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ЯКОСЬ під час уроку 
мужності, що відбу

вався в Лозуватській се
редній школі Ульяновсько
го району, вчитель роз
повсюдив сзред старшо
класників анкету. «На кого 
ти хочеш бути схожим?» — 
це перше запитання. Біль
шість юнаків та дівчат від
повіли, що хотіли б наслі
дувати славетних револю
ціонерів, героїв минулої 
війни, кращих своїх зем
ляків. А Олександр Маніте 
написав: «Я заздрю бать- 
нобі своєму». Так, сімнад-

' П оа.

цятирічнйй юнак гордився 
тим, що мар такого батька. 
Архип Маніта прожив ко
ротке, але завидне життя. 
Бін пройшов крізь огниво 
битв фронтовими шляхами 
до самого Берліна. Там 
повторив подвиг Олек
сандра Матросова. Сашко 
мріяв теж бути зразковим 
солдатом, що з шкільних 
років готувався до служби 
в армії. Невдовзі він став 
моряком. І матері при
йшов лист від командира 
підводного човна: «Ваш 
син — відмінник бойової і 
політичної підготовки...» В 
Лозуватській школі теж 
раділи, що Олександрові 
Маніті 'стали в пригоді 
знання, набуті під час уро
ків військової підготовки. 
І вчителі ще і ще раз пе
реконувались в тому, що 
пропаганда кращих тради- 

. цій — одне з головних ру
сел в справі військово- 
патріотичного виховання 
молоді, що вона справді 
несе високий ідейний 
вплив на юнаків і дівчат, 
допомагає їм виробити 
найпрекрасніші риси пат
ріота своєї Вітчизни.

Н ПРАВИЛЬНО визначи- 
* лись в своїй діяльнос

ті кращі комсомольські 
організації області, які до
помагають молоді усвідо
мити, що їх дорога — то 
шлях наших батьків, то 
дорога людей, які підняли 
над світом Жовтнево зна
мено і захистили його о 
полум’ї битв з ворогом. 
Така лінія в комсомоль
ських активістів Олександ
рійського індустріального 
технікуму, Люшнееатської 
восьмирічної школи Голо- 
ванівського району, кол-

госпу «Україна» Гайворон* 
ського району, кірово
градського заводу «Черво
на зірка».

Плануючи свою роОоту, ко
мітет комсомолу Бобрвнець- 
кого сільськогосподарського 
технікуму знову вирішив про
вести в перші місяці косого 
року зустрічі юнаків і дівчат з 
героями-землякамн, влаштува
ти лижні походи місцями, де 
точилися бої з німецько-фа
шистськими загарбниками. 
Комсомольські активісти го
тують вечір бойової слави. А 
викладач військової справи 
Олександрійського індустрі
альною технікуму В. М. Горя
на з своїми громадськими ак
тивістами створив рукописну 
книгу-про подвиги воїнів 8-ю 
механізованого корпусу, який 
визволяв місто від гітлерівців. 
В суботні і недільні дні влаш
товує поїздки учнів села ра
йону, .де вони, зустрічаються з 
колишніми воїнами.

Використовуючи багатий 
арсенал форм і мето
дів ідейного загартування 
школярів, уміло організу
вали військово-патріотич
ну роботу вчителі та ком
сомольські активісти кіро
воградських середніх шкіл 
№ 6, № 34, № 11. Тут час
ті гості ветерани війни, 
воїни кіровогрздці. З кім* 
натах бойової слави ре
гулярно влаштовуються 
ленінські читання, бесіди, 
обговорення матеріалів 
«юних слідопитів».

23 січня в країні розпочне» 
ться Всесоюзний місячник обо
ронно-масової роботи, присвя
чений 55-й річниці Радянської 
Армії та Військово-Морського 
Флоту. Дтсаафівські організа
ції разом з комітетами ком» 
сомолу вже нині готуються до 
нього. Розробляються маршру
ти лижних походів та агітпро» 
бігів, гуртуються команди 
спортсменів, які візьмуть 
участь в змаганнях на призи 
героїв-земляків. До юнаків і 
дівча г підприємств, учбових 
закладів Кіровограда завіта
ють старі більшовики, учасни
ки громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн. А школярі 
візьмуть участь у військово- 
спортивних іграх «Зірниця» та 
«Орля». Допоможуть учням у 
цій справі теж воїни-ветерани, 
комсомольці з Кіровоград
ського гарнізону.
ГГрАК мають спрямувати 

свою діяльність есі 
комсомольці-активісти, ор
ганізації ДТСААФ, Під час 
місячника слід ще ширше 
повести пропаганду вій
ськово-технічних знань, ще 
активніше розгорнути під
готовку до екзамену з фі
зичної та військово-техніч
ної підготовки за програ
мою нового комплексу 
ГПО. Напередодні річниці 
Радянської Армії та Вій
ськово-Морського Флоту 
слід провести походи 
«Шляхами слави батьків», 
влаштувати уроки муж
ності. Розробляючи захо
ди по військово-патріотич
ному вихованню, треба за
планувати і читання на те
му «Захист Вітчизни —- 
священний обов'язок кож
ного громадянина СРСР». 
І якщо ми плідно вико
ристаємо всі засоби ідей
ного впливу, допоможемо 
молоді здобути міцний 
гарт, назавтра син колиш
нього солдата теж скаже: 
«Я хочу бути таким, як він, 
мій батько». І слава його 
знайде!

Соціалістичні зобов’язання ком 
сомольсько - молодіжної 
бригади колгоспу «Жовтень 
миргородського району.

тракторнод
Ново-

КПРС, 
бригади 

району 
зростав-

Після закінчення курсів при районному відділенні 
«Сільгосптехніка» Сергій Куделін вже третій рік пра
цює трактористом в радгоспі ім. Рози Люксембург 
Бобринецького району. Він достроково за 15 днів 
відремонтував свій МТЗ-5 і зараз транспортує корми 
на тваринницьку ферму.

На фото: Сергій Нуделїн.
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Фото В. КОВПАКА.

Втілюючи в життя рішення XXIV з’їзду 
члени комсомольсько-молодіжної тракторної 
колгоспу «Жовтень* Новомиргородського 
успішно трудяться над виконанням завдань 
ця врожайності сільськогосподарських культур.

Колектив, с’іолюваніїіі молодим комуністом, чле
ном райкому комсомолу, кандидатом у члени обкому 
ЛКСМУ Василем Лузаиівським, (групкомсорг— Ана
толій Жпжчевко), — веду-шіі серед комсомольсько- 
молодіжних тракторних бригад області. Послідсчни- 
кн кращих трудових традицій тракторних бригад; дві
чі Героя Соціалістичної Праці О. В. Гіталовз та Ге
роя Соціалістичної Праці, лауреата премії Ленін
ського комсомолу Василя Моторного — механізатори 
комсомольсько-молодіжної тракторної бригади кол
госпу «Жовтень» з року в рік вирощують високі вро
жаї зернових і технічних культур.

В минулому році колектив успішно справився зі 
своїми соціалістичними зобов’язаннями, взятими на 
«дать 50-річчя СРСР. Висока культура землеробства, 
суворе дотримання агротехнічних вимог, звання сіль
ськогосподарської техніки були протиставлені неспри
ятливим погодпим умовам. Зернових виростили по 
42,2 центнера'з гектара, озимої пшениці — по 45,2, 
кукурудзи на зерно — по 47,2, цукрових буряків — 
по 266 центнерів па гектарі.

Нині механізатори вирішили ударною працею 
успішно виконати завдання третього, вирішального 
року п'ятирічки і взяли підвищені соціалістичні зо
бов’язання. В цьому роді ми вирішили виростиш і 
зібрати: по 50 центнерів озимої пшениці на площі 
140 гектарів, по 100 центнерів кукурудзи в зерні ва 
218 гектарах, но 310 центнерів цукрових буряків на 
166 гектарах.

Для своєчасного і якісного проведення сільськогос
подарських робіт вирішено закінчити ремонт тракто
рів до 1 .березня і комбайнів — до 1 травня 1973-року.

