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Старанно доглядав 19 корів І домагається їх високої продуктивності доярка колгоспу г Більшовик» Компаніївського 
району Світлана Громова, в числі інших кращих виробничників її обпали депутатом Полтавської сільської Ради депутатів 
трудящих. Комсомолка ставиться до свого громадського обов’язку з иеменшою ретельністю, аніж працює на фермі.

Сьогодні в Кіровограді відбудеться 
урочисте засідання обласного і мі
ського комітетів ЛКСМУ, присвячене 
50-річчю Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені Володимира Ілліча 
Леніна.

На фото: Світлана ГРОМОВА, 
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

Я познайомилась з нею на районному зльоті піонерів, при« 
свяченому 48 річниці піонерської організації імені В. 1. Ле
ніна, В колоні, святково прикрашеній квітами, прапорами« 
йшла дівчина з піонерським галстуком па грудях. Вся ува
га піонерів була прикута до неї. «Раз — два», — виїукува* 
та вона, — «три — чотири», — вторили їй малюки слова стро
йової примовки. Тоді Галя була загоновою вожатт.ю в 4 
класі. Піонери ділилися з нею своїми новинами, радощами. 
Жодне свято не проходило без неї. На збір загону і н* 
працю — скрізь вела їх Галя.

Тепер Галя вже навчається в 10 класі Новгородкіаської
) ''середньої школи, а з піонерами пе розлучається. Четвертий 

рік прзцюв вони за
гоновою вожатою а 
6 Б класі, її загін 
носить ім’я космонав
та Юрія Гагаріна. 
З головою ради за
гону Любою Брейг- 
крец вона радиться 
про чергові збори за
гону. райки, конфе
ренції.

Для піонерів ста
ла вона найближ
чим другом 1 порад
ником. Усіма своїми 
радощами і тривога
ми діляться хлопчики 

неї за допомогою і по-

ЗАГОНОВА
ВОЖАТА

ПРОЛЕТАРІ ІЗСіТ. КРАПІ. ЕДНАПТЕСЯІ

й дівчатка з Галею, звергаються до_______________  _
[радою, тому що зиають — нона ніколи не залишиться бай- 
ідужою, ніколи не відмовить..,

Розв’язати важку задачу, обговорити цікаву книжку, під
готуватися до чергового свята, збору загону — у всьому їм 
допоможе «наша Галя». А ще подивитися цікавий кіно
фільм, спортивні змагання, вирушити в екскурсію... Важко 
перелічити всі справи піонерів. І завжди їх захоплює во
жата.

Провсла вона вечір веселих І винахідливих з б А класоме 
присвячений Міжнародному жіночому дню, «Вогник», збір 
загону до дня Радянської Армії, та до дня Перемоги, на 
який вони запросили ветеранів війни бзтьків учнів Дяченка 
і Крижанівського.

На перерві Галину ножна побачити біля своїх малюків. 
Піонерські 1грн, танці — улюблене заняття підлітків. Коли 
Галина говорить про своїх вихованців, на обличчі в неї з’яв
ляється усмішка. Вона вже звикла до них І не уявляє себе 
без галасливої дітвори.

Особливо люблять слухати піонери оповідання, вірші у 
майстерному виконанні своєї вожатої.

«Зараз ми готуємося до святкування славного 50-річчп», -ч 
говорить вона.

Рік видання ХП5 
№ 58 (1538).
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Впевнено крокує маршем «Завжди напоготові» піонер
ський загін імені Юрія Гагаріна і його веде вперед загонова 
вожата Галя Шаповалова. Незабаром розпрощається вона 
з школою, з виробничою бригадою, яку очолює, з своїм піо
нерським загоном. Мрія Галини — стати педагогом.

Л. ЛАНОВА, 
завідуюча відділом шкільної молоді та піоне
рі! Новгородці вського РК ЛКСМУ,

ЦЕ МОЖНА не відзначити та- 
ЇІ ку, порівняно нову форму 

комсомольської самодіяльності, 
— говорив на Всесоюзному зльо
ті студентів Л. І. Брежнєв, — як 
студентські будівельні загони. 
Це така форма виявлення і мобі
лізації енергії студентства, його 
активності, яка, по-мосму, цілком 
відповідає і потребам нашого ча
су, і запитам самої молоді».

Дійсно, 
впевнено 
местр». 
проводжають 
ків на будівництво важливих ком
сомольських ударних будов, сіль« 
ськогосподарських об'єктів, про
мислових підприємств, шкіл 
тощо.

Сьогодні о комітетах комсомолу на
вчальних закладів знову ведеться під
готовка і формування студентських бу
дівельних загонів. В більшості випад
ків цифра, бажаючих одягти спецівку 
будівельника значно перевищує запла
новану кількість студзагонівців. І цо 
зрозуміло: п студентських будівельних 
загонах молодь випробовує свої сили, 
проходить школу гартування І пе ли
ше фізичного, але 
тут найг.Ідчутніше 
нашої комсомоли, 
внести свою працю 
дев’ятої п'ятирічки. І робота студентів 
завжди відзначається високою оргапі- 
зованістю, проводиться якісно і на со
вість, а об’єкти здаються о щільні 
строки.

Якщо підрахувати в цифрах ту 
допомогу, яку щоліта надають 
студентські будівельні загони, то 
стане зрозумілим зелике значен
ня цієї форми для всього народ
ного господа,остаа країни.

Отже, цифри. Минулого року 
до студентських будівельних за
гонів області комітетами комсо
молу вузів та технікумів було за
лучено 940 чоловік. Маршрути 
їх пролягали до Тюменської, Ку
станайської, Херсонської та Крим
ської областей. Працювали заго-

я

у студентське життя 
увійшов «третій се- 

Щорічно вузи країни 
своїх представни-

й духовного. Саме 
високе стремління 

юнаків і дівчат 
у виконання планів

ни і в нашій області. Ними осво
єно 1 мільйон 946 тисяч карбо- 
занців капіталовкладень.

Будівельні загони Кіровоград- 
щини взяли участь у будівництві 
4 сільських шкіл, дитячої спортив
ної школи, безкоштовно підре
монтували і підготували до на
вчального року 18 шкільних при
міщень, передали шкільним та 
сільським бібліотекам 2445 прн-

до
«ТРЕТЬОГО
СЕМЕСТРУ»
ГОТОВІ!

мірників художньої, наукоззї та 
політичної літератури.

Студенти — це майбутні спеці
алісти з різних галузей народно
го господарства, культури, осві
ти. Тож, крім всього, на місцях 
робіт, ними провадились значні 
політико-виховні, культурно-ма- 
сові заходи.

