
Трудящі Радянського Союзу! 
Добивайтеся високої продуктив
ності праці та ефективності ви
робництва, суворо додержуйте 
режиму економії, прагніть дати 
продукції більше, кращої якості, 
з меншими затратами!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1973 р.). Рік видання XIV 
№ 50 (1686).
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Маршалові Радянського Союзу товаришеві УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ СРСР

БУДЪОННОМУ Семену Михайловичу
Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Мі

ністрів СРСР палко поздоровляють Вас, героя громадянської війни, одного з ак
тивних і видатних будівників Радянських Збройних Сил, у день Вашого дев я- 
носторіччя. ... . -

Вся Ваша діяльність — це гідний приклад мужності і відваги, безмежної від
даності і служіння Комуністичній партії, радянському народові, справі комунізму.

Від усього серця бажаємо Вам, дорогий Семене Михайловичу, доброго здо
ров'я і багатьох років життя' на благо нашої Радянської Батьківщини.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ КПРС

ПРЕЗИДІЯ РАДА МІНІСТРІВ
ВЕРХОВНОЇ СРСР
РАДИ СРСР

СВЯТО КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ
Як велике радісне свято праці про

йшов на Україні Всесоюзний кому
ністичний суботник. Напередодні 
103-ї річниці з дня народження В. І. 
Леніна, робітники, колгоспники, ін
телігенція республіки дружно працю
вали над втіленням в життя завдань 
п’ятирічки, щоб разом з усім радян
ським народом примножити багат
ства нашої великої багатонаціональ
ної Батьківщини, ще раз продемон
струвати свою безмежну любов і 
відданість рідній Комуністичній пар
тії.

1200 тисяч киян, які взяли участь у 
суботнику, виробили продукції більш 
як на 7 мільйонів карбованців, вико

нали значний обсяг робіт по впоряд
куванню і озелененню міста.

Організовано вийшли на суботник 
трудящі двічі орденоносної Донеч
чини. 1,6 мільйона чоловік несли 
ударну вахту на своїх робочих міс
цях. Вони виробили продукції на 
12 мільйонів карбованців. Майже на 
таку ж суму виготовили різної про
дукції трудящі Харківщини. З вели
чезним піднесенням працювала тру
дова Одещина. Зразки натхненної 
праці продемонстрували мешканці 
старовинного села Сінгури на Жито
мирщині, які в цей день завершили 
сівбу цукрових буряків, садіння кар
топлі і ранньої капусти.

(РАТАУ).

Про нагородження 
Маршала 

Радянського Союзу 
Будьонного С. М. 
орденом «Леніна

За великі заслуги перед Радян
ською державою і Збройними Силами 
СРСР і у зв’язку з дев'яносторіччям 
з дня народження нагородити Лїар- 
шала Радянського Союзу Будьонного 
Семена Михайловича орденом Леніна.

Голова Президії Верховної
Ради СРСР 

М. ПІДГ0РНИГ1.
Секретар Президії Верховної

Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль,
24 квітня 1973 р.

Пам’ятник В. І. Леніну
У Волгограді, біля входу в Волго- 

Донськиіі судохіднпй канал імені 
В. І. Леніна, в урочистій обстановці 
відкрито пам’ятник Володимиру Іллі
чу. Автор пам’ятника — Герой Со
ціалістичної Праці,.народний худож
ник СРСР, лауреат Ленінської премії 
Є. В. Вучетич.

(ТАРС).

ПІД ЧАС КОМУНІСТИЧ
НОГО СУБОТНІ ІКА ПО- 
УДАРНОМУ ПРАЦЮВАЛИ 
КУРСАНТИ КІРОВОГРАД
СЬКОГО ЛЬОТНО-ШТУР
МАНСЬКОГО УЧИЛИЩА, 
ВОНИ УПОРЯДКОВУВАЛИ 
ВУЛИЦІ, ПЛОЩІ, СПОР
ТИВНИЙ КОМПЛЕКС.

Фото Б. ТАХТУБАЄВА.

ЗВЕРТАЮЧИСЬ через «Моло
дий комунар» до молодих 

хліборобів Кіровоградщинй, 
двічі Герой Соціалістичної Пра
ці Олександр Васильович Гіта- 
г.ов сказав про ниву третього, 
вирішального року п’ятирічки: 
«'Вона має бути густою і буй
ною! І головне — щедрою! А 
залежить це, в основному, від 
творців хліборобського багат
ства — механізаторів».

Як взірець, Олександр Ва
сильович навів у приклад мо
лоді комсомольсько-молодіжну 
бригаду колгоспу «Жовтень» 
Новомиргородського району, 
де бригадиром Василь Лузанів- 
ський. Члени цього колективу 
протиставили минулого року 
непогоді високу культуру зем
леробства, зібрали на круг по 
42,2 центнери зернових. Нині ж 
борються, щоб виростити на 
кожному гектарі по 50 центне
рів озимої пшениці, 100 цент
нерів зерна кукурудзи.

Дійсно, такий приклад вартий 
наслідування. Бо ж запорука 
успіху третього, вирішального 
року п’ятирічки — в трудових 
здобутках кожного трудівника, 
колективу.

І механізатори нашої бригади 
на заклик Олександра Васильо
вича — використати весь хлі
боробський досвід, боротися за 
високу культуру землеробства, 
не шкодувати снаги і вміння, — 
відповідають трудовими діла
ми.

Прийнявши виклик бригади 
В. Лузанівського, включившись 
у Всесоюзне соціалістичне зма
гання, наш колектив зобов’я
зався виростити на площі 1876 
гектарів по 44,5 центнера зер
на. На 1170 гектарах ми виро
щуємо озиму пшеницю, нд 
425 — посіємо кукурудзу. Зобо- 
в язалися відповідно зібрати по 
50 і 100 центнерів зерна з гек
тара. Близько 600 гектарів під 
цукровими буряками. Наміти
ли зібрати з кожного гектара 
по 375 центнерів солодких ко
ренів.

Що вже зробили і що роби
мо для одержання такого вро
жаю? Сеймі восени посіяли в 
стислі оптимальні строки, на

високому агротехнічному рів
ні. 213 гектарів посіву розміс
тили на чорних парах, 226 —
по багаторічних траєах, 200 — 
після силосної кукурудзи, реш
ту — після інших хороших по
передників. Засіяли високовро
жайними сортами «Кавказ» та 
«Одеською-51». На всій площі,

А ЗАВТРА —
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Широко прямує керу
ючий четвертим відділ
ком колгоспу імені Пет- 
ровського Григорій Зам
ша до комсомольських 
агрегатів Івана Стовби 
та Григорія Галата. По
говорив з хлопцями і 
вже поспішає назад: ба
гато справ у секретаря 
бригадної комсомольсь
кої організації. Потріб
но ще завітати до інших 
механізаторів, дати по
ради, а, коли потрібно, 
то й зробити зауважен
ня.