Колектив бригади має всі можливості дотримати 
взяті зобов’язання. 75 відсотків працюючих — меха
нізатори першого і другого класу. Успішно йде ре
монт техніки. Колектив бригади виступив ініціатором 
боротьби за нагромадження і збереження вологи в 
грунті в зимовий період 1972—1973 років. Ініціатива 
була обговорена на зборах комсомольського активу 
Новомиргородського району і прийнято відповідве 
звернення до комсомольців та молоді, піонерів та 
школярів області.

Механізатори комсомольсько-молодіжної трактор
ної бригади колгоспу «Жовтень* Новомиргородського 
району докладуть всіх зусиль, щоб успішно виконати 
взяті соціалістичні зобов’язання і закликають всі ко
лективи комсомольсько-молодіжних тракторних 
бригад області ие пошкодувати сил в боротьбі за 
збільшення врожайності сільськогосподарських куль-

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ ЯЗАННЯ ОБГОВО
РЕНІ І ПРИЙНЯТІ НА ЗАГАЛЬНИХ БРИГАД
НИХ ЗБОРАХ.

ПО П’ЯТЬ ПРОФЕСІЙ
КОЖНОМУ

У Сеітлободському районі налі
чується 40 комсомольсько-моло
діжних колективів. Одні з них, 
такі, як комсомольсько-молодіж
на бригада імені 50-річчя ВГКСМ 
слюсарів-складальників заводу 
будконструкцій виробничого об’
єднання «Дніпроенертобудічдуст- 
рія» (бригадир Володимир Семе
нов, групкомсорг Микола Криво
ручко) давно еідомі за межами 
району. Деякі колективи створені 
зовсім недавно під час Всесоюз
них комсомольських зборів 25— 
28 грудня 1972 року.

Але сьогодні мені хочеться 
розповісти про колектив «серед
нього віку»: комсомольсько-моло
діжну зміну майстра Володимира 
Філіпова з Світловодсьчого заво
ду чистих металів імені 50-річчя 
СРСР.

Колектив — ровесник п’ятиріч
ки. І третій рік працює в одному 
ритмі з нею. Звичайно, спочатку 
не все ладилось. І виконання 
плану давалось важко, і техноло
гічна дисципліна порушувалась. 
Але зараз — це передовий ко
лектив. За результатами змз.-ання 
він визначений кращим за рік 
серед комсомольсько-молодіж
них колективів промислових під

приємств міста. Змінні завдання 
систематично перевиконуються. І 
на їхньому календарі зараз кві
тень.

Як же вдалося це колективу, 
який, на перший погляд, нічим не 
відрізнявся від інших?

Перш за все, в зна іній мірі 
становленню його сприяла органі
зація соціалістичного змагання на 
честь 50-річчя утворена СРСР, 
умоЕи якого були детально роз
роблені комітетом комсомолу 
заводу, який очолює Володимир 
Ломонос. Комсомольсько-моло- 
діжна зміна відчула свої можли
вості, і відразу всі виробничі по
казники пішли вгору. Тепер вона 
— краща в місті. Всі 42 члени ко
лективу мають по п'ять суміжних 
спеціальностей, добились повної 
взаємозаміни на всіх ділянках ро
боти.

Ядро комсомольсько-молодіж
ного — групкомсорг Людмила 
Летнікова, Клавдія Пашкалзн, Ва
лентина Андреева,. Оксана Кли
менко, які працюють на заводі 
вже по три та більше років. Від
мінні знання, висока кваліфікація, 
відповідальність за доручену 
справу — все це дозволяє дівча
там згуртувати навколо себе ін

ших. Особистий приклад ■— вели
ка справа, і приклад с з ного 
брати: в колективі зараз 28 удар
ників комуністичної праці.

Але зміна Філіпова недаремно 
комсомольсько-молодіжна. Цей 
колектив кращий І по став пению 
до громадської діяльності. Нор
ми ГПО здали всі, у зміні —• п’ять 
золотих значківців. Добре постав
лене і шефство над школою» 
Школярі 5 «А» класу середньої 
школи № 10 часто зустрічаються 
зі своїми старшими друзями з 
заводу. Один раз на місяць ра
зом підбивають підсумки змаган
ня.

На Всесоюзних комсомольсь
ких зборах «Ударною працею та 
відмінним навчанням ознаменує
мо вирішальний рік п'ятирічки» 
члени комсомольсько-молодіжної . 
переглянули свої зобов’язання. 
План третього року дее’ятої п'я
тирічки дали слово виконати до 
7 листопада, а п’ятирічку, закінчи- 
ти достроково,, за чотири з яол 
виною ООКИ,

С. ТИШК^£ 
завідуючий відділом комсі9? 
мольських організацій Світ- 
ловодського міськкому 
ЛКСМУ.



2 стор. -------- ■ — 1 ' ■ „МОЛОДИЙ. КОМУНАР**
16 січня 1913 року

И а фото: завідуюча майстернею фабрики «Прогрес» 
Г. А. Іванова ділиться досвідом роботи з майстрами по ре
монту взуття комсомолками Галиною Зубко та Зоею Нові« 
новою.

Фото В. КОВПАКА.

МОЛОДІ
ГОСПОДАРІ

ВІРА Іванченко добре пам’ятає 
той день, коли перший секретар 

Онуфріївського райкому комсомолу 
Анатолій Сапіга вручив їх комсо
мольсько-молодіжному колективу 
перехідний Червоний прапор за пер
ше місце. Тоді ж обком комсомолу

За таких умов працювати ДР’а» І 
І правління колгоспу «Шлях ЛаІІ"а *
бюро партійної організації, і комітет 
комсомолу запорукою УСІ,'Ш"°,° 2,ення 
ку тваринництва вважають зак,р ' 0.
кадрів, створення для них належних 
бутових і виробничих умов, Скажімо, в д 
чого залежить заробіток доярки-_ д 
надоєного молока, якості ПРОДУКНЧ. /у 
не все вирішує лише сумлінність тварі * 
ниці. Зооветеринарні спеціалісти кол
госпу подбали про тс, щоб від кожне 
корови бхла належна віддача. Яловість 
тут зовсім ліквідована, щорічно попов
нюється стадо. Кожна корова — в»С’)К‘>; 
продуктивна. Тільки у Віриній групі на 
береться до десятка тварин, які щод 
дають 20—25 кілограмів молока.

ВИСОКИЙ РУБІЖ
ВІРИ ІВАНЧЕНКО

АВТОРИТЕТ 
РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ

Виконання плану минулого року вимагало від моло
дих робітників Маловисківського райоб’єднання 
«Сільгосптехніка» високих темпів роботи при якісно
му ремонті техніки. Часто можна було бачити, як 
комсомольці збираються в майстерні, обмінюються 
досвідом із різних питань, радяться зі старшими то
варишами. Велику допомогу надав молоді інженер 
по новій техніці Б. А. Валеулов та секретар комсо
мольської організації В. М. Безродній.

Хороший авторитет зараз у молодих раціоналіза
торів слюсаря-ремонтника Василя Зеленого, електри
ка Леоніда Скічка, зварювальника Івана Івандюка. 
Вони мають на своєму рахунку по 2—5 рацпропози
ція. Загальний внесок молодих умільців d економію 
виробництва від впроваджених раціоналізаторських 
пропозицій за минулий рік — більш як 5,4 тисячі кар
бованців.

Серед кращих молодих раціоналізаторів — комсо
мольці Микола Юрченко, який своїми пропозиціями 
дав можливість заощадити господарству більш як 
2 тисячі карбованців, електрик Леонід Скічко — 885 
карбованців, токар Геннадій Мешкуров — майже 
500 карбованців.

Успішно розпочали новий трудовий рік. У комсо
мольців Малої Виски нові турботи на ниві технічної 
творчості — виконання соціалістичних зобов’язань по 
створенню раціоналізаторського фонду економії де
в’ятої п'ятирічки.

А. КОЛОДЯЖНИЙ, 
інженер.

