатолій 
Волошин. Вони розповіли про роботу 
первинних організацій, про участь ком
сомольців у виробництві, підвищення їх 
ідейного та політичного рівня.

В обговоренні виступів взяли участь 
секретар комсомольської організації

обласної філармонії 
булось урочисте відкриття 
Днів науки на Кіровоград- 
щині. Зі вступним словом 
виступив голова виконко
му обласної Ради депута
тів трудящих П. С. Кошев- 
ський. Він надав слово 
першому секретарю обко
му КП України М. М. 
Кобильчаку, який охарак
теризував Дні науки, як 
визначну подію в житті 
області, висловив упевне
ність, що вони сприяти
муть дальшому поліпшен
ню пропаганди рішень і 
матеріалів XXIV з’їзду 
КПРС та XXIV з'їзду КП 
України, широко ознайом
лять трудящих області з 
досягненнями і перспекти
вами розвитку радянської 
науки.

З доповіддю «Оснозні 
і напрямки діяльності Ака- 
, демії наук УРСР у світлі 

рішень XXIV з’їзду КПРС 
та XXIV з'їзду КП Украї
ни» виступив академік, ві
це-президент ...........
І. К. Білодід.

Тепло вітали 
ровоградщини 
заводу «Червона 
В. Ф. Трохимчук, агроном 
колгоспу ім. Шевченка Кі
ровоградського району 
К. І. Мисько, доцент педа
гогічного інституту ім. Пуш
кіна Л. М. Киличенко та 
студент інституту сільсько
господарського машино
будування А. Гуркович.

Голова Кіровоградського 
міськвиконкому Б. Г. Токо
вий вручив академіку І. К. 
Білодіду для Президії Ака
демії наук УРСР портрет 
Леніна.

Учасники вечора прий
няли вітальний лист на 
адресу ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР, ЦК КП 
України, Президії Верхов
ної Ради УРСР та 
Міністрів УРСР.

Вечір закінчився 
цертом заслуженого са

модіяльного ансамблю 
танцю УРСР «Ятрань».

Дні науки на Кірово- 
градщині проходитимуть 
до 9 жовтня. За цей час 
вчені республіки побува
ють у всіх містах і район
них центрах області, зуст
рінуться з трудящими, 
відвідають підприємства;- 
колгоспи, радгоспи, прове
дуть районні семінари спе
ціалістів сільського госпо
дарства, харчової промис
ловості, вчителів біології, 
лекторів і пропагандистів, 
проведуть теоретичні кон
ференції. п

8 жовтня в м. Кіровогра
ді працюватимуть секції — 
працівників сільського гос
подарства, інж.енерно-тех- 
нічних працівників 
мислових 
спеціалістів 
проектних 
працівників 
кладів, викладачів суспіль
них наук, медичних пра
цівників, працівників адмі
ністративних органів, лек
торів і пропагандистів. З 
доповідями на них виступ
лять провідні вчені рес
публіки.



7 жовтня 1971 року.

ПОЗМАГАЄМОСЬ

УРОК „П’ЯТИРІЧКА

2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“

ДУМКИ. ВІДГУКИ. РЕЦЕНЗІЇ

БАР’ЄР

пи-

протягом цього 
зід молодих робіт- 

надійшло тільки 
раціоналізаторських

в. цвях,
спецкор «Молодою комунара».

всім
ма-

лінії слово,

Розпочалися заняття в системі 
комсомольської політосвіти

ОЛЕКСАНДРІЯ. До Ленінського уроку 
сП Ятирічкв _ мені, Я - п’ятирічці» на 
р/доремонтному заводі готувались ре
тельно. Завчасно зібрався комсомоль
ським актив, визначив, на чому треба 
загострити увагу учасників уроку, які 
питання вимагають невідкладного вирі
шення. Кожному слухачеві запропону
вали обдумати певну тему.

І ось минулого понеділка понад 50 
Молодих спеціалістів, що навчаються на 
семінарах «XXIV з’їзд КПРС про розви
ток соціалістичної економіки на сучасно
му етапі» та «XXIV з’їзд КПРС про роз
виток соціалістичного суспільства на су
часному етапі» зібрались на Ленінський 
урок.

Технолог заводу Володимир Григоро
вич Губенко розповів про завдання, що 
поставлені перед країною п'ятирічним 
планом. А секретар комсомольської 
організації підприємства Віктор Сидяч 
інформував про перспективи розвитку 
заводу, про його плани. Він сказав:

—• Так склалося, що у нас немає жод
ного комсомольсько-молодіжного колек
тиву. Думаю, сьогодні нам слід серйозно 
продумати можливості створення таких

комсомольсько 
МОЛОДІЖНИМ 
БУТИ!
бригад та дільниць. Я особисто азажаю, 
що організувати їх можна ! треба не
гайно.

Цю думку підтримали конструктори 
Микола Савич та Олена Чекотило, токар 
Анатолій Машуровський та інші комсо
мольці.

Створення комсомольсько-молодіжних 
бригад — то не єдина пропозиція, яку 
було висунуто на Ленінському уроці. Роз
глядались питання кращої участі комсо
мольців у соціалістичному змаганні, у 
розробці та впровадженні перспектив
ного комплексного плану, прийняття 
особистих творчих планів та інші, не 
менш важливі проблеми виробництва.

А. ГРУША, 
другий секретар Олександрійсько
го міськкому комсомолу,

З ПЕРЕДОВИКАМИ
ГАИВОРОНСЬКИЯ РАЙОН. Що треба 

щоб соціалістичне ----- ----_______
стало кровноіц справою кожного комсомольця 
Ось основне питання Ленінського уїзоку, який про
ходив у гуртиу «Наш Ленінський комсомол» у 
Колгоспі «Мир».

І пропагандист гуртка вчителька Червонянсь.юї 
восьмирічної школи Марія Дмитрівна Ящуринська, 
І' енономіст колгоспу Тамара Григорівна Прокоп
чуй, розповідаючи про здобутки радянського на
роду, про завдання, пні стоять перед країною та 
колгоспом, підкрсслюзалн, що соціалістичне зма
гання серед комсомольців мусить приносити чудо- 
□I результати.

Олена Дзюбейло розпосіла, лк комсомольці 
молочнотоварної ферми збираються виконати свої 
соціалістичні зобов’язання. Колектив ферми має 
чудовий досвід у змаганні. Адже молочнотоварна 
ферма колгоспу «Мир» зайняла друге місце з 
обласному змаганні комсомольсько-молодіжних 
Колективів доярок.