— Зараз завершуємо 
сівбу цукрових буряків, 
говорить він. — Хлопці 
працюють добре. Якщо 
справи так підуть і на
далі, то незабаром при
ступимо до сівби куку
рудзи.

Він говорить ці слоза 
впевнено, бо товаришів 
своїх добре знає. Меха
нізатори четвертого від
ділка першими в райо
ні почали польові робо
ти. За два дні закрили 
вологу, з сівбою ранніх 
зернових впоралися за 
три робочих дні.

— В чому секрет ус
піху? — посміхається 
Григорій. — Намагаємо
ся не гаяти жодної хви
лини: вчасно виходили
в поле, вчасно : підвози
ли зерно й мінеральні 
добрива. Який же тут 
секрет?

До пізнього вечора 
Григорій Замша в полі, 
біля агрегатів. А вранці, 
ще до наряду, він по
спішає на молочното
варну ферму довіда
тись, як ідуть справи.

А справи • йдуть доб

ре. Ферма, за підсум-ї 
ками першого кварталу^ 
займає перше місце б. 
районі. На кожну коро
ву тут надоєно в серед
ньому по 859 кілогра
мів молока. Краща до
ярка, ветеран ферми, 
Людмила Кучеренко 
одержала за перші три 
місяці 1009 кілограмів« 
Не набагато відстала від 
неї комсомолка Марія 
Крижанізська — 944 кі
лограми.

І знову питання: чо
му? Та тому, що потур
бувався керуючий від
ділком про міцну кор
мову базу. А зробити 
це в рік, коли такі не
сприятливі погодні умо
ви, не так вже й легко.

За це й поважають 
молодого комуніста Гри
горія Замшу в колгоспіз 
за неспокій, наполегли
вість, за те, що жиеє 
життям господарства. 
Молодь відділка втрете 
обрала його своїм ва
тажком. *

Хоч і допізна доводи
ться бути в полі, Григо
рій. знаходить час поси
діти над підручниками, 
В цьому році він закін
чує Кіровоградський тех-* 
нікум механізації сіль
ського господарства. ,

А завтра знову чекає 
його поле, в яке він за
коханий з дитинства, 
без якого себе не уяв
ляє ,

В. КОБЗАР,
. позаштатний корес

пондент «Молодо
го’ комунара». 
Компаїїіївськнн 

район.

дбати про нього проіягом 
всього соку. На кукурудзу ми 
покладаємо особливі надії. То 
ж і намагаємося своєчасно ви
конувати всі агротехнічні вимо
ги. Розмістимо цю культуру по 
хороших попередниках. 80 гек
тарів — після стерньових, 70 — 
після картоплі, 275 — після цук

НА ПОГОДУ НАДІЙСЯ, 
А САН ПИЛЬНУЙ!
за винятком чорних парів, ви
сівали зерно з одноразовим 
внесенням азотних добрив.

Одержавши хороші сходи, 
старанно доглядали озимі: з 
осені зробили підживлення на 
площі 670 гектарів. Посіви в 
зиму увійшли в доброму стані. 
Решту площ підживлено вес
ною по тало-мерзлому грунті.

Щоб виростити хороший уро
жай будь-якої культури, треба

рових буряків, під врожай внес
ли на кожен гектар по 40 тонн 
органічних добрив. Всі площі 
під кукурудзу зорали до 15 
жовтня, закультивували. Сіяти
мемо пунктирним способом. 
Вже переобладнали сівалки. 
Кукурудзу вирощуватимуть 
три механізовані ланки, які очо
люють І. Мельничук, П, Коцеру- 
ба, С. Білоус.

А цукрові буряки вже засія-

ли. Попередник — озима пше
ниця. Зорали на зяб вчасно — 
до 15 вересня. Перед цим зро
били лущення стерні, внесли 
мінеральні та органічні добри
ва.

Якщо говорити про погодні 
умови, то нинішнього року во
ни сприятливі Зима була сніж
ною, після вис'ву ранніх зерно- 
них вологи додали дощі.

Але, як кажуть, на погоду 
надійся, а сам пильнуй. То ж 
все механізатори робили, щоб 
добре підготуватись до весня
но-польових робіт: провели
снігозатримання, поставили на 
лінійку готовності всі трактори 
і відремонтували грунтооброб
не і посівне знаряддя.

Озимина, дружні сходи ран
ніх зернових радують. Тепер 
головне — догляд за посівами.

Щоб нива віддячила щедріс
тю, члени нашої бригади не 

. пошкодують ні сил. ні вміння, 
ні завзяття

Анатолій ХАРКАВИЙ, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної тракторної 
бригади колгоспу імені 
Ульянова Ульяновського 
району.
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Підготовка до X Всесвітньо
го фестивалю 'іо.тоді І студсіі- 
тій, який через три місяці 
буде проведений у столиці 
Німецької Демократичної 
Республіки — Берлін, вступи
ла у вирішальну фазу. До на
ступного форуму молоді світу 
діяльно готуються і господарі,

ФЕСТИВАЛЮ НАЗУСТРІЧ
і ті, хто приїде на фестиваль 
з різних КІНЦІВ землі.

У штаб-квартирі міжнарод
ного підготовчого комітету 
фестивалю бучо про.ісдеио 
прес - конференцію, на якій 
виступив секретар — коорди

натор цього комітету Домінік 
Відаль, який повідомив, що 
для участі у фестивалі чека
ють приїзду в Берлін 21) тисяч 
юнаків І дівчат з більш як 
100 країн світу.

А ось вісті, що прийшли з 
різних країн:

БУДАПЕШТ. Близько 700 
юнаків і дівчат представся ги-

муть угорську молодь ни X 
Всесвітньому фестивалі молоді 
і студентів у Берліні. За реко
мендацією первинних орга
нізацій Угорської Комуністич
ної Спілки Молоді до угор
ської делегації буде включено 
їх кращих представників.

АДЕН. .«Вперше в історії 
країни молодь ІІДРЙ брати
ме участь у Всесвітньому 
фестивалі молоді і студентів. 
Це допоможе дальшому »гур
туванню молоді нашої респуб
ліки з молоддю соціалістичних 
країн, які борються за со
ціальний прогрес і мир», —

заявив Генеральний секретар 
ЦК Національного фронту 
НДРЙ Абдель Фаттах Ісмаїл.

ДЕЛІ. Широка підготовка 
до X Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів у Берліні 
проходить в індійському шта
ті Західна Бенгалія. У ряді 
районів штату почалися фе
стивалі молоді, в яких беруть 
участь визначні поети І пи
сьменники, політичні діячі, ар
тисти, студентська молодь.