Маловисківський район.

СКЛАДОВІ ДОБУТКУ
нагородив молодих тваринників По
чесною грамотою. Пам’ятаються 
схвильовані, небуденні слова подруг, 
а особливо однієї з них, групкомсор- 
га ферми, старшої корпусу № 3 На
дії Кириченко:

— Ми ті, хто будує комунізм. Нас 
поставили на важливу ділянку робо
ти. Ми повинні довести, що на фер
мі можна працювати чітко, злагод
жено, не гірше, ніж на фабриці чи 
на заводі.

Віра усім серцем підтримувала 
подругу, могла б додати, що ферма 
зараз не та, яка була раніше, що 
всі трудомісткі процеси тут механі
зовані. Тепер для Віри ІЕанченко 
молочнотоварна — гордість, її тепе
рішнє і майбутнє. Віра належить до 
того покоління тваринників, яке не 
знає, що значить рептухами носити 
для корів солому, а відрами воду. 
Чула цс лише від старших. Віра, як 
і всі її подруги, має зараз через два 
робочих дні вихідний, на ферму і з 
ферми її підвозить автобус, а на те
риторії ферми можна ходити у чере
вичках, бо все скрізь заасфальтова
но, благоустроєно.

ВІРА змалку любила бувати на 
фермі, звикла до товариства 

доярок. Але чималу роль у виборі 
професії відіграла раціональна орга
нізація Праці тваринників, можли
вість трудитися творчо, з повного 
віддачею, проявити свій хист.

Щоб добитися хороших успіхів у 
праці, потрібно знати і любити свою 
роботу. Коли оголосили набір на 
курси майстрів машинного доїння, 
дівчина записалася однією з пер
ших. У керівників курсів — ветери
нарного лікаря О. П. Заїки та меха
ніка по трудомістких процесах М. С. 
Гордієнка не було більш допитливої 
учениці, як Віра Іванченко. Після 
закінчення курсів комсомолці при
своїли звання майстра машинного 
доїння першого класу.

Або, скажімо, таке. Продуктив
ність корів залежить не лише від 
наявності кормів та способу їх при* 
готування, а й від догляду за тва
ринами і. зокрема, на етапі 
ду нстеля в корову. Деякі доярки 
намагаються давати більше 
коровам, які доються. Віра 
ла із спеціальної літератури і пере-

перехо-

кормів 
ж взна-

копалася на досвіді, що иете.іі -, 
це майбутнє стада, тому посіли^ 
догляд за молодняком. Не гелів 
на тримає в окремій групі, тому, 
більш сильні дорослі тварини просто 
відбирають у них корм. Поступово 
привчає майбутніх корів до доїнь, 
ного апарату, регулярно виводить 
на прогулянку. Зараз у комсомолки 
одна з кращих груп корів.

Включившись у соціалістичне змагаввв 
на честь БО-рІччя утворення Союзу Р(;₽, 
Віра Іванченко надоїла по 3300 кілогра. 
мів молока на кожну корову.

— Грамотна доярка Віра Іванчен
ко, __ каже групкомсопг ферми На- 
дія Кириченко. — її труд — це 
приклад того, як треба будувати 
свою роботу на науковій основі.

Нещодавно дівчата знову зібра
лися у затишній кімнаті тваринни
ків. Вони обговорювали постанову 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і 
ВЦРПС про розгортання Всесоюзно
го соціалістичного змагання за 
збільшення виробництва і заготівель 
продуктів тваринництва в зимовий 
період 1972—1973 років. Виступила 
і Віра.

Подруги слухали неквапливу мову цій 
сором'язливої дівчини, і ім здавалось, гю 
вона говорить їх устами, бо мовилося 
про близьке кожній, про ТС, ЧОГО ЕОНІ 
можуть досягти в майбутньому. Кожна з 
них вже тоді мала від корови не меш<К,-, 
як по 3150 кілограмів молока. А чи 
резерви вони використали? Ні, не всі. Тут 
і поліпшення якості підготовки кормів, [ 
підвищення знань у школі економічного 
навчання, і поліпшення організації праці, 

...Рідне Вірине село Успенка роз
кинулось над Дніпром. Дівчина лю
бить інколи пройтись берегом. Це 
заспокоює, дає можливість помисли
ти. І чомусь саме тут народжуються 
щасливі думки. Одна з них про те, 
що народилася вона в щасливій 
країні, де можна завжди проявити 
себе. Якщо любиш труд, свою 
справу.

— Віра з Дніпром розмовляє, — 
промовила одна з .дівчат.

Решта тепло посміхнулися.

В. ШАРІЙ.
с. Успенка, 
Онуфріївський район.

НА МЕРИДІАНАХ 
БАТЬКІВЩИНИ

(СІ ЕКРЕТАР парткому кол- 
госпу імені Суворова 

Олександр /Лихзйлович 
Пахолюк зустрів привітно.

— Про молодих догля
дачів телят писатимете? — 
запитав. — Час уже. Ва
лентина Зінчук, Ліда Во
лошановська, Юля Сухо
ребрук, Зіна Сторчак, Пе- 
лагія Рудик після школи 
прийшли працювати на 
ферму, — говорить Олек
сандр Михайлович. — 
Пропонували "м йти в лан
ку. Відмовились. Тільки 
тут...

Зоотехнік Ілля Гумзнюк 
Додав:

— Вони не тільки доб
ре працюють, а й зируча- 
ють кого завгодно. Якось 
захворіла одна з доярок. 
Я — до наших дівчат. «Хто 
підмінить?». Визвалась 
Юля Сухоребрук. Кілька 
тижнів доїла дівчина ко
рів. А потім знову — до 
телят.

— Взагалі, — погоджує
ться секретар парткому,

— дівчата згодом будуть 
доярками. Хочуть, щоб на 
фермі був молодіжний 
колектив.

А ось і вони. До нас під
ходять комсомолки Зіна 
Сторчак, Юля Сухореб
рук, Паша Рудик та її 
сестра Ліда Волошановсь
ка.

— Та 
ти? Ми, 
ла Зіна.

Було 
тому, 
лят Зіна Стоочак 
лась до головного зоотех
ніка колгоспу:

— Ілля Леонідович, 
хочемо створити молодіж
ний колектив. Правда, ми 
поки що доглядатимемо 
телят, а потім будемо 
доїти корів.

— Бачиш, — заперечив 
головний зоотехнік, — до
ручити вам тепер всіх не- 
телів, а потім й корів —- 
ризиковано. Поки що пра
цюйте разом із старшими, 
а там побачимо.

що про нас писа- 
як і асі, — екзза-

це два місяці 
Доглядачка те- 

зверну-

ЗАДУМКА ДІВЧАТ
З МОЛДОВКИ

Мало хто вірив у Мол- 
довці, що молодь 
мається на фермі.

Аж ні. Дівчата 
добились похвали, 
як линочки, скрізь : 
оа санітарія, 
чатку 
щенні, почали чітко вико
нувати режим дня, згідно 
раціону годували тварин.

Тм не позичати сил та 
енергії. Тому й колектив 
дружній, роботящий. Мо
лоді телятниці встигають 
й на роботі, і вдома. Ак
тивно включились у Все
союзне змагання.

І У КОЖНОЇ Є СВОЯ ААрІЯ. 

Юля Сухоребрук закінчує 
вечірню школу, думає в 
майбутньому стати зоотех-

затри-

ділом 
Телята, 
зразко- 

Навели спо- 
порядок в поимі-

ніком. Зіна .Сторчак мрі< 
бути юристом, то вже те
пер готується до вступу. 
Ліда Волошановська за
хоплюється піснею, без 
якої не уявляє свого жит
тя. І якщо дона стане сту
денткою культосвітнього 
училища, нічого не буде 
дивного. Пеп.агею Рудик 
вабить професія ветери
нарного фельдшера. І во
на свого доб’ється. Точно 
так, як і подруги, дівчата, 
які що задумали, те й 
зроблять, того й доб'ються.

Ю. ПУГАЧ, 
працівник райгазети 
«Комуністична праця».