На уроці систулало чимало комсомольців. Вони 
говорили про те, що їх хвилює у виробництві, ра
дились, як краще організувати свою працю.

О. РЄЗНІК, 
секретар Гайвороііського райкому комсомолу.

зробити, 
змагання серед комсомольців

сКомітети ЛКСмУ по
винні озброювати юна
ків і дівчат знаннями 
марксистсько - ленін- 
ської теорії, підвищувати 
ідейний і методичний рі
вень політичної освіти, 
поліпшувати добір та 
навчання пропагандистів, 
узагальнювати і поширю
вати кращий досвід їх 
роботи».

(Із постанови __
пуму ЦК ЛКСМ України 
«Про ' ‘ 
XXIV ___ ____
XXIV з’їзду КП України і 
завдання комс о мол ь<- 
ськнх організацій 
публіки»).

підсумки 
з'їзду К!

IV пле-
роботп 

КПРС та

НАШІ ГОСТІ — ВЧЕНІ З СТОЛИЦІ РЕСПУБЛІКИ В 
ПЕРШИМ ДЕНЬ ПЕРЕБУВАННЯ НА КІРОВОГРАДЩІІіЦ 
ВІДВІДАЛИ ХУТІР НАДІЮ. ОЗНАЙОМИВШИСЬ З САДИ- 
БОЮ-МУЗЕЄМ І. К, КАРПЕНКА-КАРОГО, УЧАСНИКИ 
ДНІВ НАУКИ НА ЗГАДКУ ПРО ВІДВІДИНИ ЦЬОГО СВЯ
ЩЕННОГО КУТОЧКА ЗЕМЛІ НАШОГО СТЕПОВОГО КРАЮ 
ПОСАДИЛИ МОЛОДИЙ ДУБОК.

НА ЗНІМКУ: ВЧЕНІ ОГЛЯДАЮТЬ ЕКСПОНАТИ МУЗЕЮ, 
ФОТО В. КОВПАКА.

ник можна говорити про 
все, бо ж вони підбива
ють підсумки за зеликий 
період, дають загальну 
оцінку діяльності бюро, 
організації. Тільки ж, 
очевидно, має бути 
якийсь стержень, навко
ло якого обзивається оте 

ж без чітко 
ясної

ЙДУТЬ ЗВІТИ И ВИБОРИ

НЕПОДОЛАНИЙ

НОВОУКРАЇНКА. В районі а гуртках 
політичної освіти приступили до занять 
більше тисячі комсомольців та молоді. 
Зони навчаються у 8 гуртках початкової 
ланки та 8 26 гуртках середньої ланки. 
Зрахоауючи великий потяг молоді до 
економічних знань, комітети комсомолу 
в середній ланці створили 21 гурток по 
вивченню основ соціалістичної еконо
міки.

Багато попрацювали комітети комсо
молу разом з партійними комітетами, 
щоб зміцнити склад пропагандистів. Всі 
керівники політгуртків — члени КПРС, 
більшість з них мають вищу освіту. На
передодні нового навчального року з 
пропагандистами було проведено тео
ретичну конференцію і семінар.

Після цього зрозуміло, що навчальний 
рік почався організовано, зокрема, 8 
комсомольських організаціях колгоспів 
пДружба», імені Калініна, імені Ватуті- 
на та інших. Наприклад, в колгоспі імені 
Енгельса перше заняття гуртка «Основи 
соціалістичної економіки» вела заступ
ник пропагандиста, голова сільської Ра
ди Т. €. Григор’єза Вона розповіла про 
завдання п'ятирічного плану, про те, як 
розвиватиметься їхній колгосп, про 
участь кожного комсомольця у вироб
ництві. Порушену тему «П’ятирічка — 
мені, я — п'ятирічці» продовжили у 
своїх виступах комсомольці Анатолій Ро- 
гожін, Любов Бойко та інші.

Підсумовуючи результати першого за
няття Ленінського уроку «П'ятиріч
ка _ мені, я — п’ятирічці», сяухачі і лро-

КОМСОМОЛЬЦІ 
ПРОПОНУЮТЬ 

ЙОГО ПРОДОВЖИТИ
пагандисти вносили пропозиції про про
довження його. В політгуртках «Ос
нови соціалістичної економіки» такий 
Ленінський урок варто провести або в 
кінці грудня, або на початку січня.

За цей час слухачі згідно календар
ного плану докладно вивчать такі теми 
як:

основні питання економічної політики 
партії на сучасному етапі;

соціально-політичний розвиток радян
ського суспільства і ззвдання партії;

наша соціалістична економіка;
зростання добробуту народу — най

вища мета економічної політики КПРС;
підвищення ефективності вироб

ництва — ведучий напрямок економічної 
політики партії.

А це значить, що кожний комсомо
лець ще краще буде підготозлений до 
уроку, ніж був зараз. До того ж можна 
буде повести мову про підсумки року, 
про особистий внесок, про те, як вра
ховано зауваження комсомольці», ви
словлені на уроці в жовтні.

Думається, що пропозиція варта того, 
щоб її підтримати.

«все». Бо 
визначеної, 
учасникам зборів 
гістральної 
сказане з трибуни, зву
чить холостим пострілом, 
зникає без сліду.

Спершу здавалось, ні
би комсомольці механо
складального цеху заао- 
ду тракторних гідооагра- 
гатів зібралися, аби роз
казати про свої спортивні 
досягнення. Бо, власне, 
саме із характеристики 
діяльності спортивного 
сектору почалася звітна 
доповідь секретаря бюро 
Віктора Малявкіна та її 
обговорення. Звісно, про 
успіхи приємно говорити, 
адже другий рік спорт
смени першого механо
складального піднімаю
ться на найвищу сходин
ку п’єдесталу пошани 
серед заводських колек
тивів. Ну, а як же пере
моги у спорті сприяють 
перемогам трудовим? 
Адже ми не заперечує
мо, що перші — не са
моціль. Вони, хай опосе
редковано, мають підно
сити тонус праці.

Доповідач на це 
тання не відповів.

Він порушував чимало 
проблемних питань: чому 
з 87 комсомольців цеху 
тільки 25 носять звання 
ударника комуністичної 
праці, тоді як ще 1956 
року такого почесного 
титулу удостоєний цех?

Чому 
року 
никіз 
4 
пропозиції? Чому недо
статній рівень трудової 
дисципліни навіть серед 
членів Спілки? Очевидно, 
хибує серйозними недо
ліками організація со
ціалістичного змагання. 
Однак доповідь на всі ці 
питання обмежується від
повіддю з приблизно та
кої фрази: «Змагання 
проходить у формі кон
курсів на кращого по 
професії»».

