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Великі завдання поставили перед собою комсо
мольці і молодь обласного центру на цей рік. Го
ловне — з честю виконати соціалістичні зобов’язан
ня третього, вирішального. Нещодавно на засіданні 
бюро Кіровоградського міськкому ЛКСМУ була 
прийнята постанова, якою оголошено ювілейний 
огляд комсомольських організацій І комсомольсь
ких груп промислових підприємств, будов, транспор
ту, зв'язку і сфери обслуговування. Огляд присвячу
ється достроковому виконанню плану третього ро
ку п’ятирічки і 50-річчю присоосння комсомолу 
Імені Володимира Ілліча Леніна.

В ході огляду молодь міста буде виборювати пра
во підписати ювілейний рапорт Кіровоградському 

. міськкому КП України І Кіровоградському обкому 
ЛКСМУ. Переможці поїдуть на батьківщину Ілліча 
в місто Ульяновськ і покладуть квіти до пам'ятника 
В. І. Леніну в дні святкування 50-річчя присвоєння 
комсомолу Імені Ілліча.

орган\ ЕНСЬКОГО ОБКОМУ АКСНУ

Цін* 2 копй

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ Я 1939 РОКУ
’’н’дТїіиїГ ВІВТОРОК, 6 березня 19.3 р.

ВРУЧЕННЯ ПАРТІЙНОГО КВИТКА
ТОВАРИШЕВІЙ. І. БРЕЖНЄВУ

Обмін партійних документів, що почався 1 березня,
— значна подія в жніті Комуністичної партії Радян
ського Союзу, в житті кожного комуніста. З величез
ним піднесенням, палким і одностайним схваленням 
комуністи, всі радянські люди зустріли повідомлення 
про те, що за усталеною традицією партійний квиток 
зразка 1973 року за номером першим було виписано в 

- ЦК КПРС на ім'я Володимира Ілліча Леніна — за- 
словника і вождя Комуністичної партії і Радянської 

' держави. Непохитно вірна його ідея і заповітам на
ша партія під керівництвом Центрального Комітету 
КПРС, його Політбюро веде радянський народ по 
ленінському шляху до нових перемог комунізму.

2 березня в Центральному Комітеті КПРС партій
ний квиток за номером 00000002 було вручено Гсне-

ральпому секретареві ЦК КПРС товаришеві Леоніду 
Іллічу Брежнєву. Квиток вручив секретар парткому 
апарату ЦК КПРС І. І. Козлов.

При врученні партійного квитка товаришеві Л. І. 
Брежнєву були присутні секретарі ЦК КПРС.

Приймаючи партійний квиток, товариш Л. 1. Бреж
нєв палко подякував Центральному Комітетові і 
всім комуністам великої ленінської партії за виявле
ну йому честь і велике довір’я працювати секрета
рем Центрального Комітету КПРС.

Він сказав при цьому, що, як і раніше, служитиме 
великій справі Леніна, ідеалам Комуністичної пар
тії, радянському народові, справі комунізму.

(ТАРС).З ІМЕНЕМ ЛЕНІНА
В ОБЛАСНІЙ партійній організацГї почався

ОБМІН ДОКУМЕНТІВ

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ЗМАГАННЯ

ПРИКЛАД БРИГАДИРА
З піднесенням працює 

зараз наша комсомоль
сько - молодіжна брига
да імені Юрія Гагаріна 
складального цеху N2 З 
Кіровоградського заво
ду радіовиробів. Це й 
зрозуміло — боремося 
за звання бригади ко
муністичної праці. Своє 
місячне завдання січня 
колектив виконав на 117 
процентів, а в лютому 
досяг ще кращих ре
зультатів: план випуску

продукції довели до 119, 
процентів.

Цьому успіхові спри
яв і особистий приклад 
бригадира Олени Ли
сенко та групкомсорга 
Раїси Чайковської. Від
мінно працюють також 
Катерина Чсботар, Люд
мила Касьян, Ніна Шва- 
гер та інші.

Л. ПАПАКА, 
радіомонтажниця, 
член комсомоль
ського бюро цеху« .■

До суботи третього бе
резня — першого дня вру
чення в Кіровограді пар
тійних квитків зразка 19/3 
року — секретарі, члени 
бюро міського комітету 
партії в діловій обстановці 
зустрілися з багатьма ко
муністами. В ході співбесід, 
проведених у міськкомі, 
парткомах і бюро первин
них парторганізацій, з'ясу
валося чимало питань.

Комуністам взуттєвої 
фабрики випала високо 
честь першими в обласно
му центрі одержати дорогі 
червоні книжечки з лорт- 

ЯГ/ ретом засновника і вождя 
- нашої партії Володимира 

Ілліча Леніна. Парторгані- 
зація цього підприємства 
— ініціатор створення ле
нінського фонду економії 
та багатьох інших корисних 
починань.

Радісно схвильовані,
ближче до серця ховають 
партквитки нового зразка 
комуністи. Щиро поздо
ровляючи від імені бюро 
міськкому КП України 
взуттєвиків з одержанням 
нових партквитків, перший 
секретар міськкому партії 
І. П. Валявський нагадав, 
що сьогодні головне по
кликання партійця — ак

тивна участь у всечзоод- 
ному змаганні за успішне 
виконання плану дев'ятої 
п’ятирічки, завдань її тре
тього, вирішального року. 
Завжди треба пам’ятати 
слова Володимира Ілліча 
Леніна про те, що ми по
винні підносити звання та 
значення члена партії есе 
вище і вище.

На заводі «Червона зір
ка» першими одержали 
партійні квитки зразка 
1973 року шістнадцять ко
муністів — робітників та 
інженерно-технічних пра
цівників ливарного цеху сі
рого чавуну. Тут діє одна 
з найбільших на заводі це
хових партійних організа
цій, котра, готуючись до 
обміну, багато зробила 
для підвищення активності 
комуністів, розвитку їхньої 
ініціативи, добилася твор
чої участі членів партії, 
всього колективу цеху в 
соціалістичному змаганні 
за дострокове виконання 
завдань третього, вирі
шального року п’ятирічки. 
Достойним людям, слав
ним представникам робіт
ничого класу вручив нові 
квитки секретар парткому 
заводу С. С. Лінозиченко.

Репортаж з 1-го обласного
зльоту учнівського активу профтехучилищ

«Збільшити підготовку кваліфікованих кадрів у про
фесійно - технічних учбових закладах... Підготувати за 
п'ятирічку в ПТУ не менш 9 мли. кваліфікованих робітни
ків для всіх галузей народного господарства».

Ці рядки з Директив XXIV з’їзду КПРС по 9-му п’яти
річному плану стали відправними в роботі І обласного 
зльоту учнівського активу профтехучилищ, проведеного 
обласним управлінням професійно-технічної освіти і об- 
ласннм комітетом ЛКСМУ 2—3 березня.

ВИСОКА НАГОРОДА
За великі успіхи, досяг

нуті трудящими міста в 
господарському і культур
ному будівництві, у вико
нанні завдань п’ятирічного 
плану по розвитку нромис- 

< лового виробництва і особ- 
4 '■’ливо машинобудування і 

металургії, Запоріжжя на
городжено орденом Леніна.

2 березня, в і д б у - 
лнсь урочисті збори пред
ставників трудящих міста, 
Присвячені врученню Запо
ріжжю високої нагороди 
Батьківщини.

Заступник Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР,

Голова Президії Верховної 
Ради УРСР І. С. Грушець- 
кий під бурхливі оплески 
присутніх оголосив Указ 
Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження 
Запоріжжя орденом Леніна 
і прикріпив орден до пра
пора міста.

З великим піднесенням 
присутні прийняли вітальні 
листи ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР і 
Раді Міністрів СРСР, ЦК 
КП України, Президії Вер
ховної Ради УРСР і Раді 
Міністрів УРСР.

(РАТАУ).

«Пдс робітничий клас», — пере-/ 
мовлялися перехожі, проводжаючи 
поглядом колову юнаків і дів
чат — делегатів зльоту, — які кро. 
кували під червоними знаменами».

