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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП УКРАЇНИ

17 квітня 1973 року розпочав свою роботу Пленум 
Центрального Комітету Комуністичної партії України.

На порядку денному Пленуму питання «Про завдання 
партійних організацій республіки по дальшому поліп- 

і у світлі рішень XXIV з’їзду

З доповіддю на Пленумі виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП України В. В. ЩЕР- 
БИЦЬКИЙ.

В обговоренні доповіді взяли участь: І.
ЛОВ — перший секретар Харківського обкому КП Ук
раїни, П. П. КОЗИР — перший секретар Одеського об
кому КП України, О. Ф. ВДТЧЕНКО — перший секР<:™Р 
Дніпропетровського обкому КП України, Г. А. ЛЕГУ- 
НОВ_  голова колгоспу «Грузія» Генічеського району
Херсонської області, В. С. КУЦЕВОЛ — перший секретар 
Львівського обкому КП України, Б. Є. ПАТОН — прези
дент Академії наук УРСР, В. І. ДЕГТЯРЬОВ - перший 
Секретар Донецького обко/лу КП України, ІО. Н. ЄГЩ-

^іиенню роботи з кадрами 
-’УїКПРС».

З доповіддю на Пленумі

3. соко-

ЧЕНКО — міністр культури УРСР, М. М. КОБИЛЬЧАК — 
перший секретар Кіровоградського обкому КП України, 
І. М. ПРИХОДЬКО — директор Кременчуцького автомо
більного заводу імені 50-річчя Радянської України, 
Є. Л. ЛИТВИНОВ —- другий секретар Київського обкому 
КП України, А. І. ВОЛКОВ — начальник цеху слябінга 
заводу «Запоріжсталь» імені С. Орджонікідзе, В. Ф. 
Ї(ОБРИК — перший секретар Івано-Франківського обко
му КП України, Т. М. ЧЕМОДУРОВ — голова Кримського 
облвиконкому, І. М. ЯРКОВИЙ — перший секретар Тер
нопільського обкому КП України.

Учасники Пленуму вшанували вставанням пам'ять ви
датного організатора колгоспного виробництва, голови 
ордена Леніна колгоспу імені XXI з’їзду КПРС Берегів
ського району Одеської області, члена ЦК КП України, 
депутата Верховної Ради СРСР, двічі Героя Соціалістич
ної Праці М. О. Посмітного.

Вчора Пленум ЦК КП України продовжував свою ро
боту.

ХАЙ ЖИВЕ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ І БРАТЕРСЬКА ДРУЖБА 

НАРОДІВ СРСР — ВЕЛИКЕ ЗАВОЮ

ВАННЯ ЛЕНІНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬ

НОЇ ПОЛІТИКИ КПРС!

(Із Закликів ЦК КГІРС до 1 Травня 1973 року)

Пленум Кіровоградського, 
обкому ЛКСМУ

Вчора відбувся пленум обкому комсомолу.
З доповіддю «Про завдання комсомольських органі 

запій області, які випливають з рішень грудневоги 
(1972 р.) Пленуму ЦК КПРС і доповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва «Про 50-річчя Со
юзу Радянських Соціалістичних Республік» на пленум, 
виступив перший секретар обкому ЛКСЛІУ М. Г. Гай 
дамака.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секретар 
Кіровоградського міськкому комсомолу М. Скляннченко, 
перший секретар Олександрівського райкому ЛКСМУ 
В. Кривошея, заступник секретаря комітету комсомолу 
Світловодського об’єднання «Дніпроенергобудіндустрія. 
Галина Біломаз, перший секретар Олександрійського 
міськкому ЛКСМУ В. М'ясняикін, групкомсорг трактор
ної бригади № 4 колгоспу «Зоря комунізму» Новоархан- 
гельського району С. Пугаченко, бригадир комсомоли 
сько-молодіжної бригади зварювальників заводу «Чер 
вона зірка» В. Недспас, студентка Кіровоградського пед 
інституту Людмила Носенко, бригадир комсомольсько 
молодіжної колони важковагових поїздів локомотивного 
депо станції Знам’янка А. Білоус, групкомсорг молочно 
товарної ферми колгоспу «Прогрес» Новомиргородсько 
то району Валентина Кармазіна.

Пленум прийняв розгорнуте рішення, спрямовано на 
дальше поліпшення ідейно-політичної роботи, інтерна
ціональне виховання комсомольців і молоді.

У роботі пленуму взяв участь і виступив з промовою 
завідуючий відділом організаційно-партійної роботи об 
кому КП України М. Т. Кондратенко.

У роботі пленуму взяв участь відповідальний органі
затор ЦК. ЛКСМУ Б. М. Цабулін.

Пленум розглянув організаційне питання. В зв’язку з 
переходом А. І. Василенко на педагогічну роботу пленум 
увільнив її від обов’язків секретаря обкому ЛКСМУ та 
вивів зі складу членів бюро обкому комсомолу. Секрета 
рем обкому ЛКСМУ та членом бюро обрано Ларис) 
Михайлівну Неруш.

В зв’язку з переходом на партійну роботу пленум ви
вів зі складу членів бюро обкому ЛКСМУ Б. С, Ясинов- 
ського. Членом бюро обкому ЛКСМУ обрано першого 
секретаря Новоукраїнського райкому ЛКСЛ1У Анатолія 
Новнцького.

слово
ДІЛАМИ
ГАРТОВАНЕ

Сила партійного, закличного слова — у його спрямованос
ті вперед. В його сконцентрованій активній енергії, яка од
наковим хвилюванням відгукується в серці робітника і кол
госпника, інженера і вчителя, ветерана і юнака. Слово пар
тії, звернене до народу, стає його найточнішим дорогозка- 

, зом.
1 в тому емоційному заклику — крізь вічно живу пам ять 

історії — відлуння перших роОітннчнх демонстрацій, першо- 
травневнх мітингів, революційних лозуигіи. Як завжди, — 
палке слово партії наповнене любов’ю 1 солідарністю до по
неволених народів, сповнене справедливості, живої непохит
ної сили ленінської правди, яка з кожним роком набуває 
псе більшої політичної ваги у всьому світі, завойовує авто
ритет насамперед ділами і звершеннями Країни Рад.

Першотравень приходить до нас в розпал трудового енту
зіазму, коли успішно виконуються плани, накреслені XXIV 
з'їздом КПРС, — плани третього, вирішальною року п'яти
річки.

Заклики ЦК КПРС до І Травня викликають у кожного 
громадянина країни почуття піднесеної гордості, бажання 
працювати ще краще, з ще більшим натхненням на благо 
любимої Вітчизни. Звертаючись до молоді, партія закликає:

ЮНАКИ 1 ДІВЧАТА! НАПОЛЕГЛИВО ОВОЛОДІВАЙТЕ 
МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИМ УЧЕННЯМ, ДОСЯГНЕН
НЯМИ НАУКИ, ТЕХНІКИ І КУЛЬТУРИ! БУДЬТЕ АКТИВ
НИМИ БОРЦЯМИ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ РІШЕНЬ XXIV З’ЇЗ
ДУ КПРС!

Комсомолі« країни завжди була активним помічником 
комуністів. Юнаки і дівчата з комсомольськими значками на 
ірудях завжди в передових рядах, — на виробництві і в по
лі, в мирному труді і на сторожі миру. Комсомольсько-моло
діжні колективи, бригади, ферми радують новими успіхами, 
цінними починаннями. Весна — час активних польових ро
біт. 1 поряд з досвідченими ветеранами успішно трудиться 
молодь. Обов'язок кожного трудівника, тим паче, члена 
ВЛКСМ — постійно перебувати у пошуку нових резервів для 
підвищення продуктивності праці, для поліпшення виробницт
ва. Па це нас спрямовують Першотравневі Заклики.

Основа дальшого зросту свідомості, політичного кругозору 
молодого трудівника — глибоке засвоєння марксистсько-ле
нінського світогляду. Бути переконаним марксистом, справж
нім ленінцем — до цього закликають і зобов'язують молодь 
натхненні слова партії комуністів.

ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ! НАПОЛЕГЛИВО 
БОРІТЬСЯ ЗА ДАЛЬШЕ ПІДНЕСЕННЯ СОЦІАЛІСТИЧ
НОЇ ЕКОНОМІКИ - ОСНОВИ МОГУТНОСТІ БАТЬКІВ
ЩИНИ 1 НЕУХИЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ НА
РОДУ!

ШИРШЕ РОЗГОРТАЙТЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ 
ЗА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТРЕТЬОГО, ВИРІ
ШАЛЬНОГО РОКУ П’ЯТИРІЧКИ!

Перед кожним трудівником широка перспектива для роз
витку своїх творчих можливостей, прояву ініціативи, актив
ності. Партія націлює робітників і колгоспників, творчу ін
телігенцію на вирішення конкретних завдань, які стоять пе
ред ними.

Першотравневі Заклики — важливий матеріал для ком
сомольських працівників, пропагандистів, слово партії по
винно дійти до кожної молодої людини, кожного комсомоль
ця. В Закликах знайшли своє відображення всі сторони 
життя нашого народу, об’єднаного спільною мстою, — в 
них — ідейний зміст радянського життя братніх народів, 
внутрішня І зовнішня політика ЦК КПРС, спрямована на 
утвердження рівності, братерства і миру на землі.

Курс партії і народу чітко визначений. Він — в побудові 
комуністичною суспільства і до горизонту прийдешньою 
вказує шлях.

ПІД ПРАПОРОМ МАРКСИЗМУ-ЛЕПІНІЗМУ . ПІД КЕ
РІВНИЦТВОМ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ - ВПЕРЕД ДО 
ПЕРЕМОГИ КОМУН 13МУІ

»-■

У РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Рада Міністрів СРСР постановила перенести день 

відпочинку з суботи 28 квітня на понеділок ЗО квітня 
1973 р.

На «Постамсвт шани» газети 
«Молодий комунар» за подан
ням Вільшанського райкому 
комсомолу заноситься комсо
молка Надія Ходоровська.

Молода доярка колгоспу імені 
Телішсвського Надія Ходоров
ська минулого року на роз
доюванні нетелей аийшла на 
перше місце по господарству«

Фото І. ЦУРКАНА.

• ПИТАННЯ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ЗБОРАМИ
• СПІЛЬНА РИСА ВСІХ ЕНТУЗІАЗМ
о КУРС ЛАНКИ — 100

КАЧАНИСТОЇ
ЦЕНТНЕРІВ

Хто з секретарів чи чле
нів комітету комсомоль
ських організацій не знає 
того особливого полег
шення, точніше спаду на
пруги, коли збори набли
жаються до кінця. Адже 
найвідповідальніший мо
мент в житті первинної — 
кожен має право спитати 
з товариша, і кожен має 
відповісти за себе, за всіх 
і перед усіма.

На тих зборах саме оте 
знайоме «полегшення» читав 
вже на обличчях членів комі
тету. Порядок денний: «Під
вищення комсомольцями і мо

лоддю свого ідейно-політично
го та загальноосвітнього Рів
ня» ось-ось мав бути вичерпа
ним, як раптом слово взяв 
тракторист Олександр Воли
нець:

— Зараз пишуть у газе
тах, що повсюди створю
ють ланки по вирощуван
ню стоцентнерних врожаїв 
кукурудзи. А ми, що че
катимемо, поки інші про
ведуть експерименти, а 
потім на готовеньке?.■

Схвильовано заговорили

невсі — «ланки», видно 
давали покою багатьом. 
Так виникло на комсо
мольських зборах питання, 
не передбачене порядком 
денним, і знайомого по
легшення перед закінчен
ням виступів — як і не 
було.

Посипались пропозиції, 
поради. Тоді ж почали 
складати списки майбут
нього колективу, що боро
тиметься за високий вро
жай качанистої. Бажаючих 
було багато. Разом з 
хлопцями, перевіреними, 
тими, на кого можна зав
жди псжластися у всьому, 
зважили і прохання кіль
кох, яким треба ще дотя
гуватись до перших.

В лапку увійшло десять чо
ловік: один молодий комуніст, 
ШІСТЬ комсомольців, включили 
і досвідченою механізатора — 
Івана Чорного, який працює 
на тракторі близько двадцяти 
років. Не новачки за кермом 
1 більшість хлопців ланки. 
Так, Григорій Кравець п’ять 
років, Анатолій Ковальчук — 
чотири роки водять трактори.

не-

Ланковим обрали комсомоль
ця Василя Черкавського.

Хлопці загорілись — 
буквально після зборів ви
рішили взятись за роботу. 
Площу нам відвели 123 
гектари. Попередник хо
роший — цукровий бу
ряк... А ось не вистачало 
нашому лану азотних доб
рив: вирішили провести 
недільник по вивезенню 
гною від ферми.

Пам’ятаю перший
дільник. На роботу при
йшли ті, на кого навіть не 
сподівалися. Дев'ять трак
торів з причепами тільки 
встигали робити ходки від 
ферми до поля. За пер
ший недільник внесли по 
4 тонни органічних добрив 
на гектар, А як зійшов 
сніг, з літаків ще додали 
поживних речовин — по 
два центнери мінеральних 
добрив. Нещодавно в 
бригаду прийшло 2 пунк
тирні сівалки СПЧ-6. Так 
що посівною технікою ми 
забезпечені. Своїми сила
ми переобладнали 2 куль
тиватори, щоб одночасно 
з культивацією вносити 
аміачну воду.

Нона сипала в господар-

егзі — вирости і и по 100 цевт- 
перів зернової кукурудзи. Без 
вивчення технології впрошу
вання, розуміємо, па успіх по 
сподівайся. Всі члени ланки 
пройшлн триденний курс на
вчання в школі передового 
досвіду на базі села Калма- 
зового. А ланковий Василь 
Черкавськнй їздив в Дніпро
петровську область на 8-ден- 
ний семінар кукурудзоводів. 
Потім про всі тонкощі виро
щування 100 центнерів куку
рудзи на зерно розповідав 
нам.

Як до справжньої битви 
готуємось ми до головно
го експерименту на хліб
ному полі. Днями прочи
тали напуття молодим хлія 
боробам двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. Ги 
талова. В глибини серця 
проникає кожне заклично 
слово уславленого механі->. 
затора. Як правильно І 
просто сказано: «Урожай 
третього, вирішального? 
року буде нашим вкла< 
дом у боротьбу за дс< 
строкове виконання плані* 
п'ятирі“»«*»»-

Я. НАСТАСІЄВСЬКИЯ, 
тракторист, секретар 
комсомольської орга
нізації колгоспу імені 
Леніна Вільшанського 
району.
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кіровоградське 
ГОЛОВНЕ СПЕЦІА
ЛІЗОВАНЕ КОН
СТРУКТОРСЬКЕ БЮ
РО ПО ГРУНТООБ
РОБНИХ І ПОСІВ
НИХ МАШИ Н А X. 
ВІДДІЛ ЗЕРНОВИХ 
СІВАЛОК. ТУТ НА
РОДЖУЮТЬСЯ НО
ВІ МОДЕЛІ. ТУТ 
ЗОНИ ОДЕРЖУЮТЬ 
ПУТІВКУ В ЖИТ
ТЯ.

Фото
В. КОВПАКА.

_____ квітня 1013 року—

ЙДУТЬ ВЕЛИКОВАГОВІ
Все ширшого розмаху набирає змагання за 

використання резервів, дострокове виконання 
планів третього, вирішального року дев'ятої п’я
тирічки серед комсомольсько-молодіжних колезі 
тинів вантажних елекгровозннх колон. Тільки за 
перший квартал нинішнього року п ять комсо
мольсько-молодіжних колективів перевезли по- 
над піая 585 тисяч 230 тонн вантажів. Молод, 
залізничники за ней час внесли і втілили у вн, 
ппЛниитво 26 рацпропозиції! з економічним ефек- 
?ом 3120 карбованців.