Члени студентських будівельник за
гонів вважають своїм обов’язком бра
ти шефство над важковиховувлними 
дітьми. В 1971 році у 12 загонах пра
цювало 23 підлітків. Контакт зі стар
шими товаришами, дні спільної праці 
залишають в серцях добрий слід, ма
ють певний виховний вплив. Особливо 
плідна виховна робота з підлітками 
проводилась в загонах Інституту сіль
ськогосподарського машинобудування

«Промінь-71» та «Юність», в загоні 
педагогічного Інституту «Ровесник».

Нещодавно в Донецьку відбув
ся республіканський зональний 
семінар керівників студентських 
будівельних загонів України. Ос
новне питання, яке стояло а цен
трі уваги — підготовка до «тре
тього семестру» 1972 року.

Обласний штаб уже провів 
значну роботу по організації та 
формуванню студентських буді
вельних загонів. Кампанія скла
дання трудових договорів уже 
закінчена. Об'єкти будівництва 
визначені і доведені до відома 
вузівських штабів та команди
рів лінійних загонів, робота по 
формуванню загонів — а завер
шальній стадії, В цьому році 820 
чоловік аідправляється влітку на 
будівельні майданчики області, 
50 з них виїдуть у Тюменську, 
200 чоловік — у Кримську обла
сті.

Планується силами будівельних за
гонів почати будівництво учбового кор
пусу Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудування, 
гуртожитків машинобудівного техніку
му та технікуму механізації сільсько
го господарства, будівництво 4-х шкіл 
та інших промислових і сільськогоспо
дарських об’єктів.

В березні розпочалися занят
тя з учбовому комбінаті тресту 

— -• школі 
сільського будівництва,

«Кіровоградпромбуд» і в 
майстрів ____ ___
Тут члени студентських" будівель
них загонів опановують новою 
для себе спеціальністю.

Вузівські штаби студзагонів ве
дуть активну роботу щодо ство
рення агіткультбригад, лектор
ських груп тощо.

Попереду трудовий «третій се
местр». | студенти зустрічають 
його у всеозброєнні.

В. РОМАНОВ,
комісар обласного студент
ського будівельного затону.

І і
і ■ П ІД ЧАС перерви поспішають п'ятикласники Новоукраїн- 
і і ’• ської СШ № 7 о піонерську кімнату, оточують старшу 
1-і вожату, — починаються щоденні піонерські турботи. Як на 
і як, а їх у загоні Імені Лари Міхіенко чимало. І вони для 
і 'п’ятикласників не обтяжливі. Навпаки — кожен щоденно

■ пропонує щось нове, цікаве, акт ке терпиться дочекатися 
І • закінчення уроків, щоб взятися за їх виконання.

Ось, наприклад, підготували і провели збори затону на 
; І теми: «На захист миру вставайте люди», «Школяреві на 

згадку». А скільки розмов було після концертів, які піоне
ри дали разом з першокласниками, своїми підшефними. Вив
чення біографії В. і. Леніна, зустріч з бригадою двічі Ге
роя Соціалістичної Праці О. В. Гіталова, екскурсії... Ціка
во живуть піонери загону, тому н присвоїли йому звання 
правофлангового.

На 
шуть

фого внизу: Піонери загону імені Ларн Міхієнко нн- 
листа своїм польським друзям. Новин — дуже багато«

Фото М. Чайконського,
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ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА

БРИГАДИР
З КЛИНОВОЇ

ИШИКУВАЛИСЬ рядами трактори. Йшли 
останні приготування до весняної сівби. До 

гурту механізаторів наближався стрункий і, од- 
далік помітно, вродливий юнак. Непокірні кучері 
вибивалися з-під ушанки, очі видавали допитли
вість.

—- Мабуть, з району хтось. Перевіряти готов
ність техніки, — почулось припущення. Підійшов 
новоприбулий, привітався з усіма за руку.

— ТерснтІЯ Сергійович Кагляк, — відрекомендувався 
він. — Бригадиром тракторної бригади призначили до 
вас,

— Бригадиром, то й бригадиром, — 
тракторист і з-під лоба ще раз пильно 
Звідки ж родом будеш?

— З села Клинової Голооапівського 
Кіровогридський технікум механізації 
дарства. Комуніст. Батько — механізатор. Мати — кол
госпниця. ІЦе запитання будуть?

— Ясно. — Всі дружно засміялися.
«Чи справлюсь? — непокоїла думка бригади

ра. — Вони он які. Ун.е зі стажем, з досвідом. 
А я?..»

Почалися дні напруженої праці. Бригадир був 
завжди там, де найважче. Нерідко доводилося 
й ночувати в будинку механізатора. Це коли під
ганяли строки посівної чи косовиці. Тоді бригад
ний стан замінював домівку не на день або два. 
Пильнуй тільки, бригадире, щоб люди на місцях 
були, щоб машини вчасно в поле вийшли...

Організаторські здібності молодого комуніста 
Т. Кагляка були відзначені на партійних зборах. 
А комсомольці одностайно вирішили, що йому 
бути секретарем комсомольської організації. 
Так бригадир тракторної бригади стаа одночасно 
і ватажком сільської комсомоли.

Турбот побільшало. Вирішив почати з органі
зації дозвілля молоді. Пожвавилась робота в Бу
динку культури: проводились молодіжні вечори 
відпочинку, «вогники». Учасники гуртків худож
ньої самодіяльності часто виступають з концер
тами перед односельчанами.

•-> Хлопці, підемо ця концерт? Пані Сергійович в 
п’єсі виконує роль чекіста, — таке запрошення охочих 
збирав чимало.

— 1 коли він встигає псе робити? — дивується ніби спм 
ДО себ© хтось полос, •- молодий же ще, всього двад
цять три роки.

<”< Любить СВОЮ роботі’. Ось що основне. Людей лю
бить. То й люди до нього горнуться, — звучить у від
повідь.

ДРУГИЙ РІК працю« Терентій а колгоспі 
їм, Карпа Маркса бригадиром тракторної 

бригади і секретарем комсомольської організа
ції. Користується авторитетом в односельчан, 
Його обрано депутатом сільської Ради. І з обо- 
в’язками депутата теж справляється непогано.

— А як тракторна бригада? — запитую секре
таря парторганізації.

— Поки ще не передова в районі, — відпові
дає Василь Михайлович Супрун, — але справи 
її значно поліпшились за цей рік. Якщо й далі 

нам серед перших, 
е передові, — переконано гово- 
бригадир.

промоппп літній 
глянув на юнака, 

району. Закінчив 
сільського госпо-

АIIДРІК) МИХЛИ ДО- 
БИЧУ, що являє собою во
допровід, як гідротехнічна 
споруда і яке його призна
чення для Кіровоградщини?