с. Молдовка, 
Голованівський район.

тисячники — 
ПРАВОФЛАНГОВІ 
ШАХТАРІВ

Близько ста механіза
торських бригад вугіль
них шахт України па 
старті нового року вида
ють на-гора по тисячі і 
більше тонн палива з 
однієї лави па добу. Іні
ціаторами цього починан
ня є відомі всій країні 
новатори Іван Стрель
ченко, Анатолій Степа
нов, Григорій Моцак, 
Анатолій Таценко, які 
взяли на озброєння нову 
вузькозахватну техніку. 
Розвиваючи досвід нова
торів, бригада Володи
мира Мурзенка з шахто
управління «Червоний 
партизг-н» ’ Ворошилов- 
градської області в січні 

\ дає по три тисячі тонн 
І палива і більше в день. 
С У відповідь на заклик 

партії дати продукції 
'більше, кращої якості І з 
Меншими затратами, пе

редові шахтарські брига«

ди зобов’язалися у вирі
шальному році п'ятиріч
ки добути з однієї лави 
503—700 тисяч тонн па
лива, а Володимир Мур- 
зеїіко і його товариші ви
рішили видати мільйон 
тонн.

ЗАВОД 
виготовляє 
ПТАШИНИЙ 
КОРМ

Рибінський комбікор
мовий завод став до ла
ду діючих після рекон
струкції. Більш як 300 
теши комбікормів на день 
виробляється тут для 
птахівничих фабрик. Та
кої кількості вистачить 
для добового утримання 
2,5 мільйона курей-несу- 
чок.

Крім пташиного кор
му, на підприємстві ви
робляють концентрати 
для відгодівлі молодня
ка великої рогатої худо
би, свиней, а також для 
рибницьких господарств.

На три місяці раніше стро
ку став до ладу 8-й енерго
блок Литовської ГРЕС. По
тужність електростанції до
сягла 1 мільйона 800 тисяч »' 
кіловат. Завдання, постав- \ 
лене в Директивах XXIV 
з їзду КПРС, виконано.

Спорудження електростан
ції велося прогресивними Ін
дустріальними методами. 
Перший епергоблок вступив 
У ДІЮ через 13 місяців після 
того, пк з котловану голов
ною корпусу був вийнятий 
перший кубометр грунту, в 
Радянському Союзі на бу
дівництві аналогічних елек
тростанцій такі темпи дося
гаються вперше. Достроково 
були здані в експлуатацію 
також всі наступні енерге
тичні блоки.

Енергія, яка виробляється 
Литовською ГРЕС, йде не 
лише на потреби народного 
господарства Литви, по пів
нічно-західній енергетичнії! 
системі Радянського Союзу 
вона передається також і су
сіднім республікам.

На знімку: Литов
ська ГРЕС в місті Елек гре
нам Литовської PCP.
Фото М. БАРАНАУСКАСА.

АПН.



16 січня 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР^ З епюр.

• ДО 30-річчя
СТАЛІНГРАДСЬКОЇ
БИТВИ

«ЦЕ МІСТО
ВРЯТУВАЛО

ВЕСЬ СВІТ»

Жодна перемога у другій сві
товій війні не справила такого 
враження на англійську гро« 
мадськість, як Сталінградська 
битва. Щоб переконатися в цьо
му, досить побіжного погляду 
на англійську пресу за перший 
тиждень 1943 року. Повідомлен
ня про успіх під Ленінградом, 
як і про інші перемоги радянсь
ких військ, заповнили перші по
лоси газет* 1-го лютого щотиж
невик «Дейлі геральд» під круп
ним заголовком «Росіяни взяли 
в полон 16 генералів» повідомив 
про розгром і величезні втрати 
гітлерівських військ під Сталін- 
градом.

«70-й день оточення під Сталін- 
градом, — писала наступного 
дня лондонська «Тайме», — до

водить тріумф росіян до кульмі
нації... Ніщо не може зменшити 
славу великого подвигу наших 
союзників, який приніс стійкому 
місту Сталінграду подвійні лав
ри: за оборону проти сил, подіб
них яким не знала історія, і за 
чудово організований контр
наступ, що змінив хід війни». 
«Російська перемога під Сталін- 
градом, — відзначав кореспон
дент цієї газети, — вплине па 
всі інші фронти в Росії подібно 
до землетрусу з епіцентром в 
цьому місті».

На першій сторінці «Манчес
тер гардіан» вмістила зобра
ження медалі «За оборону 
Сталінграда», якою нагороджу* 
вались всі військові й цивільні

особи, котрі брали участь в за
хисті міста-героя.

Кореспондент газети «Дейлі 
геральд» Рональд Метьюз, висо
ко оцінюючи дії радянських 
військ, писав: «Взявши штурмом 
зруйнований снарядами завод, 
вони захопили осгаиній опорний 
пункт, що утримувався німцями 
в Сталінграді. Слід иідкрзслми, 
що опір ворога скрізь припинив
ся не сам по собі — він був 
придушений. Можливо, що вели
ка перемога росіян введе нове 
слово у воєнний словник світу».

«Манчестер гардіан», повідом
ляючи про закінчення Сталін- 
градської 'битви, писала про сот
ні німців, які «виходять з під
валів зруйнованих будівель у 
північній частині Сталінграда і

здаються в пилин», і.иега під
креслювала, щу «вже почате 
розроблення планів відбудови 
Сталінграда, в першу чергу за
лізничного вокзалу та електро
станції».

У редакційній статті газети 
«Дейлі уоркер» ювори.юсь: 
«Вписані останні сторінки в іс
торію битви під Сталинградом. 
Впала завіса над Фельдмарша
лом Паулюсом і залишками йо
го армії. Стерті з обличчя зем
лі кращі, відбірні війська «непе
реможної» армії, яка пройшла 
через всю Європу. Це місто вря
тувало весь світ».

Беатріс ХАММЕРЛІНГ, 
англійська журналістка. 

Лондон.

АВТОГРАФИ 
ВЕТЕРАНІВ

Бажані гості в учнів Олек
сандрійського сільського 
професійно-технічною учи
лища .\9 3 ветерани Вели
кої Вітчизняної війни, пере
довики виробництва. Остан
нім часом вони були при
сутні на урочистих вечорах, 
присвячених 50-річчю утво
рення СРСР.

Довго пам’ятатиметься зу
стріч з учасником Великої 
Вітчизняної війни, почесним 
комсомольцем нашого учи
лища Хїироі’ом Павловичем 
Кушніренком та учасником 
Кримського підпілля, бойо
вого товариша Володі Дубі- 
яіна Асана Османовича 
Аширова.

На теплу згадку про 
зустріч М. П. Кушніренко і 
А. О. Аширов залишили свої 
автографи і фронтові фото
графії.

Н. БОНДАРЕНКО, 
заступник директо
ра по навчально-ви
ховній роботі Олек
сандрійського СПТУ 
№ 3.

/

ТДГА АВТОБУСНІЙ зупинці серед кількох 
запізнілих пасажирів стояла середніх 

років жінка в квітчастій хустині. Раз-у-раз 
підходила до кожного автобуса, ледь той 
встигав зупинитися. Чекала, доки вийдуть 
пасажири і мовчки відходила, сідала на
лавку.

Ось і останній пасажир вийшов, а донь
ки немає. «І сьогодні не приїхала. Пев
но зранку буде», — втішала себе в дум-
ках, крокуючи неширокою вулицею при-
карпатського села.

Оля, як і відчувала мати, приїхала рано- 
вранці першим автобусом, що йшов з Іва
но-Франківська.

-= А я ввечері тебе виглядала.. .
— Затрималась, мамусю. Одержала при

значення, прощальний вечір в інституті був,
— То куди ж їхати маєш? Чи, мо, тут за

лишишся?
—» Ні, мамо. Вчителюватиму на Кірово- 

градщині.
— Йой, так далеко? То, коли ж це я тебе 

(бачитиму?
— Нічого, мамо. Канікули будуть — при- 
литиму.

