
ПЛЕНУМ СВІТЛОВОДСЬКОГО МК ЛКСМУ
У Світловодську відбувся пле

нум міськкому ЛКСМУ. Пленум 
розглянув питання: «Завдання мі
ської комсомольської організації, 
які випливають із рішень грудне
вого (1972 р.) Пленуму ЦК КПРС 

І1 доповіді тов. Л. І. Брежнєва «Про 
п’ятдесятиріччя Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік».

З доповіддю на пленумі висту
пив перший секретар міськкому 
ЛКСМУ Віктор Петраков.

В обговоренні доповіді взяли 
участь секретар комсомольської

організації колгоспу ім. 40-річчя 
Жовтня Михайло Воробйов, май
стер комсомольсько-молодіжної 
зміни заводу чистих металів Воло
димир Філіпов, секретар комсо
мольської організації будівельно
го управління № 1 тресту «Кірово- 
градвуглебуд» Микола Колодяж- 
ний, учениця 10 класу СШ № 2 
Лариса Семенюк, групкомсорг 
комсомольсько-молодіжного ко
лективу продавців магазину «Ди
тячий світ» Лариса Несміян, ди
ректор СШ N2 5 Р. К. Осташко та 
інші.

В роботі пленуму взяла участь 
та виступила з промовою перший 
секретар міськкому КП України 
А. Ф. Спіфанова і завідуючий ор
ганізаційним відділом міськкому 
партії С. С, Медведев.

По розглянутому питанню пле
нум прийняв розгорнуту поста
нову.

с. тишко, 
зав. відділом комсомоль
ських організацій Світло- 
водського МК ЛКСМУ.

І
ТР ВІТЕНЬ — час визначної дати в житті 

нашої країни — 103-х роковин з дня 
народження В. І. Леніна.

Вже стало доброю традицією відміча
ти цю дату комуністичним суботником. 
Ось і цього року 21 квітня всі трудящі 
міста вийдуть, щоб святом праці зустрі- 
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ти ювілей. Разом з ними будуть комсо
мольці меблевої фабрики.

Оперативно, по-бойовому готуються 
вони до суботника. Ще за кілька тижнів 
до цієї визначної події на фабриці від
булися партійні збери, на яких, серед ін
ших, обговорювалося і питання прове
дення суботника. Партійне бюро фабри
ки на чолі з секретарем В. І. Грачовим 
вирішило поспати на кожний об'єкт 
ударної праці комуністів, щоб вони сво
їм особистим прикладом вели за собою 
молодих виробничників. Заздалегідь ви
значено кожній ланці, кожному комсо
мольцю робоче місце. Приведено в стан 
готовності всі засоби наочної агітації, 
пости «Комсомольського прожектора».

ДЛЯ «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ» Г

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Про проведення чергових виборів 
до обласних, районних, міських, 

сільських і селищних Рад депутатів 
трудящих Української PCP

У зв’язку з закінченням 13 червня 1973 року строку, 
повноважень обласних, районних, міських, сільських і ое- 
лищнпх Рад депутатів трудящих тринадцятого скликань 
ня Президія Верховної Ради Української PCP поста
новляє:

Призначити вибори до обласних, районних, міських, 
сільських і селищних Рад депутатів трудящих Україн
ської PCP на неділю, 17 червня 1973 року.

Голова Президії Верховної Ради Української PCP
!, ГРУШВЦЬКИИ.

Секретар Президії Верховної Ради Української PCP 
Я. КОЛОТУХА.

м. Київ,
9 квітня 1973 року.

ПРИЙОМ ДЕЛЕГАЦІЇ
6 квітня перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжель- 

ников і голова КМО СРСР Г. 1. Яваєв прийняли перебуч 
ваючу в Радянському Союзі проїздом об’єднану делега
цію ВФДМ, МСС і Міжнародного підготовчого комітету 
X Всесвітнього фестивалю молоді і студені ів, яка їде в 
ДРВ на запрошення Спілки трудящої молоді Хо Ші 
Міна.

У складі делегації — президент ВФДМ Р. Вієцці, преч 
зидєнт МСС Д. Улчак, секретар-координатор X Всесвітч 
нього фестивалю молоді і студентів Д. Відаль.

— Своєрідною репетицією відповідального 
заходу, — сказав секретар фабричної комсо
мольської організації Федір Дяченко, — був 
для нас міський суботник, який проводився 
нещодавно. Комсомольці працювали майже У 
складі тих груп, що будуть працювати 1 21 
квітня. Дуже добре зарекомендувала себе фо
тогазета. Кілька комсомольців під керівни
цтвом Люби Тарасенко побували на всіх робо
чих об'єктах і сфотографували найкращих ен
тузіастів. Вже на другий день фотогазету ви
пустили, і вона мала неабиякий успіх. По-бо
йовому працювали і «прожектористи». Вони 
буквально на місці випускали «блискавки», 
пропагуючи трудові успіхи передовиків. Ду
маю, в день комуністичного суботиика не під
ведемо.

На відкритих комсомольських зборах, 
реально оцінивши свої можливості, мо
лодь вирішила виробити за суботник 
продукції на 7 тисяч карбованців і пере
рахувати зароблені гроші у фонд п’яти
річки.

Підхопивши заклик про проведення 
двомісячника по збору металолому, 
мебльовики вирішили зібрати 5 тонн ме
талевого брухту, кілька десятків кілогра. 
мів макулатури.

Дружно вийдуть на працю мебльови
ки, щоб внести і свою частку у фонд 
дев’ятої п’ятирічки.

А. КОВИРЬОВ, 
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

м. Кіровоград.

НІБИ на очах росте будинок, який 
зводять робітники й спеціалісти ком

бінату «Кіровоградважбуд» БУ «Ціі- 
вільбуд». З вогником працює бригада 
будівельників, очолювана М. О. Ту
рецьким, яка складається в основно- 
му з випускників Кіровоградського 
ПТУ № 2. Молодь регулярно переви
конує денні завдання.

Трудяться на будівництві і спеціалісти 
з інших куточків республіки. Випускники 
Київського будівельного інституту Іван 
Скрипник свою справу знає добре._ Під 
його керівництвом будівельники добили
ся високих результатів.
Не інакше, як ювелірною, можна 

назвати роботу кранівниці Лідії 
Неижман. В кожному повороті стрі
ли баштового крану відчувається, як
що можна так сказати, жіноча ніж
ність.

Закінчивши Комунарське технічне учи
лище, Ліда приїхала и Кіровоград, і ось 
вже три роки тут працює.
За відмінну роботу дівчина неод

норазово нагороджувалась грамота
ми тресту.

Текст і фото Л. ПЕЧЕНЮКА,

БУДОВА І її ГОСПОДАРІ
Підвищення кваліфікації 

►— статутний обов’язок кож
ного члена ВЛКСМ. Ось чо
му, беручи соціалістичні зо
бов’язання на вирішальний 
рік п’ятирічки, комсомольці 
Кіровоградської фабрики 
«Побутмеблі» одним' з пер
ших пунктів поставили саме 
цей. І ретельно готувалися

ПРИСВОЇТИ
4 вищий розряд 

до екзамену на майстер
ність.

Першими стали перед 
кваліфікаційною комісією 
складальники меблів Віктор 
Снігур, Микола Білик, Ва
силь Макаренко, Віктор Ва
ривода, Микола Куліш, 
Юрій Хмеленко та інші. 
Найкращі знання показав 
член комітету комсомолу 
фабрики Василь Макарен
ко, який, маючи перший 
розряд, здав на третій.

До чергової здачі екза
менів на підвищення роз
ряду кваліфікації зараз го
тується нова група молодих 
мебльовиків.

1. СКРИННИК.
м. Кіровоград.

О ЛЬГУ Лозовську в колгоспі «Червоний прапор» 
Олександрійського району знають всі. Поважа

ють^. Не тільки як секретаря комсомольської органі
зації, а й просто, як людину, веселу, життєрадісну.