І нестпхаючою гордістю схоплюва
лися вогники в очах молодих. Ро
бітничий клас. То приналежність 
не проста — в ній особиста при
четність до справ народу і дер
жави.

Приємно було бачити в президії 
урочистого засідання зльоту по
руч з майбутніми робітниками лю
дей, чия праця відзначена високи
ми нагородами Вітчизни. Симво
лічно, що Герої Соціалістичної 
Праці робітник, з «Червоної Зір
ки» І. О. Шипі, бригадир трактор
ної бригади колгоспу імені XX 
з'їзду КПРС, Бобринецького райо
ну С. О. Гончарно, депутат Вер
ховної Ради УРСР токар Я. В. 
Чернега починали свій трудовий 
шлях'з навчальних класів ФЗН. І 
під гучні оплески прийняли юні 
естафету старшого покоління, яку 
вручив С. О. І’сїічарко.

Піднесений настрій учасників 
першого зльоту ніби підкреслював 
основний девіз ного роботи, який 
можна визначніи словами: «Сьо
годні відмінне навчання, завтра 
— ударна праця». Зліт став від
чутним етапом на шляху розвитку 
професійно • технічної освіти в 
області, розмова виявилася пог
рібною і корисною. Кожен з учас
ників повіз додому не лише теплі 
враження, почуття своєї важли
вості і відповідальності в суспі-

льстві, — товаришам він передасть 
наказ зльоту, завдання, які потріб
но вирішувати вже завтра.

посмішки 
.ЧЕМПІОНІВ

КОНКУРС-ЗМАГЛНПЯ 
З ПРОФЕСІЙ

Майстерність приходить не від
разу. і це не лише — набити руку, 
і не лише знання потрібні. А все 
разом — і знання, і любов до 
справи, яку виконуєш. Інакше — 
підраховуватимеш зроблене метра- 
ми чи кількістю виробів, та ніхто 
не зупиниться, щоб в захваті ска
зані: «Це зробив справжній май
стер!».

Чомусь упевнені — з Люби Буч« 
ко, учениці Кіровоградського 
МИТУ № 2 вийде чудовий маляр- 
штукатур. Приємно було спостері
гати за її роботою, приємно було 
майстру А. Є. Цількеру її переві
ряти і оцінювати. І, звичайно, до
свідченому педагогу Л. і. Щерби
ні, яка вчить Любу, відчувати, 
що зерна впали на родючий 
грунт.

Люба не лише вміло прошпаклювала 
дві табуретки, a it дооре відповіла на 
теоретичні питання. Зовсім не хви
лювалася. Бо дівчина з Вериінно- 
Кам'янки відчула в собі внутріціиій 
потяг до оволодіння саме цією про
фесією. Люба бажає далі вчитися в 
технікумі, а першокурсниця а цього 
ж училища, Тамара Чернншова, уявляв 
себе на всесоюзній комсомольській бу
дові. 1 шлях кожної з них йде через 
всебічно опанування своїм фахом.

Конкурси з професії. Вони вчать не 
поверховості, а детального вивчення 
всіх «азів» спеціальності, і чисто спор
тивний захват та радість перемоги 
поєднуються тут з щасливим почуттям 
потрійності зробленого тобою людям. 
Від того — щаслива усмішка на об
личчях переможців змаїанйя, тому так 
гордо підняв над головою зроблену 
деталь чемпіон токарів, учень Кірово
градською ПТУ Л 4 Тимофій Попруга» 
тому щасливі переможці конкурсів му
лярів, штукатурів, слюсарів.

(Закінчення на 2-й стор.).

ГАЗЕТІ „СІЛЬСЬКІ ВІСТІ«
За плодотворну роботу по комуністичному вихо

ванню трудящих Української PCP, мобілізацію їх 
на боротьбу за дальший розвиток сільськогосгодар- 
ського' виробництва, республіканська газета «Сіль
ські вісті» Указом Президії Верховної Ради СРСР 
1 березня 1973 року нагороджена орденом Трудового 
Червоного Прапора.

(РАТАУ)

1! а ф о т о: 
зустріч в ОК 
ЛКСМУ (злі
ва); токар за
воду «Черво
на зірка» де
путат Верхов
но»' Ради 
УРСР Л. В. 
Чернега ра
зом з учасни
ками зльоту,
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(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 
ТОБІ КОМСОМОЛЕЦЬ 
ІМ’Я

ЗУСТРІЧ Б Ок ЛКСМУ
Знам’янське ТУ № 2 і Новгородкізське

„молодий КОМУНАР“ 6 березня 1973 pony

РОБІТНИЧОЇ ГВАРДІЇ зміна!
OCX

СПТУ № 6 нагороджені перехідними 
Червоними прапорами облуправління 
профтехосвіти. Вони — переможці со
ціалістичного змагання за 1972 рік се
ред училищ області. І з цьому успіхозі 
чимала заслуга не лише педагочв, а й 
комсомольських організацій. Наприклад, 
у знам!янчан 162 учні навчаються на 
«.відмінно», 165 — на «добре». Працює 
тут велика кількість секцій, гуртків, ко
мітет комсомолу чітко координує зусил
ля кожної з комсомольских груп, слід
кує за навчанням і життям кожного чле
на ВЛКСМ. Цілеспрямовану роботу в 
цьому напрямку проводять комітети 
комсомолу МПТУ N2 2, № 4 з Кірово
града. Лозунг комсомольців 
знання — справа кожного».

Без активності самих учнів, без (
цілеспрямованої роботи комітету' комсомолу 
1 педагогічних колективів по може ... 
про відчутні здобутки па пиві професійно-тех
нічної освіїи. Такого напрямку розмова велася 
з комсомольськими активістами ПТУ області в 
обкомі комсомолу.

Комсомольська ініціатива. Вона мав буїя 
тим поштовхом, від якого зароджуються нові,

цікаві форми заохочення учнів до навчання, 
мав виховувати майбутніх робітників і кол
госпників па революційних, трудових і бойо
вих традиціях радянського народу, формува
ти ідеіиіо-політичіїиц світогляд випускника 
ПТУ.

В більшості училищ проводиться різнома
нітна виховна робота, але не сиріть вона 
набрала потрібного змісту, ще е випадки фор
малізму, но всюди достатньо приділяється 
увага моральному обличчю вихованців, що 
часто стає причиною хуліганства, громадських 
правопорушень серед учнів ПТУ.

— Чи завжди ми відповідаємо високо
му званню — комсомолець? Як вчимося 
і чи вміємо відпочивати? Як добитися 
більшої активності комсомольців? Який 
естетичний кругозір учня ПТУ, чим він 
цікавиться? — ці та інші питання хви
лювали учасників розмови. Більшість 
тих, хто виступив вніс конкретні пропо
зиції.

—■ Чому G нам частіше не зустрічатися - в 
масштабах міських зльотів, запрошуючи ДО 
себе учнів з районів? — така пропозиція ком
сомольців з МИТУ Лі 4 м, Кіровограда.

— Потрібно ширше пропагувати робітничі 
професії в школах. Деякі директори навіть 
вважають для себе і школи «педагогічною 
поразкою», коли випускник з десятою класу 
Гіде в училище, — говорить учень Олександ
рійського МПТУ Лї 7 1. Вітер.

— Бажано час під часу організовувати день 
відкритих дверей в училища, запрошуючи У'і- 
ніп середніх шкіл, а до випускників серед
ніх ПТУ запрошувати викладачі» з інституті-, 
бо часто знайомство з інженерними спеціаль
ностями у пас досить обмежені, — пропонує 
Гаврош з МПТУ № 4 м. Кіровограда.

Перед учасниками зустрічі виступи-

секретар Кіровоградського 
М. Скляниченко, начальник 
управління прсфтєхосвіти 

редактор обласної газети 
комунар» В. О. Погрібний, 
відділу науки та учбових 

закладів ОК КПУ Т. 1 Валькова, другий 
секретар ОК ЛКСМУ М. П. Громовий.