Здавалось, із сторінок 
доповіді, із трибуни ці 
питання тривожним дзво
ном полинуть у зал, 
дійдуть до сердець юна
ків < дівчат, збудять у 
них потребу особистої 
відповіді. Сподівалось 
(уже згодом) доповідач 
лише ставив запитання, а 
відповідь почуємо з за
лу. Очікувалось: озвуться 
ряди аналізом, потоком 
пропозицій, жаром супе
речки.

Ніхто не подолав бар'є
ру у кілька передніх не- 
заповнених рядів, які 
ніби відгороджували три
буну зід зали. Виступили 
4 комсомольці, назвали 
імена кращих, натякну
ли — є відстаючі, по
скаржились «а інстру
ментальників. І притихло 
а залі.

— Ті, що записались, 
виступили. Хто ще про
сить слова?

Бар’єр непроникний.
За них, молодих, ска

зав слово начальник це
ху Михайло Борисович 
Сальман. Не вистачає рі
зальних інструментів? А 
аи бережете їх? Часті
ше — псуєте дорогу й 
дефіцитну річ. Технічний 
брак зріс майже вдвоє, 
мало не половину гідро
агрегатів, зідправлених І 
харківським тракторобу
дівникам до машини но
вої марки «Т-150», одер
жали рекламацію, — це 
прямий наслідок пасив
ності, прогульництва, хай . 
окремих випадків — пи- І 
яцтаа. Протягом восьми ' 
місяців дього року пер- ' 
ший механоскладальний 
жодного разу не набли
жався до 
перехідного 
прапора — 
не пам'ятає 
рію свого 
Трапляється
ман колективу, 
ан — приписки, 
енергії, ентузіазму он як 
бракує, говорив Михайло 
Борисович. Вашої актив
ності, товариші комсо
мольці, вашої особистої 
зацікавленості у вершен- 
«і державних справ і 
нетерпимості до недолі
ків.

А зал мовчав.
І. БЕЗДІТНИЙ,

Спецкор «МОЛО'ІОЇ'О ■ 
комунара».

м. Кіровоград.
Завод тракторних 
гідроагрегатів.

заводською 
Червоного 

такого цех 
за всю істо- 

існування. 
і прямий об- 

держа- 
Вашої

КІРОВОГРАД. 5 Жовтня розпочав свою роботу 
чотириденний обласний семінар пропагандистів 
теоретичних семінарів «XXIV з’їзд КПРС про зро

стання ролі КПРС в комуністичному будівництві • 
та пропагандистів теоретичних семінарів «XXIV 
з’їзд КПРС про основні проблеми соціально-полі
тичного розвитку радянського суспільства на 
сучасному етапі».

Перед учасниками семінару виступлять науковці 
ян обласного центру, так і науковці з Кисза, які 
беруть участь о Днях радянської науки на Кірово- 
градщині.

Пропагандисти візьмуть участь у семінарських 
заняттях «Партія — керівник боротьби за ство
рення матеріально-технічної бази комунізму» та 
«XXIV з’їзд КПРС про зміни в соціальній структурі 
радянського суспільства».

ПЕРШИЙ, та вдалий
Володя Саморуха... Далеко відоме ім’я 

цього юного підпільника. Про нього пи
сав Д. М. Медведев у своїй князі «Сильні 
духом*. В одинадцять років Володя став 
партизаном, а в тринадцять здійсняв 
подвиг: установив зв'язок народник мес
ників своєї області з Москвою. За це був 
нагороджений орденом Червоної Зірки.’

Нині Володимир Петрович Саморухи — 
штурман далекого плавання. Про його 
сім'ю, пзптп.’жнські діла читач може 
детально дізнатися з книги Івана Валька 
<Куди летиш, журавлику?», то вийшла 
друком у Київському видавництві < Ве
селка* (у серії «Юні герої*).

Ще п кінці 1941 року батько Володи
мира Петро Олексійович Саморухи разом 
з комуністом Іваном Івановичем Качат
ником у селі Хвиля Моиастнрищеисъкэго 
району на Вінниччині створив підпільну 
більшовицьку, організацію, іцо готувала 
людей для партизанського загону, вста
новлювала ав’я.ипі з іншими підпільнії са
ми. Уже тоді Володя одержував під бать
ка окремі доручення. Пізніше хлопець 
діяв у партизанському загоні та в з'єд
нанні під командуванням А. Г. Коип^ч- 
тюка. •», і .

Документальна повість Івана Вальна 
Відтворює бонову' діяльність партизанів, 
розкриває біографію і славний шлях 
Володі Саморухи, юного месника, що 
виявив неабияку мужність і героїзм. Ав
торові вдалося знайти цікаву фирму 
подачі матеріалу. Повість розгортається 
двома сюжетними ліліями: одна змальо
вує тернистий шлях Володі з Вінниччини 
до Ровно, друга — розповідає біографію 
юного героя. Такий оригінальний виклад 
полегшує сприйняття документального 
матеріалу-, послідовно, крок за крэком 
бачиш, як розгорталися події, як муж пв характер Володі.

Автор показує свого героя в ото'іе-ші 
старших товаришів, які активно вплива
ли на становлення мого характеру. Це, 
насамперед, начальник штабу партизан
ського загону Мединськнй, заступник 
командира бригади Рибаченко. Володін 
оатько. легендарний партизан Калаиі’шк, 
ь’омандир бригади. Кондратюк.

Повість «Куди летиш, журавлику?« — 
перший великий прозовий твір Івана 
Валька. Написана вона майстерно.

Ф. ДРИГАИЛО.



У жовтня 19'M року

ДО ОТЧОЇ 
слявх

Напередодні свята комсомольці отри
мували листівки з райкому комсомолу. 
В них напис: «Запрошуємо Вас на рай
онний зліт учасників походу комсомоль
ців та молоді по місцях революційної, 
бойової та трудової слави радянського 
пароду, присвячений 50-річчю створення 
СРСР». І ще: «Девіз зльоту: «Пам’ятай 
й’ро тих, хто овіяний легендою».

,3 усіх сіл району юнаки та дівчата 
з'їдались в Новомиргород. Відбулася 
урочиста маніфестація учасників район
ного зльоту, в якій взяли участь пред
ставники від первинних комсомольських 
організацій. Вони вибороли це почесне 
Право своєю активною участю у патріо
тичному вихованні молоді, в поході по 
місцях слави своїх батьків. До юнаків і 
дівчат завітали ветерани війни і праці, 
знатні люди району.