ПРАГА. Близько мільйона 
різних значків до наступного 
X Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів у Берліні під
готують майстри виробничою 
об’єднання «Біжутерія-Ябло- 
нсць* у Північній Чехії.

НОВІШ ТРАКТОР «Т-150» 
ХАРКІВСЬКОГО ТРАКТОР
НОГО ЗАВОДУ.

(Фотохроніка РАТАУ)-

ПАРАД ЖОВТЕНЯТ
Дзвінким багатоголоссям заповнили жовтенята 

у.іста Кіровограда площу перед пам’ятником Воло
димиру Іллічу Леніну. У наймолодших школярів міс
та свято — парад жовтснятських загонів. Стрункими 
колонами крокують юні десантники, ракетники, моря
ки, танкісти. В очах кожного гордість за свою школу, 
свій колектив.

Три години дня. Командуючий парадом, учень 3-го класу 
СШ № 9 Толя Троілін подає команду: «Парад рівняйсь, 
струнко! Командирам загонів доповісти про готовність!».

Цікаво пройшов цей незвичайний нарад. В струнких ше
ренгах застигли команди шкі.т-лереможців внут'рішкільних 
змагань на кращий »військовий» жовтенятсшсий загін, які 
стартували 23 лютого.

Здані рапорти. Учасників, параду вітав полковник 
у відставці В. П. Повійчук. Толя Троілін разом з ка
пітаном запасу І. Н. Бєлоконєвим об'їжджають на 
мотоциклі парад. Поздоровлення і дружне жовте- 
нятське «ура!» дзвінко летить над площею. Хвилюю
ча хвилина. Діти, на чиїх зірочках зображення вели
кого вождя, кладуть квіти до пам’ятника Леніну. По
тім кращі команди нагороджуються грамотами МК 
ЛКСМУ. Серед них — команди шкіл №№ 5, 11, 26, 
32, школи-інтернат № 2.

А. КОВИРЬОВ, 
позаштатний кореспондент «Молодого комунара».

Т РАДИЦІЯ відзначати
1 квітня як день огляД7 

сдності і солідарності 
мократичних сил молоді 
зародилась ще в 50-ті ро
ки. З того часу міжнароД 
на солідарність стала пре; 
пором демократичної Мо, 
лоді в боротьбі проти ім. 
періалізму і агресії, Ь£). 
ціонального і расозого 
гноблення, за свободу, 
мократію, соціальні про. 
Грее І мир на усій П:іццЄ. 
ті. Прапороносцями моло
діжного і студен*«ького 
руху є великі об’єднання 
юнаків і дівчат планети_
Всесоюзна федерація де
мократичної молоді і 
Міжнародна спілка сту
дентів.

ВЕСНЯНИЙ
огляд

СОЛІДАРНОСТІ
юних

і ~

В стартовому будиночку зразу ж 
утворилось коло. Поки літаки в не
бі, можна було поговорити. Але 
спочатку відповісти на запитання:

«Як там олександрійції», «Що 
нового в Кіровограді?», «Тоня Чер
емиська де останнього разу співа
ла?»...

IX, ОФІЦЕРІВ і матросів цікави
ло все. Бо шефські зв'язки, 

які пов’язують підрозділ морської 
авіації і нашу обласну комсомоль

тичної підготовки. 1, знаете, таких, як 
Валерій — більшість.

Іван Гречка до армії працював опе
ратором буртоукладальної машини на 
2-му імені Петровського цукрозаводі. 
Зараз він — член комсомольського бю
ро підрозділу. Про бойову техніку, сво
їх друзів говорить із захопленням.

— У нас зараз проходить змагання 
під девізом «Відмінно знати і тримати 
зброю 1 техніку, майстерно володіти 
ними». Підсумки підбиваються щодня.

У підрозділі — 70 процентів 
відмінників бойової і політичної 
підготовки, 85 процентів — класні

КОЛИ СТРІЛИ 
ЗЛІТАЮТЬ У НЕБО

НІЇАБУТЬ, природно, що іноді
- якийсь жест, звук чи схожа 

обстановка відновлює в пам’яті до 
найменших деталей хвилини, що 
давно щезли за горизонтом років. 
Коли з різким свистом над нами 
пройшов літак, мов на яву зринув 
один з днів польотів у нашій ча
стині — сонячний, теплий, з голу
бим небом і білими ромашками 
обіч злітної смуги. Привезли обід, 
і старшина Півень наповнював 
смачним солдат
ським борщем 
металеві миски. 
Статечно, по чер
зі. За традицією

- м’ясо в борщі 
Належало «моло
дим», а сало — 
«старикам». І ми, 
ті, що служили 
«по другому ро
ці», з завидками
спостерігали, як старший механік 
Рахімов з апетитом вминав аро
матний шматок.

Постали в пам’яті обличчя нашого 
невтомного раціоналізатора Бітьки 
Ликова, рпдіомеханіка, що швидко міг 
знайти будь-яку несправність в апара
турі. Юрка Шмаргаєва. командира від
ділення, на дивовижу спокійного І 
врівноваженого дніпропетропця Пеіра 
Бурмаки. Такі рідні, такі дорогі об
личчя...

— Що задумався? — офіцер Микола 
Бороді» торкнув за плече.

— Як, гарна птаха?
Що й говорити. В порівнянні з нею 

колишній МИГ-17, який з такою лю
бов'ю ми оглядали після кожного 
польоту, здавався історією.

Сріблясті стріли по черзі зліта
ли в небо. Поле аеродрому спов
нилось гулу, свисту, крізь який 
лише в паузах пробивались слова.

ську організацію, перетворились 
на тісні дружні контакти. Бо не 
раз уже зустрічались і багато зна
ють один про одного. А що й то
му, що тут, у підрозділі, багато 
кіровоградців. Кілька днів тому в 
«Молодому комунарі» військовий 
журналіст А. Контієвський розпо
вів про майстра точних ударів ка
пітана Безсмертного, який наро
дився в Світловодському районі. 
Мені ж довелось зустрітись тут 
ще й з хлопцями Бобринецького, 
Знам’янського, Гайворснського, 
Олександрійського районів.