У 1966 році на карті но
вобудов області з'явилась 
нова позначка: 
Кременчуцького 
поблизу Кіровограда по
чалося 
проводу 
град. Мета його — забез
печити водою міста Кіро
воград, Світлооодськ, Олек
сандрію, Знам’янку. Це так 
звані об’єкти № 1, які най
більш потребують води, а 
значить і найшвидше ма
ють її одержати. Крім 
цього, передбачено водо
постачання Ще 55 населе
них пунктів

Оскільки мова зайшла 
про технічну характеристи
ку гідроспоруди, то тут 
важко обійтися без цифро
вих даних. Почнемо з об
ласного центру. Потреба 
питної води зараз в Кіро
вограді сягає близько 80 
тисяч кубометрів иа добу. 
З введенням 
цію тільки 
будівництва 
одержувати п’ятдесят п'ять 
тисяч кубометрів води що
добово. Враховуючи наяв
ні запаси, ця кількість пов
ністю вирішить проблему 
водопостачання в будь-яку 
пору року.

Місто Олександрія після 
пуску першої черги отри
має 43 тисячі кубометрів 
води иа добу, Знам’янка 
— 13 тисяч, Світловодськ 
—26 тисяч, Пантаївка — 4 

тисячі і села — 27 тисяч.
Траса водопроводу має 

загальну довжину 116,5 кі
лометра. Будівництво, яке 
здійснюється спецуправлін- 
ням № 2, — це не тільки 
прокладання труб діамет
ром від 900 до 1400 мілі
метрів, це ще й зведення 
ряду великих 
ним словом, 
складний 
комплекс.
проводу стануть 
сосних станцій, 
ніша з них —- станція пер
шого підйому в Світловод- 
ську, яка буде 
воду безпосередньо 
Кременчуцького моря.

— Після такої атестації 
самої будови цікавить — 
кому довірили її перенести 
з креслень в життя, Розка
жіть, -будь ласка, про ко-

на березі 
моря та

будівництво ВОДО- 
Дніпро—Кірово-

в експлуата- 
першої черги 
місто почне

так піде, бути 
— Вийдемо 

рить молодий
Л, КУЧМАГРА.

с. Люшневата 
Голопанівського району.

лектив будівельників, з 
якими ви працюєте, Андрію 
Михайловичу.

В нашому управлінні 
працює близько півтисячі 
чоловік. Кістяк колективу 
— це будівельники, які 
прийшли із спорудження 
водопостачальних комплек
сів у Донбасі, Дніпропет
ровську, Кривому Розі. За 
плечима знаних у тресті 
бригадирів бригад трубо-

ся й досвідчені. А ось 
Олександра Лагойда пред
ставляє велику групу моло
дих робітників, що освої
ли по кілька професій. Са
ма Шура — недавня ви
пускниця МИТУ — і штука
тур, і маляр, і монтажниця. 
Майстра і секретаря ком
сомольської організації уп
равління Наталку Добро- 
вольську кілька років тому 
бачили в робочій спецівці,

СЛАВУТИЧ
ПОТЕЧЕ
В КІРОВОГРАД
• П’ятирічці — творчість, пошук

в автоматах, у 
про тимчасову

споруд. Од- 
будуємо 

гідротехнічний 
Вздовж водо- 
---- п’ять на- 

Найпотуж-

забирати
З

В спеку нема наймилішого, як випити склянку 
води. Холодної кришталевої. Вип'єш — і ніби здо
ров’я побільшало. Та знаємо ще й такі часи, копи 
душного дня раптом зникає вода 
крамницях, а по радіо оголошують 
заборону поливки городів і садів.

Сьогодні вже можна говорити — проблема пит
ної води незабаром відійде в минуле. Наближають 
цей довгожданий час великий загін будівельників 
спеціалізованого управління «Гідроспецбуд» № 2 
тресту «Дніпроспецбуд». Нещодавно наш кореспон
дент О. Басенко зустрілася з головним інженером 
спецуправління Андрієм Михайловичем Мекедою і 
попросила відповісти на ряд запитань про будівни
цтво водопроводу Дніпро—Кіровоград.

укладачів Костянтина Пав
ловича Кібця, ААиколи 
Петровича Лєскова, зварю- 
вальників Михайла Дани
ловича Лагна, Михайла Глі- 
бовича Коломійця стаж ро
боти по 20 років, великий 
досвід і досконала май
стерність. Коли почалося 
будівництво водопроводу 
Дніпро—Кіровоград, у ко
лектив 
лоді 
Хлопці 
ться у 
робота 
— створені 
умови для росту, 
градець Віктор Омельченко 
прийшов на будову прос
тим робітником. Сьогодні 
молодого робітника зна
ють як бригадира комплекс
ної бригади трубоуклада
чів, раціоналізатора, до 
думки якого прислуханні»-

як 
на

з такими 
біографіями у

влилося багато мо- 
з Кіровоградщини. 
і дівчата приживаю- 
нас: з одного боку 
цікава — з другого 

сприятливі 
Кірово-

потім нормувальницею... 
кажуть, виросла прямо 
очах. І молоді 
трудовими 
нас чимало.

Взагалі наш колектив у 
тресті називають молодим: 
за кількістю років з часу 
створення управління і за 
кількістю працюючих віком 
до ЗО років. Приємний ти
тул і не єдиний, бо за гід- 
робудівцями управління ще 
міцно закріпилось звання 
колективу творчого. Зав
дання на дев’яту п'ятиріч
ку — всебічно підвищувати 
ефективність капіталовкла
день перш за все за раху
нок впровадження передо
вої технології, модернізації 
та заміни застарілого об
ладнання — стало поштов
хом до широкого раціона
лізаторського руху серед 
будівельників.

Так, лише * минулому ро
ці 40 чоловік внесли по од
ній — дві рацпропозиції. Ок
ремі з них заслуговують на 
увагу спеціалістів. Під керів
ництвом виконроба І. С. Мо
гильного та головного меха
ніка П. І. Момота була роз
роблена і виготовлена уста
новка для продавлювання 
і горизонтального буріння 
грунту під автострадами та 
залізничним коліями. Піоне
ром освоєння новинки став 
колектив комплексної брига
ди трубе вклад зчів, керова
ний вже згаданим тут, мо
лодим спеціалістом Вікто
ром Омельченком.

Нещодавно нас повідоми
ли про пошуки будівельни
ків, які працюють у Сзітло- 
водську. Бригада Івана Чи- 
бісоеа на облицюванні при
міщення насосної станції 
використала биту плитку. Із 
уламків відходів комсомоль
ці Олександр Товстик, Ми
кола Костоеич разом з то
варишами оздобили фасад 
художньою мозаїкою. Е::с 
номічний ефект від 
вадження пропозиції 
гадира монтажників 
Челишкова дорівнює 7 тися
чам карбованців. Він приду
мав і сконструював установ- | 
ку для подачі бетону у важ- я 
кодоступні для крана місця. І 
Підрахунки економістів свід- | 
чать, що за минулий рік ра- і 
ціоналізатори управління 
внесли пропозицій з еконо
мічним ефектом у 62,8 ти- і 
сячі карбованців.