Переможцем У соціалістичному змаганні серед 
комсомольсько-молодіжних колективів у першо
му кварталі стала вантажна елекі ровозіга коло
на яку очолює Олександр Савик. Машиністом 
тут комсомолець В. Поляков, ного помічник —« 
комсомолець І. Козаков. За три місяці колектив 
провів 174 великовагові поїзди. ІІонад плай 
перевезено 68 тисяч 460 тонн вантажів. зеконои- 
лено 63 600 кіловат-годин електроенергії.

А. КРИЧУН, 
помічник машиніста Знам'янського локо
мотивного депо.

МИ - ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
ООБОТА по інтернаціо- 
4 кальному вихованню 
молоді — один з найго
ловніших напрямків діяль
ності комітету комсомолу 
нашого заводу. Найбіль
ше, певно, пожвавилась 
вона в період підготовки 
до відзначення золотого 
ювілею СРСР. Саме тоді 
на заводі набуло розмаху 
соціалістичне змагання се
ред молодіжних бригад 
під девізом: «15 союзним 
республікам — 15 ударних 
трудових вахт». Кожен 
колектив працював з ве
ликим піднесенням, праг
нучи завоювати право під
няти прапор на честь од
нієї з братніх республік. 
П’ятнадцять разів майорів 
у високості прапор тієї чи 
іншої республіки, знаме
нуючи при цьому ще одну 
трудову перемогу молоді 
заводу. Перед святом бу
ло організовано цілий ряд 
зустрічей з людьми трудо
вої слави, тематичних ве
чорів, конкурсів.

Доповідь Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва «Про 50-річчя 
Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік» спо
нукала нас ще повніше 
визначити свою ходу. Її 
вивчення ми розпочали 
що на Всесоюзних комсо
мольських зборах, які 
проходили під лозунгом: 
«Ударною працею та від
мінним навчанням озна
менуємо третій, вирішаль
ний рік дев'ятої п’ятиріч
ки». Тут же було складено 
графік вивчення кожною 
комсомольською групою, 
кожним членом організа
ції всіх розділів доповіді. 
Тепер політичні інформа
тори та агітатори постійно 
перевіряють якість засво
єння матеріалу, радять, 
які обрати шляхи для її 
поглибленого вивчення.

При комітеті комсомолу 
створена лекторська гру
па, яка роз’яснює молоді 
заводу значення об’єднан
ня братніх народів нашої 
країни. Наприклад, керів
ник бюро технічного на

вчання В. В. Коваленко 
виступає з лекцією на те
му: «Історичне значення 
завоювань світової систе
ми соціалізму». Серед ін
ших тем, що їх пропону
ють члени лекторської 
групи своїм слухачам; 
«Україна — суверенна 
держава а складі СРСР», 
«Дружба народів — дже
рело сили та могутності 
Радянського Союзу».

Кращому засвоєнню до
повіді допомагає наочна 
агітація, що її вміло роз
міщено по всій території

ЛЮБЕРЦІВ»

ПОРТЬЄРИ... РЕПЛІКА

І ВЧОРАШНІЙ КАПУСНЯК

заводу.
Тут ви знайдете І пріз

вище бригадира молодих 
газоелектрозварюваль н и- 
кіа першого механоскла
дального цеху Віктора Не- 
допаса. Його бригада ви
борола право носити ім'я 
XXIV з’їзду КПРС та XVI 
з’їзду ВЛКСМ. 1 тепер ве
де першість у змаганні, 
майже вдвічі перевикону
ючи планозі завдання. Те
пер вона викликала на 
змагання бригаду електро- 
зваоювальників цеху № 22 
ордена Леніна і Трудово
го Червоного Прапора 
Люберецького заводу іме
ні Ухтомського, що в 
РРФСР. Цю бригаду очо
лює комсомолець Валерій 
Сидоров.
ОНАЧНА увага в нашій 

організації приділяє
ться виконанню Індивіду
альних комплексних пла
нів «Вчитися комунізму». 
В них комсомольцями за
плановано вивчення допо
віді Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєва «Про 50-річчя Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік». Плани допо

магають спрямуванню чле
нів організації на успішне 
виконання завдань третьо
го, вирішального року 
п’ятирічки. Це добре про
стежується на прикладі 
бригади Миколи Склифу- 
са. Колектив її ще зовсім 
молодий, але вже двічі в 
цьому році бригада вихо
дила на перше місце се
ред комсомольсько-моло
діжних бригад в підгрупі 
заготівельних цехів. Тіль
ки за березень бригада 
М. Склифуса виконала 
норму виробітку на 237 
процентів.

На заводі працює рада мо
лодих спеціалістів, очолювана 

В. Сподіням. 
яка на своїй 
звітній конфе
ренції наміти
ла конкретні 
завдання. Ши
риться практи
ка розробки 
творчих Індн- 

відуа л ь її и х 
планів «Мій 
особистий ра
хунок — на
уково - техніч
ному прогресу 
вирішального

року п'ятирічки».
Штаб «Комсомольського 

прожектора», який очолює 
Г. Драбко, включився у Все
союзний рейд по ліквідації 
втрат робочого часу. Він веде 
рішучу боротьбу за економію 
І бережливість, проти безгос
подарності і марнотратства. 
Так, у останньому, шістнадця
тому номері, йдеться про 
культуру виробництва, про
мислову санітарію, збережен
ня соціалістичної власності о 
інструментальному цеху.

У своїй доповіді «Про 
50-річчя Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік» товариш Л. І. 
Брежнєв наголошував: 
«Партія добре знала, що 
виконання завдань п’яти
річки вимагає великої на
пруженої праці, величез
но? енергії й організова
ності, творчого підходу і 
сміливості в розв'язанні 
проблем, які виникають». 
Саме так, по-творчому, 
підходять до розв’язання 
завдань третього, вирі
шального року п’ятирічки 
комсомольці нашого за
воду.

с. вишницькии, 
секретар комітету 
комсомолу заводу 
«Червона зірка».

Люди юрмились біля лінії роздачі.
— Нічого дивного, — зауважила заві

дуюча їдальнею Кз 6 Ірина Павлівна 
Мартиненко. — Дієтична їдальня — єди
на у місті. Тож усі до нас. І, між іншим, 
скажу взм, такої їдальні не знайдете на
віть і в Києві.

Завідуюча кивнула на вікна:
— Таких порт'єр, як у пас, ніде не 

знайдете. Спокій, затишок, висока куль
тура обслуговування.

Справді, перше пряження під зовнішнього 
оформлення залишається непоганим. Але зов
сім несподівано зустрічаємось із начальником 
машинно-лічильної станції А. Я. Струпом.

— На обід? — запитуємо.
— Не знаю, що вам 1 сказати, — важко 

зітхає Анатолій Якович. — Три роки, як я уже 
тут постійний відвідувач. Але в їдальні про 
нас, дієтників. не турбуються.

Виявляється, загалом в дієтичнії! 
їдальні, як кажуть, нічого. Щось ва
рять, смажать, тушкують. Є план товаро
обороту. А зокрема? Зокрема — ще зов
сім недавно тут існував зал «дієтичний». 
Зараз його немає. Хворі, які тут харчую
ться, розміщуються, де хто може. А та
ких не так-то її мало. Згідно запису в 
журналі — 60 чоловік. Буває вдвічі біль
ше. І як би було приємно зайти до залу 
і сісти за стіл, на якому табличка: «Стіл 
дієтичний». На ньому стоїть пляшка мі
неральної води, яблука чи фруктовий сік. 
Але все це поки що мрія.

— Які там яблука, — дивується медич
на сестра Тамара Коваленко. — Ми на
віть крупи, свіжу рибу, овочі одержуємо 
дуже рідко.