— Служив у нас кіровоградець Вале
рій Овчинников, — разпопідає Боро- 
дін. Чудовий хлопець. Незамінний на
падаючий нашої збірної. І спеціаліст 
був чудовий. Відмінник бойової і полі

ІЗ ПЕРШЕ його ім'я я почув в 
10 1918 році, коли в країні за
палав вогонь громадянської 
війни. На Дону із станиці в 
станицю йшла слава про сина 
бідняка-селянина з хутора Ко- 
зюрпна (під Ростовом) Семена 
Будьонного, який збирав най- 
бідніших козаків на боротьбу з

СЛУЖБУ
НЕСУТЬ
СИНИ

спеціалісти. Старші військовослуж
бовці передають досвід молодим. 
Минулого року в підрозділ при
йшов Сергій Кочкін. Під «особис
ту опіку» взяв його Іван Гречка. В 
цьому місяці Сергій здав екзамен 
на володіння технікою, став клас
ним спеціалістом.

В підрозділі де служить Іван —• 
Віктор Іванченко з Бобринецького 
району, Дмитро Однокоз з Ново- 
миргородського, Анатолій Громко 
з Новоукраїнського. Тут же —• 
Сергій Кигим, Ігор Бс.вз, Микола 
Печений.
ВЛ ИКОЛА народився в селі Во- 

дяному Петрівського району.
А тут, під час служби, подружив
ся з хлопчиною з далекої Кирги-

зії Ташболотом Акулуєвим. Спо
чатку допомагав йому міцніше 
оволодівати російською мовою, а 
потім виявилось, що у хлопців ба
гато спільного в інтересах. Тепер у 
вільні хвилини часто можна ба
чити дружну четвірку: росіянин 
Котолазов, українець Печений, уз
бек Касимов, киргиз Акулуєв.

— Ми — мов брати, — гово
рить Микола.

Бондарєз знайомить з військовим мі
стечком. Цей невисокого зросту енер
гійний офіцер намагається зробити все, 
щоб гостеві було цікаво, щоб пін яко
мога більше взнав про сьогоднішніх во
їнів, про історію підрозділу. А Істо
рія ця — багата. Стенди Ленінської 
кімнати знайомлять з бойовим шляхом 
підрозділу. Під час Великої Вітчизня
ної війни льотчикам» знищено кіль
ка залізничних составів ворога, пото
плено 33 ворожих тральщики, катер, 
дві десантні баржі, знищено кілька 
тисяч фашистів, проведено велику роз
відувальну роботу. Дев’ять Героїв Ра
дянського Союзу вийшли з підрозділу. 
Десятки воїнів нагороджені орденами 
Леніна, Червоного Прапора, Олександ
ра Кепського, Червоної Зірки...

Сьогодні в кімнаті Бойової сла
ви — нагороди підрозділу. Поруч 
і прапор, переданий авіаторам 
Кіровоградським обкомом комсо
молу.

Тож не дивно, що воїни пиша
ються тим, що служать саме тут. А 
на прощання звертаються:

— Привіт Кіровоградщині! Най
кращі побажання молоді області!

І це однаково звучить в устах 
як наших земляків, так і хлопців, 
що народились за Волгою, в Си
біру, чи біля підніжжя Паміру.

Б. НІМАНСЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комуна
ра».

Чорноморський флот.

Щороку в день 24 квіт
ня ВФДМ і МСС, їх орггц 
нізації проводять рег>сл1 
нальні і міжнародні захо
ди В підтримку борогоби 
народів за національну 
незалежність і визволен
ня, проти імперіалістичної 
агресії і гноблення.

Піднесення молодіжного ру
ху, широкий розмах виступів 
юнаків і діпчат в останні роги 
вилились у всесвітню кампа
нію «Юність звинувачує імпе
ріалізм», що проводилась за 
ініціативою ВФДМ і МСС. В 
межах цієї кампанії були 
проведені великі міжнародні 
акції — збір коштів на будів
ництво п ДРВ дитячої лікарні , 
імені Нгусн Вап Чоя. зустріч 
молоді Латинської і Північної 
Америки в підтримку В'єтна
му. боротьбу за звільнення 
Апджели Девіс, численні захо
ди солідарності з боротьбою 
народів арабських країн, на
ціонально-визвольних рухів у 
країнах Африки,

Могутня сила солідар
ності надала рішучу під
тримку в’єтнамському на
родові, що одержав істо
ричну перемогу в бороіь- 
бі за свободу і незалеж
ність своєї батьківщини. 
Відчутний вклад у всесвіт
ній рух солідарності з 
В’єтнамом внесли Ленін
ський комсомол, братні 
спілки молоді соціалістич/Г* 
них країн, демократична 
молодь усього світу. Ле
нінський КОМСОМОЛ ВИСТУ
ПИВ з ініціативою провести 
кампанію «Радянська мо
лодь — юному поколінню 
В'єтнаму».

Заклик 24 квітня, заклик 
антиімперіалістичної солі
дарності молоді в бороть
бі за мир і дружбу напи
саний на прапорі X Все
світнього фестивалю мо
лоді і студентів — велико? 
демонстрації єдності і 
згуртованості молодого 
покоління наших днів,

А. ГРАЧОВ, 
перший заступник го
лови Комітету моло
діжних організацій 
СРСР.

(АПН).

НАРОДНИЙ ГЕРОЙ
(ВИПОВНИЛОСЬ 90 РОКІВ МАРШАЛУ
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ С. М. БУДЬОННОМУ)

ворогами Радянської влади.
За його плечима був досвід 

російсько-японської і першої 
світової воєн. Весною 1917 ро
ку, в революційні ДНІ, ОДНОПОЛ
ЧАНИ вибрали унтер-офіцера 
Будьонного головою полкового 
комітету. Весною 1918 в загін 
до Будьонного йшли ті, кому 
народна влада принесла звіль
нення від царського гніту і хто 
хотів тепер із зброєю в руках 
захищати молоду Республіку 
Рад. Спочатку Б’удьонний ко
мандував невеликим загоном, 
потім — полком, дивізією, кор
пусом. Восени 1919 року кор
пус реорганізували в Першу 
Кінну армію.

Кавалерійські а’єдяання Будьон-

іісго, нисокомансвропі, загартовані в 
боях, зіграли надзвичайно пажлнву 
роль в боротьбі з контрреволюцією 
на Дону, в розгромі армії Денікіна. 
Восени 1919 року дснікінці, озброєні 
закордонними покровителями, рва
лись до серця молодої Радянської 
республіки — Москви. Частини 
Червоної Армії билисі* героїчно, 
особливо відзначились будьонівні. 
Сміливим ударом на Воронеж — 
Касторка будьонівні повністю роз
громили кавалерійські корпуси Ма
монтова і Шкуро. Дві дивізії на
несли ниіціпну поразку 6 дивізіям 
білої вар,дійціп. Ця перемога верш
ників Будьонного забезпечила ус
пішне розгортання рішучого наступу 
усіх військ Південного фронту. 
1 Денікін покотився назад на пів
день. до берегів Чорного моря...