— 1 останнє питання, Ан
дрію Михайловичу, яке хви
лює наших земляків — ко
ли вип'ємо перший кухоль 
дніпрової води?

Намічено введення е дію 
першої черги водопроводу 
Дніпро — Кіровоград по
тужністю 85 тисяч кубомет
рів води на добу. Загальна 
картина будівництва — під
ходимо до фінішу заллзно- 
ваного. Зараз готується до 
здачі насосна станція друго
го підйому в Світлоеодську, 
поблизу Кіровограда вже 
збудовано два резервуара 
об’ємом в 20 тисяч кубомет
рів для подачі води місту. 
Трубовкладачі монтують ос
танні кілометри водопрово
ду. Зобов’язання наше — 
здати першу чергу о тре
тьому кварталі цього року.

Еко- 
впро-

бри- 
О. І.

ТІ ЕКТОРСЬКІ групи обкому, міськ- 
комів, райкомів ЛКСМУта завод

ських комітетів комсомолу приділяють 
значну увагу атеїстичній пропаганді 
серед молоді. В практику їх діяль
ності все ширше входять такі форми, 
як організація шкіл агітаторів-атеїс
тів, клубів молодого атеїста, лекто
ріїв, антирелігійних вечорів. Па по
чатку року в Кіровограді розпочав 
роботу лекторій «Молоді — матеріа
лістичний світогляд». Такі лекторії 
також працюють в Онуфріївськолу, 
Гайворонському та інших районах.

Великого значення надаємо базовим лек
торіям та кінолектеріям, що створюються 
на підприємствах, будовах, колгоспах І 
учбових закладах. Такі лекторії, на
приклад, активно працюють в колгоспі 
«Іскра» Гайворонського 7а колгоспі 
«Комінтерн» Онуфріївського районів.

При міськкомах та райкомах комсомолу

На порядку денному 
питання атеїстичної
створено атеїстичні секції для органіг.-іцїї 
тематичних вечорів, вечорів запитань І під- 
повідеіі, ведеться широка пропаганда но
вих свят та обрядіп. В Ульяновському, 
Петрівському, Аїаловисківському, Компа- 
ніївському, Олександрівському та Доброве- 
личківському районах проведення днів 
сівача, днів позноліітя і вечорів трудової 
слави вже стало традицією. В тому чима
ла заслуга активістів цих секцій.

Але ве скрізь атеїстична пропаган
да ведеться дієво і цілеспрямовано. 
У Знам’янському міськкомі комсомо
лу, наприклад, антирелігійна робота 
серед молоді запущена. З початку ро
ку членами лекторської групи не про
читано ще жодної лекції на теми 
наукового атеїзму. В колгоспах «За-

пропаганди
повіт Леніна» та імені Леніна були 
випадки хрещення дітей, вінчання мо
лодих в церкві. В лекторській групі 
міськкому комсомолу досі не створе
но секції наукового" атеїзму. В ан
тирелігійній роботі майже зовсім 
не беруть участі працівники місько
му комсомолу, молодіжні активісти.

Спрямовуючи свою діяльність В 
цьому руслі, лекторські групи мають-, 
поставити питання атеїстичної про* 
паганди в число провідних тем.

А. МОТУЗЯК, 
член лекторської групи обкому 
комсомолу.

ФОТО А. ПЕЧЕНЮКА.

НА ЗНІМКУ: СВОЇ ВІРШІ ЧИТАЄ 
СВІТЛАНА ЯРОШЕВСЬКА.

■ ?:- еж.

ПІД ЧАС РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 
СВЯТА КНИГИ В УСІХ БІБЛІОТЕКАХ 
КІРОВОГРАДА ВІДБУЛИСЬ ЧИТАЦЬ
КІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЛІТЕРАТУРНІ ВЕ- 
ЧОРИ, ДИСПУТИ. НА НИХ ПОБУВА
ЛИ ЧЛЕНИ ЛІТЕРАТУРНОЇ СТУДІЇ 
«СІВАЧ»*



Микола ПИ РОЖ ЕН КО,

СІВАЧІ
Над табором вечір. Тиша.
По вибалку ліг туман.
1 ось обліковець Грнша
З вагончика виніс баян.
Мов сина; узяв на руки, 
Торкнувся за грифа край.
1 линуть чарівні звуки
Про той. голубий Дунай...
Про того хлопчину-солдата, 
Що ріки долав убрід, 
А ніжні болгарські дівчата 
Дивились йому услід.
Заслухались хлопці. То сміхом, 
То плачем заллється баяв.
Хтось в темряві згадує тихо: 
«Бував иа Дунаї і я...
Зійшлися якраз у герці 
Фашисти і ми, Івани...
Ну, всипали ми їм перцю, 
Затямлять надовго вониі
Дали? Вже б, здавалось, досить. 
Так ні, ще грозять здаля.., 
І як на собі тільки носить 
Погань тзку земля?»
А музика м’якша, м'якша 
Пливе в задушевнім ключі.
І ось уже зовсім інакшу 
Розмову ведуть сівачі.
Не згадують більше вояки 
Минулу страшну війну.
«А що по наряду? Як там?» 
«Та сіяти яріш у...»
Забуто і сон, і втому. 
Аж десь уже пізно вночі, 
Наслухавшись, додому 
Розходяться спать сівачі.
І тільки невидимі руки 
Торкають за грифа край.
Та линуть чарівні звуки
Про той голубий Дунай...

♦ ♦ ♦
Галузка дишлі цвіт колише, 
Краса така, хоч намалюй.
За цвіт оцей, за мирну тишу 
Я день сьогоднішній люблю.
А, може, в тім ного краса вся, 
Що ген, до неба синь линя, 
Наш реактивний розписався 
За спокій завтрашнього дня.
м. Кіровоград.

1ИТЕРВ-ІО ЗА ПРОХАННЯМ ЧИТАЧА
«Відколи себе пам’ятаю, Про пе нікому ніколи ис говорила Дорога

редакція, порадь в чого починати, «пГчйвв’язьово актрисами можуть Суїн іільки красна!? 
Іра Б. з м. Долннської».
_ «Я хочу стати актрисою, це моя мрія ще з п’ятого класу, та вчителі юворпть, що не з мо- 
»ми талантами. Я трохи сором’язлива, невже моя мрія через цс ніколи не збудеться? Валенти« 
на А., Олександрійський район*.

Подібних листів до редакції надходить багато.
Звичайно, шляхів до мистецтва чимало. Одні приходять до нього давно вимріяними й виві» 

реннмн стежками, інші обирають несподівано, раптом відкривши для себе його чарівну силу.
Дівчатам і хлопцям, котрих кличе сцена, ми пропонуємо інтерв’ю, яке наш кореспондент 

А. БАБАК взяла у актриси обласного музично-драматичною театру Валентини СМИКОВОЇ.