©
КІРОВОГРАДСЬКИЙ КНИЖ

КОВИЙ МАГАЗИН № 10 ЧАС
ТО ВІДВІДУЮТЬ КНИГОЛЮ
БИ. ТУТ ШИРОКИЙ ВИБІР 
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
ПРОДАВЦІ ЗАВЖДИ ПРОПО
НУЮТЬ ЩОЙНО ВИДАНІ НО
ВИНКИ.

НА ФОТО: ПРОДАВЕЦЬ
ЛІДІЯ КОВАЛЕНКО ПІДБИ
РАЄ КНИГУ ДЛЯ ІОІ1О1О 
ЛЮБИТЕЛЯ ЧИТАННЯ.

Фото А. ПЕЧЕН ЮКА.

Справа не лише в цьому. На кухні не
має протиральної машини. А тому суш^ 
каші готуються майже за загальними
цептами, які нерідко подаються до столу 
або гарячі, або холодні, як лід. Іакї 
страви повинні вживати люди з хворими 
шлунками.

— Сир кислий, сметана — теж.
— А ви притрусіть їх цукром, — ра

дить завідуюча виробництвом Раїса 
Пшенична, — нічого з вами не станеться.

Аж не віриться, що в дієтичній їдальні не
має замінників, цукру — ксиліту чи сарбіту. 
Навіть такого елементарного, як шипшини, 
шлункового соку тут вдень з вогнем не знай
деш.

Не дбають тут і про належний санітарний 
стан. Робітниці, що працюють у залі, одними 
І тими ж ганчірками протирають підвіконня і 
підноси. Ганчірки масні, липкі.

Тож і не дивно, що із 33 працівників їдаль
ні, які недавно склали екзамен із санітарного 
мінімуму, лише вісім мають оцінки «добре» £ 
«відмінно». Решта ж —■ ледне-ледве витягла 
на трійку.

У книзі зауважень і пропозицій подяк 
від дієтиків не знайдеш. Зате цілі сто
рінки справжніх дифірамбів на адресу 
завідуючої. І від кого ж ви думаєте? Від 
батьків і родичів тих, —• у кого в цьому 
залі влаштовувались весілля. Дієтники у 
цей «ас. зокрема, у суботу і неділю, 
стоять і дивляться у вікна. Від записів 
у книжці їм пе легше.

...Щодо порт'єр, вони дійсно красиві, 
таких, напевно, немає і в Києві.

Я. МИХАЙЛЕНКО.
м. Кіровоград.

Думки, відгуки, рецензії
У видавництві ЦК ЛКСМУ «.Мо

лодь» у кіпці минулого року ви
йшла невеличка за обсягом книж
ка нашого пясьмсішика-земляка 
Олександра Моторного «З думою 
про землю».

Цс поетична схвильована розпо
відь про знатного механізатора, 
бригадира тракторної бригади, Ге
роя Соціалістичної Праці, лауреата 
премії Імені Ленінського комсомо
лу, делегата XXIV з’їзду КП Украї
ни Василя Івановича Моторного з 
колгоспу «Зоря комунізму» Новоар- 
хангельського району нашої КІро- 
истрадщини.

Шляхи Василя —• звичайні шля
хи хлопчика Із колгоспної сім'ї, І 
може незвичайним у його житті бу
ла глибока любов до поля. Воно 
щодня кликало його росяними ран
ками, криком перепелі», журавли
ними ключами, шумом важкого ко
лосу, гуркотом машин. Поле чару
вало його, йому хотілося скрізь по
бувати — і в рідному селі, і па 
просторах Батьківщини — в Умані, 
в Софійському парку, і в Шевчен
ківському краї, де лягли сліди ма
лого Тараса.

Так письменник образно яскраво 
змальовує, як у серці що. юного 
піонера пиростао найголовніше по
чуття, без якого жити не можна — 

любов до рідного краю, до Вітчиз
ни. Тільки ж любити її ще мало. 
Василь вирішує і сам йти у труд, у 
вир життя. Після семирічки він йде 
п училище на курси механізаторів. 
Там його приймають п члени 
ВЛКСМ. А коли повернувся в село, 
коли доручили йому машину — но
ве почуття народжується — відпові
дальність за трактор, за культива
тор, за велике й багате колгоспне 
поле... 1 відчуття, що нестиме його 
й далі — знань завжди мало. Треба 
вчитись, і пін, працюючи, відвідує 
й десятирічку.

Служба в лавах Радянської Ар
мії ще більш загартували його по
лю, характер. Отож, прийшовши з 
армії, Василь відпочиїїао недовго. 
Він прийшов до своїх друзів, до 
механізаторів. Інших шляхів він не 
знав... Правління колгоспу і пар
тійна організація призначають його 
бригадиром комсомольсько-моло
діжної бригади. Зі служби в Ра
дянській Армії Василь приніс нову 
рису — бути вимогливим і до себе, 
і до людей. Адже попи, механізато
ри, п’«повідають за землю! Хіба 
мо їм жити без думи про хліб? 
1 як в цьому Василеві І його дру
зям знадобилася мудра наука про
славленого механізатора О. В. Гіта- 
лова!

Письменник цікаво розповідав 1 
про співдружбу, про спільну працю 
голови колгоспу «Зоря комунізму» 
Л. 14. Шліфера з бригадирами, з 
В. Моторним.

Наша Кіровоградщина дружить 
із трудівниками Толбухіпського ок
ругу Народної Республіки Болгарії. 
Хлібороби із надлацької «Зорі ко
мунізму» встанопили зв’язки з тол- 
бухінським кооперативом імені Кі
рова із села Шабли. КіровоградськіПОЛЕ КЛИЧЕ 
делегати побували у болгарських 
друзів. А болгарські другарі при
їжджали о Надлак. І надлацьким 
хліборобам, і Василю Івановичу 
Моторному було що показати дру
зям. Все тут радує око — і госпо
дарство, І лани, де шумить пшени
ця й кукурудза, до зеленіють буря
ки. Бувають різні роки, різні весни, 
але радянські люди, озброєні ма
шинами, озброєні знаннями (Василь 
вступив до інституту, обравши агро

номічний факультет), вміють І мо
жуть виборювати врожаї.

І про це прозвучало слово кому
ніста Василя Івановича Моторного 
на XXIV з'їзді Комуністичної пар
тії України, на якому він був деле
гатом від комуністів Новоархан- 
гсльського району. Ось воно те сло- 
по всій Батьківщині:

Дозвольте за-

механізатори

— Дорогі товариші! ____________
повнити XXIV з'їзд Комуністичної 
партії України, що механізатори 
нашої тракторної бригади у відпо
відь на піклування партії про даль
ше піднесення сільського господар
ства не пошкодують сил та вміння 
для успішного виконання постав
лених завдань, і в нинішній п'яти
річці досягнуть врожайності зерно
вих не менш, як по 50 центнеоїв, 
Цукрових бурякіп - 500 центнерів з 
гектара на всій площі висіву...

Письменник яскраво змальовує 
творчу дружбу в бригаді. Розповідь 
про Моторного — це розповідь про 
його учителів - о. Б. ГІталова, 
Л. Я. Шліфера, про його товари
шів у бригаді.

Автор утверджує думку; що 
лише старанна, наполеглива праця. 
Дума про. хліб, дума про Батьків
щину є н едесталом слави кожної 
людини.

В. І. Моторний разом зі споїми 
’ворить подвиг. На XXIV 

з їзді КПУ він дав слово комуніста, 
взяв високі соціалістичні зобов'я

зання. І як приємно, що колгосп 
«Зоря комунізму» в 1972 несприят
ливому році виборов високі врожаї 
усіх культур.

Коли писалась ця рецензія, газе
ти принесли ще одну звістку. Опуб
ліковано повідомлення «Про підсум-' 
ки Всесоюзного соціалістичного« 
змагання буряководів по Україн
ській PCP у 1972 році».

Переможцями визнано по Кірово
градській області — колгосп «Зоря 
комунізму» Нопоархангельського 
району, «Україна» Гайворонсько- 
го району.