Потім Перша Кінна армія бе
ре участь в боях проти банд 
Петлюри і військ білополяків 
на Україні. В листопаді 1920

року кінна армія Будьонного 
бере участь у завершальній 
грандіозній битві — розгромі 
військ барона Врангеля в Пів
нічній Таврії і в Криму.

Слава про Будьонного проко
тилась по всій країні. Народ 
назвав його своїм героєм. Це 
почесне, звання було записано 
потім в спеціальній постанові 
ВІДВК РРФСР. Легендарному 
командарму Першої Кінної 
вручилп холодну зброю— шаб
лю з надписом: «Народному 
герою». Це був подарунок Ра
дянської влади одному з про
славлених полководців' молодої 
Червоної Армії.

Так, Семен Михайлович Бу- 
дьонний заслужено увійшов в 
радянську військову Історію, як 
видатний пролетарський полко
водець. Ного військовий та
лант і майстерність визнавали 
вороги. Одне ім’я Будьонною 
наводило на них страх.

Семен Михайлович — справж-

ній солдат революції. Вона да
ла йому можливість розкрити 
свої таланти і здібності.

Три Золоті Зірки Героя Ра
дянського Союзу, близько 50 
орденів і медалей на мундирі 
маршала. Вони ніби рядки ного 
військового літопису.

В перші ж дні Великої вітчизня
ної війни Маршал Радянського Со
юзу С. М. Будьоннмй був уведений 
і: склад Ставки Верхопного Голов
нокомандування, а потім призначе
ний головнокомандуючим військами 
Південно-Західного напрямку. Бу- 
дьонний зумів організувати ’ підпір 
ворогові, надихнути бійців на стій
кий опір броньованим І моторизова
ним арміям агресора. Потім протя- 
ісм усього періоду війни БудьопниЛ 
одержував немало Інших відпові
ла. іьннх завдань від Верховного 
головнокомандування 1 вшанував 
їх з Притаманною йому самовідда
ністю і майстерністю.

З зр аз маршал закінчує тре* 
тю книгу своїх спогадів «Про
йдений шлях».

!. В. ТЮЛЕНЄВ, 
генерал армії. 

(АПН).

к



МОЛОДИИ КОМУНАР"

О АКІНЧИВСЯ останній урок. 
Нашвидкоруч складаю кни

ги і поспішаю до 4-А, Сьо
годні читаю їм лекцію «Серце 
матері». У класі тиша, 
ри уважно слухають 
відь про життя Марії Олек
сандрівни Ульянової А після 
лекції — безліч цікавих і не
сподіваних запитань. По облич
чях хлопчиків і дівчаток бачу: 
життя матері великого Леніна 
зацікавило їх.

Виступати перед своїми учнями 
не так просто, як дехто думає. У 
нашій школі обладнано Ленінську 

всі члени

Піоне- 
розпо-

кімнату. Обрано раду, 
якої — активні лектори. У кожного 
з них підготовлено по дві-три лек-

ції. Наприклад, О. Швець виступає 
з лекціями на теми «Батьки Уль- 
якових», «1грн и сім'ї Ульяновпх»; 
Н. Зайцева — «Ленін і музика», 
«Жінки в сім'ї Ульяновпх»; А. Ціі- 
нарськнй — «Молодь і капітал»; 
В. Скрипник — «Союзу — півстоліт
тя». Цей перелік можна ще про
довжувати, ще маємо чимало різ
номанітних розробок лекцій.

Ще учнями п'ятого класу, 
ми почали готувати тексти бе
сід, лекцій і з ними виступати 
на засіданнях ради.

Хочу розповісти про деякі особ
ливості підготовки до лекції. Перш 
за псе — складання плаву, робота 
з відповідними матеріалами до те
ми. Ми завжди їх маємо значно 
більше, ніж передбачаємо викори
стати. Далі — ретельний добір 
унаочнень (малюнків, таблиці, фото-

ТВІР НА ТЕМУ.

НА ЕКРАНІ ЧИ В ЖИТТІ

26 квітня 1973 року

КРАСА ПРАЦІ

Ще кілька місяців тому ваше життя було безжурним, ви 
не помічали стрімкого бігу часу, а додаткові запитанні! вчи
телів, котрі вже з початку навчального року готували вас до 
екзаменів на атестат зрілості, здавалися надто прискіпливи
ми. Зовсім інша картина нині: яка коротка доба, — жал
куєте. — засилаючи десь опівночі над підручником фізики. 
До хвилювань навчального характеру додалося нове, досі 
невідоме — ким бути? Яку дорогу обрати в житті?

Звичайно, пізно в сімнадцять років вперше замислюватись 
над цією серйозною проблемою, яка має визначити все жит
тя. А ще важче визначитися п своєму виборі, коли охоплю
ють сумніви. Хочеться зробити щось хороше-хороше о жит
ті. корисне людям, колгоспові, в якому виросли. рідному 
місту. Що ж перешкоджає здійснити задум, котрий йде з 
глибин серця? Можливо, це невіра у свої сили, вплив порад, 
що йдуть всупереч власному прагненню?

Про це йшлося у листі Люди 3. з Добровеличківської 
ижолн-іігтернату, яка має палке бажання залишитися но 
закінченні школи у рідній Мартинівці, але в дівчини сумні
ви. досі не може вибрати собі професію. За порадою вона 
звернулася до вас, члени клубу старшокласників «Вітрила». 
Ваші листи — то щирі, відверті розповіді про дороги, іцо ви 
їх обрали. Широкий діапазон ваших уподобаних професій! 
Приємно, що в:і маєте власну думку, що вислуховуючи по
ради і рекомендації батьків, вчгтелів, все ж вирішальне сло
во залишаєте за собою. Саме так має бути. Бо, погодьтесь, 
шкода інженера, лікаря, котрий випадково став ним. Люди
на нещаслива, коли не виявились її здібності, шо пе змогла 
вона стати потрібкою, незамінною.

Лист Василя Ляпуна, шофера з ст. Глиняної Доброве- 
лігчківського району, має переконати Люду 3. у тому. шо 
життя, праця красиві не лише в кіно, як вона ни-алз.

«Люда, я хотів би відпо
вісти на твій лист/ навести 
приклади з свого життя.