... Вулицею Леніна урочисто крокують 
учасники зльоту. Над колонами — пра
пори, в руках у юних — букети живих 
квітів. Під час проходження святкової 
колони піонери та комсомольці несуть 
почесну вахту біля братських могил за
гиблих радянських воїнів.

Святкова колона прибуває до шнро-
і коекраииого кінотеатру «Мир» і зупиня

ється біля пам’ятника В. І. Леніну. 
Представники комсомольських органі
зацій кладуть до підніжжя пам'ятника 
квіти.

Потім учасники зльоту — молоді, ве
терани війни та праці йдуть до брат
ської могили радянських воїнів і пам’ят
ника, що височить при вході в міський 
парк. На граніт лягають гірлянди вічної 
слави з квітів.

І нараз урочисту тишу порушує ко- I манда: «Струнко!»
Секретар райкому комсомолу А. То- 

I машов зачитує текст рапорта комсомоли- 
І ціз і молоді. Він підкреслює, що похід 
І по місцях героїчних звершень радяп-

„молодий КОМУНАР"

ського народу став масовим патріотки« 
ним рухом. Різними формами військово* 
патріотичної роботи охоплено понад 
4500 юнаків та дівчат, створено 21 ку
ток бойової слави. Комсомольці та мо
лодь подають шефську допомогу інвалі
дам війни і праці, доглядають могили 
загиблих воїнів, встановлюють імена не
відомих героїв. 'Всесоюзний похід «До
рогами слави батьків» сприяє мобіліза
ції молоді на виконання ленінських за
повітів про захист соціалістичної Віт-

КЛЯТВУ
ДАЮТЬ СИНИ

чизни, підготовці юнаків до служби в 
Збройних Силах СРСР.

Рапорт приймає районний військовий 
комісар М. О. Челодюк.

Потім натхненно й піднесено звучать 
слова урочистої клятви юних иа вір
ність Комуністичній партії, радянському 
народові, справі великого Леніна. Текст 
клятви зачитує другий секретар райко
му комсомолу А. Маган.

Наступного дня юнаки І дівчата зіб
ралися на хвилюючу зустріч з ветерана
ми війни і праці. Повчальними і захоп
люючими були виступи і розповіді ак
тивних учасників Великої Вітчизняної 
війни Д. В. Страхова. О. О. Рудакова, 
С. А. Свистуна, В. П. Олійника та ін
ших.

Від імені учасників зльоту виступив 
допризовник комсомолець Юрій Цуцол. 
Він запевнив, що наша молодь успішно 
понесе далі естафету бойових і трудових 
звитяг радянського народу, що його ро
весники гідно продовжуватимуть справу 
своїх дідів та батьків, завжди готові до 
праці та оборони Радянської Батьків- 
(ЦШІІГ.

І. РСШАНЕНКО,
наш громадський кореспондент.

З стор

На Чернігівській му« 
зичній фабриці імен! Но- 
стишева освоєно випуск 
моделі піаніно «Україна». 
Своїми звуковими дани
ми і зовнішнім оформ
ленням інструмент не 
поступається перед кра
щими зарубіжними зраз
ками.

На фото; краща шлі
фувальниця комсомолка 
Галина Коваль.

Фото Ю. ОЛІЙНИКА. 
(Фотохроніка РАГАУ).

Фоііс нового приміщен
ня педагогічного інститу
ту в Ульяновську.

Фото Ю. ЄВСЮКОЗД.
АПН.

ПРИСВЯЧЕНО 
ЮВІЛЕЮ

Наступного року 
дянські люди широко 
відзначатимуть 50-рІччя
створення Союз/ Ра
дянських Соціалістичних 
Республік. Цій даті при
свячено чимало праць 
учених, письменник і о, 
митців. Деякі з ник вже 
може запропонувати чи
тачам бібліотека імені 
Шевченка. Нещодавно ми 
одержали книги з сус
пільно-політичної тема
тики, що присвячені цій 
даті. Серед них — оригі
нальний збірник, випу
щений видавництвом 
«Мысль». «Братерсько 
співробітництво радян
ських республік в госпо
дарському та культурно
му будівництві». Тут ви
світлюються ленінс Ь К І 
поинципи національної 
політики КПРС, спрямо
ваної на зміцнення друж
би співробітництва і вза
ємодопомоги народів 
СРСР, показано форми и 
напрями співробітництва 
радянських республік і 
їх дальший розвиток в 
боротьбі за побудову ко
мунізму.

Л. САВЧЕНКО.

[□ ЄДИНИЙ пролетарський 
® письменник М. Горь.сий 

говорив, що немає сили більш 
могутньої, ніж знання. Людина, 
озброєна знаннями, непере
можна.

Знання — це шлях до оволо
діння тими величезними багат
ствами природи, влада над 
якими робить людину нездо
ланною. Усвідомлення цього 
особливо важливе а епоху 
бурхливого розвитку науково- 
технічної революції, коли знан
ня стають неодмінною умовою 
плодотворного розвитку ду
ховних і матеріальних сил су
спільства, а отже, і створення 
матеріально-технічної бази ко
мунізму.

Вже весною 1918 року, тобто 
майже відразу після перемоги 
Великої Жовтневої соціалістич
ної резолюції, В. 1. Ленін у 
своїй праці «Чергові завдання 
Радянської влади» писаа: «Ми, 
партія більшовиків, Росію 
переконали. Ми Росію відвою
вали — у багатих для бідних, у 
експлуататорів для трудящих. 
Ми повинні тепер Росією уп
равляти... Це — найтрудніше 
завдання, бо справа йде про 
організацію по-ноаому най
глибших, економічних, основ 
життя десятків і десятків міль
йонів людей». 1 далі: «Учитися 
працювати — це завдання Ра
дянська влада повинна поста- 
аити в усьому його обсязі ле-
ред народом».