«УВАГА, ВАШ ВИХІД...»
ТО ИСТАВУ закінчено. Вона виходить з 

театру, йде нічним містом. Точні
ше вона — ще не вона, йде цими ти
хими вулицями не актриса Валентина 
Смикова. Йде Неля з п’єси О. Коло- 
мійця «Перший гріх». Ніхто її не чує, 
ніхто не бачить, як вона повторює ряд- 
ки-сповідь коханому. Можливо, са
ме так потрібно було сказати ті слова, 
можливо. Тільки зараз вона надто сто
млена. І ця стомленість для актриси як 
лакмусовий папірець: стомлена, отже 
грала добре, роль вдалася.

■— На сцену приходять по-різному. Як 
склався ваш шлях на театральні під
мостки?

— Дівчам не думала про долю акто
ра. Подобалась серйозна наука — пе
дагогіка. І. певне б, стала педагогом, 
коли б не потяг до сцени, хоча й не 
усвідомлений до кінця: ще в молодших 
класах брала участь у гуртках худож
ньої самодіяльності. Та коли по закін
ченні десятирічки сказала батькам, то
варишам про свій вибір — вступати до 
театрального, мене засміяли. Було бо
ляче...

А потім рік працювала монтером АТС. Про
довжувала виступати на самодіяльній сцені, 
а також готуватися до вступу в Дніпропет
ровське театральне училище. Вступні екзаме
ни здала легко, безумовно, чимало допомогла 
участь у художній самодіяльності.

Отже, я — актриса. Моя професія — 
складна й відповідальна. Дехто з юних, 
захопившись зовнішнім, показним бо
ком акторського життя переконаний, 
що актор — це навіть дуже просто — 
досить завчити слова свого героя, про
йтись ефектно по сцені. Однак, це зо
всім не так. Тих, хто мріє присвятити 
себе театру, застерігаю — це надзви
чайно напружена, копітка робота, бага- 
тогодинні репетиції, після яких іноді, 
як кажуть, ледве-ледве тримаєшся на 
ногах. А під час вистави ти знову му
сиш бути бадьорим, енергійним, грати 
натхненно, з почуттям високої грома- 

дянськоі відповідальності. І кожна зі
грана на сцені роль має виховувати 
глядача.

— Зіграні вами ролі. Чим цікаві во
ни для вас?

— Не можу поскаржитись на брак 
ролей. І ролі різні. В створенні образу 
завжди намагаюсь йти від себе, не 
люблю героїнь «блакитних», е яких у 
житті все спокійно, рівно.

Моя перша роль в українському му
зично-драматичному театрі імені М. Л. 
Кропивницького — Наташа з «Веселки» 
М. Зарудного, Ця роль важлива для 
мене тим, що вона перша. Рішучу На
ташу грала з задоволенням...

а ось Нелю з вистави О. Коломійця 
«Перший гріх» я люблю, хоч грати цю 
роль мені було нелегко. Досі не дово
дилось грати інтелігентку, з тонкими 
смаками дівчину і разом з тим — ци
нічну, вульгарну. Та в плині часу Неля 
перероджується, розуміє, що все, що 
було, чуже її натурі. Співпадають наші 
переконання — ось за це я її люблю.

Потім була Маруся з п’єси Старицького 
«Дай серцю волю, заведе п неволю». Улюб
лена роль цариці Мотронн із «Казка про 
скомороха та царя Гороха». Гралося легко, 
дякуючи моєму партнерові Володі Дьякову, 
який ввід мене у вистаду невимушено, просто.

Роль Майї у трагікомедії «Година 
пік» польського письменника Єжи-Сте- 
фана Ставинського. Я вважаю, — це 
моя поразка. Майя — людина, котра жи
ве в якомусь брудному круговороті. 
Роль чужа мені за своїм характером,

Немало довелось попрацювати’ і над 
роллю Надійки з п’єси М. Зарудного 
«Дороги, які ми обираємо».

— Валентино, хотілося б почути про 
вашу омріяну роль?

— Головне, чого я нині чекаю —- 
своєї ролі: це має бути мій сучасник, 
людина високохарактерна, цілеспрямо
вана.

А ще мені до сподоби брати участь

у веселих виставах, де потрібно і спі
вати, і танцювати, де багато музики.

— Кілька слів про колектив театру, 
про ваших старших товаришів.

— Запам’яталися перші дні в театрі 
Кропивницького. Мені, вчорашній ви
пускниці, людині без досвіду було де
що страшнувато: як зустрінуть? Та стра
хи були даремні, зустріли мене добре, 
І взагалі до творчої молоді ставлення 
досвідчених акторів справді батьківсь
ке. В людських стосунках найбільш ці
ную щирість, гуманність, відвертість. 
Взірцем, щирим товаришем для мене 
є А. Н. Любенко, яка привернула мене 
до себе надзвичайною закоханістю у 
свою роботу, театр.

Є чому повчитися в актриси С. Мар- 
тинової: майстерності, величезній пра
цездатності, вмінню повністю віддава
тися служінню мистецтву. Прекрасний 
актор Семенов, захоплююсь його мане
рою мислення на сцені.

— Ваші поради юним читачам гМо- 
яодого комунара», котрі мріють при
святити себе сцені?

— Перш за все: на терезах власно
го сумління тверезо зважити вибір. Я 
мислю собі так: може бути посередній 
інженер, продавець, але бути посеред
нім актором не/ложливо, не має на те 
права.

Чи обов'язково бути ко.тсивою, маги талант« 
здібності? Безумовно. Та головна краса анго
ра — його духовна краса, його внутрішня ^ча
рівність, яка складається з багатьох компо
нентів. Сучасний актор — цс люднпа ерудит. 
Якщо ти вирішив стати актором, значить ,від- 
чуваєш у своєму серці невичерпне джерело 
творчої наснаги, яке мусить нуртупати до ос
танніх твоїх кроків на сцені.

І, по-друге: бути наполегливим, не
схибним, рішучим у досягненні своєї 
мрії.

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

ПОДОРОЖ В ГЛИБ АТОМА
Світу атома не можна знайти 

на жодній, навіть майдоклалні- 
шій карті. А вій реальний. Про 
те, як поступово було відкрито 
дивовижний світ атома й ство
рено ного карту, розповідається 
в книзі Несіса Ю. І. «Подорож 
в глиб атома» (176 стор., ц. 75 
коп., видавництво «Радянська 
школа»).

Цікаво, що перші уявлення 
про атоми як иайдрібніші час
тинки речовини виникли ще за
довго до нашої ери. Старо
грецький філософ Анаксагор 
(бл. 500—428 рр. до н. с.) вчив, 
що всі речі збудовано з пер
винних найдрібніших чагги.іок 
— «насінинок». Йоіо ідеї роз
винули грецькі філософи — 
Левкіпп і Демокріт (бл. 460— 
370 рр. до н. е.).