Одержавши призначення, приїхала вона сюди й 
відразу з головою поринула в роботу. Перш за все, 
взялася за художню самодіяльність

До цієї справи Оля підійшла не з позиції «керівни
ка», а з позиції комсомольського ватажка, товариша. 
Це й стало запорукою успіху. Незабаром почали пра
цювати гуртки художньої самодіяльності.

...І ось дебют. В залі глядачів — яблуку ніде впасти. На 
концерт прийшли, мабуть, всі односельчани. А за кулісами 
хвилюються «артисти», марно намагаючись згадати слова 
пісні, вірша, які чомусь вилетіли з голови.

Концерт почався. Де й поділося.те хвилювання, що до 
цього так сковувало хлопців і дівчат. Зі сцени колгоспною 
клубу дзвінким струмочком полилися ліричні й жартівливі 
пісні у виконанні Валентини Компанієць, ІПин Козубснко, 
Тетяни Васильєвої. Раз у раз в залі вибухав сміх, коли чи
тали гуморески Олексій Радченко та Борне Образцов.

Застати Олю Лозовську в кабінеті -— це справа до
сить-таки складна. Вона завжди серед молоді, постій
но дбає про те, щоб житія юнаків та дівчат було ці
кавішим. Одного разу я завітав у контору колгоспу 
«Червоний прапор», щоб поговорити з комсомоль
ським ватажком. Та дівчини не застав.

— Вона у нас непосидюча, — чую там. — Мабуть, помча
ла до бібліотеки, бо тримала якісь книги під рукою.

Иду туди. Завідуюча бібліотекою повідомила: щойно була 
тут. Попрохала підібрати гарні пісні для гуртмівиїв і десь 
побігла.

І так день у день. Але ця біганина приносить дів
чині лише задоволення. Вона розуміє, що потрібна 
людям.

Оля виступає перед односельцями з лекціями на 
різноманітні теми. Вона — редактор «Комсомольсько
го прожектора».

В. СОКОЛОВ, 
слухач школи громадських кореспондентів,

м. Олександрія.

НА ФОТО: (ВНИЗУ) - ПОВЕРХ ЗА ПОВЕРХОМ РОСТЕ БУДИНОК ПО ВУЛ. Ю, ГАГА- 
РІНА В КІРОВОГРАДІ; (ВГОРІ) КРАНІВНИЦЯ ЛІДІЯ НЕИЖМАН.

— -

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

„Ціна, однієї втрати
Так називалася критична стаття, надру

кована в номері за 20 березня. В ній 
йшлося про незадовільне забезпечення 
транспортом шкіл міста під час місячни
ка по збору макулатури. Кіровоград
ською міською конторою «Вторсирови- 
на». Внаслідок цього директори шкіл 
змушені були вдаватися до крайності — 
спалювати цінну промислову сировину.

Таким чином втрачалися додаткові ре« 
зерви сировини, з іншого боку — втрати 
психологічного характеру.

Як повідомив керуючий конторок 
«Вторсировина» тов. Стьоганцев, критик, 
була правильною. Нині конторою вжиті 
ряд заходів щодо своєчасного вивезем 
ня зібраної макулатури із шкіл.
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ПИТАННЯ про участь 
молоді нашого заводу 

у соціалістичному змаган
ні с одним з найголовні
ших, що стоять на поряд
ку дня комсомольських 
зборів. З ними пов'язана і 
головна турбота комітету 
комсомолу.

Про якісь особливі успі
хи, досягнуті в цьому на
прямку, говорити, мабуть, 
рано, бо підприємство на
ше ще молоде. Але той 
факт, що конкурси робіт
ничої майстерності внесли 
пожвавлення, викликають 
інтерес серед молоді, дає 
підстави говорити, що де
чого все-таки досягнуто.

Конкурси на кращого 
по спеціальності проводя
ться між токарями, фре
зерувальниками, слюсаря- 
ми-складальниками, радіо- 
монтажниками, штампу
вальниками та намотуваль
никами. Часто в комітет 
комсомолу приходять мо
лоді робітники з питан
ням: чому змагання серед 
лекальників, електриків та 
інших робітників немасо- 
вих спеціальностей на за
воді не проводяться? І во
ни, звичайно, праві. Зараз 
ми шукаємо можливості 
для вирішення цієї проб
леми.

Конкурс проходить у два 
етапи. На першому з них зма
гаються молоді робітники в 
масштабах свого цеху, на 
другому — в масштабах заво
ду. До складу заводської і це
хової комісій по проведенню 
конкурсу вкотять представни
ки адміністрації, кадрові ро
бітники, представники служб. 
Члени комісії відбирають 
креслення вузлів, деталей, 
призначених для виготовлення 
ц ході змагань.

Довгий час була поши
рена практика видачі крес
лень безпосередньо перед 
початком конкурсу. Та во
на себе не
Причин тут багато. На
приклад, 
можливість більш творчо
го підходу робітника до 
здійснення завдання, він 
досить поверхово озна
йомлюється із завдання
ми, які перед ним ставля
ться а сам конкурс просто 
перетворюється в спортив
не змагання за принципом 
«хто — кого».

Тому ми почали практи
кувати іншу систему. За 
два-три дні до початку 
кожного учасника озна
йомлюють з кресленнями, 
він одержує запитальник 
на 20—25 питань. Це дає 
можливість добре підготу
ватися теоретично і підго
тувати робочий інстру
мент.

Комісія визначає перемож
ців конкурсу, беручи до уваїи 
1 іікість виконаної роботи, і 
дотримання технічно обгрун
тованих норм, і культуру ви
робництва, і ще ставить баїа- 
то вимог, без дотримання

для
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виправдала.

обмежується

яких неможливо розраховува
ти на успіх.

Переможці змагань в 
цехах входять в число фі
налістів загальнозавод
ського конкурсу. Звичай
но, підготовка до нього 
починається з того, що 
всіх учасників завком ком
сомолу та члени завод
ської комісії ознайомлю
ють з правилами і вимо
гами конкурсу. А це, на 
мою думку, має винятково 
важливе значення. Адже 
після детального інструк
тажу кожний робітник має 
досить чітке уявлення про 
роботу, яку повинен вико
нати. Тепер все залежати
ме тільки від його кмітли
вості, винахідливості, 
жання показати все, 
що він здатний.

СТАЛО вже традицією 
перед змаганням про

водити короткий мітинг, 
на якому виступають мо
лодь і досвідчені робітни
ки підприємства. Безумов
но, дякуючи такій церемо
нії, цей день надовго за
лишиться в пам'яті моло
дих робітників. А в проце
сі огляду-конкурсу випус
каються блискавки, 
повідомляють про 
змагання.

ба
на

що 
хід

„МОЛ ОДНІЇ КОМУНАР“

І ось оизначено кращо
го. На його обличчі роз
квітає радісна усмішка: не 
кожного дня, погодьтеся, 
доводиться приймати по
здоровлення друзів. Це 
звання не тільки допома
гає завоювати авторитет 
серед товаришів, а й зо
бов язує зовсім по-іншо
му ставитися до роботи. 
Авторитет потрібно під
тримувати ударною пра
цею.

Наступного дня внутрізавод
ське радіо розповідає про кра
щих у професійному змаганні, 
про їх результати, а п стінній 
пресі з’являються замітки про 
них. Конкурсна комісія клопо
четься перед тарифно-квалі
фікаційною комісією про до
строкове присвоєння перемож
цю чергового розряду, але не 
вінце четвертого.

Раніше підготовкою по
дібних заходів займався 
виключно комітет комсо
молу підприємства. Зараз 
же ініціатива перейшла 
повністю в руки комсо
мольських бюро цехів. А 
це, зрозуміло, не може не 
вплинути на проведення 
таких змагань, адже на 
місці, як кажуть, видніше, 
що потрібно зробити для 
кращої їх організації.

ШИРОКОГО розмаху на
було змагання «Кра

щий робітник своєї про
фесії». Інтерес молоді до 
цього набагато зріс, кра
щою стала якість продук
ції, що випускається, під
вищилась економія.