ДУЖІ КРИЛА ЗНАНЬ
З ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Велике майбутнє у професійно - тех
нічних училищ. Тож сьогодні потрібно 
крокувати в ногу з часом, добиваючись 
в усіх ланках навчально-виховного про
цесу чіткої організації ефективності. Су
часний стан професійно - технічної ос
віти в області і її завдання розкрив на
чальник обласного управління профтех
освіти Д. І. Дузь в доповіді «Комсомоль
ські організації та учнівські колективи 
ПТУ області в боротьбі за 
постанови ЦК КПРС та Ради 
СРСР «Про дальше удосконалення 
стеми профтехосвіти».

Знання, поліпшення їх — це сьогодні 
даннн номер один. На жаль, ще можна 
ЧИТИ, іцо деякі учні ПТУ користуються

ли перший 
МК ЛКСМУ 
обласного 
Д. І. Дузь, 
«Молодий 
інструктор

виконання 
Міністрів 

си-

зав- 
поба- 

..... --------------.... -------- _ «уні
версальним» методом засвоєння програмово
го матеріалу — мають один загальний зо
шит, де поруч з історією нерозбірливі мате- 
............. ............. -■............. - •..................чергу- 

Не 
підруч-

то матеріалу — мають один загальний,
і___ _____  . "'7 '
матячні формули, лііература І хімія 
ються з розкладом уроків фізкультури, 
скрізь використовуються бібліотечні г 
ннкп, у багатьох задовільні оцінки не внкли-

Л, ял відомо, «трійка» дав 
поняття про професію. В наш

кають тривоги, 
лише поверхово 
час, коли на заводи і колгоспи прибуває су
часне обладнання, таких знань недостатньо.

Сьогодні все більшої уваги набувають се
редні ПТУ, де випускник одержує диплом. 
Зараз в області п’ять таких училищ і з кож
них» роком кількість їх зростатиме. Перші ви
пуски говорять про значно кращу підготовку 
учнів.

При широкій активності проходило 
обговорення доповіді. З трибуни зльо
ту виступили учениця Німанського 
ТУ № 2 Л. Джулай, секретарі комсо
мольських організацій Кіровоградських 
МПТУ № 2 і № 4 Н. Чернишова та 3. 
Садій та інші. Учасників зльоту вітали 
Герой Радянського Союзу В. О. Верхо
ланцев, С. О. Гончарно, Я. В. Чернега та 
інші.

«Цей зліт продемонструвез високу 
громадянську зрілість майбутніх робіт
ників і колгоспників,сказала заступник 
голози облвиконкому Є. М. Чабаненко. 
— Головне саше завдання спрямувати 
енергію, комсомольський запал на ви
рішення завдань, які стоять перед про
фесійно-технічною освітою, стати гідною 
зміною старшим товаришам, щоб збу
лися слова з пісні:

Вот эти руки, руки 
Руками золотыми

молодые 
назовут...»

М. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

спільної І

бути мова

«Відмінні

Е®ЕИ
ІНЖЕНЕРА

матеріалу

двигуні — два- 
щіток,

діяль- 
молоді, 
саме 

н н я

гальмових колодок.

норми допусків. А гуртків- 
підрзхувавши 
при цьому

БЄЛОГО*
ПДУТЬ конкурси-змагання з ПРОФЕ

СІЙ. НА ФОТО ВГОРІ: ПЕРЕМОЖЦІ КОН
КУРСУ МАЛЯРІВ І ТОКАРІВ УЧЕНИЦЯ КІ
РОВОГРАДСЬКОГО МИТУ № 2 ЛЮБА БУЧ- 
КО І УЧЕНЬ МИТУ № 1 З КІРОВОГРАДА 
ТИМОФІЙ ПОПРУГА. ВНИЗУ — МАЙБУТНІ 
МУЛЯРІ ЗА РОБОТОЮ.

Фоторепортаж 8. КОВПАКА.

ТУТ ПРАЦЮЄ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА
ТУТ павдпвошіж велично, таем- 
* ппчо. Свинцево-сіра сорока- 

метрова стіна з роками відступає 
від русла Південного Бугу. Довго 
стояла вона біля самої річки. Все 
ж підкорилась. Молодим рукам, 
задзяттю. Підкорилась -людині... 
Вода тільки-но вирвалась з поло
ну греблі Гайворонської гідроелек
тростанції і тому так сердито пі
ниться, перезертаючи на своему 
шляХ}' каміння. Поблизу — Гайзо- 
ропськпй механізований гранітний 
кар’єр. _

Цілий день но стихле гуркіт моюріа 
ЛАЗІв, БєЛАзів, бульдозерів. І чи бу
де надворі дощ пролітний, хуга, заме
тіль — робота не припиняється. Нелег
ко, але грані г скоряється... Сильним 
лигає і дружним.

— Аби у нас працювали, щоб скорі
ше день до вечора, то нічого б з цього 
ив еіійшло, — це слова Анатолія Ли
товського, передового виробничника.

Дійсно, процес підкорення чимось на
гадує роботу складного механізму, в 
якому кожна деталь функціонує пра
вильно, надійно. Не вистачало б кот
роїсь, (_ буз би не той ритм. Випробо
вує работа, Спершу в гранітній скелі 
пробу рюші ься колодязі (до десяти мет
рів приблизно), куди закладається тро. 
тилова вибухівка. Могутній, що аж 
земля двигтить вибух, — і каміння роз> 
тіпається увсіОіч. Дробильні установки 
в цей час чекають своєї черги.

Коротко про самих підкорюва
чів. їк двадцять три. Всі члени 
комсомольсько - молодіжного ко
лективу, Про кожного з них 
можна говорити чимало хорошого, 
Ілля Єрисов та Олексій Слободи-- 
шок. Працюють и слектроцеху.

Зяявши військову форму чотири 
роки тому, прийшли сюди. Ударни
ки комуністичної праці. Товари
ські. А як тільки відкривається 
футбольний сезон, без них жодної 
футбольної зустрічі.

Водії Віктор Форостяинй та 
Анатолій Дзіговським. Тут, в ко
лективі формувались їх характе
ри, гартувалася воля. У них за-

Лнатолій Бойко. Це — діловий 
хлопець. У якій спразі не звер
нувся — зробить. Поламався був 
ківш екскаватора. Не порахував
ся з вихідним, але ж потім не бу
ло перебоїв у роботі.

Мужність, відчуття постійної 
трудової напруги, своєї потрійнос
ті в колективі "■ ------ -
ку секретаря

кок: доки назавтра машину не під- 
гоїуе — додому не піде. Лише 
другий рік, як на кар’єрі з’явили
ся потужні БєлАЗи. Так от, озна
йомлювати з повою технікою ке 
було кешу. Віктор і Анатолій ро
зуміли це. Залишалися після ро
боти, вивчали окремі складні вуз
ли, поки не освоїли нові машини. 
Скромні псбагатословні, здається, 
що їм, мабуть, набагато легше ро
зібрати мотор, аніж розповідати 
про себе.

Зовсім недавно п колективі Анато
лій Лодиженськнй, Іван Кузьмінський 
та Павло Шаргородсьмій, Але вже 
повно можна сказати: понн «прижили
ся». Тут працюють і їх батьки.

■— Незручно було б — усмішка на 
вустах Іпана, — коли про батька мого 
говорять тільки хороше, » я, щоб підво. 
дна його, друзів.

— ці риси, на дум- 
комітету комсомолу 

Івана Марчука, 
є найбільш низка 
чальні для хлоп
ців.

Давно видобу
вають граніт па 
території сьогод
нішнього Гайсо- 

ронського гранітного кар’єру. Ви
добували ІЦС до Великої Вітчизня
ної війни. Дідівським способом. 
Вручну. А у Війну на його терито
рії був фашистський концентрацій. 
пий табір. Загарбники хотіли, щоб 
граніт служив їм. Сотні чесних 
людей було катовано тут. Та не 
скорились, вистояли, як та граніт
на стіна. І в цьому своя символі
ка.

Закінчувався день. Сонце непо
мітно ховалось за виднокрай. 
Хлопці й не потребували його 
тепла. До кіпця зміни залиша
лись ще гарячі хвилини.

О. МІЩЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 
Гайзоронський район.

‘\

іголшгаи£
політосвіту прийшов п’ять 
років тому. Торік, напри
клад, вів гурток «В. І. Ле
нін про комуністичну мо
раль», зараз — теоретич
ний семінар «Науково-тех
нічна революція. її еконо
мічні і соціальні пробле
ми». За цей час у нього 
склалася своя система, свій 
стиль ведення занять. Пус
туючих місць на бесідах 
не буває. Побувавши на за
няттях пропагандиста, пого
воривши з слухачами гурт
ка, пере к о - 
нуєшся: заці
кавленість нав
чанням у семі
нарі не випад
кова, вона — у 
вмінні пропа
гандиста пов’я
зати кожне за
няття з вироб
ничою 
ністю
Бо 

унао ч н е 
теоретичного 
прикладами з життя депо, 
цехіз Станіслав Павлович 
вважає голосною запору
кою успіху пропагандист
ської роботи.

—- Мені поталанило бути 
пропагандистом у комсо
мольців, з якими э цеху 
працюєш пліч-о-пліч, від 
якості робіт яких залежить 
виконання загальних пла
нів, — говорить Станіслав 
Павлович Бєлий. І додає: —- 
Постійно переконуюсь, що 
глибоке осмислення про
блем науково - технічного 
прогресу, про які йдеться 
на заняттях семінару, допо
магає молодим людям від
находити шляхи до підви
щення продуктивності прзці.

До недавнього чимало часу 
н коштів ниїло на ремонт на
півпровідникових вентилів. Щоб 
ліквідувати їх несправність, по- —.5 - . а

Я _ ___ на 
спеціальний пристрій. Розмову, 
іцо точилася з цього приводу в 
цехах, Станіслав Павлович про
довжив на заняттях семінару, 
запропонував хлопцям, тим, хто 
причетний до ремонту, подума- 

Л чс|н'3 певний час Віталій 
лімоменко представив на роз- 
1 ляд керівництва депо прилад, 
Що дозволяє перевірити справ
ність^ напівпровідникових венти
лів безпосередньо на локомоти
ві. за цю та ряд Інших раціо
налізаторських пропозицій Віта- 
«пТкХнзиа,чк кРаЩЯм рааіоналі- 
,3,а,Г?"0М , ОдесьКО - Кишинів
ської залізниці.
М ИНІ а депо йде модер

нізація електровозів у 
напрямку незалежного 
Збудження тяглових двигу
нів. Схема, надіслана з на
уково-дослідного інституту 
■мкликала немало прямо- 
таки суперечок.

Не залишаються члени 
семінару^ байдужими й до 
серйозної розмови в депо

щодо економії дуже доро
гих
Або ще таке, на кожному 
тягловому
надцять щіток, вартість 
кожної карбованець. Деякі 
небережливі ремонтники 
міняють їх досить часто, 
незважаючи на те, що щіт
ки можуть ще працювати 
тисячі кілометрів і більше« 
Зараз громадські інспекто
ри, які широко розгорнули 
з депо рух за бережливість 
і економію в усьому, звер
нулися до керівництва з 
пропозицією переглянути

трібно знімати вентилі 
електровоза, нести в цех

- - тьопни чак
Симоненко предсталцц 
• ляд керівництва депо

ці, якось 
зекономлені 
кошти, були вражені — 
солідна сума вийшла.

На перший погляд може 
видатися, що навчання а 
семінарі зведене до вирі
шення 
Але 
було 
пого, був би просто інже
нер, котрий 
за свою 
Станіслав 
ться до 
ретельно, 
ві цифри, 
qКОСЬ на
•* лнея про темпи науково-тех
нічної революції. Станіслав 
Павлович у таких випадках 34 
прикладами далеко не ходить. 
У 19S2 році він почав працюва
ти в. депо. А тут — паровози, 
від яких в цехах повно диму, 
пару, важкі умови праці. Того 
ж року в депо з’явилися ПСР* 
ші електровози: на той час сапа 
досконалість, йшли раки, і ос- « 
нопиа обладнання електровозів^^ 
— було замінене. Зараз кілька 
електровозів на стадії експери
менту проходить випробування 
тсрістор, за рахунок якого 
збільшиться вантажопідйомність 
составу. А ще — робітник 3 
цеху, «як професор». До йог® 
послуг найсучасніше обладнан
ий, в цехи прийшла естетика.

Пропагандистська робота 
і коефіцієнт корисної дії- 
Поняття ніби далекі. Дехто 
навіть пробує стверджува
ти, що КПД пропагандиста 
не можна ні виміряти, ні 
вирахувати. Та пропаган
дист з локомотивного депо 
станції Знам'янка Станіслав 
Павлович Бєлий про це ін> 
шої думки...

А. БАБАК, ■ 
слещіор сМолодого ко
мунара*.
•Локомотивне депо 
станції Знам’янка.

цехових справ, 
тоді б не 
пропагандиста Бє»

вболіває суто 
роботу. Однак 

Павлович готує- 
кожного заняття 
адже щорік но- 
нові факти, 
занятті засперсча-
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»
„ПІОНЕРБУД“—В ДІЇ

Закінчився Всесоюзний місячник по збору маку
латури. Про його хід і результати під керівництвом 
старшої піонервожатої Шепилівської 8-річної школи 
Фаїни Хомівни Кравець на загальношкільній лінійці 
звітувала дружина, загони, окрем; ланки та учні.

Ведучим у маршруті «ГІіонербуд» виявився загін 
Імені Гагаріна. П’ятикласники Саша Тримач, Петя 
Токарчук та Катя Вівсяна здали по 15 кілограмів 
цінної сировини. Це втроє більше норми, яку було 
вироблено на піонерських класних зборах. Загаль
ний підсумок загону — майже 100 кілограмів.

Не меншою ектмвніспо в цьому поході відзначи
лися шестикласники (загін імені Ілліча) та жовте- 
нятські групи 1—3 класів.

Та перевершив усі особисті рекорди серед шко
лярів восьмикласник Юра Билюга. П’ятдесят три кі
лограми цінної сировини він приєднав до загальної 
кількості, зданої восьмикласниками. Всього учні шко
ли вписали на рахунок добрих піонерських справ 
більш як 1000 кілограмів сировини.

Нз виручені гроші рада піонерської дружини ви
рішили поповнити піонерську кімнату експонатами 
і картинами г.ро життя і діяльність Володимира Іл
ліча Леніна.

Б. МЕЛЬНИЧУК.
Олександрійський район.

„молодий
-------- - з

КОМУНАР"
НАШОГО КРАЮ

— З çmop.

ЩОБ
ЗНАЛИ
СИНИ...

З Андрієм Д.мнтрснком .ми йшли па фронт разом. До віпни 
він був головою сільрад«, працював у колгосп!. В Дорофіїв- 
ці Маловнсківсьяого району (тоді ХмелІвський р-и) хлібо
роби шанували його за чесність і скромність. Ми знали, іцо 
Андрій Вікторович залишив у селі дружину, двох синів і 
доньку.

Разом з воїнами 6-ї повітряно-десантної дивізії я І Андо’й 
дійшли аж до Ясів. І ось за селом Ллаешти Дмитренко по
вів у розвідку загін радянських бійців. Завдання було вико
нано — в штаб наші хлопці привели «язика». Андрія пред
ставили до нагороди. Потім було те одне завдання. Та на 
цей раз товариші принесли в окоп Андрія Дмнтревка непри
томного. Він був смертельно поранений.

Через багато ліг дізнався, що літа колишнього солдата 
Андрій, Віктор і Тамара теж стали на гарну дорогу. Хлопці 
здобули технічну спеціальність, одслужялн в армії.

1 мені, колишньому фронтовику, сьогодні хотілося б 
нагадати синам Андрія Дмнтренка; «Ваш батько був 
славним солдатом І ми живемо з пам'яттю про ньогс».

Г. ПРУДНИЙ, 
учасник Великої Вітчизняної війни.

м. Кіровоград.