"Я ТЕРШИЙ шкільний дзвінок цього навчань- 
ного року був і вісником початку тру

дового життя Ольги Заячківської в Млин- 
ківській середній школі. Не вірилось, що 
досягла мети, що вона вже вчителька. На
стрій був піднесений, весь він вимальову
вався на обличчі теплою і ласкавою посміш
кою. Одначе боялась свого першого уроку« 
Яким-то він буде? Адже саме він багато 
значитиме в подальшій роботі.
ШТ --------------- ------ -----—Т

А в школі на рідній Івано-Франківщині полюби
ла уроки історії. З захопленням слухала розпо
відь вчителів про легендарного Довбуша, про Ко
ліївщину, читала про боротьбу запорозьких коза
ків з ляхами, про героїв громадянської війни. Ін
терес до цього предмету зростав. І вже коли була 
десятикласницею, знала, — викладатиме тільки 
історію, прищеплюватиме дітям любов до рідного 
краю.

Все це — І своїх вчителів, І студентські роки, { 
настанова старших товаришів, пригадала Ольга 
Миколаївна, коли в коридорах школи на якусь 
мить після дзвінка запала тиша, і вона, з журна
лом в руках, пішла від учительської до четверто
го класу. Сюди її призначили класним керівни
ком. До того ж четвертокласники вперше вивча
тимуть історію.

— Тема першого уроку — «Наша Батьківщина —> 
СРСР», — почала вчителька. — Батьківщина! Цо 
слово з дитинства знає кожний. Батькішцина — 
це країна, в якій ти народився, живеш із своїми

■ч>» ■'■'И-J ---- ”

З ПЭДТОМ БОРОТИСЯ
Грип — найбільш по

ширена інфекційна хворо
ба. Нею хворіють протя-
гом усього ооку, але пе
реважно в холодний пері
од. Тому що переохолод
ження організму знижує 
його захисні якості і тим 
самим сприяє розвиткові 
цієї інфекції.

Збудником грипу є ві
рус, який, на відміну від 
інших вірусів, володіє не
звичайними властивостя
ми. Найбільш підступна із 
них — здатність змінюва- 

‘ тись і пристосовуватись 
До нових умов. Крім того, 
імунітет, що виробляється 
після нього, дуже нестій
кий. Він триває від пізго- 
Ра до трьох років.

Оця ось здатність змі
нювати свої властивості, 
короткочасність імунітету 

передача інфекцій повіт

ряно-краплинним шляхом 
— грізна зброя віруса 
грипу.

Саме ці властивості об
умовлюють періодичний 
наступ загальної схильнос
ті до грипу, роблять його 
всюдисущим.

Зараз епідемічні спала
хи викликають ваоізнти 
вірусу грипу типу А?, але 
з яскраво виявленими змі
неними властивостями.

Джерелом інфекції Є 
хвора людина. Збудник 
грипу знаходиться у неї 
на слизистій оболонці ди
хальних шляхів. Під час 
розмови, кашлю та чхання 
вірус грипу потрапляє нз 
слизисті оболонки ди
хальних шляхів здоров зї 
людини і викликає захво
рювання.

Інфекція може переда
ватись також через пргд-

мети (посуд, оушники, но
сові хустини), забруднені 
виділеннями із носової та 
ротової порожнини хво
рого.

Захворювання починає
ться через 12—24 години 
після того, як вірус потра
пив в організм людини. 
Хворого починає мооози- 
ТИ, з’являється ГОЛОВНИЙ 
біль, запаморочення, за
гальна слабкість. Пізніше 
з’являється кашель та не
жить. Гостоий період поо- 
довжується від 2 до 5 
днів. За цей період відбу
вається отруєння оогачіз- 
му вірусом, різко пони
жується опірність організ
му до інших захвооюоачь.

Що ж треба робити при 
захворюванні на грип!

Перш за псе ізолювати 
хворого, не користуватись

Група співробітників Науково- 
дослідного інституту шкіл (Мо
сква) створила Новий експери
ментальний буквар для росій
ських шкіл. Заняття по цьому 
підручнику проводяться в пер
ших класах 300 шкіл Російської 
Федерації.

Автори-складачІ букваря роз
робили нову черговість ви
вчення букв, розташувавши їх в 
залежності від частотності від
повідних звуків сучасної ро
сійської мови. Цо розширило 
можливості у виборі сліп, най
більш доступних для розуміння 
семирічної дитини. Вжо після 
введення 8—10 букв, на сторін
ках книги розміщені зв’язуючі 
тексти. Значно скорочений стан 
вироблення навичок читання. 
Складачі букваря ввели також 
І нову звукоскладову одиницю 
читання, яка дозволяз членува
ти багатобуквені склади. Цо 
полегшує читання будь-якого 
складного слова з перших днів 
навчання.

Буквар складений як весела і 
захоплююча книга. В спіт букв, 
складів і слів дітям допомага
ють ввійти їх старі знайомі — 
персонажі популярних дитячих 
книг Буратіио, Мурзилка, Не
знайка.

На фото: першокласниці 
з експериментальним букварем. 

Фото М. ЛЕГОСТАЄВА.
АПН.

рідними і друзями. Багато славних подвигів звер
шили радянські люди, захищаючи П свободу й 
незалежність. Коли вранці першого вересня мос
ковські школярі йдуть на свій перший урок, діти 
Владивостока вже повернулись із школи.

Із затамованим подихом слухали діти 
розповідь. Урок пройшов вдало. їй вдалося 
з^’чкавити учнів.

ДОБРЕ було на першому уроці, добре й 
дотепер. її предмет люблять не лише 

найменші, а й учні старших класів. Вивча
ють його з задоволенням. Четвертокласни
ки ж прив'язались до неї, мов до рідної ма
тері. Часто, спостерігаючи за ними, можна
почути:

— Ти як думаєш, це гарно буде?
— Треба запитати в Ольги Миколаївни...
Після кожного уроку згадує молода вчи

телька напутні слова, сказані випускниками 
в інституті: «Ніколи не забувайте, що в ва
шій роботі не повинно бути браку. Адже ви 
готуєте дітей до самостійного життя, і тре
ба, щоб кожен ваш урок був для них ра
дістю, давав щось нове, незнане досі».

Поважають Ольгу Миколаївну і колеги по 
праці. Як лектора знають її й жителі села. 
Активна комсомолка, вона виступає то на 
фермі перед тваринниками, то в трактор
ній бригаді, то в гаражі.

...Пролунав шкільний дзвінок. Затихають 
дитячі голоси. Виходять з учительської 
викладачі, а з ними і Ольга Заячківська. В 
неї починається наступний урок. Та він не 
буде схожим на попередній.

В. ГАВРИЛЕЦЬ, 
працівник Онуфрії вської райгазетн 
«Соціалістичне село».

одним посудом, рушника
ми. Великий ефект при 
лікуванні грипу спостері
гається при дотриманні 
постільного режиму і вжи
ванні протигрипозних за
собів, які призначив лікар. 
Особливо обережно по
трібно вживати антибіоти
ки і сульфанипаміди, ос
кільки вони замість корис
ті можуть причинити 
шкоду.

Кімнату, де знаходить
ся хворий, потрібно де
кілька разів на день про
вітрювати, частіше слід 
протирати підлогу воло
гою тряпкою із застосу
ванням дезинфікуючих за
собів (2—З-пооцечтчий 
розчин хлораміну або 0,5- 
процентний розчин хлор
ного вапна).

З метою попередження 
грипу рекомендується за

стосовувати профілактичні 
щеплення. Для цього ко
ристуються протигрипоз
ною вакциною. Рекомен
дується також в період 
найбільшого підйому за- 
хворюпаності грипом дві
чі на день змазупати но
сові ходи оксолінопою 
маззю. Вона поодається у 
□сіх аптеках без вецептів.

З грипом треба боро
тись єдиним фронтом. В 
цій боротьбі повинні ВСІ 
брати участь. Но рідкі 
випадки, коли хворі на 
грип продовжують працю
вати, не лікуються, чим 
стають розповсюдниками 
інфекції. Подібні факти 
слід розглядати як злочин 
перед суспільством. Такі 
вчинки повинні засуджува
тись громадськістю.