У нашій країні кожен 
має право на вибір про
фесії, на навчання, а та
кож на працю. Праця в 
нашому суспільстві обо
в'язкова, адже живемо ми 
за принципом — «хто не 
працює — той не їсть». 
Кожна професія почесна, 
але, на мою думку, немає 
кращої професії, ніж пра
цювати на землі, вирощу
вати на ній хліб, творити 
прекрасне. Адже хліб — 
початок всьому. А щоб 
вирощувати високі врожаї, 
треба любити землю, до
глядати її, наполегливо 
працювати на ній. Праця 
хлібороба нелегка, але во
на почесна і прекрасна. 
Почесна своєю вагомою 
часткою в житті нашого 
суспільства, а прекрасна 
своєю красою. Що може 
бути красивішим, ніж 
зустріч світанку серед ши
роких ланів, коли навкруг 
теб-\ скільки не кинь 
оком, хвилюються хліба, 
коли відчуваєш ваговитий 
колос у себе на долоні, 
колос — вирощений теої- 

руками.
Ні, це все не на екрані, 

Людо, так буває в житті. 
Але не кожний може по
бачити всю цю красу поа- 
ЦІ, красу життя. Потрібно 
пережити самому, відчути 
серцем, і лише тоді зро
зумієш, для чого живеш, 
для чого працюєш. Не 
обов'язково бути хлібооо- 
бо?А, але обов’язково по
трібно пізнати красу праці 
своєї і стане тоді вона 
Для людини не звичайним 
робочим днем, а святом, 
великою радістю.

Я закінчив школу минулого 
Року. Одержал атестат зрі- 

п якому не було жопної 
Щіики. Ще з дитинства мріяв 
стята журндлістом пле кили 
Допомагав мамі а полі г.ра- 
ЧЮва-н. відчував потяг до 
’*«лі. Хотілося мені пэацюва- 

I гк на ній, робіни ецвг.ь ію-

своєму, по-новому. Мріяв гро 
Будинок культури, спортивні 
майданчики, про те, щоб мо
лодь залишалася в <елі. в 
рідному колгоспі. Ніпов на 
останній екзамен в зиколі, а 
сам псе ще вагал-гв — кпм 
бути? Потяг до землі переміг. 
Після закінчення школи по
їхав поступати до Одеського 
сільськогосподарського інстії • 
туту. Мріяв стати спеціаліс
том. Але мене чекала веника 
прикрість: не пройшов по кон
курсу, птвтора бала не добрав 
до здійснення мрії. Позептаь- 
ся додому засмучений. Гроте 
в щоденній турботі смсток 
швидко зник. Став працювати 
на силосуванні зеленої маси, 
брав активну участь у спор
тивних змаганнях. У вересні 
вступна на купси шоферів. які 
незабаром закінчив. Не гаїсіп 
часу, пішов працювати шофе
ром у колгосп. Професія шо
фера’ не з легких. € багато 
перешкод, які кожний день 
потрібно долати. Однак, ии 
професія мені подобається, бо 
відчуваєш твоє вміння керува
ти механізмами, підпорювати 
їх собі, відчуваєш свою силу 
знань, закоханість у справу.

На мою думку, це і є краса 
прані, краса життя. Головне — 
своєю працею творити добро 
людям, приносити їм радість 
і щастя, бути завжди з колек
тивом. Коли відчуєш все кс 
власним серцем — зрозумієш, 
ШО ЗНЯ^ЧПОВ своє місце у 
ЖИТТІ. Але ОКРІМ всього ньо
го. потрібно вміти боротися за 
свою мрію, бути нллолегли 
ТНІМ.

Скоро я пірі/ до лав Ра
дянської Армії, після за
кінчення служби знову бу
ду готуватись до вступу в 
Одеський сільськогоспо- 
даоський інститут.

Життя « працр 
країні прекрасні,

Чи буде ще коли жіноче свяго 
пам’ятним для нас, десятиклас
ниць, як було цьогорічне. Напев
не, ні!

А справа ось в чому. В перед
день /Міжнародного жіночого дня 
наші хлопці піднесли нам оригі
нальний сюрприз. Не дивуйтесь, 
коли дізнаєтесь, що сюрприз — 
це підготовлений ними вечір, де 
на кожну з нас чекала нбва загад
ка, нова радість. Тільки одна з пас 
переступала поріг школя, як біля 
неї з'являвся господар вечора, да
рував квіти — червоні тюльпани. 
Потурбувалися хлопці й про гос
тей (на вечір були запрошені учні 
восьмого, дев'ятих класів, педко- 
лектив та секретар комсомольської 
організації колгоспу).

Для кожної дівчини з магнітофонної 
плівки звучали слова привітання і її 
улюблена мелодія. Потім цікаво про
йшла невеличка розважальна програ
ма: вірші, пісні, усмішки. Захоплююче 
повела розмову про 
щастя молода вчи
телька Г. І. Соро
чин.

У відповіді, на 
поздоровлення хлоп
ців ми побажали 
їм залишатися зав
жди такими ж ввіч
ливими Й уважними, 
як і на вечорі. Скажу, 
ішлося всім на цьому вечорі напрочуд 
легко.

Вже наступного дня в колі об
говорення між памп було виріше
но, що вечір вдався на славу. От 
що значить ініціатива хлопців, та 
ще коли очолює’ її такий завзятий 
організатор як наш класний ке
рівник Борис Савелійович Омель- 
яненко.

що й танцю-

Галина ПУХИР,
учениця 10 класу Іванів- 
ської середньої школи.

Новоукраїнський район.

усім, 
життя. 
Чудочо 

вогням і; 
Кожною 
Вперше 

так гарно і весело

.„ІНШИМ—ОБРАЗА
Початком цієї історії був «Вог

ник», присвячений Дню Радян
ської Армії Дуже ретельно готу
валися ми до нього. Все робили 
самостійно, бо дуже хотілося, шоб 
цей день запам'ятався нам 
хлопцям і дівчатам, на все

Т ось довгожданий день, 
прикрашена зала. На сцені 
ся юті, слова «Армії слава!» 
деталлю хлопці були вражені, 
так невимушено, 
пройшов «Вогник»

Оскільки не було несподівано 
хлопців, то, природно, дівчата 
сподівалися на сюрприз, який підие-

для 
теж

Попереду 
урок 
найвідпові 
дапьніший

нашій
__ [НН Люпо, 

але потрібно вміти поба
чити цю красу, , знайти 
своє місце в житті. Людо, 
цього року ти закінчиш 
школу, от і постав собі за 
мрію, за завдання пра
вильно обрати професію. 
Не бійся поклику власного 
серця, воно не зрадить 
тебе- Бажаю тобі о цьому 
успіху».

в

В. ЛЯТ1УН, 
водій.

ст. Глиняна, 
Добровеличківськрро 
району.

Наближаеться відповідальна 
пора — екзамени н школі. 
Вдвічі віпові дальня для тих. 
кому ці екзамени останні, 
і, мабуть, немає вчителя, яко
го б не хвилювало те, як ио- 
нп пройдуть.