Авторитет організаторів зма
гання у великій мірі залежить 
від того, як підбивають його 
підсумки. Тому завком комсо
молу ставиться до цього з 
поєною серйозністю і відпові
дальністю. В цехах створено 
штаби, що підбивають підсум
ки, в ході підготовки на стен
ди заносять імена переможців 
і тих робітників, котрі зрива
ють виконання державного 
плану. Ніде правди діти, такі 
у нас ще трапляються.

Для підвищення дієвості 
соцзмагання комітет ком
сомолу планує в середині 
року провести соціологіч
ні дослідження з допомо
гою анкетування. Це дасть 
можливість нам ліквідува
ти значні недоліки в спра
ві організації і ведення 
змагання.

В. МАЛЬЦЕВ, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько-j .кіровоградсько
го заводу радіовиробів.

І-Г~’

ПРОПОНУЄ 
Видавництво 
«Молодь»

«Ружі пливуть за водою» —- 
так назвав свою першу прозову 
книжку, що недавно вийшла у 
видавництві ЦК ЛКСМУ «Мо
лодь», Микола 
ці одинадцять 
ли картоплю», 
В хаті», «Над

Ґ

10 квітня 1073 року

КОЖНУ РОБОЧУ ХВИЛИНУ 
П’ЯТИРІЧЦІ

• ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ РЕЙД «КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА» 
ПО ЗМІЦНЕННЮ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЛІКВІДАЦІЇ ВТРАТ РОБО
ЧОГО ЧАСУ.

Хвилина країни — цс понад 700 топи 
нафти, 230 тонн сталі, 1200 тонн вугілля, 
1300 пар шкіряного взуття, 20 квартир і 
багато, багато іншого. 1 «вага» робочої 
хвилини з запровадженням нової техні
ки, технології і прийомів праці буде все 
більше зростати. Навчити кожного моло
дого робітника цінувати час, відведений 
на працю, по-господарському використо
вувати кожну хвилину трудового дня — 
одна з найважливіших практичних справ 
комсомольських організацій.

VIII пленум ЦК ВЛКСМ прийняв рі
шення про проьедеиия у другому кварта
лі цього року всесоюзного рейду «Ком
сомольського прожектора» по зміцненню 
трудової дисципліни та ліквідації втрат 
робочого часу.

Статистика показує, що лише через прогули 
І простої з різних причти d промисловості ми
нулого року були втрачені сотні і сотні тисяч 
людино-днів. Але матеріальними втратами не 
вичерпується шкода від нераціонального вико
ристання робітничого часу. Недобросовісне 
ставлення до праці наносить моральні збитки 
суспільству, неорганізованість, вимушені про
стої підривають дисципліну, віру в ціну 
трудової хвилини.

Чимало комсомольських організацій 
мають цікавий досвід роботи по зміц
ненню трудової дисципліни серед молоді.

Ось уже третій рік йде в Ташкентській об
ласті огляд комсомольських організацій під 
девізом «Робочому часу — повне навантажен
ня. всі резерви — на службу комунізму!». Ви
користовуються різноманітні форми роботи. 
Штаби «КП» успішно співробітничають з ра
дами робітничої честі, товариськими судами, 
оперативними комсомольськими загонами; про
водяться рейди но заводських прохідних, пе
ревіряється організація пропускного режиму, 
вивчаються причини прогулів, запізнень.

Прогульники, ледарі, любителі зробити зай
вий перекур, п'яниці на собі відчули всю силу 
громадського впливу. В результаті за період 
огляду вдвічі зменшилось число прогульників, 
на 40 процентів скоротились внутрізмінні про
стої і не вихід на роботу з дозволу адміні
страції.

«Прожектористи» Сум під час рейду 
виявили, що до 70 процентів запізнень 
відбувається через неритмічну роботу 
громадського транспорту. Тим, хто пра
цює у вечірні зміни, доводилось раніше 
залишати свої робочі місця, щоб встига
ти па останній автобус або трамвай. Гра-

f

фік руху не був поюджений з розкла
дом роботи на основних підприємствах, 
і «прожектористи» добились ного пере
гляду.

Рейди «КП» виявили значну нестачу 
місць у багатьох заводських і фабрич
них їдальнях, через що дуже часто ро
бітники змушені за 10—20 хвилин до по
чатку обідньої перерви переривати робо
ту, довго простоювати в черзі за обідом.

Учасникам всесоюзного рейду потрібно 
чітко уявити собі, що мало ліквідувати 
наявні втрати робітничого часу — прогу
ли, запізнення, завчасне залишення ро
бочого місця. Все ще дуже великі вну
трізмінні втрати робочого часу.

Вибіркові хронометражні спостереження, про
ведені «прожектористами» багатьох підпри
ємств під час торішнього рейду, показують, що 
втрати значно вищі, ніж у звітних даних. Так, 
на об’єктах Іртиського управління будівни
цтва Східно-Казахстанської області хрономет
раж виявив, що внутрізмінні втрати складність 
15 процентів робочого часу. До того ж. вони 
обумовлені внутрівиробничими причинами і 
перш за все організаційно-технічними непо
ладками, а решта сталися з вини робітників.

«Прожектористам» під час рейду дове-7' 
деться звернути уваїу ще на один знач-*" 
ний резерв економії робочого часу. Мова 
йде про відпустки з дозволу адміністра
ції. Практика показує, що досить часто 
така потреба виникає в зв'язку з різни
ми побутовими проблемами. Адже май
стерні побутового обслуговування, домо
управління. паспортні столи і тому по
дібні установи найчастіше працюють до 
17-ї — 18-ї години. Отже, потрібно про
вести масову перевірку відповідності ре
жимів роботи підприємств сфери обслу
говування і виробничих підприємств, бу
дов, транспорту, винести підсумки своїх 
спостережень па розгляд комітетів на
родного контролю, сесії виконкомів.

Перед «Комсомольськими прожектора
ми» — широке поле діяльності. Потріб
но так організувати справу, щоб дарем
но не втратити жодної хвилини робочого 
часу.

В. ПОЗДНЯКОВ, 
відповідальний організатор відділу 
«КП» ЦК ВЛКСМ.

7*
ського району. Багато юнаків і дівчат 
області теж мають бажання звідати ро- І 
мантикч новобудов країни.

Повідомляємо адреси комсомольських 
ударних будов.

будова «Головтюменьнафтогазбуд», місто

«Дорога редакція!
Мені лите 21 рік. і я дуже хочу 

взяти участь в одній з новобудов 
республіки. Дуже прошу повідомте, 
будь ласка, адреси ударних комсо
мольських будов. Буду щиро вдячна».

З таким проханням звернулася Л. Па
січна з села Федоро-ПІулічшіе Долнп-

Всзсоюзна ударна комсомольська
Тюмень.

Всесоюзна ударна комсомольська будова — Центральна збагачувальна фабрика. 
«Західно-Донбаська» № 1, місто Павлоград, Дніпропетровської області.

Республіканська ударна комсомольська будоса — Харківський тракторний завод, 
місто Харків.

Республіканська ударна комсомольська будова — «Хімкомбінат», місто Суми.
-------------------------- - -- __________

Для внесення 
рідких добрив
Нові машини для внесення в грунт добрив у 

рідкому вигляді створили вчені Центрального 
науково-дослідною інституту механізації та 
електрифікації сільського господарства Нечор
ноземної зони СРС.Р. їх почали випускати під
приємства об'єднання «Білсільгосптсхніка».

Одна з машин, якій присвоєно марку 
«РЖТ-4», має бункер, що вміщує 5 тонн доб
рив. Ширина поливу становить 9—12 метрів, 
доза внесении органічних добрив на гектар 
варіюється від 10 до 60 тонн. Машина будо

агрегатувати, я з новим трактором «МТЗ-80». 
іракторист може управляти нею з своєї ка
біни. •

Друга машина — «РЖТ-8» з бункером мі
сткістю 8 тони працює в комплексі з трактором 
«Т-150».