її. ЛИТВИ НОВА, 
лікар-епідоміолог мі
ської санепідемстан
ції.

ПРО
КАТАСТРОФІЧНИЙ 

ЗЕМЛЕТРУС 
В СТОЛИЦІ МАНАГУА

Як відомо, на 22 грудня 
1972 року столиця централь
но-американської держави 
Нікарагуа була пробуджена 
сильним землетрусом. Роз
руха така величезна, що ъа- 
говорили про доцільність бу
дівництва столиці на новому 
місці, замість реставрації на 
старому. Були десятки тисяч 
людських жептв.

Коментує Михайло Воло
димирович МУРАТОВ, член- 
кореспондент Академії наук 
СРСР. голова Тектонічного 
комітету Академії:

— Десять балів — таким 
був землетрус в Нікарагуа.

Цс один із найсильнішях 
землетрусів, який знали в 
історії людства. І хоча поки 
що ми не одержали доклад
них відомостей, на перший 
погляд своєю руйнівною си
лою пін перевершив такі 
страшні катастрофи, якими 
були землетоусн в Чілі, в 
Токіо, в Мексіці, в Ашхабад!.

Місто Манагуа розташова
не на пів'їениозахілиому уз
бережжі Центральної Аме
рики, в активній тектонічній 
зоні. Це частина так звано
го тихоокеанського рухливо
го поясу. Цей гігантський 
ланцюг із молодих гірських 
систем охоплює Тихий океан 
по узбережжю Південної Й 
Північної Америки, Камчат
ки, Японських островів, Ан
тарктики.

Манагуа розташована по
близу озера, що дало їй наз
ву. І яке з’явилось на терито
рії впадини. По сусідству 
має ще очну активну ділян
ку — глибоку тихоокеанську 
підводну тріщину.

Факт, що Манагуа знахо
диться в активній зоні, роз
ташованій на земній кул?, 
свідчить і одна коротка до
відка — л XX столітті місто 
було згуйнованс від земле
трусів 29 разів. Катастрофіч
ні розрухи сталися двічі: 
перша — в 1931 році, дру
га — в грудні минулого ро
ку. Через тс дехто називав 
столицю Нікарагуа «прокля
тим містом»... І,, можливо« 
іісії «вирок» є до деякої МІ
НИ причиною наміру (який 
ще не підтверджений) буду* 
пати столицю на новому 
місці. Але навряд чи це змі
нить що-исбудь — Манагуа: 
розташована в одній із не- 
найстабільнішпх зон земле
трусів світу — Кордільсрах-

Зараз, після землетрусу* 
спеціалісти роблять виснов
ки. то його руйнівна сила' 
прирівнюється силі вибух? 
атомної бомби, и багато ра
зів сильнішої від тієї, що 
була скинута над Нагасакі С 
Хіросімою. Ще нема оста* 
точних даних про жертв« 
від землетрусу, але припус* 
кають, що це десь близько 
50 тисяч людей, якби не бу
ти здивованим і більшою’ 
цифрою.

Історія людства до сьо* 
годнішнього дня пам’ятав 
статистику землетрусів, що 
принесли найбільші жертвня

— Китай — 24 січня 155(1 
року — 830 000 жертв.

— Калькутта — 1737 рік «« 
300 000. , „

— Мссіна (Італія) — 1903 
рік - 75 000.

— Китай 
180 000.

— Японія
143 000.

Після 1960 
реєстровано 
землетруси:

— Агалір 
(96!) року —

— Чілі — 
ку — 6700.

— Іран — 
року — 10 000.

— Іран — ЗІ серпня 
року -11588. ис

— Перу — ЗІ трапня ип 
покі' — па 794.

Із газети «Народна 
младеж».

1923 рік

року в світі за- 
такі величезні

ют<00
vT

— люті)
12 000 жерті 
тралень 19ГЛ

Л' РО 
J I9ß
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15 СІЧНЯ МИНУЛО 
100 РОКІВ З ДНЯ НА
РОДЖЕННЯ І. В. БА
БУ ШК1НА (1873-1906), 
ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО 

РЕВОЛЮЦ і О Н Е Р А, 
БІЛЬШОВИКА.

НЕВТОМНИЙ 
БОРЕЦЬ

Івана Басп- 
блнзьке і до- 
одному со

ціал-демократові. Всі, 
хто знав його, люби
ли і поважали ного 
за його енергію, від
сутність фрази, гли
боку витриману ре
волюційність і палку 
відданість справі®. —• 
писав про Бабушківа 
Володимир Ілліч Ле
нін.

Іван Васильович ра
но' розпочав трудове 
життя. Син селянгіна- 
бідняка, він у чотир

надцять років влаштувався учнем у торпедну 
майстерню в Кронштадті, потім працював слю
сарем Семенківського заводу в Петербурзі. У 
вечірній недільній школі для робітників зу
стрівся з рсвотюпійішми соціал-демократами, 
зокрема Н. К. Крупською.

Зустріч Бабушківа з Володимиром Іллічем 
визначила дальше життя і діяльність петер
бурзького робітника. У 1894 році він стає чле
ном марксистського гуртка, яким керував 
Ленін. /

З 1895 року Бабушкін — активний член ®Со
юзу боротьби за визволення робітничого кла
су®. На початку ІШ року його заарештовано, 
а потім BHC.i.tno під нагляд поліції у Катери
нослав. Тут, на Брянському заводі, він орга
нізував революційний гурток, етап одним із 
засновників катеривисланськсіо «Союзу бо
ротьби з.і визволення робітничого класу».

Іван Васильович брав активну участь у ство
ренні ленінської «Искры», був одним з її пер
ших агентів та активним кореспондентом. На
прикінці 1901 року його знову заарештували, 
та Бабушкін втік з тюрми. Після арешту 
1903 рону Його вислано у Верхоянськ.

Після амністії 1905 року Бабушкін проводив 
партійну роботу в Іркутську І Читі. У січні 
1906 року його схоплено царською каральною 
експедицією і без суду та слідства розстрі
ляно.

■ Життя І. В. Бабуиіяіпа — було віддане 
справі боротьби за шастя трудового народу. 
В. І. Ленін назвав його народним героєм, гор
дістю партії.

Полонили глядачів ліричні пісні Валентини 
Полоз — учасниці художньої самодіяльності 
Молодіжнеііськсго профспілкового Буднику 
культури Долинського району,

Фото П. АРЧНКОВА.

ДО
БІБЛІОТЕКИ...
СЛУХАТИ
МУЗИКУ

Шістнадцять районних
■ і сільських бібліотек 
Молдавії . одержали з 
Кишинева «музичні» по
силки. В них нові записи 
творів Баха, Шопена, 
Рахманинова, Чанков- 
ського, Глінки. Фонотеки 
бібліотек поповнилися 
також пластинками з по
пулярними піснями і ме
лодіями народів СРСР.

В сільських бібліотеках 
республіки створено 50 
музичних салопів, фонд 
яких перевищує 15 тисяч 
пластинок.

(РАТАУ).

ЧИ ПЕРЕЖИВУТЬ
ЗИМУ?

Нічліжний будинок... Ехом давно забутого мину
лого звучать для нас їй слова. Ллє безпритульні, 
котрі ночують в добродійних нічліжках, а часто- 
густо й під мостами, на садових лав їх, на вентиля
ційних решітках метро — реальна дійсність життя 
Заходу, повз яку не може пройти навіть буржуазна 
преса.

Англійська газета «Обссрвер» вмістила репортаж 
свого кореспондента про мешканців однієї з лондон
ських нічліжок. Цей репортаж друкується з деякими 
скороченнями.