8 1920 році, на НІ всеросій
ському з’їзді номсомолу, Воло
димир Ілліч, визначаючи зав
дання спілки молоді, висунув 
вимогу учитися працювати, ян 
головну запоруку перемоги 
Країни Рад у господарському 
змаганні з капіталістичним сві
том. Постійно і систематично, в 
міру зміцнення Радянської вла
ди, В. І. Ленін есе наполегливі
ше вимагав від молоді підвищу
вати свої знання, вчитись при* 
цювати, управляти державою, 
будувати нове суспільство, щоо 
перемагати в майбутніх битвах. 
«Без роботи, без боротьби, - 
твердив Володимир ІЛЛІЧ, 
книжне знання комунізму... w 
чогісінько не варте...» 
злиття теорії і прантини o’40/1®* 
вив ленінський занлин <,ач*™’я 
комунізму*. І молодь училасо. 
Училась, штурмуючи Перекоп і 
піднімаючись на 
риштування Волхова, ДніДР^ 
су, Магнітки. Училась, стояти 
Стіною під Сталінградом і Д 
носячи прапор перемоги 
рейхстагом. Училась, відбудо 
зуючи зруйновані ^AfJtfVoo- 
Міста і села і вирощуючи вро^ 
Жай на віками незайманій <а 
закстаисьиій цілині. w 

опановує науку і сьогодні, по
казуючи зразки натхненної пра
ці в освоєнні нафтових багатств 
Тюмені й тЯамгишлаку, на бу
дівництві Таймирського газо
проводу, на великих комсомоль
ських і ударних будовах Сибіру 
та Далекого Сходу.

Трудящі Країни Рад лікзіду- 
вали неписьменність, здійснили 
культурну революцію і продов
жують свій похід за знання, а 
промова В. і. Леніна на III Все
російському з’їзді комсомолу, 
де він закликав молодь у цей 
похід, стала найважливішим 
документом партії з справі 
виховання будівників комуніз
му. Цю промову видавали 476 

ЗНАННЯ- 
ЦЕ НАМ ПОТРІБНО
разів 75 мовами світу. Вира
жені в «ій ідеї є основою на
вчання і виховання всіх трудя
щих, безсмертною життєвою 
заповіддю для мільйонів про
гресивних людей світу.

В наш час, коли різко зро
стає пріоритет знань, коли 
наше суспільство дедалі більше 
прагне до повного розкриття 
творчого потенціалу кожної 
людини і виховання з ній висо
кої ідейної переконаності і від
повідальності перед колекти
вом, промова 8. І. Леніна на 
III з’їзді комсомолу сприймає
ться як документ актуального 
сучасного звучання. Це пояс
нюється тим, що вона містить 
величезну програму дій і вчить 
найширші кола населення, як 
працювати по-комуністичному.

Запровадження наукової ор
ганізації праці з практику всіх 
трудівників молодої Радянської 
країни Володимир Ілліч вважав 
найбільш важливою і конкрет
ною умовою для розвитку 
наукового прогресу.

Народному господарству по
трібний такий тип працівника, 
який поряд з глибокою загаль
ноосвітньою підготовкою мав 
би і широкі політехнічні знання 
і трудові навички. Готувати 
спеціаліста, що може виконува
ти різноманітні види як розумо

вої, так і фізичної праці, — 
соціальне завдання нашого 
суспільства, У цьому плачі 
особливо актуальною стає під
готовка масових робітничий 
кадрів.

Нині у нас продовжує діяти 
створена ще в 1940 році систе
ма підготовки державних тру
дових резервів.

За ЗО рсків школи трудових 
резервів закінчили понад 23 
мільйони чоловік. Серед них: 
тричі Герой Радянського Союзу 
О. ПокришкІн, сталевар, депу
тат Верховної Ради СРСР 
В. Клюев, перший космонавт 
Ю. Гагарін, лауреат Ленінської 
премії 8. Церетелл), доктор тех
нічних наук С. Мигиренно і ти
сячі інших людей праці. Тільки 

за роки восьмої п’ятирічки у 
системі професійно-техніч 1ИХ 
шкіл підготовлено 6 мільйонів 
кваліфікованих молодих робіт
ників. Це найбільш масова 
система підготовки кадрів, пні 
поповнюють робітничий клас 
нраїни.

Відповідно до Постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
2 квітня 1969 року Nj 240 «Про 
заходи по дальшому поліпшен
ню підготовки кваліфікоз.и-іх 
робітників в учбових закладах 
системи професійно-технічної 
освіти» випускнини професійно- 
технічних закладів, крім робіт
ничої кваліфікації, дістають 
тепер освіту в обсязі середньої 
школи. Ця постанова зумовлена 
життям. Тан, дослідження пока
зали, що наладчики сучасних 
металорізальних верстатів, апа
ратники хімічного виробництва, 
машиністи, сталезари та інші 
кваліфіковані робітники витра
чають більш як половину свого 
робочого часу на контроль, 
регулювання, аналітичний роз
рахунок, тобто на функції пере
важно розумової пваці. Успішне 
здійснення такої діяльності ПЄ- 
редбачзє не тільки задовільні 
знання з певних технічних ди
сциплін, але й підготовку з ма
тематики, фізини, хімії в обсязі 
не нижче середньої ШКОЛИ. Це 
важливий крон у розвитку як 
професійної освіти, там і в під
вищенні загальної культури 
учнів професійно-технічних 
шкіл.

Система трудових резервів — 
не єдине джерело підготовки 
робітничих надріз. Вона готує 
не більш ян 60 процентів їх 
складу, решта поповнення йде 
за рахунок інших, правда, менш., 
досконалих і ефективних форм 
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навчання, в тому числі індиві
дуальної підготовки на вироб
ництві.

Готувати тільки спеціаліста 
певного розряду, як ми говори
ли вище, нині вжо не раціо
нально. Мова йде про те, щоб 
разом з професією дати тим, 
хто навчається, загальні знан
ня в галузі економіки виробни
цтва, праці і безпосередньо тієї 
справи, якою людина займати
меться. Вважається, що поряд 
з системою технічного навчан
ня треба впровадити обов'язко
вий технічний мінімум. Адже 
тепер без знання економіки 
неможливо забезпечити резуль
тативну господарську діяль
ність, добитися максимальної 
ефективності суспільного ви
робництва.

Перший ступінь навчачня — 
оволодіння техмінімумом або 
професійною майстерністю. Піс
ля закінчення цього етапу слу
хачі школи одержують диплом 
на право працювати в певних 
галузях народного господарства 
і звання «майстер золоті 
руки».

Другий ступінь — оволодій ІЯ 
економічним мінімумом. Тут по
винна бути засвоєна загальна 
програма-мінімум з економіки 
і, зокрема, того її розділу, що 
безпосередньо стосується спе
цифіки виробництва або галузі, 
де організовано навчання.

І, зрештою, третій ступі іь 
навчання — організаційний мі
німум. Це досить конкретна га
лузь науки,_ але, на жал«, ми 
приділяємо їй недостатньо ува
ги. Навчальна програма з орга
нізаційного мінімуму повинна 
передбачати засвоєння теооії й 
практики організації праці, 
управління, обладнання робочо
го місця та Ін.