На читача чекає захоплююча 
подорож у таємничий світ ато
ма, де він ознайомиться з гід- 

>іими подиву приладами та ма
шинами, які дали змогу люди
ні проникнути в атом і з склад
ними, дивними його законами.

Автор в історичній послідов
ності, в доступній і популярній 
формі розповідає про тс, як 
впродовж багатьох віків розви
валося вчення про атом та 
атомні ядра. Власне, це хви
лююча оповідь про довгий і 
тернистий шлях великих першо
відкривачів, «удових пітчизня- 
иих та зарубіжних вчених, що 
проникли в глиб матерії та її 
«цеглин» — молекул, атомів, 
ядер та елементарних частинок.

На сторінках книги читач зу
стрінеться з визначним росій
ським вченим — творцем періо
дичної системи елементів Мен
делєєвим, дотепним експери
ментатором, німецьким фізиком 
Рентгеном, відомим французь
ким вченим, лауреатом Нобелів

ської премії Беккерлем, осново
положниками вчення про радіо
активність Марією і П’єром Кю
рі, основоположником електрон
ної теорії голландського вчено
го Лоренца, творця спеціальної 
і загальної теорії відносності, 
квантові теорії світла, найвиз
начнішого фізика XX століття 
Ейнштейна та інших вчених 
різних країв.

З книги читач довідається 
про величезні успіхи на цьому 
шляху 1 найбільше із відкрит
тів — добуття атомної енергії, 
а також про проблеми, над яки
ми працюють фізики всіх країн.

Гадаємо, що, прочитавши 
книгу «Подорож в глиб ато
ма*, юний читач відкриє для 
себе багато цікавого, досі не
відомого.

В. САПКО, 
редактор видавництва 
«Радянська школа».

...А жили всі в наметковому містечку.
II а знімку: комсомольці Бобрнішя готуються до здачі рапортів. 

Фото В. КОВПАКА.

івЬі
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 14 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про
грама передач. (.М). 9.05 —
Райкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 — Новим». (М). 0.30 
— Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Будильник». (М). 
FO.GO _ «Музичний кіоск». 
(М). 10.30 — Кіножурнал «Но
вини дня». (М). 10.40 — Все
союзний фестиваль народної 
творчості. Таджицька PCP. 
(Душанбе). 11.55 — «Сільська 
година». (М). 12.45 — Для
школярів. «Через двадцять ро- 
*ІВ». м. Светлов. Спектакль 
Центрального дитячого театру.

(М). В перерві — новини. (М);
14.30 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (Калінінірад). 
15.00 — Телевізійний народний 
університет. (М). 15.45 — Кон
церт. (Таллін). 16.30 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 17.30 —
«Пошук». (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Кольорове те
лебачення. (КВН). (М). 28.10 
— «На варті миру І соціаліз
му». До 17-ї річниці Варшав
ського Договору. (М). 20.25 — 
«Запрошує концертна студія». 
(М). 21.00 — «Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«•З.'.вчнн і покарання». Друа 
серій. (М). 23.15 — Чемпіонат 
Європи з важкої атлетики. Пе
редача з Румунії. (В запису). 
23.45 — Чемпіонат Європи з 
дзю-до. Передача з Голландії. 
(В запису). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
До 50-річчя Всесоюзної піонер
ської організації їм. В. 1. Ле
ніна. С. Ми.халков. «Дорогий 

хлопчик». Телсвистава. Части
на друга. (Дніпропетровськ). 
18.00 — «Піонерський салют». 
(К). 18.30 — «Працею звеличе
ні». «Шахтарський характер». 
Теленарис. (Ворошиловград). 
19.00 — «На меридіанах Укрії- 
ии». (К). 19.30 — Художній те
лефільм «Ніч перед світан
ком». Третя серія. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Музичний фільм «Коли 
пісня не кінчається». (К). 22.50
— Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 15 ТРАВНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 — 
Республіканська фізико-м.тге- 
матична школа. (К). 17.30 —
«Піонерський салют». (К>. 
18.00 — «Торгівлі — нові фор
ми». (Кіровоград). 18.20 — Те
лефільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.00 — «Від поне
ділка до понеділка». (К). 19.15
— Наші прем’єри. В. Черенков. 
«Робітнича хроніка». Те.іев.ч- 
става, (Харкіи). 20.35 — «На 

добраніч, діти!». (К). 21.00 —. 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Спортивна програма. І. Чем
піонат СРСР з футбма. 
«Спартак» (М) — «Динамо» 
(К). 2. Чемпіонат Європи з 
важкої атлетики. (Передача з 
Румунії), 3. Чемпіонат Європи 
з дзю-до. (Передача з Голлан
дії). По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15 - 
Для школярів. «Твори, виду
муй, пробуй». Репортаж з Все
союзної виставки «Творчість 
юних», (М). 17.45 — «Стзот у 
небо». (М). 18.00 — Повний.
(М). 18.10 — «На виставочних 
стендах Москви». (М). 18.40 — 
«П’ятирічка, рік другий». (М). 
19.40 — Кольорово телебачен
ня. Концерт майстрів мис
тецтв. (М). 19.55 — Прем’єра 
телевізійної о багатосерійного 
художнього фільму «Людина 
у прохідному дворі». Перша 
серія. (М). 21.00 — Програма 
«Час», (М). 21.30 — Художній 

телефільм «Ніч перед свіган
ком». Четверта серія. (К). 
22.35 — Вечірні новини. <К).

ВІВТОРОК, 10 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для 
школярів. Композитор А. Ха- 
чатурян в гостях у піонерів, 
(ЛІ). 10.40 — Художній фільм 
«Викрадений поїзд». (М). 11.55
— Шахова школа. (М). 13.23
— Новини. (М). 17.00 — «Бар
ви веселки». (Львів). 17.30 — 
«Піонерський салют». (Кіро
воград, на Республікансько 
телебачення). 18.00 — «,,а г0” 
ловких напрямках п'ятиріч
ки». (Київ, 'Дніпропетровськ)»
18.30 — «Молоді голоси». (До
нецьк). 19.00 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 19.30 — 
Корнійчук. «Мої друзі». Тс» 
левистава. (К). 20.45 — -«На 
добраніч, діти!», (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Спортивна програма. І. Чем
піонат СРСР з футбола. «Ара
рат» — «Зорп» (Ворошиллв- 

град). 2. Чемпіонат Європи » 
важкої атлетики. (Передача з 
Румунії). По закінченні — но- 
вини. (М)і

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 -ч 
М. Горький. «Співець рОбітнн» 
чого класу». Передача перша. 
(М). 17.00 — Для школярів,
«Веселі старти». (М). 18.40 -• 
Новини. (М). 18.10 — Літера« 
турна передача. (М). 18.45 •-*. 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. Мультфільми. (М). 19.00
— «Ленінський університет
мільйонів». (ЛІ). 10.80 — Ко
льорове телебачення. Фільм« 
концерт «Танцювальні мі« 
иіатюрп». (М). 19.55 — Пре»
м'єра телевізійного багатосс« 
рійного художнього фільму 
«Людина у прохідному дворі», 
2 серія. (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній телефільм «Піч перед 
світанком». 5 серія. (К). 22.30
— Репортаж з молодіжного 
фестивалю «Київська вес
на». (К).
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ЦЕ БУЛО НА III ЗЛЬОТІ

На огляді пісні і строю, який тривав під час обласного зльоту учасників походу 
шляхами слави батьків, юнаки та дівчата Компаніївського району вибороли перший 
приз переможців.