Лінія родючості

ЩЕДРІСТЬ

ЛКСМУ 
Ярмолюк. У книж- 
оповідань: 
«У дощ»,

___ , ---- „ плесом» .„
Усі вони торкаються проблеми 
сучасного села. Персонажі М. Яр. 
молюка — люди різного віку і 
професій: молодий агроном Пав
ло Півторадні і приваблива Степ
ка, колгоспний бухгалтер Василь 
« РУДа ----------------
погляд 4вген 
жінка, 
дівчина 
персонажів 
рой-схема,

«Копа- 
«Сама 

та інші.

несимпатична на перший 
Ярина, сільський коваль 
Кучерявий і незнайома 

удівець Семен Бурка і 
Олена. І кожен з цих 

не горезвісний ге- 
а жива, неповторна 

людина, наш сучасник, якого ми 
щодня можемо зустріти в жит*

ті. Автор прагне через світоро
зуміння своїх героїв заглибитись 
у поняття добра і зла, прекрас
ного в людині, спрямовує своє 
слово проти душевної черствос
ті, обмеженої особистості. Він 
застерігає від байдужості повер
хового розуміння життя, поети
зує доброту, чесність і щирість 
(«Копали картоплю», «Тетянка, 
Льонька і я», «У дощ»). Читач 
стає свідком багатьох цікавих і 
повчальних картин. Разом з авто, 
ром він засуджує Степку і гаря
че схвалює рішення молодого 
Півторадні, який у складній жит
тєвій ситуації не йде на комп
роміс з власною совістю («Ружі 
пливуть за водою»),

З великим тактом, з трепет
ним душевним хвилюванням Ми
кола Ярмолюк торкається людсь
ких доль, понівечених минулою

війною («Сама в хаті», «У дощ»). 
Особливо вражає тонкий психо
логічний малюнок оповідання «У 
дощ». Без перебільшення його 
можна вважати витвором високо
го мистецького гатунку. Справж
ньою красою збірки є і 
дання «Над плесом».

В оповіданнях Миколи 
люка чітко простежується 
на промовиста деталь, яка 
сповна охарактеризувати

Почато монтаж устаткування двох техноло
гічних ліній для вироблення аміаку на Ро- 
вепському заводі азотних добрив. Із введен
ням в дію цього комплексу випуск вітамінів 
родючості на підприємстві зросте майже в три 
рази.

(ТАРС — РАТАУ).

Нарешті слід відзначити реа- 
лістичні малюнки поліської при-, 
роди, вдало вплетені в тканину 
творів. Та понад усе художня вар
тість книжки в тому, що її герої 
— неповторні характери, вихоп
лені з виру нашого сьогодення. 
Всі вони стверджують наш ра
дянський спосіб життя, готовність 
до кінця служити громадським 
ідеалам, високим ідеалам жит
тєдайного соціалістичного гума* 
нізму.

Початок творчості Миколи Яр- 
молюка міцно пов'язаний » 
людьми щедрої вдачі, з хліборо
бами, з рідною землею,.

Сподіваємось, що Микола Яр* 
молюк ще не раз порадує чита
чів словом, настояним на духмя* 
йому хліборобському полі землі 
Поліської, і це відгукнеться доб

ром у серцях радянських людей<

оповї-

Ярмо- 
вираз- 
може 

наж або принаймні насторожити 
читача. Так, у жорсткої людини 
на призвисько Білий, очі з «гост
рим, на диво липким блиском 
очей» («Нінчині осокори»), у 
бригадира-п’яниці Ігоря Миски в 
очах «ковзали лиснючі цятки, на 
губах блукала солоденька, улес
лива усмішка» («Ружі пливуть за 
водою») і т. ін.
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ЗРОСТОМ 
оснащені

ГО . Л... , __ _ ,________
■ сільськогосподарсько- 

по- 
деякі 
інже-

До кін-

оснащення 
господарства

технічного 
сільсько- 
і розвит-

сільськогосподар 
машинобудування 

новому --------------
питання 
«врних 
ця 1975 року заводи сіль
ськогосподарського маши
нобудування країни випус
тять більше 1100 видів різ
них тракторів і сільсько
господарських машин. Якщо 
врахувати, що в сучасних

СІ
постають 

підготовки 
кадрів.

ПОШУК
ВЕДУТЬ
СТУДЕНТИ

ВУЗ І ПРОФЕСІЯ

умовах значно виросли ви
моги, пред явлені до якості 
машин, го це ще раз свід
чить про ті великі завдання, 
які стоять перед сільсько
господарським машинобуду- 

ч|(^ням, зокрема, в підго
товці кваліфікованих інже
нерів. Саме таких спеціа
лістів і готує наш інститут. 
Тільки в цьому році дипло
ми інженерів отримають 
262 чоловіки.

Нині в інституті навчається 
більше 2 тисяч студентів 
тільки на денному відділен
ні. 1940 з них беруть участь 
у науково - дослідній робо
ті на спеціальних кафедрах 
і кафедрах суспільних наук. 
Принагідно відзначити робо
ту студентів . п’ятикурсни- 
ків Олександра Кабаченка 
та Олександра Лимаря «До
слідження впливу каналу 
сошника на якість розподілу 
насіння в рядку», яку вони 
виконують під керівництвом 
доцента В. І. Тараненка. Вона

була удостоєна медалі «За 
кращу студентську науко
ву роботу» за підсумками 
Всесоюзного конкурсу сту
дентських науково-дослід
них робіт минулого навчаль
ного року. Високо оцінені 
дослідження студентів - чет
вертокурсників Леоніда Ані- 
скевича, Євгена Волкова, 
Олександра Лазаренка, 
Дмитра Улановського. Ра
зом з старшим викладачем 
А. В. Ліккеєм вони вивчають 
шляхи підвищення рівно
мірності насіння в рядку 
при висіванні його катушко- 
вими апаратами.

Підсумки наукової роботи 
студентів за рік ми підби
ваємо на науково-теоретич
них конференціях. Так, на 
минулорічній конференції 
24 студенти були нагород
жені почесними грамотами 
науково - технічного това
риства Машпрому. Деякі ро
боти, виконані нашими сту
дентами, рекомендовані 
для впровадження у вироб
ництво. В роботі по госпо
дарсько - договірній тема
тиці беруть участь 238 сту
дентів, а у студентських про
ектно - конструкторських, 
технологічних і економічних 
бюро працюють 234. Юна
ки і дівчата інституту не раз 
брали участь в республікан
ських і всесоюзних конкур
сах, на яких мали відзнаки. 
Ось і нині ми відправили на 
всесоюзний конкурс три 
студентські наукові роботи.

16 квітня у нас знову від
будеться теоретична конфе
ренція В її роботі візьмуть 
участь секції суспільних на
ук, сільськогосподарського 
машинобудування, техноло
гії металів та інші. Плану
ється заслухати 206 допові
дей.

А КАДІКОВ, 
голова студпрофкому 
Кіровоградського інсти
туту сільськогосподар
ського машинобудуван
ня.

З стор, — .. ■■

МЕЛОДІЇ „ГОРИЗОНТУ“
Клуб «Горизонт» Кіровоград

ської СШ № 34 має коротку біог
рафію. Виник він на початку нав
чального року. На ного засіданнй 
запрошуються всі, хто захоплю
ється музикою — класичною і 
сучасного, літературою, поезією, 
живописом. Керівник клубу —- 
викладач російської мови та літе
ратури В. І. Шефлер.

Перша паша зустріч в «І оріионті» 
відкрилася вечором «На просторах 
Батьківщини». А нещодавно відбулося 
практичне занятті! нашого клубу. Ви
кладач музичної школи Л. В. Ласун 
познайомила нас з життєвим і творчим 
шляхом Бетховена.
Звичайна класна кімната наповни

лася чудовими звуками «Місячної 
соеати», яку викопувала викладач 
музичної школи Л. О. Шандур. 
Спокійна і ніжна мелодія повела

нас у чарівний світ музики. Того 
вечора ми вперше познайомилися 
з творами видатного композитора 
Ліодвіга Бетховена. «На пам'ять 
Елізі», «Перша соната», «Двадця
та соната» — ці твори виконували 
С. Береза, В. Гаврилюк та інші.