Це ж перемога й Моторного І 
його друзів!

Книжка Олександра Моторного 
«З думою про землю» написана жи
вою. яскравою, запашною мовою, з 
великою любов’ю до людей, сипів 
землі. Вона звучить як хороша до
кументальна повісті». Кінчається 
вона мальовничою картиною:

«Василь Іванович виходить у по
ле, зупиняється на хвилину — да
лина прозора і свіжа. З довгих го
нів ледве чути рокіт моторів.

Поле кличе...»
Цікава, хороша книжка письмен

ника Моторного теж кличе читачів, 
молодь нашої Кіровоградщинп на
слідувати надлацькнх хліборобів, 
кличе теж до трудових подпигів.

м. стоян, 
член Кіровоградського лі
тературного об’єднання.
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І ПРИ Р0380?013* надзвуковий бомбар- 
11 дувальннк злегка погойдувало. Вже

І не першу годину гостроносий корабель 
йшов над хмарами, тому штурману до- 

у водилось звіряти курс тільки по прила
дах. Проте екіпаж діяв спокійно і впев
нено — авіатори в складному польоті 
покладались на майстерність навігатора 
капітана М. Безсмертного.

Микола Васильович за звичкою ковз
нув поглядом на покажчик приладів, 
майже мнттю рахував і схилявся над 
планшетом. Червона лінія, що пересікала 
на карті голубий квадрат моря, тікала 
далі, за згин. Летіли по ортодромії. Чер
вона риска і символізувала головну орю- 
дромію, що на штурманській мові озна
чала лінію найкоротшого шляху між 
двома точками на земній кулі.

Тут, над відкритим морем, без видимості 
орієнтирів перевірити місцезнаходження швид
кісної бойової машяяк було не так просто. 
Проте військовий штурман першого класу ка
пітан Безсмертний встигав звірити показання 
чисельних приладів, уточнити, чп не відхили
лись авіатори від розрахунковою курсу, не 
чекаючи вказівок командира, інформував про 
пройдений шлях.

До полігону, як було визначено зав
данням, вийшли на дозвуковій швидкос
ті. Тепер особливо дорога кожна секунда 
Польоту. Бомбометания в складних ме
теорологічних умовах сама по собі впра
ва не з легких. Та обстановка ускладню
валась ще 5 тим, що екіпаж, який вико
нував подібне завдання з другим штур
маном, отримав всього лиш трійку. Тоді
штурман скаржився па незадовільну ро- 

г* боту автоматики, але точних- «симпто-
мів» змалювати не міг. Л при перевірці 
на землі дефект не підтвердився. І все ж 
потрібно уточнити навіть найгірший 
можливий варіант.

До виходу на бойовий курс осе йшло відмін
но. Капітал Безсмертний включив передатчик 
локатора, вибрав ціль, дав команду: «Довер- 
пути вліво три». В розрахований час штурман 
цзяв управління літаком на себе. Автоматики, 
здавалось, спрацювала відмінно. Ллє приди
вившись, Микола Васильович раптом помітив, 
що відмітка на екрані помітно поповзла в бік. 
Він почав акуратно .повертати, і піль ще но 
вловиму для ока «повело» в інший бік. Коли ж 

вдалося установити відмітку «о курсу, літак 
пішов а Креном.

— Так ось звідки взялись ті зайві десятки 
метрів, які пролетіла тоді бомба! — здогадав
ся капітан Безсмертний, і тут же оцінив си
туацію, доповів командиру: «Автоматику ви
ключаю. Буду бомбардувати по похилій даль
ності».

Секунди, секунди, секунди! Як вони 
швидко зникають, коли- в запасі їх зов
сім небагато, а хмари, схожі на снігові 
вершини гір, невмолимо летять з вели
кою швидкістю назад, за стріловндну 
площину корабля. Тепер знову машиною 
керує пілот — штурману необхідно уточ
нити висоту і швидкість корабля з ура
хуванням температу
ри навколишнього по
вітря, швидкості і на
прямку вітру. Потріб
но встигнути вручну 
ввести ці дані в при
ціл, а контрольну ме
тодичку поставити 
точко по вибраному 
віддаленню, не запіз
нитись і не поспішати 
з відкриттям бомбо- 
люка, 
ляпка польоту, коли в 
лічені секунди штур- ’ 
май повинен встигну
ти перебудуватись 
психологічно, склас
ти новин плай дій, 
щоб в кожпу секунду 
безпомилково, виконувати 
дві операції.

Про те, що бомби попадали в центр кола, 
авіатори довідалися на землі. Л тепер їм на
лежало виконати розвідку і аерофотозйомжу 
берегових об'єктів. Капітан БезсмсртняЛ лиш 
уважно стаз придивлятися до покажчиків при
ладів. Стрілки швидко поповзли вправо (швид
кість наростала стрімко), и якусь миті, різко 
шарпнулись до обмежувачів і знову все стало 
нормально. Зараз над невидимим звідси по
хмурим морем розкотився здвоєний сплеск, по
дібний па вибух — бомбардувальник переміг 
звуковий бар'єр. І знову схилився над картою 
невтомний штурман, щоб стрімка машина на 
величезній швидкості йшла точно но розрахо
ваній ортодромії.

МАЙСТЕР 
точних 
.УДАРІВ

,крп___  _____
і. Це якраз та ді-

8 середньому

СЛУЖБУ 
НЕСУТЬ СИНИ

ЦЕИ неговіркий, зовні неквапливий 
штурман народився в селі Подорож

ньому Світловодського району, є однії-.« 
з кращих в частині бомбардирів. А тепер 
його прізвище все частіше називають се
ред тих, хто практично при будь-яких 
погодннх умовах викопує аерофотозйои- 
ку. І при виконанні кожного завдання, 
крім безпосередньо штурманських замі
рів, перевірок і переключень, Микола Ва
сильович встигає давати чіткі команди 
пілоту, підказує йому, коли кргще всього 

. закінчити маневр, щоб в задану точку 
пнйтн повністю готовими до роботи. В 

підрозділі, наприклад, 
не без посмішки зга
дує, як одного разу 
при аерофотозйомці в 
погану погоду з пер- 

. того заходу 
а кох об’єктів, 
* лий, зморений пілот, 
д маневруючи по комаи- 
Я дах штурмана, кінець 
я кінцем не стримався 

Я і напівжартома 
» просив пощади.
Г Капітан Безсмертний 

«надзвук» освоїв декіль
ка років тому. Трудолю
бивий, наполегливий, ви- 
ірп.макпГі ігін якось зра
зу в підрозділі став 
своєю людиною, швидко 
вріс у К О Л Є К Т II 8. 

вивчив складне навігаційне 

дскіль-
СПІТНІ-

по-

Раніше за Інших _____  ___ _______________
обладнання, отримай спочатку другий, а потім 
і перший клас. Ріс його досвід, ріс авторитет, 
вже товариші по службі радили молодям: 
«Вчіться працювати у Безсмертного. У нього І 
талант штурманський, і працелюбства виста
чить на трьох». А він залишався таким же 
скромним «в'їдливим» (коли справа стосува
лася підготовки до польотів).

Інструкції, рекомендації знає напа
м’ять, але кожного разу в класі терпели
во повторюй їх. Та не як школяр, а як 
штурман-новатор. Позторюючи, прики
дає, чи не. можна поліпшити той або 
інший тактичний прийом, які сильні сто
рони літака активно використати при

почерком до

виконанні, скажімо, аерофотозйомки або 
бомбометання з малої висоти. З цією ж 
метою Микола Васильович робить аналіз 
своїх польотів і роботи товаришів, си
дить годинами при обробці даних об’єк
тивного контролю, сам розшифровує 
плівки і знімки. Знахідки свої записує 
штурманським акуратним 
особливого зошита.