— Тричі Котовськиії натиску
вав на спусковий гачок маузера 
— і тричі він давав осічку, — 
розповідав К. Юцевнч. — Бойові 
друзі, бачучп, що тут не можна 
баритися ні миті, залпом ударили 
з карабінів. Хтось з бандитів по
ранив Котовського, хоч і їх по
лягло немало. Матіохін і 
оточення були знищені, а 
таку ж долю розділило 
главлене військо біляків. 
Тамбовщини, змучена бандами, 
нарешті дихнула вільно. Селяни 
від усього серця дякували котов- 
цям і, паче молитву, раз у раз 
повторяли: котовці приходять — 
горе відступає, котовці відступа
ють — горе приходить.

8 -
Більше п’ятдесяти років мину

ло з тих пір. Багато змін сталося 
в нашій країні, в житті колиш
нього начальника штабу леген
дарної кавалерійської бригади 
Костянтина Хомнча ІОцевича. 
Після закінчення громадянської 
війни вія працював на господар
ській роботі, потім — у видавни
цтві передплатних 
часто зустрічався з 
В. Маяковським, 
Д. Фурмановнм, С. 
іншими видатннмй
ми.

А коли стали клубочитись хмари дру
гої світової війни, знов вступив до лав 
Червоної Армії. Служив заступником 
начальника Мінського танкового учили
ща. Тут і застала війна. Разом з кур
сантами училища Юцевнч хоробро бив
ся з вопогом, не раз водив бійнів п 
атаку. Потім готував кадри для фронту, 
навчав молодих. В лавах Радянської 
Армії служив аж до 1953 року. Але і 
будучи v відставні, він відчував себе в 
строю. Ного справедливо називали «хо
дячою еиднхлопедіею у справах Котоп- 
ського». Він пише монографії для му
зеїв Котовського, статті до газет і жур
налів, був активним членом Ленінсько
го оайонного товариства «Знання» 
м. Москви. Правління Московського 
міського відділення товариства «Знан
ня» нагородило Костянтина Хомнча 
Похвальною грамотою. В свої сімдесят 
п'ять років він жодного дня не сидів 
удома: йшов на заводи. Фабрики, в 
комітети комсомолу, в студентські гур
тожитки. В зв'язку з п'ятдесятиріччям 
утвооенпп Радянської Армії до бага-

його 
потім 
обез- 

Земля

би дань. Тут 
М. Горьким, 
Д. Б єни им, 
Єсеніним та 
письменника-

Закінчення. Початок в газетах 
за 15, 17, 20, 24, 27 лютого та 3 бе
резня.

тьох нагород колишнього начальника 
штабу бригад» Котовського прибави
лась ще одна — орден Червоного Пра
пора...

Десятиріччя минули з тих ча
сів, коли котовці зі зброєю в ру
ках відстоювали молоду респуб
ліку. Та солдатська дружба з 
роками не старіє. Костянтин Хо- 
мич розповідав про своїх бойо
вих сподвижників, людей, які ні
чого не жаліли в боях за молоду 
республіку Рад, а також в роки 
Великої Вітчизняної війни. 
Микола Лебеденко. Ще в 
малайську був нагороджений 
двома орденами Бойового Черво
ного Прапора. Виріс до генерал- 
лейтенанта, був комендантом Від-

Ось 
гро-

гни Хомич надіслав своїм земля
кам задушевного листа. Сердечно 
поздоровив їх, побажав великих 
успіхів у оволодінні знаннями. В 
його листі, зокрема, є такі рядки; 
«Я хочу, щоб мої земляки, пред
ставники нинішнього покоління, 
так попрацювали па комунізм, як 
попрацювали па соціалізм їх 
батьки і діди — стара випробу
вана гвардія».

Гарне побажання. Ін.м більше, 
що сам Костянтин Хомич попра
цював на соціалізм чесно, зной
ною віддачею. Хоч. до речі, про 
себе він взагалі говорив дуже ма
ло, скромно. Та про нього, 
крема про

1. БРАТЧЕНКО

ня. Герой Радянського Союзу. 
«Майстром шаблі» називав Ко- 
товський в роки громадянської 
війни Миколу Осліковського. Та
ким же майстром-кіннотником по
казав він себе в роки війни з фа
шистами, командуючи кавалерій
ським корпусом. Теж Герой Ра
дянського Союзу, генерал-лейте
нант. А ось колишній рядовий ку
леметник, перший заспівувач бри
гади Костянтин Гарб’ар. Після за
кінчення громадянської навчався 
в консерваторії. Зараз член Спіл
ки композиторів. Живе в Москві. 
Микола Ткачук. Був «сином бри
гади» — підлітком прийшов в 
лави борців з ворогами республі
ки і воював до перемоги на всіх 
фронтах. До останнього часу пра
цював на автозаводі імені Лиха
чева, зараз на пенсії.

Кілька років тому вчителі і уч
ні Пегроострівської школи Ново- 
миргородського району відзнача
ли сторіччя своєї школи, тієї са
мої школи, де колись вчився Кос
тянтин Хом’.іч ІОиевич. З пагоди 
сторічного ювілею школи Костяк-

зо- 
період його служби в 

кадалерійсь к і її 
бригаді в і-оки 
громадян«?:, к о і 
війни, переконли
во писав Г. І. Ко- 
товськігї, давши 
тим самим її.«му 
сичсрішу харак
теристику. В цій 
характеристиці го- 
воріїгі.ся: "Q"-
гляцывая

<:3а- 
в свою 

совесть, могу сказать смело, что 
таких работников, как сов. Юае- 
вич, Республика имеем 
если был один Котовский, 
ривший боевые легенды в

мало, II
ТВО- 
огне 

боев, то в тылу оставался другой 
Котовский, создавший здесь креп
кий железный материальный' тыл, 
без которого героизм па фронте 
нс мог бы существовать долго, 
II этим вторым Котовским был 
тов. Юцевнч».

Ось такий він, Костянтин Хо- 
мич Юденич, бойовий сподвиж
ник Котовського, людина славних 
подвигів, міцного гарту, 
серця. Ного життя — 
взірець для молоді, для 
замислюється над тим, з 
ти приклад, вирушаючи 
дорогу життя.

В січні минулою року К. X; 
ІОцевича не стало. Але він живе 
в своїх добпих справах, в тих не
забутніх боях і походах, в, яких 
разом з легендарним Г. І. Котов- 
ськпм відстоював завоювання Ве
ликого Жовтня.

вєдиного 
чудовий 

всіх, хто 
кого бра- 
в далеку

УРОКИ ПРО ЗАКОН
Б Кіровоградській середній 

школі № 5 25 учнів старших 
класів стали слухачами школи 
молодого юриста, якою керує 
голева колегії в Цивільних 
справах при обласному суді 
Олександр Кузьмович Леге- 
ва

Учняаі читають лекції юрис
ти, працівники слідчих органів, 
міського відділу внутрішніх 
справ.

Багатьом старшокласникам 
школа молодого юриста допо

могла по лише відкрити для се
бе багато раніше невідомого, 
але н зробити перші кроки до 
оволодіння цією професією.

Ось кілька відповідей на за
питання «Чому ти відвідуєш 
школу молодого юриста?»

АЛЛА ГРАЖДАН: «Хочу допо
могти тим, хто здатний до право
порушень, вказати правильний 
шлях. На нашій землі не повинно 
бути злочинів...»

ТАНЯ ВОРОНА. «Це дуже Ці
кава професія, але, щоб стати 
справжнім юристом, треба Оутн 
чесною, принциповою, справедли

вою. людинок». Нею я хочу стати». 
ЛЮБА ЗОБЕНКО: «Прагну вже 

сьогодні боротися з правопорушни
ками».

Школа юриста поставила со
бі за мегу виховати у кожно
го учня чітке розуміння правил 
радянського співжиття, і не
дарма епіграфом до стінної 
газети стали слова з Програ
ми КПРС: «У суспільстві 
яке будує комунізм, нсг.овишю 
бути місця правопорушенням 
і злочинності».