Подібні заняття в шкільному 
клубі «Горизонт» допомагають 
нам зрозуміти й відчути світ пре
красного.

Т. МАЛЕНКО, 
учениця 9-го класу СШ № 34.
м. Кіровоград.

Учня Кіровської СШ Долинською району Юру Кубра- 
кова часто можна бачити на сцені. Він активний учасник 
художньої самодіяльності.

На фото: співає Юра КУБРАКОВ.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

ИА ВОРОЗІ
РОЗДУМИ ВИПУСКНИКА

О ОНИ часто приходять в інститут, подов- 
гу стоять у коридорах, із заздрістю по

глядають на гамірливе студентство і згаду
ють свої чи не найщаєливіші роки, проведе
ні в стінах Кіровоградського педагогічного. 
Цс — випускники минулих років. їх постій
но тягне в альма-матер — до викладачів, 
друзів які ще навчаються, га й просто хо- 

лСчеться подихати атмосферою молодості, 
и життєрадісності, запальних суперечок.

Всім студентам, а особливо нам, цьогорічним 
випускникам, є чого повчитись у них. В дружніх 
товариських розмовах, у виступах перед широкою 
аудиторією нинішні вчителі дають багато цінних 
пора і, але одне побажання висловлюється всіма 
і завжди: відмінно навчайтесь, розширюйте свій 
кругозір. Адже педагог повинен бути людинок» 
енциклопедичних знань, уміти відповісти на будь- 
яке запитання учня, а то й колгоспника та ро
бітника.

Після таких розмов 
багатьом студентам 
доводиться перегляда
ти своє ставлення до 
навчання, замислюва
тись над проблемою: 
а чи маю я моральне 
право йти в клас, чи 
зумію зацікавити ді
тей, повести їх за со
бою? І для декого результати цих роздумів 
бувають невтішними.

Діти, як ніхто інший, розуміють і цінують пре
красне. Найчастіше любов до нього прищеплюють 
учителі. Я пам'ятаю, як до пас прийшла молода 
вчителька математики. Спочатку її зустріли з де
яким недовір’ям. Але потім вона «приворожила» 
клас тим, що завжди, колі: залишався вільний 
час, розповідала цікаві історії з життя славетних 
композиторів і співаків. Ми полюбили вчительку, 
а згодом і предмет, який вона викладала.
4 Ясно, що для цього потрібен широкий 
кругозір. Тому зараз багато студентів від
відують заняття хорової капели, танцюваль
ного колективу. Всьому курсу IV україн
ського зараз читається факультатив з істо
рії музики.
ТІУДЬ-ЯКА професія пе терпить реміснії* 

цтва, поверхового знання фаху. Профе
сія ж «інженерів людських душ» тим біль
ше. Чи можна уявити собі літератора, який 
ие знає театру, кіно, не читає новинок віт
чизняної та зарубіжної літератури? Ма
буть, що ні. Студенти нашої групи нама
гаються йти в йогу з життям: традиційними 
вже стали відвідини прем’єр вистав у театрі 
їм. М. Л. Крошівпицького, перегляд нових 
фільмів, обговорення їх, проведення диспу
тів. Все це розширює коло наших знань, ви
робляє «чуття мови», яке так потрібне філо
логу, вчить мати і вміти відстоювати власну 
Думку.

За роки навчання в інституті активу гру- 
П!і доводилось зустрічатися з багатьма 
проблемами і вирішувати їх. Чи не иайбо- 
лючіша' з них, і яка й до цього часу паде-

жить до категорії неповністю вирішених, є 
проблема пасиву. Соціальна значимість 
групи. її бойовнтість залежить віт актив
ності всіх її членів, — починаючи від ком
сорга і кінчаючи рядовим виконавцем най
простішого доручення. Чим більшою буде 
ця загальна активність, тим цікавішим, 
змістовнішим стане житія колективу, спри
ятливішими будуть умови для навчання, 
відпочинку, загального розвитку студентів. 
І все ие відчутно гальмується, коли є «ба
ласт» — так звані «середняки». З досвіду 
ми дійшли висновку, що пасив є двох вплів: 
«постійний» і «набутий». «Постійний» дає 
про себе знати ще на перших курсах, а «на
бутий» — в силу обставин з’явився уже п'д 
час навчання, і з першими, і з другими ми 
ведемо боротьбу, системою продуманих до- 
_______ _________ 1 ручеиь намагаємось 

повернути їх линем до 
життя групи, 
відчути смак 
тивної праці, 
тивного
виховати відповідаль
ність за доручене зав
дання перед групою. 
Радіємо, коли студент 

«оживає», краще відповідає на практичних 
заняттях, сам вносить якісь пропозиції.

Необхідність викорінення «середняків» у вищій 
школі, особливо у педвузах, випливає з того, шо 
потрібно покінчити із середніми знаннями, серед
німи інтересами в школі. Адже в нас виходить 
зачароване коло: школа дає вузу випускника із 
посередніми знаннями, який, вдало пройшовши 
вступні екзамени, стає студентом. Провчившись 
чотири чи п’ять років, він повертається у школу 
середнім спеціалістом з вищою освітою і починає 
виховувати собі «гідну» зміну.
О ТЖЕ, завдання інститутських, факуль- 

тетськпх, а особливо — групових ком
сомольських організацій — розірвати це ко
ло. З перших днів перебування в інституті 
потрібно включати студентів в активне гро
мадське жигтя, вести контроль за виконан
ням поставлених доручень, вчити вчитися. 
В педагогічному інституті немає місця для 
погано підготовлених спеціалістів. Але не 
повинно бути і для «середняків».

Коли б мене, чи когось із моїх товаришів 
запитали, чого ми навчились в інституті, я б 
відповів: «цінувати час». І тому мені хоче
ться звернутися до студентів молодших 
курсів з побажанням раціонально викори
стовувати кожну хвилину з тим, щоб попов
нювати багаж своїх знань, розширювати 
пізнання про навколишній світ, жити повно
кровним життям молодої радянської люди
ни. Тільки так можна добитися мети жит- 

— стати справжнім спеціалістом.
В. БЄЛІНСЬКИЙ, 

випускник Кіровоградського педаго
гічного інституту.

дати 
колек- 
колек- 

відпочинку,

тя

ЩИРИМ ДРУГ ДІТЕЙ
Готуємось до ювілею
А. П. Гайдара

22 січня 1974 року ви
повнюється 70 років Ар- 
кадію Петровичу Гайдару 
— відомому радянському 
письменнику, твори якого 
стали школою виховання 
кількох поколінь молоді. 
До цієї знаменної дати 
вже зараз Іде старанна 
підготовка, в якій беруть 
участь і учні Листопадів- 
ськоі восьмирічної школи 
Новомиргородського райо
ну.

У читальному залі сільської 
бібліотеки гід керівництвом 
завідуючої М. Є. Піддубної 
влаштовано книжному вистав
ку «Гайдар — улюблених 
книг творець». З учнями п я- 
того класу бібліотекар пропе
ла читацьку конференцію за 
книгами «Тимур і його коман
да», «Школа», «РВС», в якій 
активну участь взяли юні кни
голюби Олександр Оснігов- 
ськнй, Микола Яровий, Лі да 
С.амосснко та інші.

Воші ПОДІЛИЛИСЯ своїми 
враженнями від прочита
ного. розповіли найголов
ніші епізоди з творів, при

чому, кожен з них під
креслював, що книга «Ти
мур і його команда» стала 
настільною, що нині о 
школі є немало послідов
ників героя повісті та й 
самі пони члени «тпмурів- 
ської команди». Допома
гають інвалідам, людям 
похилого віку, роблять все 
для того, щоб ветерапп- 
колгоспнйки пе відчували 
самотності.