Фото В. КОВПАКА.

•Й

— ДО РЕДАКЦІЇ НАДІЙШОВ ЛИСТ ——

АРГУМЕНТАЦІЯ... ЦЕГЛИНОЮ
До редакції надійшов лист, категорич

ний І гнівний: «Дорога редакція! Пише 
вам молодь Лелеківського клубу. Зи мо
жете повірити, що нам уже набридло 
терпіти від нашого зав. клубом О. А. 
Непотрібного?.. Ну куди ж ми можемо 
піти в суботу Чи неділю?»

Як це куди? Адже, судячи по зміс
ту листа, в Лелеківці існує клуб, вірніше, 
як з'ясувалось, Будинок культури. Але 
«...в місто далеко і не зручно, а при
йдеш ДО клубу —» завжди закрито або 
йд0 кіно. А коли ж будуть танці? Вже 
два місяці йде кіно, а молодь сходиться 
не тільки а кіно, а й нА танці. Нам зсе 
це йже набридло»,

Ну, це будь-кому може набриднути: 
щдвёчора кіно, кіно, кіно, А з перервах 
між сеансами замок на дверях висить. 
Крім співчуття, інших емоцій таке стано
вище мблоді викликати не може.

Й,„Або Ж геть закривайте їой клуб та 
будемо знати, що немає, або допомо
жіть Навести порядок».

Звичайно, в обов’язки редакції не вхо
дить закривати клуби, але есе ж побу
вати там треба було. їдучи в Лелекіаку, 
я намагався уявити цей клуб. Вимальо
вувалось просторе, але занедбане при
міщення. І обов’язково «нерадивий» ди
ректор при ньому. Але все виявилось 
значно складнішим. Приміщення — чис
те, ©Хайне. Правда, старе, але добре 
відремонтоване. На стінах розміщені 
стенди, фотографії відомих кіноакторів. 
Увагу привертає щит з планом роботи 
гуртків художньої самодіяльності.

«=> Так, говорить О. А. Непотрібний, 
«нерадивий» директор Будинку культу
ри, — У нас « хоровий гурток, музична 
студія, гурток художнього слова, вокаль
ний ансамбль «Інгульчанка».

Вса це якось не пов’язується з розпо
віддю авторів листа. А як жо з танцями?

ЗАПРОШЕННЯ
£ада .піонерської дружини імен! Зої 

Космодем’янської Рощахівської серед- 

Адже саме через них було написано то
го листа. Виявляється, танці тут є. Але, 
цілком закономірно, не кожного вечора. 
А раніше, після демонстрування кіно
фільмів щоразу влаштовувались танці, 
причому, безкоштовно. І поки з залі 
йшов кінофільм чи лекція, чимало людей 
ходило навколо клубу, чекаючи закін
чення нецікавого, на їхню думку, заходу.

Відділ культури міськвиконкому, якому 
підлягає Лелеківський Будинок культу
ри, заборонив влаштовувати танці з дні 
демонстрування кінофільмів. Крім того, 
за них тепер потрібно платити. І саме це, 
мабуть, найбільш не сподобалось хлоп
цям та дівчатам. Але ж на якісь кошти 
потрібно було О. А. Непотрібному купу
вати магнітофонну стрічку, грампластин
ки для тих же танців? Лелеківський Бу
динок культури, як і всі інші подібні 
заклади, має план прибутків від такого 
роду розважальних заходів.

Автори листа обурюються, що дуже 
часто демонструють кінофільми. Мов
ляв, це нецікаво і одноманіїно. А, між 
тим, жоден з них не зайшов до дирек
тора Будинку культури із своїми пропо
зиціями. А от учасники художньої само
діяльності не міркують довго над тим, 
куди себе подіти після роботи чи на
вчання. Світлана Чередніченко, Валя 
Алексеева, Олександр Помпа, Олена 
Шувешко та багато інших часто виступа
ють на оглядах колективів художньої 
самодіяльності, виїжджають з концер
тами.

Єдине, що з дійсності співпало з уяв
леннями, —- вибита шибка. Мабуть, у де
кого не знайшлось більш вагомих аргу
ментів для доведення своєї правоти. І з 
кабінеті директора Будинку культури 
вилетіла шибка. Проти цього, як кажуть, 
не заперечиш.

А. РОМАНЮК.
м. Кіровоград.

ньої школи запрошує всіх колишніх 
піонерів, старших піонервожатих. уч
нів, учителів, які навчались і працю
вали з школі за роки її Існування, па

святкування 50 річчя Всесоюзної піо
нерської організації імені В. І. Лені
на, яке відбудеться 19 травня о 12 го
дині дня,

РАДА ДРУЖИНИ.

/ПЕРЕД різноманітних норм і вимог но- 
вого комплексу ГПО хлопчикам і 

дівчаткам 10—13-річного віку, які бажа- 
ють мати золотий значок, слід подолати 
смугу перешкод. Зробити це без підго- 
товки нелегко. Адже опанування цієї 
норми комплексу вимагає від школярій 
вміння швидко бігати, володіти почуттям- 
рівноваги, долати високі перегородки, 
вправно поззти по-пластунськи, далеко 
і влучно кидати м’яч, стрибати через 
перешкоди.

У зв’язку з цим у містах 
І селах нашої області пе
редбачається відповідальна і 
серйозна робота: будівництво 
стаціонарних смуг пере
шкод. Найближчим часом їх 
необхідно обладнати га 
кожному стадіоні, пришкіль
них спортивних комплексах

СМУГУ ПЕРЕШКОД
1 парках культури та відпочинку, в спортивних 
містечках мікрорайонів, у літніх піонерських 
та туристських таборах.

Для будівництва смуги перешкод ба
жано вибрати пологу ділянку завдовжки 
90—100 і завширшки 3—5 метрів. Ди
станція смуги перешкод може прокла
датися як по прямій, так і по зигзагопо
дібній лініях. По краях цього майданчи
ка позначається лінія старту і фінішу.