Школа майстерності — по
няття соціальне. Воно виходить 
далеко за межі вдосконалення 
професії. У нас існують дичас
тії сталеварів, кораблебудівни
ків, хліборобів І лікарів, нозалів 
і машинобудівників, де «секре
ти» ремесла передаються з 
роду в рід як фамільні цінності, 
їх традиції слід було б розли
вати у всіх виробничих осеред
ках нашого суспільства.

З точки зору майстерності ви
щого класу цікаве явище оста :- 
нього часу — організація кон
курсів за професіями. Однак не 
тільки співаків і музинантів, а 
й трактористів, зв’язківців, ку

лінарів і працівників прилавка. 
Ці коннурси, як змагання з осо
бистої майстерності, слід поши
рювати, залучаючи до учасгі а 
них не лише учнів, але й їх 
наставників.

Говорячи про різні форми 
навчання, слід зупинитись на 
п’ятирічці всеобучу, як на ціл
ком новому його виді. Це за
гальний науково обгрунтований 
і матеріально забезпечений 
план навчання робітників, роз
рахований на п’ятирічку.

П’ятирічки всеобучу запро
ваджено на підприємствах Хар
кова, Херсона, Закаопагсь тої 
області Української PCP та в 
інших республіках. Під час 
складання навчальної програ
ми всеобучу на підприємстві, 
будові або в організації беруть 
до уваги освіту ножного робіт
ника, потім, залежно від пдео- 
жаних даних, створюють у пер
шу чергу групу для тих. хто 
не має закінченої сеоедтьої 
освіти і оживають заходів, щоб 
вони її дістали. Для працівників 
з повною сеоедньою освітою 
планується одержання вищої 
спеціальної освіти, а для інже
нерно-технічного персонал/ — 
підвищення кваліфікації з оід- 
рядженнями. коли це потрібно, 
до іншого міста. Звичайно, при 
складанні п’ятирічки всеобуч/ 
враховують потребу о нових 
професіях, які найближчим ча
сом можуть стати необхідними 
для даного підприємства а 
зв’язку з освоєнням нової ге<- 
ніки чи технології.

Розвиток народного госпо
дарства вимагає постійного і 
цілеспрямованого підвищення 
загальноосвітнього і технічного 
рівня робітничих та інженеон:»- 
технічних кадрів. Науково-тех
нічний прогрес, його масштаби 
і темпи залежать від якості їх 
підготовки, загальної культури 
і технічної грамотності. Все це 
нерозривно пов'язане з даль
шим удосконаленням вищої та 
середньої спеціальної школи. 
Першочерговим її завданням 
на нинішньому етапі розвитку 
нашої держави є підвищення 
якості підготовки спеціалістів. 
Вони повинні бути озброєні 
марксистсько-ленінською тео
рією, володіти знаннями на 
різні . найновіших досягнень 
науки і техніки, мати необхіану 
економічну підготовку і вміти 
кваліфіковано розз’язувати зав
дання науково-технічного про
гресу, наукової організації 
пращ й управління виробни
цтвом.

І. елєпов,
докюр економічних наук.

ЖЙІІИ *► >•«
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ЛЕГКА 
АТЛЕТИКА

ПЛАНКА 
ПІДНІМАЄТЬСЯ 
ВИЩЕ

Прикрасою першого 
дня легкоатлетичних зма<- 
гань (колективи фізкуль
тури вищих учбових за
кладів та спортивних 
клубів), які проводилися 
у залік VI міської спар
такіади Кіровограда, ста
лії поєдинки чоловіків з 
стрибків у висоту. В на
пруженій боротьбі пере
міг Василь Стецюк (СК 
«Зірка»), який на од ш 
сантиметр поліпшив ре
корд області, подолавіщі 
з другої спроби планку 
на висоті 2 метри 3 сан
тиметри. Він вперше 
виконав норму кандида
та в майстри споргу. 
Спортсмен намагався 
штурмувати планку на 
висоті 2 метри 8 санти
метрів — рубіж майстра 
спорту — але ця висота 
виявилась для нього не
досяжною.

Переважну більшість 
призових місць вибороли 
спортсмени факультету 
фізичного виховання Кі
ровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна, які набра
ли 95 очок і перемогли й 
командному заліку. В цій 
команді слід відзначити 
Володимира Гриня — 
чемпіона з бігу на 200 і 
400 метрів, Катерину За
сланець — чемпіонку в 
стрибках у висоту та з 
бігу на 100 метрів з бар’є
рами, Валерія Мурза <а 
(біг на 100 метрів), Ма
рію Мокроскоп (ядро).

Друге командне місце 
вибороли спортсмени СК 
-Зірка» (60 очок), тре
тє — спортсмени Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування (18 очок).

Паралельно відбулися 
III республіканські заоч
ні змагання з легкої ат
летики серед юнаків І 
дівчат молодшого 1 стар
шого віку. Тут успішно 
виступила учениця Кіро- 
воградського будівельно
го технікуму Вікторія 
Драган, яка на стомет
рівці встановила новий 
рекорд області для дів
чат — 12,3 секунди.

Приємним сюрпризом 
був успіх юних спарга- 
ківців (раніше це товари
ство часто критикували 
зй недостатній розвиток 
легкої атлетики). Цього 
разу на найвищу сходин
ку п’єдесталу пошані 
піднялися ■ спартакіаді 
Олександр Зозенко, Олек
сандр Токарев, Олег Ігу- 
іненцев, Галина Шев
ченко.

Ю. ЛІВАЩНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На знімках: реісорд- 
9М'ён області з стрибків 
у висоту В. Стецюн; ядро 
штбвхає студентка чед- 
ійституту Марія Мокро- 
сноп.

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

ОЛЕКСІЯ
НОВИКОВА

Т1В? 1 ПІІІІ.ІЮШІ Спортивна біографія Олексія 
/А“-*-* Новнкова почалася з того

пам’ятного дня 1961 року, ко
ли студент першого курсу Кіро
воградського філіалу Харків
ського політехнічного інституту 
вперше прийшов до аероклубу, 
Ного наставником буь Анато

лій Петрович Труфанов. Перший політ захопив хлопця, 
Маневруючи в небі, він ніби ночував себе птахом, 3 висоти 
польоту дивився на землю, яка набила квадратами полів, 
смугами лісів і доріг, а хатини були немовби казкові. Але 
згодом Олексій зрозумів, що- на .планері вище не піднімешся, 
1 тому через два роки перейшов- на літак, поєднуючи занят
тя в інституті і тренування в аероклубі.