А. ПЕЧЕНЮК-
На фото: вийшов черговий 

помер стіннівки.
Фото автора.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ "

Ц І рпдкн перечитуєш із задоволен
ням.

ДО — вгорі. 
РЕ — внизу: 
МІ - г він викликать сльозі-. 
ФЛ - лди фрака як розкине, 
СОЛЬ - ний спів до серця лине. 
ЛЯ - пали йому щосили: 
СІ - м разів на «біс» просили. 
...А тепер ні ДО, ні РЕ — 
Тільки іменем бере.
Оригінально? Безперечно. Дотепно?

Поза сумнівами. А головне правдиво. 
Автор вірша «Було колись», що мав 
багатозначне уточнення — «Драма
тично - тенорове». А може й ні» — 
ІВАН НЕМИРОВИЧ. Цитовані рядки 
взято з нової книги гумориста «ОСЬ 
У ЧОМУ РІЧ», вндрукованої виаав- 

унинтвом «Дніпро» минулого року, 
р Думається, ім'я Івана Немировича 

єднане всіма тими, хто не байдужий 
до набутку майстрів «веселого цеху». 
За плечима гумориста — поважний 
тварчнй шлях: численні збірки пое
зій,. книжка гумористичних оповідань 
та порість «Як комар морякував». 
Ного вірші і рецензії на книги колег 
по перу часто з'являються в періо- 
дині. Останні його публікації, _ що 
склали в книзі цикл с Філософи і ца
рі», привернули до себе увагу заці
кавленого читача.

В основу цьою циклу лягли паріа- 
чи на сюжети творів античного авто
ра Клав дія Еліана з його відомої 
книги «Строкаті оповідання».

Не годилося б, мабуть, про гумор 
говорити надміру серйозно, а все ж 
Доведеться: зобов'язує серйозна тема* 
Т!«а деяких сліанових притч. Що 
правда, поводиться з ними Немиро
вич досить вільно, часто розвиваючи, 
а то ft проето, домислюючі! факт. 
Але варіації є варіаціями. Всі вони 
сюжетні і, в першу чергу, ним 1 Ці
каві. і тут набирав чинності вже ія- 

а»ТОр 3}м!е його переповзти, 
прагне і вміє надати чу- 

•»омоіи.й фактурі і народного ко- 
вл’Жту; *,а*£а‘*ал.ьио наблизити 11 
*о національної основи.

Одначе якості гумору не в само
достатній сюжетності, а як відомо, в 
тому, що стверджує і що заперечує 
автор, і звичайно ж п сучасності його 
морально - стичних оцінок.

На перший погляд дизно, яке від
ношення до сучасності мають притчі 
італійця Еліана. який писав на ста
рогрецькій мові та ще й у 214 році до 
нашої ери.

Виявляється, мають. Ось пеоший - 
ліпший сюжет. Нездару - кіфаріста 
розлючені афінні вирішили втопити.

За нього заступився
Діоген:

Який пе препоганий 
він музико,

Одначе грає. Красти на 
пішов?

А ось авторський комен
тар до необачного вчинку 

філософа:
Сплинуть віки, сторіччя 

за сторіччям
И нащадки, оцінивши 

твій порив.
Не раз іще простогнуть

і не двічі:
— О Діогене! Що ти 

натворив?
Коля б тоді, У сонячній

Елладі,
Афінцям суд звершити 

удалось,
То, може, у мпстеитг.1 І 

насправді
Х«члтуряиків бн менша 

розвелось!
Бо чув я сам — не ■
Локрах, не в Мегерах

А в нас — один на скрипці соло 
грав:

1 так партачнз. 
Так брехаз нездара! 
Що — слово честі — 
Краще б уже вкрав! 
Вірш так і називається «Помилка

Діогепа».
Циклом «Філософи І цар,» «є 

вичерпується книга Немировича, ок
ремий цикл склали і переспіви інших 
іншомовних авторів.

д ВТОРСЬКИЯ гумор, як і власне 
гумор, тоді викликає жваву реак

цію, коли він живиться но збитими 
сентенціями, чисто зовнішніми, ефек. 
тивннмн ситуаціями, а сиптизуе яви
ще широко відомі, може, такий гумор 
не завжди смішний, зате в основі своїй 
правдивий. Тому із задоволенням пе
речитуєш вірші «А був сатирик на 
Русі». « Поліглот по потребі» і Інші. 

Взагалі, ІІсміїровнч вміє гостро 
«проїхатнея» по «пишучих 1 співа
ючих брагах». Кращі вірші цього

циклу справді смішні, а то і в їдляві, 
завжди насичені слушно підміченими 
жилими деталями.

Часом автор послуговується елемен
тами гротскху, хоча за природою 
свого обдарування, здається, більше 
тяжіс до конкретної невнгадаяої си
туації. Та хто не усміхнеться, прочи
тавши приміром таке:

Товарншочкн • братці,
Скажіть мені без жартів:
Де можна записаться

На курси космонавтів?
Не прагну я для себе 
Ні слави, ні медалі — 
Мені тікати треба 
З цієї землі подалі.
Тікать мерщій, щосиліт,
Не гаючи моменту,
Бо заженуть в могилу,
Прокляті аліменти!
Менш оригінальні твори, які увійш

ли в цикл «Про любов хорошу і 
навпаки» І «Ось у чому річ». Мож
ливо тому, що п їх основі — усміш
ка, дотеп, жарт — гумор, так би мо
вити, чисто розважальний, який, по 
речі, встиг добряче набити оскому 
читачеві. Бо навіть, і не вельми ви
багливому. Бо ж стільки продукуєть
ся гумористичної продукції, ЩО и 
основі своїй мав відомий народний 
анекдот, притчу, дотеп, фабулу. Ча
сом єдина заслуга авторів, які пос
луговуються цією надійною «сирови
ною». — віршований, часто-густо не
зграбний переказ. Чн не тому. У 
зв’язку з цим. так вигідно сприй
маються кращі вірші Немировича з 
циклів «Філософи і парі», «Пишучі 
і співаючі брати»?

Саме о них знаходить автор влас
ні Інтонації, тему, що не завжди мож
на сказати про його ж таки жарти та 
усмішки.

Автор книжки «Ось у чому річ» 
завжди лишається самим со
бою. Свідчення цьому — його твори. 
Ну хоча б оцей:

із різних мов:
Із грецької,
ІЗ ХІНДІ, із турецької,
Із польської і сербської,
Із чеської і перської,
З усіх, які лиш є, 
Він пе-ре-кла-да-г...
І з цього їсть і п’є.
Ще й декому віддячує...
БІН — хочте — МИМОХІДЬ 
Перекладе з котячої.
Лиш тільки
Заплатіть.

В. БАЗИЛЕНСЬКИЙ,
поет,

ПЛІДНА І 
ДРУЖБА

Вже більше семи років 
триває дружба колективу 
Кіровоградського заводу 
тракторних гі дроагрега - 
•гів з хліборобами кол
госпу імені ГІегровсі.ко- 
го Кіровоградського'ра
йону. Це — плідне спів
робітництво. З ДОПОМОГ- 
гою фахівців заводу в 
колгоспі механізовано 
кормовий цех МСЛО'ІІІОТО- 
парної ферми, проведено 
меліорацію полів, відре
монтовано школу. Кол
госпна ремонтна май
стерня поповнила фонди 
комплектами металорі- 
жучих інструментів.

А в’ цьому роїіі молоді 
агрегатники вирішили 
укомплектунаги ігорний 
майданчик колгоспного 
дитсадка. До кінця бе
резня вони виготують і 
встановлять в дитсадку 
карусель, гойдалки та 
качалки. Все обладнання 
комсомольці цехів та 
відділу головного кон
структора зобов'язались 
зробити п неробочий час 
Із зекономлених матеріа
лів.

М. МАНСІ РЕЙКО.
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ТАК буває завжди. Комсо
мольські активісти зби

раються разом з дтсаафів- 
цями, працівниками військ
комату, молодими педаго
гами. І разом з ними обго
ворюють програму своєї 
діяльності в справі військо
во-патріотичного виховання 
молоді. І нині така тради
ція продовжується.