Вчителі Дяківської н коли 
№ 2 Знам'яїіського району 
роблять немало, щоб учні ви
явили па іспитах якнайкращі 
зиапня. Уже починаючи з чет
вертої чверті, в школі прово
дяться консультації. Старанно 
готуються до їк пооведення 
вчіііслІ. Кожна консутьта- 
ЦІП _ це не лише закріпленні! 
вивченого, а й урок поглиб
лення знань, умінь, урок пікп- 
вого.

л. ГУТОВСЬКА, 
вчителька.

З сторЛЕКЦІЮ ЧИТАЄ СТАРШОКЛАСНИК

Я1 АМ'ЯГАЄТЕ, тривожного листа II. Громової з Хащеватської СШ Гайворон- 
ського району, видрукуваного у попередньому випуску «Вітрил», Комсо

молка винесла на ваш розсуд спої міркування про одне з найсвятіших людських 
почуттів — дружбу. Адже як незатишно, як самотньо почуваєш себе, коли на по
розі випускного класу, раптом розумієш, що справжньої," щирої дружби, що сі
пає людей па все житія, в твоєму класі немає, і невже вимірюється такс глибо
ке, світле почуття як дружба лише тим, що в класі немає суперечок, — такий 
аргумент висунули однокласники авторки листа. Чи назвемо дрєжбою кпітпуче в 

класі підказування, списування, кругову поруку? Чи справжній товариш ’ той, 
хто замовчує про недоліки, боячись сказати про них вголос, відверто?

Хвилюваная дев’ятикласниці не залишили вас байдужими — тому свідчення 
листи, що одержала пошта клубу старшокласників. В іінх: роздуми про щиру 
дружбу, яка допомагає у навчанні, праці, щоденному шкільному бутті, не менш 
схвильовані розповіді тих, хто вболіваючи за однокласників, намагається здружи
ти колектив. Лист восьмикласниці Оленокосогорівської школи Євгенії П. «...Зов
сім погана успішність у нашому класі. Наш восьмий — випускний, має показува
ти позитивний приклад, але у нас псе назнана».

Дещо іншого плану лист учениці 8-го класу Піщанобрідської СШ Тетяни О 
«Ми часто пишемо твори, і па наступних уроках вчитель зачитує деякі з них. >( 
згодна, шоб зачитувати твори, які написані добре, але коли вчитель чнтг-є роботи 
невдалі, всі сміються, а я не можу таке терпіти. Допомогли б краще цьому учне
ві написати, а не сміялися з нього." Ще й комсомольці! Скільки я пе говорила, 
щоб нз сміялися, адже кожен може зробніи помилку, однак ніхто не звертає на 
мене уваги. Не можу спокійно жити серед таких комсомольців. Доломзжіть розі
братися».

Дружити потрібно вміти. Це прекрасне почуття — його потрібно плекати і ви
ховувати. Дружба не терпить грубнлів, образ, сварок. Т. Федоровська, десяти- 
класчиця з Нопзмиргородськогз району, підкреслює: «Дружба — дуже серйозна 
справа. Як прикро робиться па серці, коли, залишивши рідну школу, немає про 
що згадати. Коли дружби немає, однокласники мусять задуматись над цим. Я 
вважаю: дружба — по спільні інтереси, це здобуття успіхів у навчанні і від цьо
го радість поділена на всіх».

Отже, розмову про прекрасне людське почуття — дружбу. — продовжуємо. Пе
ред вами два листи про дружбу — та настрій їх — зовсім різний.

суті» їм п день 8 Березня. Ми чекали 
цього дня з нетерпінням. І наші хлоп
ці, мабуть. вперше за своє життя мали 
нестримне бажання зробити дівчатам 
щось приємне. Все готували самі: гар
ні привітання, подарунки.

І, мабуть, варто було б класному ке
рівнику Олександру Івановичу тр'іиікн 
допомогти Тм, оскільки хлопці робили 
це вперше без допомоги дівчат. Але 
Олександр Іванович не повірив у сили 
хлопців і не тільки не допоміг їм. а й 
порадив припинити підготовку до свя
та тому, що, на думку класного керів
ника. в них нічого не вийде.

І хлопці в це повірили. 7 берез
ня після 4-го уроку вони в луже 
ввічливій формі попросили дівчаї 
віійті! з класу. Подзвонив дзвінок 
на наступний урок. Це був урок 
класного керівника. Оскільки хлоп
ці нас ні про що не попереджали, 
ми зайшли в клас. На столах ле
їв али подарунки, на столі вчителя 
— висипані цукерки і торти.

Дівчата були дуже розчаровані. Та
ким способом «вручені» подарунки ві
дігравали роть ніби повернення пози
ченого. З слізьми на очах ми взяли 
подарунки 1 склали на купу розсипаних 
цукерок. Разом з вчителем зайшли 
хлопці. Бонн здивовано глянули на 
складені подарунки Класний керівник, 
ще не зрозумівши, що в нас трапило
ся, байдуже сказав: «Хлопці, виконай- • 
те свою місію». У відповідь було мої:» 
чаиня.

І ось що нас найбільше врази
ло в поведінці класного керівника:

ДОБРІВСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА. ПЛЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ КОМ« “"^КЛ11Л.
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часу, і ми,

знімки), що зібрані в Ленінській 
кімнаті, і ось лекція розроблена. 
Виникає питання — як же з перших 
сліп захопити слухачів? Наш дог- 
від підтвердив, шо починати по
трібно з якогось цікавого епізоду, 
факту. Викладаючи суті, теми, пра
гнемо більше розповідати, наче пе
реказувати цікаву книгу.

Мине небагато 
склавши останній екзамен, ви
йдемо на широку дорогу жит
тя. І як добре, що у стінах шко
ли наші вчителі - наставники 
навчили нас виступати перед 
людьми.

Людмила МАРЧЕНКО, 
учениця 9-А, член ради 
Ленінської кімнати СШ 
№ 6 м. Кіровограда.

£ СЛОВО НА СВІТ
замість того, щоб допомогти нам 
вийти з такого скрутного станови
ща, він сказав: «Заварили кашу, 
розхльобуйте самі». І вийшов з 
класу. Ми все ще сподівалися па 
те. що хлопці зрозуміють нас, 
Однак помилились.

У нашому класі навчаються уч
ні пе тільки з нашого села, а й з 
навколишніх. Після уроків дівчата 
чекали транспорту, який відвозить 
їх додому. Не знаємо, що при
йшло хлопцям на думку, але вони 
вручили їм подарунки. Ті взяли 
їхні подарунки, сподіваючись, шо 
наступного дня хлопці все-таки 
поздоровлять усіх дівчат. ГІроге 
наступного дня хлопці принесли 
подаруюся. які ми вручали їм на 
«Вогнику» і з насмішкою склали 
па одну парту. У пас майже в кож
ної на очах були сльози За що 
така образа?