Зараз п’ятикласники до
помагають Ме'лапії Євдо- 
кимівпі виготовляти пла
кат «Аркадій Гайдар — 
наш улюблений письмен
ник». В зв'язку з набли
женням ювілею визначно
го майстра слова значно 
зріс ноши на його твори, і 
М Є. Піддубна робить все, 
щоб якнайповніше його за
довольнити

В. ШУЛЬГА.
м. Новомиргород.

«З НОВОСІЛЛЯМ,
ШПАЧЕ!»

Село Каніж, що на Новомиргород- 
щині, потопає в деревах, в садах. По
над річкою Вись — верби, осокори, 
в’льхи, на вулицях — акації, клени, на 
городах — вишні,. яблука, груші, а з 
півночі й піздня — широкі крила 
колгоспного саду. Поля розмежували 
на величезні чотирикутники лісосму
ги. І звідус:ль вже несеться, чується 
весела, невгамовна весняна пісня 
пташок...

Якось шестикласниця Ніна Шкоп прий
шла зі школи і схвильовано заговорила до 
батька:

— Думаєш, татку, загулялась? У нас 
збори були... Про наших вірних друзів.

— Яких друзів?
— Викладач природознавства Олександра 

Миколаївна про птахів говорила. Частина 
з них уже прилетіла, а частина тут зи
мувала. Знаєш, татку, яку вони користь 
нам приносять? Де є птахи, там все є...

— Уяви собі, дочко, що я не знаю. Ги 
кажи, що хочеш?

— Допоможеш мені? Наша старша 
піоиервожатз Галина Кузьмівна сказала, 
щоб кожен виготував по десять синиччи- 
ків і шпаківень. То й я зроблю одну. Тіль
ки ж, тату, це мало. Як ти думаєш?

А ввечері обоє — за молотки, за 
пилку, за рубанок, за цвяхи. Стру-

Трагічна
статистика
20 тисяч африканських ді

тей щороку помирав у ран
ньому віці від хвороб і не
доїдання. Ця трагічна ста
тистика наводиться в статті 
англійського журналіста 
Джона Лоуренса, опубліко
ваній п лондонській газеті 
«Гардіап». Головною причи
ною такого становища, під
креслює автор статті, в 
здійснювана расистськими

Природа і ти

жать дощечки, підганяють, стукають 
— і глянь — вже й є яеселий, затиш
ний, без ЖОДНОЇ Щ'ЛИНіСИ будиночок. 
Отвір спеціально для синичок... А' 
згодом ще два будиночки — вже для 
шпачків

Спав сніжок — і Ніна поскладала 
синичники і шпаківні та й понесла у 
школу. Принесли й інші піонери і 
жовтенята теж. В кабінеті природо
знавства вже й місця не знаходилось. 
Понад сто п'ятдесят не будиночків, а 
«палаців» для вірних друзів. З малюн
ками, з написами: «З новосіллям,
шпачеі».

У вихідний почепили їх всюди. У стену» 
у лісосмуіах. На вулицях. В садах. Па 
городах. Там. у салу, синичники <і шпа
ківні і Ніни Шкоп, піоперки, учениці (і 
класу. Бо робила рої а їх з пюбов’ю до 
маленьких, вірних друзів.

То тепер ви розумієте, чому в Ка- 
нежі так багато розкішних залених 
дерев, чому звідусіль лине, не змов
кає там пісня невгамовних пташок.

М. СТОЯН.
Новомнргородський район.

властями нелюдська політи
ка апартеїду, яка прирікав 
африканські сім’ї на злиден
не існування.

Тяжкі часи
Криза у вугільній промис

ловості ФРН продовжує за
гострюватися. За свідченням 
газети «Штутгартср цай- 
тунг», на складах Рейнсько- 
Рурського промислового ра
йону скуплялося більш як 
16 мільйонів тонн вугілля 1 
коксу, які не мають збуту. 
Це призвело ДО ТОГО. ЩО 
державна акціонерна ком
панія «Рурколе АГ», яка зо
середила у своїх руках фак
тично все видобування ву- 
і Ілля в країні, стала збит
ковою.

Найбільші споживачі вугіл
ля — західнонімецькі елек
тростанції — віддають нині 
перевагу калорійнішим ви
дам палива — нафті і при
родному газові, монополію 
на які захопили американ
ські концерни та їх дочірні 
підприємства у ФРН.

Виробництво вугілля у 
ФРН дедалі скорочується, 
десятки шахт закриваються, 
а тисячі шахтарів втрачають 
роботу.

„Джентльмени 
удачі1"
«В результаті пограбувань 

з погрозою застосування 
зброї американці втратили 
менше грошей, ніж внаслі
док діяльності людей, які 
ховаються під машкарою 
респектабельних бізнесме
нів», — пише журнал «Ю. С. 
пьюс енд уорлд ріпорт». 
«Щорічні втрати у США під 
підробок, що їх роблять біз
несмени, оцінюються більш 
як в 1,3 млрд. доларів І ° 
200 мли. доларів — від роз
трат і крадіжок, — повідом
ляв журнал. — Це майже в 
п'ять разів більше, иіж 
втрати в результаті пограбу
вань І крадіжок із зломом. 
Дані показують, що кіль
кість таких злочинців швид
ко зростає». (ТАРС).
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ДЗВІНКА

Крисан та

О. БЛИНОВ,

М. ВІНЦЕВИЙ.
На з ні ми у: Ольга СКОРОХІД. 

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

У ДИНАМІВЦІВ
Ю В І <1

ПЕРЕХІД

|р ЖЕ в перші роки Радянської влади 
** під керівництвом Комуністичної пар
тії була закладена основа радянської 
системи фізичного виховання, провідними 
з якій були ідеї, думи і практичні пора
ди Володимира Ілліча Леніна,.

З ініціативи Ф. Е. Дзержинського п'ят
десят років тому створено спортивне то
вариство «Динамо». Воно стало одним із 
передових загонів масового фізкультурно
го руху. «Динамо» — піонер будівництва 
спортивних баз, колиска підготовки ви
значних майстрів, школа передового дос
віду, носій революційних традицій, за
кладених когортою відважних чекістів.

У кінці 1922 року Ф. Е. Дзсржииський 
поставив завдання щодо покращення фі
зичної підготовки молоді, яка покликана 
захищати великі завоювання Жовтня. 
Рсалізуючи мого, комсомольці організува
ли футбольну команду, гімнастичну, бор- 
цівську і важкоатлетичну групи. Одно
часно ініціативна група на чолі з Л. С. 
Уральцем працювала над організаційни
ми питаннями по утворенню спортивного 
товариства. Колишній робітник заводу 
«Динамо» Л. В. Недоли-Гончареико за
пропонував назвати товариство так, як і 
його підприємство.

19 квітня 1923 року відбулися збори 
засновників товариства, яке було назване 
«Московське пролетарське спортивне то
вариство «Днпамо». Був прийнятий ста
тут, вибрані керівні органи.

Слідом за Москвою організації «Дина
мо» виникають в інших містах країни. 
В дружній динамівській сім’ї були орга
нізації України, які беруть свій початок 
з 25 квітня 1926 року — з часу виборів 
Харківського пролетарського спортивного 
товариства «Динамо». Згодом відбулись 
вибори правлінь дннамівськнх організа
цій у Києві, Одесі, в тому числі в Кіро
вограді та інших містах.

У перші роки товариство відчувало ма
теріальні труднощі. Членські внески, 
прибутки від спортивних магазинів і спо
руд ие задовольняли його зростаючих 
потреб у коштах. Ф. Е. Дзсржииський 
запропонував направити всі зусилля

розгортання господарської діяльності, 
того часу товариство утримується * 
власні кошти.