ПОГАНИЙ той майстер, котрий зумів 
пізнати таємниці майстерності, але 

ревниво оберіїає їх від чужого ока. Не 
такий комуніст Безсмертний. Все, що він 
уміє, щедро роздає товаришам по служ
бі. І записи він веде для того, пюб внес
ти зміїні в методику, розробити нове ке
рівництво для екіпзжів, котре дозволить 
ще ефективніше використовувати склад
ну техніку, збагатить тактичний арсенал 
авіаторів иадзвуковиків.

Микола Васильович ніколи не нав’язує своєї 
думки, але кожне його слово продумане, ва
гоме, а тому молоді штурмани кожпу пораду 
досвідченого товариша беруть ка озброєння. 
1 не випадково, що в загоні, де літає капітан 
Безсмертний, всі навігатори отримують за по
льоти, як правило, тільки високі оцінки.

Дуже часто капітан Безсмертний при
ходить па стоянку або в клас рано-вран
ці і йде пізно ввечері. Він завжди в гущі 
полій. З одним бесідує, когось по-друж
ньому, принципово докоряє, когось конт
ролює. І завжди пам’ятає про те, що 
особистий приклад—• головний аргумент 
в будь-якій справі. Тому-то одним з пер
ших в частині штурман Безсмертний 
включився у змагання за звання снай
пера.

Бути там, де важче, йти в першій ше
рензі майстрів військової справи, працю
вати так, щоб приносити максимальну 
користь колективу — така життєва орто- 
дро.мія капітана Безсмертного — моло
дого комуніста, мужнього, досвідченою 
штурмана, який впевнено витримує в 
будь-яких погодинх умовах, вдень і вно
чі, заданий курс на надзвукових швид
костях.

А. контиєвський, 
військовослужбовець.

Інтерв’ю wMRe

НОВУ ПРОГРАМУ
до суоідів

Красносілка, Цвітна, Триліси — Це лише кілька 
сіл Оаіександрівського району, де тільки останнім 
часом побували співака хору районного Будинку 
культури. Цей самобутній колектив, з яким багато 
років працюють диригент Б. М. Савустянснко і кон
цертмейстер І. Я. Рудь, як відомо, завоював золоту 
медаль обласного фестивалю самодіяльного мистец
тва на честь 50-річчя утворення Союзу PCP і гідно 
представив нашу область на республіканському 
фестивалі.

<— Над чим нині пра
цює хорогий колектив! — 
з таким запитанням звер
нувся наш кореспондент 
до керівника хору.

— Готуємо нову про- 
До неї включили 
Пашкевича «Йшов 

і В, Соловйова- 
«Давно мы дома

граму, 
пісні А. 
солдат» 
Седого 
не были», щоб з ними ви
ступити на святковому 
концерті на честь Дня 
перемоги. В новому ре
пертуарі — щедрівка «Па
вочка ходить» в обробці 

ДЕНЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ ЗАПИТАННЯ
Несміливо переступивши поріг дем збір загону?». «Галино Семе- 

райкому комсомолу, струнка ру- """ "г'""',л
сява дівчина з --------
значком сказала: «Хочу працюва
ти з дітьми, хочу стати вожа
тою».

І ось рідна школа, в якій про
вчилась десять років. Дзвінкого
лоса малеча з цікавістю спостері
гала за дівчиною.

— Добрий день, будемо знайо
мі, я — ваша вожата. Звуть мене 
Галина Семеиівна. — Сама тим 
часом думала: «Чи зрозуміють 
зони мене? Чи цікаво їм буде зі 
мною?»

Через декілька днів двері піо
нерської кімнати не зачинялись. 
«Галино СсМенівно, коли прове-

А. Авдієаського, його ж 
гармонізація пісні '«вер
бовая дощечка». Окремо 
виступить у майбутніх 
концертах жіночий склад 
хору. Зараз із ним готує
мо українську иаозцну 
жартівлизу пісню «Поже
ну я сизі бички до води» 
та інші твори з невичерп
ної народної криниці.

— Крім свого району, 
ще де виступаєте!

— Трудівники нашого 
району змагаються з но- 
вомяргородцями. Маємо 

«У.' струнка ру- нівно, яку краще назву команди 
комсомольським придумати?»

Зацікавила, повела за собою 
вожата, як молодших школярів, 
так і старшокласників. Цікавими 
проходять вечори, зустрічі, похо
ди, екскурсії в школі. Разом з 
членами комітету комсомолу ви- ' 
рішили провести зустріч з ви
пускниками школи. Скільки ціка
вого, скільки захоплюючого роз
повідали своїм друзям ШІІіуСКШ’.- 
ки — кожен прб свою професію, 
кожен про свою мрію.

Додому поверталась з друзями, 
з якими навчалась разом у школі:

— Галино, цікйво сьогодні про
йшла зустріч, обов’язково на-

намір повезти до них 
свою нову програму.

— І ще одне запитан
ня: кого з хористів варто 
виділити!

— Всіх. Звичайно, вете
ранів, які у хорі співа
ють 10—20 і більше ро
ків. Це — Анатолій Іва
нович Юркевич, Олек
сандр Іванович Мирош
ниченко, Петро Ілліч Ма- 

. тюшенко. З молодших — 
Фросину Халаїм, Поліну 
Косенко, Галину Капкан, 
подружжя Анатолія і Ва
лентину Тюхтій, і зовсім 
молодих — Марію Жабо- 
тинську, Вікторію Макси
мову, Ларису Захарченко. 
Хотілось би всіх перелі
чити. Та що ж, хор —це 
колектив, де кожний го
лос звучить лише в гар
монії з іншими.

...Світло в залі Будин
ку культури притушене, 
сцена — сяє вогнями. 
Змах руки диригента — і 
дзвінкі, прозорі голоси 
заповнюють усі куточки 
приміщення. Поки що 
йде репетиція. Та неда
лекий той час, коли про
зорість і проникливість 
цього звучання ввійде у 
серця слухачів, і відгук
неться почуттям вдячнос
ті самодіяльним артис
там.

НАШІ ЗІРКИ

ВЕЛИКИЙ УСПІХ У ГЛЯ- 
ДЛЧІВ МАЮТЬ ВИСТУПИ 
УЧАСНИКІВ ХУДОЖНЬОЇ 
САМОДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІ
ВЕЦЬКОГО КУЛЬТОСВІТ
НЬОГО УЧИЛИЩА.

НА ФОТО: ТАНЦЮВАЛЬ
НИЙ КОЛЕКТИВ ЧЕРНІ
ВЕЦЬКОГО КУЛЬТОСВІТ
НЬОГО УЧИЛИЩА ВИКО
НУЄ ТУРКМЕНСЬКИЙ НА
РОДНИЙ ТАНОК «ДЖИГІ
ТИ».

Фото Л. П1ДДУБНОГО. 
РАТАУ.

скупного року 
само, в школі, 
зуєш?

Від цих слів товаришів сгало 
радісно, легко — значить е нас
лідки і її роботи.

Щоб вести піонерів у країну 
знань, вожатій треба самій по
стійно оволодівати знаннями. Ба
гато читає Галина, і результати 
праці її хороші. Перший рік пра
цює вожатою в Куцеволівській 
середній школі Галина Шемет, 
але за цей час вона встигла бага
то зробити для поліпшення робо
ти в піонерській та комсомольсь
кій організації школи.

М. БЕЙДА. 
секретар Онуфріївського РК 
ЛКСМУ.

зустрінемося так 
всі разом, оргапі-

для ВАС, ВЧИТЕЛІ І УЧНІ

ВЧИТЬ НАРОДНА МУДРІСТЬ
Великий вітчизняний пе

дагог К. Д. Уиіинський не
одноразово підкреслював 
роль приказки та прислів’я 
у вивченні рідної мови. Не 
меншу роль відіграють ці 
відпрацьовані народом 
мовні шедеври при вивчен
ні мови іноземної. Учителі 
англійської.мови мають у 
своєму розпорядженні «Ан- 
гло-україяський фразео
логічний словник» К. Т. Ба
ранцева та спеціальний по
сібник «Англійські поислі- 
в’я та приказки» цього ж 
автора, який вийшов на по
чатку 1973 року у видав
ництві «Радянська школа» 
другим виданням. У ньому 
зібрано і пояснено понад 
1340 найтипозіших і найпо- 
пулярніших у сучасній ан
глійській мові прислів’їв і 
приказок.