Ось вже є Другий спортивний розряд, потім — перший.
Після закінчення інституту Олексія працює інженером; 

конструктором у відділі головного технолога заводу -Червона 
зірка», продовжує підвищувати свою спортивну майстерність.

На республіканських' змаганнях' в Донецьку у 1968 році він 
у двох вправах виконує майстепЛкнй норматив, і лише зрив 
у третій не дозволив йому здобути почесне звання. Але хлоп
ця це не засмутило. Він знову наполегливо тренується. 
Невдовзі на республіканських змаганнях у Києві він виконує 
майстерськнй норматив і завойовує дев’яте місце. .

Олексія запрошують працювати до Кіровоградського авіа- 
споргивного клубу,

В першу його групу прийшло багато жінок, і тому молодо
му тренеру треба було з перших кроків виховувати у своїх 
курсантів сміливість, вміння блискавично орієнтуватися в 
найскладнішій обстановці, а головне — найдохідливішс піднес
ти теоретичний матеріал. І заняття проходили цікаво. Кур
санти добре засвоювали програму. Надія Недвига, Олена 
Глушенко виконали незабаром третій спортивний розряд. 
А Катерина Гончар — перший.

Та й сам інструктор підвищує свої теоретичні і практичні 
звання. І до диплома інженера приєднаний ще й 
диплом льотчика-інструктора.,.

м. Кіровоград.

г. ТОЛОК,
наш громадський кореспондент.

ІШЖМІ
.А ЦЩІІІітЦГ

Кольорове телебачення для 
дітей. «Приходь, казко». 
(М). 10.45 — Кольорове те
лебачення. Художній фільм 
«Черсоні вітрила». (М).

а ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 7 ЖОВТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 
— Новини. (М). 10.15 —

12.10 — Телевісті. (К).
16.50 — «Працею звели іе-
ні». (Ужгород). 17.05
«Світ соціалізму». (М).
17.40 — Телевісті. (К).
18.00 — Мультфільм « Бум
і Пірамідон». (К). 18.10 —
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і|ОЩ НЕ вщухав усю ніч. І ранком мокрими прс- 
зорими нісьми він стукає у вікна, навіваючи 

нудьгу і сон. А з кухні так смачно пахне улюблени
ми пиріжками з капустою...

Дівчинка на хвилинну замислюється, потім рішу
че бере в руки спортивну сумку.

— Донечко, куди ж це ти? Дивись, дощ який ллє. 
Сиділа б ти краще вдома. Сьогодні ж неділя...

— Я обов'язково повинна бути на тренуванні, 
мамо. Інакше Юзеф Юзефович буде - незадоволення 
мною...

І дівчинка штовхає двері...
* Ж *

Ні, ніколи не жалкував Юзеф Толчинський, що 
обрав собі неспокійну і нлопітну професію тренера. 
Фанатично закоханий у спортивну гімнастику, він 
дуже хотів, 
щоб хл о П- 
чаки та дів
чата теж 
займали с ь 
цим прек
расним ви
дом спорту, 
зміцнювал и 
за допомо
гою фізич
них вправ
м’язи волю, характер.

Не з пустими руками прийшов до своїх вихован
ців тренер. За плечима — факультет фізичного ви
ховання педінституту, чималий стаж виступів на 
гімнастичному помості в змаганнях різного рангу і, 
ян підтвердження зрілості й майстерності, — сріб
лястий значок майстра спорту СРСР.

Який хлопчик не мріє стати дужим? Гімнастика — 
чудодіючий вид спорту для перетворення в реаль
ність дитячих мрій. Однак багатьом гімнастичні 
вправи здавались дуже складними і непривабливи
ми, а шлях до спортивної слави — довгим, як сам 
степ. От лнби футбол... Футбол?

— Хлопці, у вівторок перед тренуванням буде 
двадцятихвилинка гра в футбол...

Дитяче «ура» на деякий час виповнило зал.
І назавтра він, такий великий і дужий, бігав з 

п’ятикласниками за м’ячем.
А що робити? Доводилось йти на взаємні поступ

ки.
|| ОСТУПОВО приходив досвід, з’являлась упевне- 

ність. Кілька років Ю. Ю. Толчинський був тре
нером з спортивної гімнастики в СК «Зірка». Працю
вав захоплено. Вже і в збірній області його учні, і 
з підготовкою розрядників усе гаразд.

Так у дитячо-юнацькій спортивній школі міськвно 
з’явився новий тренер з спортивної гімнастики 
Ю. Ю. Юлчинсьний.

Робота на «два фронти» забирала багато часу. 
Довелось відмовитись від улюбленої рибалки... Та 
коли вперше після одужування Валентина Йосипів
на прийшла до залу, вона не пізнала своїх вихова
нок. Прогрес був разючим!

— Юзеф, ти геній! — вражена, тільки й спромог
лася вимовити вона.

А «геній» стояв поруч брусів і зніяковіло посмі
хався.

Тан, вже тоді він знав, що саме в жіночій гімнасти
ці він знайде себе ян тренера, що саме з цих гнуч
ких грацій він спроможеться «виліпити» все, на що 
здібний.

Нові
старти

Нещодавно в Белграді 
було проведено жереб
кування слідуючих пар 
в розиграші європей
ських кубків для радян
ських команд: ЦСКА, 
яка змагається за Кубок 
європейських чемпіонів, 
у ’/8 фіналу зустрінеться 
з футболістами «Стан- 
дарда» із бельгійського 
міста Льєж; динамівці 
Москви в !/8 фінала тур
ніру за Кубок володарів 
кубків зіграють з ту
рецьким клубом «Ески- 
шахирспор»; а столичні 
спартаківці в Vir, Р°зи- 
грашу Кубка УЕФА бу
дуть грати з футболіста
ми португальської «Ві- 
торії».

Ці зустрічі відбудуться 
20 жовтня і 3 листопада.

Кольорове телебачення для 
дітей. Мультфільм. (М). 
18.30 — Ленінський уні
верситет мільйонів. (М). 
19.00 — «Кіровоградські
обжинни». (Кіровоград на 
республіканське телеба
чення). 19.45 — Чемпіонат 
СРСР з хокея. СКА (Ленін
град) — «Спартак» (М). 
21.15 — Програма «Час». 
(М). 21.45 — Телефільм

Для перетворення в життя наміру йому потрібні 
були, нрім усього, зручні умови для тренувань. А 
спортивна база шноли. відверто кажучи, не мала їх. 
І потім — діти... Чи простять хлопчики йому «зраду-»/ 

Сумніви, роздуми, яким немає кінця... ■
Однан серцем він уже був у спортивній школі, 

там, де кожна його поява зустрічалась таким сяй
вом дитячих очей...