Вже в 1927 році «Динамо» розгорнуло 
спортивно-масову роботу і господарську 
діяльність на всій території СРСР. Това
риство «Динамо» виконує заповіт В. І. 
Леніна про те, що криїні потрійні міль
йонні армії фізично здорових людей, во
льових, енергійних, змужнілих, котрим 
належить майбутнє. І ряди спортсменів 
неухильно зростали.

Дннамівці всієї країни брали активну 
участь у будівництві нового життя. Вони 
завоювали загальне визнання в роки пер
ших п'ятирічок на оудівництві гігантів 
важкої індустрії, в селах, де проходила 
колективізація, Поролися на фронтах Ве
ликої Вітчизняної Прали активну участь 
у відбудові зруйнованого ворогом народ
ного господарства країни. Динамівські 
вихованні з честю і гідністю проносили 
на багатьох стадіонах світу прапор на
шої Батьківщини і біло-блакитний пра
пор свого товариства, із їх числа вирос
ли чудові спортсмени, хні десятки разів 
оновлювали рекорди СРСР, Європи, 
світу, Олімпійських Ігор.
UHHI всюди, і зокрема ,в дииамівськин 

колективах нашої області, ведеться 
широка підготовка до золотою ювілею. 
Добре готуються і з високими показни
ками відзначають ювілей спортсмени сек
ції боротьби самбо і кульової стрільби, 
де старшими тренерами майстри спорту 
СРСР Василь Покрншкін та Сергій Мал- 
мнга. 'Годі ведучі спортсмени товариєтви 
«Динамо», як майстер спорту з городків 
працівник Кіровоградського міськвідділу 
внутрішніх справ сержант міліції Воло
димир Лісовод, тренер, майстер спорту 
Валерій Хавцсвич, першорозрядники з 
самбо дільничний інспектор Новоархап- 
гельського райвідділу внутрішніх справ 
комсомолець Анатолій Рулота, інспектор 
карного розшуку Маловисківського рай
відділу внутрішніх справ Анатолій 
Ульянов, першорозрядники з службового 
багатоборства дсржавтоіпспектор Олек-

сандріиського міськвідділу внутрішніх 
справ Микола Попов та Державтоінсіїсн- 
тор Ульяновського райвідділу ■внутрішніх 
справ Анатолій Кисель, першорозрядник- 
волейболіст Юрій Ільїн із Кіровоград
ського райвідділу внутрішніх справ І з 
честю виконують свої зобов'язання на 
честь ювілею «Динамо».

Всюди в дванадцяти об’єднаній ко
лективах фізкультури обласної ради ДСТ 
«Динамо» спортсмени взяли підвищені 
вооов'язання по росту масовості і піднят
тю майстерності, розширенню 1 олаго- 
устрою спортивних баз.

Ветерани, ведучі спортсмени, тренери 
виступають з бесідами і лекціями з істо
рії ордена Леніна спортивного товариства 
«Динамо». Активно в цьому напрямку 
працюють комсомольці УВС Микола Та
расенко, Олександр Гама та Георгій 
Медведев.

У колективах фізкультури проводяться 
змагання першого етапу літніх респуолі- 
канських і всесоюзної спартакіад това
риства, Вже є непогані наслідки. Наші 
юнаки в змаганнях на першість Україн
ської ради ДСТ «Дниамо» з боротьби 
самбо зайняли шосте місце із вісімнад
цяти команд. Відзначились кандидат У 
майстри спорту Олександр Гороенко, 
першорозрядники Віктор Гапжа та Юрій 
Колісничснко.

Поєдинки продовжуються. В їх програ
му включені змагання з олімпійських і 
прикладних видів спорту, ЯКІ 6УД)Т;\ 
сприяти виявленню нових талантів, залу-Д 
ченню до систематичного змагання фі- І 
зичною культурою І спортом нових заго- 1 
нів молоді. Відбудуться також .масові І 
змагання по нормативах нового комплек- І 
су ГПО, показові виступи з легкої атле- І 
тики і боротьби самбо.

Б. КИЗІЛЬ, 
голова секції по пропаганді і І
агітації обласної ради ДСТ І

«Динамо».

Ольги Скорохід
Дівчина стояла з гурті хлоп’ят і про щось пристрас

но розповідала. Але дитячий гамір приглушував її 
голос. Спочатку я подумав, що це хтось з молодих 
викладачів фізкультури. Ось вже стих гамір хлоп’ят, 
і всі вони вишикувались в кілька шеренг, піднявши 
над головами обручі. 1 я почув голос дівчини:

— Ра-а-аз, два-а!..
Другокласники робили гімнастичні вправи. Все бу

ло схоже на урок фізкультури.
Але я помилився. Дівчина, яка так захоплено пра

цювала з дітьми — не вчителька, а лише десятиклас
ниця, учениця Кіровоградської СШ № 5 Ольга Ско
рохід. Тоді в школі готувалися до спортивного вечо
ра, і вона мала доручення влаштувати показові висту- 
пи юних гімнастів. А перед цим їй запропонували іще 
одну справу — лід час тижня фізкультури провести 
в молодших класах бесіди про визначних спортсменів 
країни. І Ольга Скорохід йшла до дітей...

А через день вони асі спостерігали, як їхня наставниця са
ма виступала в спортивному залі. Оля робила вправи на 
колоді. Один рух, другий, третій, і вже з уст малюків;

— От би нам так!..
Звісно, хтось з цих школярів теж матиме подібне сход

ження. Але не одразу так. Оля вміє вже багато. Вона тре
нується сьомий рік, виконала норму кандидата в майстри 
спорту, була призеркою багатьох обласних змагань з спор
тивної. гімнастики, їй аплодували і під час республіканських 
турнірів, коли вона разом з іншими авангпрдівпями Кірово
града виступала в складі нашої збірної...

Мрія Ольги Скорохід •— стати майстром спорту. Але її 
світ не тільки в гімнастиці. Вона одна з перших склала всі 
норматизи нового комплексу ГПО, а це захоплюється легкою 
атлетикою, кульовою стрільбою. Влітку під час канікул, та й 
при нагоді у вихідні дні вона з друзями вирушає в далекі і 
близькі мандрівки. 1 в туризмі в неї теж гожі кроки — 
Ольга нагороджена значком «Турист СРСР».

Мине три місяці, і вона отримає атестат зрілості. 
Далі мета — стати студенткою педінституту, щоб 
згодом бути вчителем фізкультури. Ось чому так за
хоплено веде розмову з малюками. Вона вже уявляє 
себе на місці педагога, робить першу спробу одкрити 
своїм молодшим друзям стежки, на яких людина иа- 
бпрається сили і краси.

1
'А—ЗЇІШІ

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 10 КВІТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М), 9.45 — Для 
школярів, Телевізійний клуб

«Шукачі». (М). 10.15 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Тихий Дон». 1 серія. 
(М). 12.00 — Теленарис «На
ставники». (М). 12.30 — Му
зично-літературна композиція 
«Мідний вершник». (М). 15.50 
— Програма передач. (М). 
15.55 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу з хокея. 
ЧССР - Швеція. (М). 18.30 — 
Кольорове телебачення, Для 
дітей. «Приходь, казко». (М). 
19.00 — Програма «Час». (М). 
19.25 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу з хокея. 
СРСР — Фінляндія. (М). 21.45

У спортзалі вони зібра
лися після закінчення 
урокіо. Дівчата рушили до 
гімнастичних 
хлопці — до 
А за якусь 
зал лунало:

— ... п’ятнадцять, шіст
надцять... Молодець, Ко
лю! Ну, іще раз. Сімнад
цять,

І одразу оплески — всі 
вітали десятикласника Ми
колу Харсуна, який під
тягнувся на перекладині 
найбільше разіа.

А надворі нормативи 
комплексу ГПО складали 
школярі з іншої групи. Тут 
відзначились Віктор Коно
валов та Віктор Харсун,

драбин, а 
перекладини, 
мить на весь

активісти виставили стенд, 
де розмістили фотознімки 
перших значківців. На вид
ному місці також списки 
всіх школярів, які взяли 
участь у складанні норма
тивів комплексу ГПО. 45 
з них вже повністю склали 
екзамен з фізичної та вій
ськово-технічної підготов
ки.