В минулому місяці, на
приклад, ми подбали про 
поліпшення лекційної про
паганди серед молоді. В 
школах, колгоспних клубах, 
на пунктах початкової вій
ськової підготовки прочи-

---------------- ;--------  кололиІІ КОМУНАР“—-------------------------------
гання з військово-спортив
ного триборства, юнаки та 
дівчата складали нормати
ви комплексу ГПО. В по
єдинках з військово-технн- 
них видів спорту відзначи
лися комсомольці З кол
госпів імені Шевченка, іме
ні XXII з’їзду КПРС, цукро
заводу, Капітанівського 
радгоспу, заводу будмате
ріалів. Під час місячника 
оборонно-масової роботи 
до змагань було залучено 
більше 5 тисяч юнаків та 
дівчат.

В першу чергу ми пра
цювали з допризовниками. 
На пункті початкової війсь
кової підготовки, що діє 
при Капітанівському цукро- 
комбінаті тривали стрілець
кі змагання, за програмою 
курсу молодого бійця про
ведені лекції, бесіди. 
Значківцями ГПО тут ста
ли 300 майбутніх воїнів. 
Керівник пункту офіцер за-

РАПОРТ З КАІИАНІІХН
тано 76 лекцій на військо
во-патріотичну тематику.

Члени райкому комсомо
лу допомогли первинним 
організаціям обладнати ку
точки бойової слави, фото
монтажі, альбоми. Секре
тар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Чка- 
лова В. Мащенко виготовив 
монтаж, де виставлені фо
тознімки воїнів-земляків. А 
юнаки й дівчата заводу 
будматеріалів обладнали 
куток бойової і трудової 
слави.

Тривають походи молоді 
«Шляхами слави батьків». 
В лютому було організо
вано лижну естафету. Ком
сомольці зустрілися з ве
теранами там, де точилися 
бої партизанських загонів з 
німецько - фашистськими 
загарбниками. В ествфеті 
взяли участь колгоспні 
спортсмени, учні та викла
дачі зоотехнікуму, робітни
ки цукрозаводу, учні ПТУ- 
10.

В переважній більшості 
організацій відбулися зма-

пасу І. Г. Шевцоз склав 
рапорт, що серед його ви
хованців 25 чоловік нині 
стали першорозрядниками 
з кульової стрільби, майже 
300 юнаків виконали нор
мативи масових розрядів.

А ось в профтехучилищі 
стали традиційними воєні
зовані конкурси «Ану, хло- 
пції». 540 учнів були залу
чені до цікавих змагань.

Плануючи подальші захо
ди з оборонно-масової ро
боти, ми хочемо провести 
огляд шеренг юних спорт
сменів, які тепер склада
ють залік з військово-тех
нічної підготовки за про
грамою нового комплексу 
ГПО. Визначимо кращу піо
нерську організацію, яка 
взяла шефство над пам’ят
никами воїнам, підтримує 
зв’язки з інвалідами Віт
чизняної війни. Знову роз
робляються маршрути по
ходу «Шляхами слави бать
ків».

В. ШАРПАР, 
секретар Ііовомпрго- 
родського райкому ком
сомолу.

• ТУРИСТСЬКИМИ СТЕЖКАМИ

ЗАПРОШУЄМО ДО КОНКУРСУ
З метою дальшого розвитку туризму на Кірово- 

градщині, пропаганди серед трудящих кращих 
маршрутів по місцях революційної, бойової і трудо
вої слави радянського народу, а також з метою 
підвищення спортивної майстерності туристів та зда
чі нормативів нового комплексу ГПО обласна рада 
по туризму і екскурсіях оголосила конкурс на кра
ще проведення й опис туристської подорожі у третьо
му, вирішальному році дев’ятої п’ятирічки.

В конкурсі можуть взяти участь туристські групи, 
створені колективами фізкультури, клубами турис
тів, радами добровільних спортивних товариств та ін
шими громадськими організаціями. На конкурс прий
мають матеріали про туристські самодіяльні подо
рожі, здійснені з 15 березня 1973 року по 1 січня 
1974 року в будь-якому географічному районі СРСР. 
Конкурс проводиться з пішоходного, водного, лиж
ного, гірського та аато-мото видів туризму.

Переможців конкурсу буде нагороджено грамо
тами обласної ради по туризму і екскурсіях і ту
ристським інвентарем.

В. ТВЕРДОСТУП, 
голова обласної ради по туризму і екскурсіях.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

’ ЧЕТВЕР, 8 ЛЮТОГО. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.05 — Но
вини. (М). 9.15 — Кольорове 
телебачення. Театр «Дзвіно
чок». (М). 9.40 — Теленарис 
«Три новели про жінок».

(ЛІ). 10.10 — «Для вас, жін-

ки». Концерт на замовлення. 
(М). 11.15 — Для Дітей.
«Здрастуйте, друзі». (К). 
<1.45 — Кубок європейських 
чемпіонів з футбола. «Дина
мо» (Київ) — «Реал» (Мал- 
рід), відеозаііис. (Одеса), із.зи 
— Кольорове телебачення. 
«Палітра». 14.00 — Художній 
фільм «Біля найснкішого не
ба» (К). 14.40 — «Вам любов 
і пісня». Музично ♦ розва
жальна програма. (Львів). 
15.30 — Кольорове телебачен
ня. «Запрошуємо на усмішку». 
(К). 16.20 — Інтербачення. В 
ефірі — «Молодість». «Нумо, 
дівчата». (М). 18.10 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 18.45—«Спі
ває народна артистка СРСР

ІНаша адреса і телефони
*—-V.-:.-.

316050, ГСП,. Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів I масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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ВИСОТА Планку піднімали ще і 
ще. Знову розбіг, вивіре
ний до сантиметрів. Юнак

ГОЛОВАНІВСЬКИХ
ЮНІОРІВ

зосереджує увагу на по
долання висоти. А через 
кілька секунд він перено
ситься через планку. 1 
так не один десяток хви
лин.

— Спортсмен за 
одне тренування повинен стрибнути 50—60 разів, — 
нагадує Вячеслав Іванов, тренер ДІОСШ.

... Віктора Погрібняка вважають ветераном. З са
мого початку заснування секції , він не пропустив 
жодного заняття. Віктор перший раз взяв 120 сан
тиметрів. Але із кожним тренуванням показники 
підвищувались.

л далі випрооування ще більш сернозиі. З першості дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл з легкої атлетики учні В. Івано
ва приїхали стомлені, але задоволені. Для радостеіі були 
причини. Чемпіоном області з стрибків у висоту серед ви
хованців ДЮ< 111 став там Віктор Погрібняк. Василь Доцен- 
ко теж виправдав надії тренера — стрибнув на 165 санти
метрів. Був третім призером.

Після змагань — короткий відпочинок. А далі 
знову тренування, тренування. Стартують Таня Кім
натна і Люда Неміловська, інші їх подруги. Дівчата 
хочуть найближчим часом теж бути серед призерів 
обласних змагань.

Коли старша група закінчувала заняття, в залі го
тувались до тренувань хлопчики п дівчатка молод
шої групи. Вони по-доброму заздрили своїм старшим 
товаришам, які стрибали через планку, вишу їхніх 
голівок...

З кожним роком зростає матерільна база спортив
ної школи. Закуплений інвентар, обладнаний спор
тивний майданчик. Дбають тут і про пропаганду 
фізкультури і спорту. Влаштовуються вечори спор
тивної слави, бесіди гро кращих спортсменів країни. 
Є в юніорів своя фотогазета «Легкоатлет».

Вихованці ДІОСШ — відмінники навчання. Адже 
в команді існує правило: «Одержав трійку — позбав-
ляєшся права тренуватися».

В. ЧОПЕНКО,
юнкор, 

смт. Голованівськ.

РАКЕТКА, ЯКІЙ ЗАЗДРЯТЬ
'Годі в спортивному залі Кіро- 

воірадської середньої школи зі
бралися юні тенісисти з багатьох 
міст республіки. Зіва взяла ракет
ку, вправно вдарила по кульці. І 
одразу за її столиком почали сте
жити десятки уболівальників.