На відстані ЗО метрів од лінії старту вста
новлюється бум, який складається з чотирьох 
жердин — колод діаметром 15—20 сантиметрів. 
Дві колоди розміром 160—185 сантиметрів за
копуються у землю на глибину не менш, ніж 
80 сантиметрів, грунт навколо них дбайливо 
утрамбовується, щоб колоди не розхитували
ся. Щоб попередити загнивання, підземна 
частина колод мав бути просмолена або об
горнута толлю.

Потім на торцях колод, які закопані у 
землю, встановлюється основна колода 
завдовжки 5 метрів. Вона закріплюється 
з обох боків металевими скобами. До 
5-метрової колоди від стартової лінії 
прикріплюється нахилена колода (малю
нок N2 1).

За 15 метрів від бума встановлюється 
огорожа, що складається з жердин: 
трьох горизонтальних, кожна завдовжки
2 метри, і з двох вертикальних, кожна 
завдовжки 2 метри ЗО сантиметрів (має
ться на увазі, що вертикальні жердини 
закопуються у грунт на 80 сантиметрів. 
Висота огорожі дорівнює одному метру 
50 сантиметрів). Розміри показані на ма
люнку № 2.

р/бкаеогорожа. 
( ро$*/ро

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ,

ЯК ОБЛАДНАТИ

Встановлюються вісім воріт, під якими треба 
проповзти по-пластунськи. Перші ворота роз
міщуються на відстані 50 сантиметрів від 
огорожі, далі па такій же відстані одні від 
одних встановлюється ще сім воріт. Ворота 
можна виготовити з брусків 10x10 сантиметрів, 
або жердин діаметром 10 сантиметрів. Розмі
ри та встановлення воріт показано на малюн
ку № 3.

Рівчак для метання м’яча і стрибків 
має ширину 150, довжину 20 і глибину 
до 50 сантиметрів. Щоб запобігти руй
нуванню рівчака, його слід до і після за
нять покривати дерев’яним або метапо- 
□ им щитом, зробити відводи для стоку 
води під час дощу.

Бажано ділянку смуги засіяти багато
річними травами.

Дівчатка і хлопчики проходять підго
товку і здачу смуги перешкод в спор
тивному костюмі і в гумовому взутті.

Виконання цієї вправи зараховується 
при слідуючих вимогах: здаючий 
нен не впасти з бума, перелізти 
яким способом через огорожу, 
повзти, не торкаючись, усі вісім 
лежачи влучити з першого разу 
ним м’ячем у рівчак, а потім перестриб
нути його.

При невиконанні будь-якої вирази 
норматив по смузі перешкод не зарахо
вується.

й
пови- 
будь- 
пере- 
ооріт, 
теніс-

• -

В. СУРЖАН, 
відповідальний секретар обласної 
комісії по фізкультурному комп
лексу ГПО.

&УС /О і/о фуе /СУ/О /VOj/J

СВЯТКОВИЙ 
МОТОПРОБІГ

СПОРТ• ЗЙНЙй- (£)■вм
Сонячний ранок. Вели

кий моторизований загін 
аирушив з райцентру. 
Це 3 ініціативи райкому 
комсомолу, райкому 
ДТСААФ та районного 
комітету фізкультури і 
спорту стартував моло
діжний . мотопробіг, при- 

' свячений Дню Перемо
ги, У числі його учасни
ків хлібороби кол
госпів імені Петренсько
го, імені Калініна, імені 
Крупської та інших гос
подарств, Юнаки при
красили свою колону

червоними полотнищами 
і стрічками,

У цей пам’ятний деч» 
спортсмени - комсомоль
ці в Олексіївці поклали 
вінки і живі квіти до по
стаменту обеліска вої- 
нам-односельчанам, у 
Золодимирізці і Могут
ньому стали учасниками 
урочистих мітингів.

Д. ТАНСЬКИИ.
Кіровоградський 

район.

ПЕРЕМОЖЦІ ВІДОМІ

Закінчилися змагання 
на особисту першість 
області із стендової

@ НИША. АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050 ГСП, Кіровогрзд-50, вуя. Луяачарського, >6.

Телефони; відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36.
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стрільби. На траншейно
му стенді переміг робіт
ник ремзаводу «Укрсіль- 
госптехніка» Микола Ма- 
КОВСС8, на круглому 
стенді — інструктор 
облрэди ДСТ «Колос» 
Валерій Вільний. Др/гі і 
треті місця відповідно 
вибороли Майя Мороз 
та Сергій Лисогор, Ми
кола Виповський та Іван 
Вільний.

Ю. СТОРЧАК.

ПОЧАЛИ З КРОСУ

В парну імені Пушкіна 
проходили обласні зма
гання динамівціз, при
свячені відкриттю легко
атлетичного сезону. Во
ни почались кросом,

який проходив у мальов
ничому куточку на бере
зі річки Інгул. Першими 
стартували чоловіки о 
забігах на 1000 метрів. 
На цій дистанції пере
моги добився представ
ник пожежної охорони 
Григорій Попкоз. Потім 
стартували жінки на ди
станції 500 метрів, де 
перемогла триразова 
чемпіонка області серед 
динамівок Наташа Коха- 
нова.

Заключним видом 
змагань були забіги на 
3000 метрів. Тут фінішу
вав швидше інших Воло
димир Тернавський.

А. ПЕЧЕНІОК.

а?"ОЛОДОЯ КОМУЛУНАР:», орган Кировоградского 
обкома ЛНСМу, г. Кироооград,

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, и, Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Кіровоградське міське 
професійно-технічне училище № б

оголошує набір учнів 

на 1972—73 навчальний рік 

з таких спеціальностей:

токарі по металу, слюсарі-інструментальники, сто
ляри, електрогазозварники, електромонтери, слюса
рі механоскладальних робіт з обслуговуванням 
свердлувальних верстатів, слюсарі по ремонту про
мислового обладнання.

На всі спеціальності приймаються юнаки та дів
чата, віком 15—25 років з освітою 8—10 класів. Для 
вступників з середньою освітою строк напчання 10 
місяців. Для вступників з освітою 8—9 класів — 2 
роки.

Ті, хто встигають, одержують стипендію п розмірі 
23 карбованці 50 .копійок на місяць, відмінники 
одержують стипендію на 25 процентів вище.

За виконані роботи під час виробничої практики 
учням додатково до стипендії нараховується 33 про
центи від заробленої суми.

Початок занять 1 вересня 1972 року.
Прийом заяв з 15 травня по 1 серпня 1972 року. 

До заяви слід додати такі документи: свідоцтво 
про. освіту, свідоцтво про народження або паспорт, 
довідку з місця проживання та про склад сім’ї, ха
рактеристику зі школи, автобіографію, 6 фотокарток 
(розміром 3X4),

Адреса училища: м. Кіровоград, оул. Декабри
стів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-37-55.

ДИРЕКЦІЯ.

•-а. ■

БК 04684. Індекс 61 Ш


	1538-1p
	1538-2p
	1538-3p
	1538-4p