І вибір було зроблено.
Тренер з головою поринув у роботу. Разом з хо

реографом А. Коротковим та акомпаніатором 
Е. Козлітіною він перш за все, взявся за модерніза
цію вільних вправ. Невиразна музика, нелогічність 
побудови елементів їх зв’язок, нечітке виконання--, 
все це засмучувало, різало око навіть дилетанту. А 
як же суддям? Хотілось в залі дивитись на що зав
годно, тільки не на гімнастичний килим. Як наслі
док — невисокі оцінки, втрата дорогоцінних балів, 
балів, яні вирішують усе. А раз так... І закипіла 
робота. , ’

На першості області в березні 1970 року вільні 
вправи вихованок тренера ТолчинськоґЬ справили на 
глядачів та суддів неабияне враження. Ми _ наче 
заново побачили гімнасток, побачили, — і внраи вра
зились. - - . . ’ ■ ' —г‘.

Динаміка рухів на килимі, чистота виконання най
складніших елементів, ечудовий музичний супровід 
вправ рознрили перед нами великі потенційні мож
ливості Наді і Люди Шумихіних, Тані і Наташі Ка- 
лінічевих, Тані Компанієць, Тамари Нінітенко... і 

Опанувавши п’єдестал пошани в області, гімнастик 
тренера Ю. Голчинсьного примусили «поважати» 
себе і на республіканських змаганнях школярів.

■ Успішні виступи ЮНИХ'" спортсменок в Донецьку, 
Одесі, Львові і Івано-Франнівсьну принесли заслу
жену шану тренеру-нбватору Ю. Толчинському. Но
го характеризувало творче ставлення до справи, 
постійний пошук, неабияка працездатність, щира 

; любов до своїх вихованок. Він поринає в кожну 
дрібницю, цікавиться навчанням у шнолі, станом 
справ у сім’ї. Вій хоче -знати, які книжки читають 
учні; чи вчасно лягають спати, що було на сніда
нок... Вимогливий до своїх вихованон, він завжди 
залишається для них старшим товаришем, вели
ким, щирим другом.

Іде час. Мужніють юні гімнастни. У збірній команді 
школярів УРСР прописалась Таня Калінічева. Це 
вона в гурті юніорів УРСР виїжджала до Уфи на V 
Спартакіаду народів СРСР і посіла там одинадцяте 
місце. Вже виконали норму майстра спорту СРСЬ 
Тамара Нікітенно« та -Таня Калінічева. .Незабаром 
почесна відзнака буде на грудях Люди Шумихіноі...

Та тренер не заспокоюється на досягнутому. За
раз його непокоїть проблема під-отовки резерву, 
підготовка гідної зміни вже випробуваним бійцям.;.

Ні, ніколи не жалкує Юзеф Толчинський, що став 
тренером.

♦ » #
.... Тому і штовхає маленька дівчинка двері с дощ. 

Вона поспішає на тренування, вона .поспішає до 
людини, яка обережно візьме її за руку і введе в 
прекрасний, неповторний світ спорту, світ, який на
че казка, який кращий за казку...

В. СУРЖАН, 
завуч ДЮСШ № І-

м. Кіровоград.

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКАЧЕМПІОНКАЗБЕРІГАЄ ТИТУЛ
Три дні в спортивному залі 

заводу тракторних гідроагрега
тів тривали змагання з худож
ньої гімнастики в залік спарта
кіади факультетів фізичного 
виховання педагогічних вузів 
Міністерства освіти УРСР.

Перше місце зайняла коман
да Харківського педінституту, 
на другому — студентки Зам
ріюся, на третьому — кірово
градські спортсмени, які в сумі 
набрали більше балів, чіж 
студенти Запоріжжя. Однак в 
залік йшли вісім найкращих 
результатів. Із Запоріжжя ви
щий рубіж взяли три спорт
сменки, а у кіровоградців лише 
дві. Це і визначило другого 
призера змагання.

Абсолютною чемпіонкою спар
такіади знову стала студент
ка Харківського педінституту 
О. Спуре, на другому місці її 
подруга по команді Н. Смета і- 
кіна і на третьому—Кіровоград, 
ка Людмила Шерстюк.

В. ГРИГОРАШ.
м. Кіровоград.

На знімку: призерки змага ть 
Н. Сметанкіна, О. Спуре, Л. Шеп- 
стюк. н

«Весняний дощ». (М). 21.55
— «Золота нота». Концерт. 
(НДР). 23.00 — Телевісті. 
(К).

ДРУГА ПРОГРАМА'. 17.35
— Для школярів. «Чи
тай — місто». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — Теле- 
вистава «Голос». (К). 19.00
— Художній фільм «Чорна 
пантера». (К). 20.30 — «На 
добраніч, діти!» (К).

316050 ГСП. Кіровоград, 50, аул. Луначарського, 36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листі© і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

П’ЯТНИЦЯ, 8 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА.'■.10.05
— Новини. (М).' 10.15 <- 
Для дітей телефільм «Чу
дові сходинки». (М).. 10.45
— Кольорове телебачення.
Художній фільм «Як вийти 
заміж 1 за короля».- (М). 
11.55 — Телевісті. (К).
16.50 — «Майстер «золоті 
руки». (Донецьк). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — -Уро
чисте закриття Дній ра
дянської науки на Кірозо- 
градщині. (Кіровоград). 
І9.30 — Чемпіонат СРСР з 
футбола «Динамо» (М). — 
^Динамо» (Тбілісі). 21.15 — 
Програма «Час». (М).- 21.45
— Кольорове телебачення. 
Телевізійний театр мініа
тюр «13 стільців». (М). 22.55

Кольорове телебачення 
24Ж’Я^^елеКв'ЇЖР(К>. (М’:

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
— Hodhhh. (М). 17.10 —
Длл школярів «Спортивна 

- юність». (М). 17.40 - «Сто2
ПП ППП /гаїQo про село». (М). 18.00 —" 
Новини. (М). 18.10 - «То
вариш пісня». (МІ 19 00 -і- 
М.*стсЧьний альманах «Па
літра». (Львів). 19.30— Теі 
Жооо 08 зауах~..онеан>И 
нопіл»? ~ Українське 
«Шля5 Ве телебач єни я; 
«Шлях у мистецтво». (К)!

БК 01232. Індекс 61197.
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