Перша зустріч, друга, третя

люшка». Спектакль, (М). 16.00
— «Зарубіжні гості Москви», 
(ЛІ). 16.20 — Концерт. (Воро
шиловград), 17.Ю — «Прий
міть вітання». Коццерт-поз- 
дброолення. (Харків). 18.00 —
— Для дітей. Мультфільм. 
«Викрадачі фарб». (К). 18.30

І щоразу її перемога. Школярі 
заздрили ракетці Зіви Пралі. А 
дівчина знову перехоплювала куль
ку. Здавалось, вона сама притя
гається до ракетки в будь-якому 
леті і падінні...

1 ось вже тепер, через три роки, 
зустрічаю її і дізнаюсь, що вона 

вже кандидат у 
майстри спорту, 
навчається в Кіро
воградському мед
училищ!. Зіна за
хоплюється баскет
болом та волейбо
лом, вона і серед 
кращих легкоатле
тів колективу фіз
культури. Але на
стільний теніс лю
бить над усе. її 
можна побачити на 
тренував п я х в 
чиортзалі училища, 
з нею міряються 
майстерністю сту
денти педінститу
ту, вихованці дитя
чо - юнацьких 
спортивних шкіл. З 
республікансь к и х 
змагань вона' по
вертається з наго
родою призера. А 
потім її включають 
в збірну команду 
республіки, ДОч 
складу якої ввій
шли найсильніші 
спортсмени - меди
ки.

Поїздка на пер
шість країни. І

К. Шульжснко». (Ленінград). 
10.25 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм. «Хід бі
лої королеви». (ЛІ). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Теле
візійний театр мініатюр «13 
стільців». (ЛІ). 22.40 — Бас
кетбол. Кубок європейських 
чемпіонів. Півфінал. ЦСКА — 
«Црвена звезда». (Белград). 
(М). 23.20 — Новини, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 — 
Кольоропе телебачення. Ху
дожній фільм «Три плюс два». 
(М). 12.40 — Кольорове теле
бачення. «Візерунки». (ЛІ). 
13.10 — Для школярів. «Вірші 
Агнії Варто». (М). 13.50 —
Балет С. Прокоф єва «Попе-

— «Херсонська веселка». Кон
церт. (Херсон). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». (К). 
,19.30 — Телефільм «Осетин
ки». (К). 20.00 — «Молоді ю- 
лоси*. Концерт. (ЛІ). 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» (!(), 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — Кінокомедій «Сім на
речених ефрейтора Збруева». 
(К). 23.00 — Вечірні новини.
(К).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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Т> ШКОЛАХ області за- 
и кінчились республі
канські заочні стрілецькі 
змагання. Вони прохо
дили у три етапи: пер
ший — у середніх за
гальноосвітніх школах, 
другий — у районах і 
містах, а третій відбув
ся у місті Кіровограді за 
участю шести кращих 
команд. Всього за час 
місячника оборонно-ма
сової роботи на вогневі 
рубежі вийшло понад 22 
тисячі юних спортсмени. 
9885 школярів виконали 
норми всесоюзної спор
тивної класифікації.

Добре були організо
вані стрілецькі змаган
ня в школах Гайеорон- 
ського, Маловисківсь- 
кого і Новоукраїнсько- 
го районів, міст Кірово
града, Олександрії, Сві- 
тловодська. Тут біль
шість старшокласників 
склали норми комплек
су ГПО, понад 400 з них 
стали розрядниками.

Успіху в обласних зма
ганнях домігся учень 10 
класу СШ № 34 міста 
Кіровограда Юрій Язи
кові із 100 можливих 
він вибив 99 очок. Такі 
ж результати в учнів 
Ульяновської СШ № 2 
Євгенії Гусятинської і 
Олександра Салміна. На 
очко менше в учнів 
Вільшаис.ької середньої 
школи Валерія Бархоти і

ВЛУЧНІ 
ПОСТРІЛИ ;
ШКОЛЯРІВ
Михайла Чамаченка, Ле
оніда Добровольського 
з Кіровоградської СШ 
№ 4, Олександра Мат- . 
війця з Ульяновської 
СШ N2 2, Олега Буряко
ва — з Бобринецької 
СШ.

У командному заліку 
іеремогла збірна коман
да Ульяновської серед
ньої школи № 2, на 
другому місці — коман
да Кіровоградської СШ 
№ 4, на третьому — 
Кіровоградської СШ 
№ 34. Школярів до зма
гань готували військові 
керівники цих шкіл офі
цери запасу М. С. Наза
ренко, В. П. Велично, 
1. М. Белоконєв.

П. ВАНЯШИН, 
інспектор шкіл обл
вно.

хоч не зійшла на найвищу сходин
ку, але її ім'я було в п’ятірці кра
щих тенісисток. Для команди — 
це досягнення — записані дорого
цінні очки, які і вирішують за
гальнокомандну перемогу україн
ських медиків...

Тривала першість міста серед 
спортсменів середніх спеціальних 
учбових закладів. Хорошу коман
ду виставили фізкультурні активіс
ти музучилнща, з ними рівнялись 
тенісистки технікуму радянської 
торгівлі, машинобудівного тех
нікуму. Але до команди медучили- 
ща прихильники цього захоплюю
чого виду спорту ставились по- 
особливому — її очолювала Зіна 
Праля.

Більше двадцяти тенісисток почали 
поєдинки. Щоразу перемога на боці 
представниць машинобудівного техні
куму Лідії Бауер, Люби Давидснко, 
Наташі Лсбн. Судді вже записували 
цій команді переможний результат. 
Ллє Пралі ніхто з спортсменок не пере
вершив. Вправно володіє ракеткою уче
ниця технікуму радянської торгівлі 
Люба Ьондаревська — в неї лише один 
проіраш. 1 хоч стати призеркою дівчині 
ле пощастило, та вона вдоволена: їй 
випала нагода відчути «почерк» канди
дата у майстри спорту.

Наступного дня змагаються 
хлопці. Командою знову перемага
ють представники машинобудівно
го технікуму. Та кожен з них 
згоджується з таким твердженням: 
якби їм довелося грати з Зіпою, 
програшу б не минути. 1 все ж во
ни хочуть помірятися з нею сила
ми. Хай неофіційно, хай це буде 
товариська зустріч. Зіна перед за
криттям змагань знову стала до 
столу з ракеткою. Суперники — 
хлопці. Раптовий розворот, точний 
помах руки. її кулька невловима 
для противника..,

ЛІ. ШЕВЧУК.
На знімку 3. ПРАЛЯ. 

Фото В. КОВПАКА.

ЧЕМПІОНИ СВІТУ —
РОДІІША І ЗАЙЦЕВ

Братіслава, Звання чемпіонів світу у парному ка
танні завоювали радянські фігуристи Ірина Родніна 
і Олександр Зайцео. Срібні медалі — у Людмили 
Смирнової і Олексія Уланова. «Бронза» дісталася 
Мануелі Гросс І Уве Кагельману (НДР).

(ТАРС)

НАЙВИЩІ БАЛИ РАДЯНСЬКИМ. 
ТАНЦЮРИСТАМ

БРАТІСЛАВА. ' (Спец. кор, ТАРС). Московські фі
гуристи Людмила Пахомова і Олександр Горшков завоювали 
вчетверте золоті медалі, па чемпіонаті світу з танців па 
льоду. Вони блискуче виконали довільну програму — судді 
дали їм шість найвищих оцінок — 0,0. Загальний чемпіон
ський результат — 524,20 бала, сума'місць — 9. На другому 
місці брат і сестра Анжеліка і Еріх Бук (ФРІ!) —514,55 (18), иа 
третьому — англійський дует Хіларі Гріи і Гліни Уоттс — 
499,05 ( 29). Москвичі Тетяна Войтюк і Вячеслав Жпгаліи зай
няли п’яте місце — 488,30 (4.V,. Ірина Мойсеева і Андрій Ми» 
иенков — сьоме •"> 475,80 (03,5).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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