ПЕРШІ БОРОЗНІ

ПЕРШИХ ЖІНОК- 
В КРАЇНІ,

МИНУЛО 60 років З ДНЯ НАРОД
ЖЕННЯ ПАШІ АНГЕЛІНОЇ (1913— 
1959), ОДНІЄЇ З 
МЕХАНІЗАТОРІВ

«Дівчата на трак
тор!» — цей заклик 
пролунав в 39-х ро
ках. То були напру
жені часи, коли краї
на переходила па 
рейки колективного 
господарювання на 
селі, йшла боротьбз 
з відсталими погля
дами на жінку, на її 
можливості. Приклад 
нового радянського— 
показували комсо
мольці, молоді юна
ки і дівчата. Юна дів
чина з села Старобешсво Донецької області 
Паша Аніеліна стала однією з перших жінок- 
мехаиізаторів. своїм, на той час мужнім вчин
ком, енергією, мглодечам завзяттям вона ста
ла за приклад для інших. На Україні почали 
створюватися жіночі бригади механізаторів. 
Вони стали яскравим проявом нового соціаліс- 
гнчііого характеру колгоспного села.

Протягом 26 років Парасковія Микитівна Аи- 
геліна очолювала тракторну бригаду. її брига
да була ініціатором соціалістичного змагання 
мсхаїнзаторіа за високі врожаї, високопродук
тивне використання техніки, зниження собі
вартості тракторних робіт.

За успіхи на колюспних нивах Ангеліна на
городжена трьома орденами Леніна, орденом 
Трудового Червовою Прапора, багатьма меда
лями. Вона — двічі Герой Соціалістичної Пра
ні. Знатній трудівниці людн доручають вирі
шувати державні справи. Парасковія Микитів
на — делегат багатьох з’їздів КПРС та КП 
України, її не раз обирають членом ПК КПУ, 
колгоспниця — депутат Верховної Ради СРСР 

»1—5 скликань. Про свою щасливу долю радян
ської жінки, про своїх товаришів Ангеліна 
розповіла в книзі «Люди колгоспних ланів».

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 17 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 — Тс- 
левісті. (К). 11.15 — Телефільм 
«Порт призначення «Сургуг». 
(К). 11.35 —- «Шкільний ек
ран». Історія для учнів 7 кла
су. (К). 12.10 — «Вас вітає За
поріжжя». Концерт. (К). 17.00 
<- «Робітнича династія Макар- 
сьних». (Одеса). 17.30 — Ліу- 
зичниіє фільм «Композитор 
Родіои Щедрій». (К). 18.00 — 
л П'ятирічка, рік внрішаль-

ПРЕКРАСНЕ — У ВАШ ДІМ
Прилучення до прекрасного має різні шляхи. Це і знайомство з творами 

образотворчого мистецтва в музеях чи на виставках, і колекціюванип репро
дукцій, і вивчення монографій гро улюблених митці«. Та в ще один спосіб, 
який давно зарекомендував себе, і в який би зможете стати власником орв- 
іінального художнього твору. Мається на увазі Всесоюзна художня лотерея.

В нинішньому році тираж розиграшу відбудеться в грудні у столиці нашої 
Батьківщини Москві. Ті, кому поталанить, стануть власниками естампів, аль
бомів, виробів прикладного мистецтва, а також творів авторського виконан
ня — картин, сервізів, виробів із кришталю, фарфору, скла, кераміки, мета
лу, декоративних тканин, килимів, прикрас, скульптури. В лотереї розігрую
ться також меблеві гарнітури з художньо-деьоратипним оздобленням, екс
курсійно-туристські путівки по Радянському Союзу та за кордон.

Ви любите мистецтво. Тож, не гаючи часу, придбайте лотерейні квитки. 
Вам обов’язково п-звинно поталанити.

М. КОЛПАЧЕН КО, 
директор кіровоградських художньо-виробничих 
майстерень Художнього фонду УРСР.

р ОУЗ поневіряється по краї- 
• ні, незважаючи иа сі.чло 
дерев’яну йогу.

Для цієї жінки і багатьох 
таких як вона зима — і,е по
ра, коли виживають найбільш 
пристосовані. Число тих, хто 
переживе нинішню зиму, ста
не відоме після офіційних під
рахунків, проведених в англій
ських нічліжних будинках.

Числи жінок, які сплять пря
мо на бруківці або в парках, 
набагато поступається кіль
кості чоловіків. 1 все ж зу
стріч з жіпкою-хобо (бродя
гою) справляє тяжке вражен
ня. Серед жінок кало бро- 
дяг-спрафссіоналів», чимало 
стали цими в силу обставин. 
Часто тому, що лишилися Сез 
покрівлі над головою.

Кількість місць а «прий
мальних пунктах» взимку як 
празило збільшується. «Наша 
мета, — сказала мені міс 
Дьюх, завідуюча одним з та
ких центрів, що розрахований 
па 64 місця, — дати притулок 
людям, котрі сплять на бру
ківці»,

Серед жильців приймально
го пункту було кілька жінок, 
яким вже за сімдесят років.

Самотій й надто похилого ві
ку, щоб заробляти соСІ на 
життя, поїш перезажчо почу
ють на вокзалах. Залізнични
ки не чіпали їх, ллє дзвонили 
в найближчі приймальні 
центри.

Деякі жителі центра нічого 
не шукають, та й не > хочуть 
шукати. Це в основному жін
ки, яким вже за и ятдееяг, 
«Коли е вільні місця, по
довжує свою розповідь міс 
Дьюк, — ми сідаємо ь маши
ну і ідемо підбирати безпри
тульних. Нещодавно мя загля
нули на станцію метро іЧоріиг- 
крое і знайшли там кілька жі
нок, які спали на підлозі. Ли
ше одна з них погодилася по
їхати з нами. Це була, жінка 
32-х років з двома дітьми, У 
псі була робота в пивному ба
рі, але вона була викинута з 
дому за тс, що заборгувала за 
квартиру. Так нона проис.іа 
дві ночі».

Нині на вулицях спить біль
ше людей, ніж п’ятдесят років 
тому. У всіх великих містах 
Англії проблема безпритуль
них стає все гострішою.

(«Обсервер» — Л1ІН),

В РС-СТОВІ НА-ДС.НУ НА ЧЕМПІОНАТІ КРАПЛІ З ФІГУРНОГО КАГАН-

ЛЯ НА КОВЗАНАХ ВОЛОДАРЯМИ ЗОЛОТИХ НАГОРОД В ПАРНОМУ

КАТАННІ СТАЛИ АРМІЙСЬКІ ФІГУРИСТИ ІРИНА РОДНІНА ТА ОЛЕК

САНДР ЗАЙЦЕВ. ПРО ЦЕЙ НОВИН ДУЕТ НАША РОЗПОВІДЬ.

бае легко, у пього є така дорогоцінна для фігу о 
рнста вибухова сила. А ось силової внтрнмиц 
не вистачає.

Ну, а Зайцев, звичайно, говорить про свою, 
знамениту партнершу лише захоплено:

— На мене піхто ніколи з фігуристів по 
справляв особливого враження. Ось тільки 
Родніна... Тс, що вона чемпіонка, а я ні ■» 
мені ніскільки пс заважає. Вона зуміла зроби
ти цю різницю між нами непомітною. Якщо 
вловити її погляд — в ньому все. сказано.

За цей рік Родніна помітно подорослішала. 
Але іі сьогодні в її очах ні-ні та й промигнб

На початку 1972 року вихованні відомого ра
дянського тренера Станіслава Жука студенти 
Московського центрального інституту фізкуль
тури Ірина Родніна та Олексій Уланов завою
вали звання олімпійських чемпіонів в парному 
катанні і знову виграли європейську та світо
ву першість. їх перемоги не були сенсацією. 
Сенсація сталася пізніше.

Відразу після першості світу Олексій Уланов 
одружився на Людмилі Смйрновій (в 1972 році 
вона з Андрієм Суранкіним стала серебряинм 
призером всіх найкрупніших турнірів) і тепер 
катається в пар! з нею. А Станіславу Жуку 
поспішно довелось шукати для Ірини Родніної 
нового партнера.