Відкривається книга ко
роткими відомостями про 
англійські приказки і при
слів’я. Автор розкриває 
специфіку фразеологізмів 
англійської мови, відзна
чає семантично та струк
турно однотипні приказки і 
прислів’я в англійській, ро
сійській і українській мо
вах.

частина книги 
коментуванню 
прислів’їв та 

3 
них подаються російські та 
українські паралелі. Отже, 
книга з успіхом може ви
користовуватися як в шко
лах з українською, так « в 
школах із російською мо
вами навчання. Добре зро
бив автор, показавши і си
ноніміку 
казок та

Основна
присвячена 
англійських 
приказок. До кожного

англійських при- 
прислів’їв. Для 

зручності користування в 
кінці рецензованої книги 
подано алфавітні покажчи
ки українських та росій
ських прислів’їв І прика
зок, які наводяться як па- 
оалелі до англійських. За 
названими покажчиками 
легко знайти потрібну се
мантичну групу аиглім-чких 
жпазеологізмів.

Книга К. Т 
пАнглійські 
приказки» 
посібником 
учнів, студентів і всіх 
хто прагне глибоко чичча* 
ти англійську мову.

М. БОЙКО, 
старшин викладач Кі
ровоградського педін
ституту.

Баранцева 
прислів'я та 

стане корисним 
для учителів, 

тих,

■>
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НЕ ЗАДЛЯ
РЕКОРДІВ

Фото Л. РЕЗН1ЧЕНКА.

СИЛА І МУЖНІСТЬДЕВІЗ

ВИХОВАНЦІ дитячо- 
юнацьких СПОРТИВНИХ 
ШКІЛ ОЛЕКСАНДР ПА
РАСКЕВА (КІРОВОГРАД) 1 
ТАМАРА ФЕДОРЧЕНКО 
(ЗНАМ’ЯНКА) — ОСЬ УЖЕ 
ДРУГИЙ РІК СЕРЕД ПРИ
ЗЕРІВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧ
НИХ ЗМАГАНЬ ШКОЛЯ
РІВ ОБЛАСТІ. ВОНИ ОД
НИМИ З ПЕРШИХ ВИКО
НАЛИ НОРМАТИВИ КОМП
ЛЕКСУ ГПО,

пились А. Ксендзов, М. Зам
ша (V ст.), 1. Ковальов,
ЛІ. Довгоп’ят, С. ШвЄць, 
Г. Голубнпчий (111—11/ ст). 
37 чоловік виконали нормати
ви ГПО.

Другий етап спартакіади 
розпочнеться в червні.

Р. ЛАШКЕВИЧ, 
голова міської ради 
ДСТ «Колос».

м. Кіровоград.

Програмою нормативів і вимог нового комплексу 
ГПО передбачено участь майбутніх значківців у ту
ристському поході. Вони, зокрема, повинні проде
монструвати свої знання і вміння орієнтуватися на 
місцевості (на відкритій і в лісі) по карті і по ком
пасу, вибрати місце для розбивки бівуака, розпалити 
вогнище, вибрати метод подолання штучних і при
родних перешкод, вміння надати першу медичну до

помогу при травмах. Але 
для тих, хто складає нор
мативи ПІ ступеня, на 
місці бівуака проводять
ся змагання з орієнту 
вання на місцевості (за
критий маршрут) на 
1—2 км 2—3 пересу

вання за визначеним азимутом і перевірка вміння 
встановити намет тощо...
О МЕТОЮ популяризації цього виду спорту в Кі-

. ровограді проведено особисту першість міста з 
орієнтування на місцевості. Змагання так і назива
лись — «Зелений стадіон». У числі найсильніших бу
ли представники інституту сільськогосподарського 
машинобудування, вихованці спортивних секцій ДСГ 
«Динамо», команда дитячої екскурсійно-туристської 
станції. Ці команди продемонстрували високу спор
тивну підготовку, організованість, вони були най
більш чисельними. З кращими результатами фінішу
вали Сергій Мамонтов (інститут сільськогосподар
ського машинобудування) і Тамара Філіненко (ДСТ 
«Динамо») Серед юніорів відзначились дниамівці 
Олександр Щеглов та Світлана Байда (тренер М. Ко
місарові

У поєдинках не взяли участі спортсмени СК «Зірка», за
воду радіовиробів, панчішної фабрики, м’ясокомбінату, пед- 
інституїу. команди «Спартака», «Колосу», Викликає При
крість той факт, що в колективі фізкультури педінституту 
зовсім занедбали роботу в цьому напрямку. Навіть на фа
культеті фізичного виховання не потурбувались, щоб май
бутні вчителі фізкультури визначились да туристських 
маршрутах.

Цікавими були шкільні особисто-командні поєдин
ки орієнтувальників (з кульовою стрільбою і турист
ською смугою перешкод). Серед юнаків попереду був 
учень СШ № б О. Щеглов, серед дівчат — учениця 
СШ А« З О. Бахмач. Командою перемогли туристн- 
орієнтувальннки СШ Аз б, які вибороли право участі 
в фінальних змаганнях на першість області.

І хоч старти «Зеленого стадіону» мали певні недо
ліки, та в цілому вони свідчили про те, що молодь 
захоплена ними. Адже більше 440 юнаків і дівчат ви
конали нормативи комплексу ГПО. А це вже досяг
нення. І тим фізкультурним активістам, які не спро
моглися згуртувати своїх вихованців і допомогти їм 
взяти участь у цих змаганнях, доведеться мати ще 
більше турбот. Бо нормативи з орієнтування на міс
цевості мають скласти всі.

ДЕ ВАШ
БІВУАК?

0 тому, що комсомольські та дтса- 
афівські активісти Світловодська по
всякчас поліпшують спортивно-масову 
роботу серед допризовної молоді, гро
мадськість міста могла пересвідчитись 
вже не раз. З початку року майбутні 
воїни взяли участь у воєнізованих еста
фетах, лижних кросах, поєдинках з вій
ськово-технічного триборства. Змага
лись автомобілісти, радисти, стрільці, 
представники Інших секцій. А оце місь
кий комітет ДТСААФ провів змагання 
старшокласників міста під девізом «Си
ла і мужність». Школярі повинні були 
виконати окремі військово-спортивні 
нормативи комплексу ГПО. Офіцери за
пасу і у відставці К. Єфімов, Й. Кулагін, 
Г. Білоус, М. Новиков, А. Лобачов не ли
ше чітко організували поєдинки, а й по
дбали, щоб команди всіх шкіл ретельно 
підготувалися до випробувань.

На спортивній базі СШ N2 1 міря-

А. ГРИГОР’ЄВ, 
студент педінституту.

лись майстерністю стрільці. Тут най
більше очок (394) набрали представни
ки СШ № 3. В особистому заліку (впра
ва ДГ-2) призерами стали Валерій Круг
ляк та Сергій Баташов. На другому міс
ці ■— команда школи-інтернату № 1. 
Але спортсмени з цього колективу ви
явились сильнішими в метанні гранати 
і підтягуванні на перекладині. І як під
сумок — загальна перемога.

Поединки виявили здібних спортсме
нів з окремих видів спортивної про
грами. Наприклад, Микола Лопушняк 
(СШ № 5) підтягнувся на перекладині 
20 разів, а Сергій Гирич (СШ № 8) ки
нув гранату на 51-метрову відмітку.

Переможців змагань чекав почесний 
приз — кубок героя-земляка Івана 
Конька. Його вручено допризовникам з 
школи-інтернату № 1,

І. КАРДИТ, 
наш громадський кореспондент. 

М. Світловодськ.

В. ЧЛЙКОВСЬКИИ, 
інженер заводу «Червона зірка».