А в недільні дні комсо
мольці збираються біля 
школи, щоб по-новому об
ладнати легкоатлетичний 
комплекс, інші спортивні 
майданчики. Адже невдов
зі найбільш масові спарта
кіадні поєдинки, підготов
ка до спортивного свята, 
яке теж проводитиметься 
за програмою комплексу 
ГПО.

які кинули гранату за со- 
рокадвохметрову відмітку. 
Цікавими були забіги на 
стометровій дистанції. 
Дмитро Крисан подолав 
дистанцію за 13,7 секунди, 
А на кілометровій дистан
ції найкращий результат 
був у Віктора Харсуна — 
З хвилини 10 секунд.

З особливим старанням 
готувались десятикласники 
до заліків з кульової 
стрільби. В тирі відзначи
лись Дмитро 
Микола Тахил, які вибили 
по 43 очок з 50 можли
вих.

Підготовка до складан
ня нормативів комплексу 
ГПО в Кіровській середній 
школі 
віть і 
римав 
жують 
коридорі школи фізкуль- кореспондент, 
турні та комсомольські Долинськиії район.

безперервна. Па
ті, хто вже от- 
значки, продов- 
тренування. В наш громадський

ВИРІШИЛИ ПЕНАЛЬТІ
Після двох турів чемпіона

ту країни з футболе серед 
команд першої зони другої 
ліги класу «А» чотири 
команди мали максимальну 
кількість очок — по чотири, 
Вони Л очолили турнірну 
таблицю зони на старті чем
піонату. Це ужгородська 
«Говерла», житомирський 
«Автомобіліст», криворізь
кий «Кривбас» і вінницький 
«Локомотив». Сімферополь
ська «Таврія», севастополь
ський «Авангард» і черні
вецька «Буковина», хоч і 
мали теж но дві перемоги, 
небрали на очко менше: 
одна з перемог у цих команд

була здобута після пробиття 
11-метропих ударів, за що 
нараховується лише одне 
очко. Кіровоградська «Зір
ка» з двома очками знахо
дилася па і 1-му місці.

Чергову гру чемпіонату 
країни кіровоградська «Зір
ка» провела на своєму полі, 
її суперником було Хмель
ницьке «Динамо», яке в по
передньому турі з рахунком 
4:1 перемогло в Миколаєві 
місцевий «Суднобудівник».

Однак на кіровоградському 
полі хмельннчани не мали 
переваги. Навпаки, ініціати
вою заволоділи кіровоградці 
і вже на десятій хвилині 
Олексій Кацмак відкрив ра-

хупок. Це забезпечило б гос
подарям поля чисту перемо
гу. якби не груба помилка 
воротаря Олексія Іонова, 
Скориставшись нею, Олексій 
Більднюх забив м’яч у пусті 
ворота,

Оскільки нічийні резуль
тати виключені, командам 
довелося пробити серію пе
нальті. Це краще зробили 
кіровоградці, Володимир 
Сак, Олексій Кацман, Віта
лій Отецько і Анатолій Ше
лест збільшили кількість за
битих голів до п’яти. Гості 
реалізували три пенальті, 
Отже, загальний рахунок 5:4 
на користь «Зірки»,

М. САВЧЕНКО.

УРОК-ЗАВДАННЯ
Проміжний хід. При ша

хових комбінаціях часто 
зустрічаються тактичні 
прийоми па проміжний хід. 
Суть їх ось у чому.

Якась фігура або пішак 
противника наносять нам 
удар, але ми зразу її не 
знищуємо, а попередньої 
робимо більш кращий 
(проміжний) хід.

Ось приклад.
Білі: і\р£І; ФсіЗ; ТІ І; 

ТІїІ; КЇ4; пп: а2; Ь2; с2; 
СІ4; ^3; Ь4;

Чорні: Кр&8; Фе4; ТаЗ; 
Кеб; КГ6; Сб7; пп: а7; Ь7; 
с7; 66; ^4; 117; Дай

Останній хід чорних був 
Фе4? Вони сподівались 
розміняти ферзів. Але білі 
зробили проміжний хід.

1. 1\іі5 і після Ф:<ЇЗ
2. К:Ї6; 3. ссі виграли фі

гуру.
Пропонуємо розв’язати 

епод на цю тему:

Білі: Кре4; ny: а4; g4; 
Чорні: Kpf6; Cg7;
Білі починають і вигра-

— «Музична афіша». (М). 
22.35 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу з хокея. 
ЧССР — Швеція. III період. 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00—- 
Тєлевісті. (К). 11.15 — Музич
ний фільм -Акробатичні ескі
зи». (К). 11.35 — «Шкільний
екран*. (К). 12.15 — Для
школярів. «Шикуйтесь, заго
ни». (К). 13.15 — Творчий звіт 
майстрів мистецтв та худож
ніх колективів Херсонської 
області. (К). 10.55 — Наша
афіша. (К). 17.00 — Для дітей, 
«Сонечко», (Львів). 17.30 —

«Трудовий переклик», (К). 
18.00 — Фільм-концерт, «Ро
сійські візерунки». (К). 13.30 
— Кінонарис. (К). 19.00 —
Програма «Час». (М). 19.25 — 
Телефільм «Юрій Гагаріи». 
(К). 20.13 — Тележурнал
«Старт». (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 2І.ОО — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 21.30 — Художній
фільм «Прийшов солдат з 
фронту». (К). 22.55 — Вечірні 
новини. (К).

СЕРЕДА, II КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.30 - Про-

(:'$ Наша адреса і телефони
>16050. ГСП,, Кіровоград-50, вуя. Лунвчарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово? роботи — 2-45-36, відділу вій. 
«ьково-патріотичного виховання та спорту — 2-46-67,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництва, 
поліграфі? і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

«молодой коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

грама передач. (М). 9.35 — 
Повіти. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко». (М). 10.15
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Тихий Дон». 
2 серія. (М). 12.10 — Телена
рис «Воронезькі будні». (ЛІ). 
12.40 — «Музичний календар», 
(М). 13-Ю — Програма доку
ментальних фільмів. (М), 15.-10
— Програма передач. (М).
15.45 — «Російська мова». (М), 
16.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Виставка Бу- 
рлтіио», (Лі). 17.00 — «РІК
третій, вирішальний». Переда
ча друга. (М). 17.30 — Інтер
бачення, Кольорове іелсбачсн- 
лп. Чемпіонат снігу з хокея, 
ФРН - ЧССР. 111 період. (Лі). 
18.15 Концерт. (М), 18.30 — 
Урочисте засідання І концерт, 
присвячені 150-річчю з дня на- 
родженип О. М. Островського. 
(М). 21.15 — Програма «Час». 
(М). 21.45 — Кольорове теле
бачення. Фільм-коицерт «Мол-

давська сюїта». (М). $4.(10 — 
Кольорове телебачсния.Л^Чсм- 
піоиат світу з хокея. Польща 
— СРСР. II і лі періоди. По 
закінченні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРЛЛІА. 11.00 — 
Тєлевісті. (К). К.15 _ Теле«
фільм. (К). 11.35 - «Шкіль
ний екран», (К). 12.05 — Ху
дожній фільм «Прийшов сол
дат з фронту». (К). 10.20 —і 
Наша афіша, (|(). 10.25 
«Співав «Смерічка». Концерт. 
(Ужгород). 16.55 — «На голов
них напрямках п’ятирічки»,. 
(Дніпропетровськ). 17.15 —»
« Колорит». Л Ітерату рно-ху»
дожни програма. (Донецьк), 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Документальний! 
фільм. (К). 19.00 — Інформа« 
ційиа програма «Вісті». (К). 
19.30 — «Снігуронька». Музич- 
ло-літературна композиція. Й 
перерві — «На добраніч, ді» 
ти!». (К). 22.30 — Програм» 
«Час». (М).
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