У квітні відбулось перше тренування дуста — 
Ірини Родніної (23 роки, ріст 151 см, вага 49 кг) 
та Олександра Зайцева (20 років, 176 см, 68 кг). 
Зайцев досі не подавав веЛнкнх надій. Його 
найвище досягнення — 10-е місце на першості 
СРСР 1970 року (в парі з Ольгою Давиденко). 
1971 року цей дует взагалі не виступав. Але 
асе ж таки, чому Жук з п’ятірки кандидатів 
вибрав саме Зайцева. .Чому?

— Пара Родніна — Зайцев гарно диви
ться, — говорить тренер. — Ростом Олександр 
на голову вищий від партнерш). Вія непогано 
фізично розвинений, імпульсивний, добре 
стрибає. Зайцев музикальний. 1 що, важливо, 
досить подивитися на Олександра, щоб відчу
та до нього симпатію.

Що не значить — викликати симпатію у 
Станіслава Жука — Зайцев зрозумів дуже ско
ро. «Після першого тренування, — згадує 
він, — я втратив чотири кілограми'. Тепер я 
розумію, що навантаження були не найвищи
ми, але тоді з незвички мені вистачило».

З квітня по грудеиь Ірина Родніна й Олек
сандр Зайцев виконували величезний обсяг 
робіт. Якщо Родніна й Уланов катались що
дня по чотири години, то новий дует вині 
тренується на льоду по п’ять, п’ять з полови
ною годин. Крім того, фігуристи щодня близь
ко півтори години проводять в залі, займаю
чись загальнофізнчною підготовкою.

Станіславу Жуку довелось на ходу зміню
вати звичну методику тренувань, оскільки він 
повинен був одночасно і виправляти техніку

РОДНІНА І ЗАЙЦЕВ:

свого нового вихованця, І поліпшувати його 
силову підготовку.

— Основна трудність в тому, — говорить 
Жук, — що я повинен передбачити, чи зумів 
Олександр вивчити до потрібного строку той 
чи Інший елемент. Я змушений йти на риск, 
вводячи в програму ті елементи, які мій учень 
поки що пе вміє робити.

Я був на тренуваннях нового дуету і бачив 
фрагменти Його довільної програми, В цій 
композиції (Станіслав Жук назвап його «Ме
телиця») — каскади з чотирьох стрибків, обер
тання в ластівці з перескоками з ноги на ногу, 
складні підтримки з перекидом через голову. 
Ірина її Олександр вже зараз виконують стри
бок в півтора оберти з обох ніг і тренують 
стрибок в два з половиною оберти паралельно 
(досі це робив лише дует Родніна — Уланов).

Коли слідкуєш за виступами вихованців Ста
ніслава Жука, тебе не полишає почуття небез
пеки. Елементи монтуються різко, акценти під
креслені, а всп композиція пройнята спокійною 
безстрашністю і насмішкуватим презирством 
віртуоза до ряску. Між іншим, Ірина так і го
ворить:

— Я люблю кататися так, ніби все це мені 
нічого не коштує. Захочу — стрибну так, ла
ючу — по-іншому...

Якої думки вона про свого партнера?
— У ньому відчувається внутрішній спокій, 

стриманість, а цього так не вистачає мені. Ми 
різні. Я вважаю, що так і повинно бути. Олек
сандр дуже працездатний і терплячий, Стрн-

те, за що її колись назвали «пташеням» З 
«чортеням». Так, якщо на льоду Ірина Род» 
Ніна — чекайте чуда. Ця фігуристка вміє своя 
їм виступом викликати в глядача перекопан» 
ця: досить йому вийти на лід, 1 в нього всо 
вийде.

У грудні минулого року и Москві закінчився 
міжнародний турнір фігуристів. Ірина Родніна 
і) Олександр Зайцев виступили з обов'язком 
вою програмою І одержали кращі оцінки. Тоді 
п зустрівся з одним з найавторитетніших спе
ціалістів світового фігурного катання Гюитс» 
ром Целлером (ФРН), який тренував у свій 
час знамениту пару Маріка Кілус — Ганс» 
Юрген Боймлер. Ось, що він сказав:

— Ірині Родніїїій та її новому партнеру вже 
вараз вдалось досягти майже ідеальної єд
ності й гармонії. Вони виступили в найсучас
нішому стилі, демонструючи класичні елемен
ти на найвищому рівні. У мене немає сумніву« 
що саме ця пара виграє чемпіонати Європи І 
світу в нинішньому році.

Я не став запитувати Станіслава Жука, -.и 
поділяє він прогноз Целлера. Я досить добро 
його знаю, щоб наперед передбачити відпо
відь. Бо Станіслав Жук не раз говорив, що 
його цікавлять не бали і медалі, а ■ високо 
мистецтво фігурного катання.

Андрій БАТАШОВ. 
(АПН).

ннй». «Школа Гіталова». (Кі
ровоград иа Республіканське 
телебачення). 18.30 — Теле
фільм «Дорога через фронт». 
(К). 19.00 — Інформаційна про
грама. «Вісті». (К). 19.45 — 
Л. Леонов. «Золота карета». 
Спектакль. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Продовження спектаклю, (М). 
22.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів, «Творчість юних». Кон-

церт. (М). 10.15 — Кольорово 
телебачення. Телевізійний ху
дожній фільм «Найкращі ко
раблі». 2 серія. (М). 11.30 —
Чемпіонат СРСР з фігурного 
катання. 16.15 — «Формування 
земної поверхні». Навчальна 
передача з географії. (М). 
16.40 — «Про братів наших 
менших». (М). 17.10 — «Су- 
тартіне», Фільм-кониерт. (М). 
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Виставка Бу- 
ратіно». (М). 18.00 — Новини, 
(М), 18.10 — Підсумки соціа-

лістичного змагання металур- 
1ІВ країни 1 завдання на 1973' 
рік. (М). 18.40 — Музична афі
ша. (М). 19.30 — Художній
фільм «Несподіване кохання», 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Портрет 
митця». (Дніпропетровськ). 
22.45 — Вечірні новини. (К),

ЧЕТВЕР, 18 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове
телебачення. Для дітей. «Вис-(ЭД Наша адреса і телефони Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу,

•'6050. ГСП,. Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
п'«і»фони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаган

ди, лірдіпу листів і масової роботи та Інших відділів 
2-45-36.

«Молодой коммунар», 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
Г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

тавка Буратіпо». (М). 10.15 — 
«Тваринництво — ударний 
фронт». (М). 10.30 — Л. Лео
нов. «Золота карета». Спек
такль. (Лі). 12.45 — Телена
рис «Людина і її справа». 
(Воронеж), 14.50 — «М. Чер- 
нпшевський. Життя і твор
чість», Навчальна передача з 
літератури. (М). 15.30 — «Ро
сійська мова». (М), Ю.15 — 
Для школярів. «Концертний 
зал телестудії «Орлятко». 
(М). 17.00 — Тележурнал «До 
світла». (Львів), 17.30 — «На 
головних напрямках п’ятиріч
нії». (К). 18.00 — Новини. (ЛІ). 
18.10 — «Ленінський універси
тет мільйонів». (М). 18.4(1 •— 
КольороЬс телебачення. Пре
м’єра телевізійного художньо
го фільму «Читає Д. Журав- 
льов». Перша серія. (Лі). 19.10 
— «Грає камерний ансамбль 
«Боли». (М). 10.35 — Художній 
фільм «За рікою — кордон».' 
(М). 21.00 — Програма аЧас».

(М). 21.30 — «Нумо, дівчатаїк 
(ЛІ). 23.00 — Новини. (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 «ч 
Для дітей. «Зимова казка«'« 
(Сімферополь), 18.30 — «Лис« 
тіпкн з Кіровограда». (Кірово
град на Республіканське теле« 
бачення). 19.00 — Інформація« 
на програма «Вісті». (К). 
19.30 — О. Коломієць. «Горлі!« 
ця». Вистава. В перерві 
«На добраніч, діти!» (К). В 
програма «Час». (М), 22.45 
Вечірні НОВИНИ. (К).і.- ;і
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