Приз Героя-в Кіровограді^
О У спортзалі ДСТ «Авангард» проведе

но четвертий особисто командний турнір з 
боротьби самбо на приз пам’яті Героя Ра
дянського Союзу Д. Медведева. В змаган
нях взяли участь представники одинадцяти 
областей республіки. Серед них неодноразо
ві переможці і призери чемпіонатів України.

В результаті дводенної напруженої бо
ротьби у командному заліку перемогли па
ші земляки, яким і було вручено командний 
приз. Вони набрали 71 очко (на 11 очок 
більше, ніж другі призери — спортсмени з 
Запоріжжя). На третьому місці — борці 
Жданова ( в них 48,5 очка),

V, Кіровоград.

Jr
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П’ЯТНИЦЯ, 20 квітня. 
ПЕРШ/А ПРОГРАМА. 9.30- 

"Програма передач. (М). 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. Концерт. (ЛІ). 10.15 —
«Сільські жнива». (ЛІ). 10.30 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Нащадки». 
(М). 11.45 — Теленарис про 
сім’ю Ульяновнх. (М). 12.15 — 
»Земляки». (Ленінград). 13.00 
>— «Шахова школа». (ЛІ). 13.30 

Програма телевізійних до
кументальних фільмів. (М). 
10.45 — «Хроніка тижня». (Кі
ровоград). 17.00 — Урочисте

засідання, присвячено 103-Я 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Концерт. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М), 
21.80 — Прем’єра телеспектак
лю. (М). 22.40 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55 - 
Наша афіша. (К). 17.00 —
Урочисте засідання і концерт, 
присвячений 103-й річниці з 
дня народження В. І. Леніна. 
(М). 18.00 — Концерт. (К).
18.30 — Урочисте засідання і 
концерт, присвячені 103-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. (К). В перерві 
— інформаційна програма «Ві- 
сті». По закінченні — худож
ній фільм «Ленін у Жовтні», 
і вечірні новини. (К).

СУБОТА, 21 КВІТНЯ. ПЕР
ША І1РОГРАЛ1А. 9.05 — Кольо
рове телебачення. Гімнастика 
для всіх. (ЛІ). 9.20 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове телеба
чення. Концерт молодих вико
навців. (М). 10.15 — Кольорове 
телебачення. Телевізійний до
кументальний фільм «Радян
ський Казахстан». (М). 11.15

— «Три зустрічі». Концерт. 
(М). 12.00 — «Ленінський ме
моріал п Ульяновську», Теле
нарис. (ЛІ). 12.30 — «Актуаль
ні проблеми науки і культу
ри». 13.00 — Дл.і школярів. 
«Творчість юних». Концерт. 
(К). 13.45 — Пошта програми 
«Здоров'я». (М). 14.15 —
Кольорове телебачення. «Това
риш пісня». (ЛІ). 14.45 —
«В. І. Ленін». Композиція за 
творами В, Маяковського. 
(ЛІ). 15.30 —• «Червона субо
та». Репортаж. (М). 15,45 —
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Велика роди
на». (М). 17.45 — Політичний 
оглядач газети «Правда» 
Ю. Жуков відповідає на за
питання телеглядачів. (М) 
18.30 — Художній фільм «ЛІІс 
Ліенд». З серія. (Л4). 19.30 —
Програма «Час». (ЛІ). 20.00 — 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Спартак» (ЛІ) — «Арарат» 
(Єреван). (М), 22.00 — Кон
церт майстрів мистецтв. По 
закінченні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 -

з п І м к у: 
другий - призер 
змагань (в особис
тому заліку) кіро
воградський дипа- 
мівець В. ГРИ
ЦЕНКО (зліва) 
під час фінально
го поєдинку.

Фото автора.

Наша адреса і телефони Газ™
І у вівторс

і виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«Червона субота». Спецвипуск 
тслевістсй. (К). 10.15 — Кон
церт радянської пісні. (К). 
10.40 — ЛІ. Шолохов. «Піднята 
цілина», Літературна переда
ча. (К). 11.20 — Художній
фільм «На початку віку», 
(К). 12.45 •— ТелсвістІ. Спец
випуск, (К). 13.00 — Кольоро
ве телебачення. «Музичні зу
стрічі». (М). 13.45 — «Завод 
дарує світло». (Львів). 14.05 — 
Документальний фільм «Ра
дянська Україна». (К). 15.05 — 
Фільм - концерт. «Пісня, з 
якою ми росли». (К). 15.50 — 
Телефільм «Скляні двері». 
(К). 10.30 — Для дітей. «Ма
ленька філармонія». (Одеса). 
17.00 — Тележурнал «Старт», 
(К). 17.30 — «Чиста криниця». 
(Харків). 18.30 — «Секретар 
раднаркому». (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Спортивна пере
дача. (К). 20.15 — і. Рачада. «Є 
така партія». Вистава. В пе
рерві — «На добраніч, дітні», 
вечірні новини. (К). 23.10 — 
Програма «Час». (М).

316050. ГСП., Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій. 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Протягом двох днів у МІ
СЬКОМУ дендропарку проходи- 
ЯЦ поєдинки спартакіади за 
програмою комплексу ГКО 
серед колективів фізкультури 
міської ради ДСТ «Колос». 
В ній взяли участь 12 команд 
(121 чоловік). Змагання про
ходили на кросовій дистанції 
500—1000 метрів. Метання гра
нати, підтягування на пере
кладині, згинаний і розгинан
ий рук в упорі. Серед учбо
вих закладів перше місце 
зайняи колектив фізкультури 
кооперативного технікуму, дру
ге — технікум механізації 
сільського господарства. Се
ред підприємств — на першо
му місці універсальна між- 
райбаза облепожнвепілки, на 
другому — кооперативне учи
лище.

В особистому заліку відзпа-

Керівник клубу кандидат
у майстри спорту СРСР ІУі 

Г. ЛУБ1ВКА. ГГ. ДУБІВКА.

І

УРОК-ЗАВДЛННЯ
Контрудар. Це такий 

прийом, коли противник 
нападає на одну з твоїх 
фігур або пішаків, то ти її 
не захищаєш, а робиш 
більш блискавичний хід. 
Кращий спосіб захисту — 
контратака.

Ось приклад.
Білі; Крс1; Фе2; Тс11; ТИ; 

Сс4; Сс12; пп: а2; Ь2; е2; 
е5; 12; £2; 112;

Чорні: Крс8; ФЬб; Тс18; 
Ті17; КсІ5; Сс5; пп: а7; Ь7; 
сб; еб; 17; ё7; 117;

Білі необережно зіграли 
1. С(12 — "5? і тут — контр
удар 1... КсЗ і білі здали
ся. Це можна 2. Ьс із-за 
СаЗ мат.

Пропонуємо розв'язати 
етюд на цю тему.

Білі: Kpf6; ТЫ; п: g7. 
Чорні: Kpd7; ТІ2; п: Ь2. 
Білі виграють.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

НОВЕ СЕРЕДНЄ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ №7
22 квітня 1973 року з 11 години дня проводить свято 

«День відкритих дверей в училищі».
У програмі свята:
Розповідь про навчально-виховний процес в учи

лищі; екскурсія по комплексу училища; великий кон
церт художньої самодіяльності; танці, ігри, участь у 
зйомці кінофільму про училище.

Запрошуються випускники 8—10 класів міста й об- 
ласті. Ті, хто приїдуть, забезпечуються житлом,

 ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973 РІК
З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

електрозварник.
Приймаються юнаки, демобілізовані з лап Радян

ської Армії та дівчата віком 18 років і старші. 
Строк навчання б місяців.
Початок занять з 10 березня 1973 року. 
Іногородні забезпечуються гуртожитком. Стипен

дія ЗО карбованців.
Адреса училища; м. Олександрія, селище Жовтне

ве, вул. Ватутіна, 1, міське професійно-технічне учи
лище № 1.

ДИРЕКЦІЯ.
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