Не знаємо чи ми правильно вчини
ли, але назавтра ми вирішили принес
ти також подарунки однокласників на
зад. Ми не в змозі розібратися в си
туації. яка склалася. Думаємо, наш) 
ровесники не залишаться до нас бай
дужими. своїми листами допоможуть 
нам вияснити хто правий: ми чи хлоп
ці?

З комсомольським привітом де
сятикласниці Захарівської СШ.
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В ПЕРШІЙ спортивний
ФЕСТИВАЛЬ

А
ХТО В ПЕДІНСТИТУТІ —

Т Р І

Студенти філологічного факультету Наташа РИБКІНЛ, Валентина ЛНТОНУШКІНА, Га
лина КОНОНЕНКО, Валентина ЛУКАШЕНКО, Наташа МИХАЙЛЕНКО, Ольга КУЦОКОНЬ 
і Тетяна МИХАЙЛЕНКО першими стартували на стометрівці. І тепер вони вже в ролі убо
лівальників.

Найбільш масовими були старти на кросовій дистанції.

А менш підготовленим довелось 
робити повторний стрибок...

ЦІ СПОРТИВНІ поєдинки 
влаштовувались в першу 

чергу не заради того, щоб ма
ти нових рекордсменів, а з ме
тою залучення якнайбільшої 
кількості студентів до занять 
фізкультурою і спортом. І, 
проводячи спортивний фести
валь, присвячений універсіаді, 
активісти педінституту почина
ли змагання, виходячи з нор
мативів та вимог комплексу 
ГПО. Викладач фізкультури 
Микола Педюра зауважив:

— Більшість хлопців і дів
чат з факультету фізичного 
виховання не раз брали участь 
в обласних та республікансь
ких змаганнях. Є серед них 
майстри, є чемпіони області. І 
для них не важко було б бути 
кожного дня фестивалю в чис
лі призерів. Та стартувати
муть не вони, а звичайні фіз

культурники, студенти, які в 
майбутньому викладатимуть в 
школах літературу, математи
ку, англійську мову. А тому 
ми маємо провести фестиваль 
на найвищому організаційно
му рівні. І вже тоді такий за
хід сприятиме пропаганді фіз
культури і спорту серед сту
дентської молоді...

Саме так і зробили. Юнаки 
та дівчата в спортивних кос
тюмах шикувались в шеренги, 
попереду яких стояли прапо
роносці — вони тримали зна
мена всіх спортивних това
риств, а найвище — «Буревіс
ника». Прозвучала мелодія 
спортивного маршу, і всі ру
шили на стадіон. Тут відбувся 
парад фізкультурників. Дека
ни факультетів прийняли ра
порти про готовність всіх 1020 
студентів скласти екзамен з 

фізичної та військово-техніч
ної підготовки.

Здача нормативів ГПО поча
лась на бігових доріжках ста
діону «Зірка». Перше випро
бування — на стометровій ди
станції. І ось вже три студен
ти не лише виконали норлдати- 
ви ГПО, але й фінішували як 
розрядники. Це — X. Гороєв, 
Б. Уморов, К. Берідзе. їх ре
зультат відповідно 11,9—12,0— 
12,2 секунди. Серед дівчат най
вищі показники в Л. Лазаренко, 
Г. Вербицької, В. Бондаренко 
(13,8 — 14,1—14,2 секунди). А 
всього на стометрівці 465 сту
дентів перевершили норматив
ні цифри (75 — на золотий зна
чок, 390 — на срібний).

На майданчику, де почались 
стрибки в довжину, теж були 
своєрідні чемпіони дня. Знову 
відзначилась студентка факуль
тету англійської мови Люба 
Лазаренко — 4 м 40 см. Ли
ше на 10—15 сантиметрів мен
ший показник у Валентини Бон
даренко ' Галини Ярмоленко. 
В групі хлопців в першу трійку 
вьійшли А. Ткачов, С. Мірошни- 

иенко та В. Лозовий (5,42 — 
5,40 — 5,12). Отже е ще 63 «зо
лотих і 402 «срібних» показ
ники.

В міському дендропарку від
бувся масовий легкоатлетичний 
крос, в якому взяли участь 
945 студентів педінституту (зно
ву крім факультету фізичного 
виховання), 447 з них виконали 
нормативи комплексу ГПО. В 
першу трійку серед дівчат іще 
раз потрапила Л. Лазаренко 
(дистанція 500 м, час — 1 хв. 
37 секунд). Тільки Людмила 
Гончаренко випередила ії 
(1.29,5).

Нині щодня на спортивних 
майданчиках біля педінституту, 
на стадіоні спортклубу «Зірка» 
продовжуються змагання. Май
стерністю міряються тенісисти, 
волейболісти, баскетболісти. І 
знову юнаки га дівчата про
довжують складати нормативи 
комплексу ГПО, інші, хто не 
зумів восени і взимку домогти
ся потрібних результатів, тре
нується за спеціальною про
грамою.

М. ВІНЦЕВИМ.

Вони переконані — іще один норматив комплексу ГПО 
виконано.

Фото В. КОВПАКА, Л. РЕЗНІЧЕІІКА, А. ПЕЧЕНЮКЛ.

СПОРТИВНІ ІГРИ 
МОЛОДІ

Вперше на Кірозоград- 
щині проведені змаган
ня з легкоатлетичного 
багатоборства, які вхо
дять до програми спор
тивних ігор молоді. Най
кращих результатів до
мігся представник «Бу
ревісника» Микола Без
палий, який приніс своїй 
команді сім залікових 
очок, У своїх вікових 
групах перемогли також 
одноклубники Безпалого 
— Олег Радченко та 
Людмила Коваленко, 
олександрійські спорт
смени з ДСТ «Колос» 
Володимир Максимчук і 
Микола Мельник, учени
ці дитячо-юнацьких спор
тивних шкіл Кіровогозда 
і Олександрії Галина 
Ганзенко та Ольга Ко- 
зенко.

ЩАНОВІІЛ РЕДАКЦІЯ! Звергаються 
до вас комсомольці села Васино 

Зна.м’япського району. Справа в тому, 
що в нас з кожним роком все менше й 
менше приділяють уваги споргивно-ма- 
совіїі роботі серед молоді. Раніше ми 
мали спортивний інвентар, футбольне 
поле, інші майданчики, тенісний стіл, 
костюми для фізкультурників. Все ЦС 
поламалось, костюми порвались, а фут- 

'больпс поле затоплене водою.
Лін звертались до правління колгоспу, 

щоб допомогли нам обладнати спортив
ні майданчики. Пройшов рік, і все зали
шається по-старому. Юнаки та дівчата 
кинули клич: «Хай кожна субота буде

о ФУТБОЛ В ПОЄДИНКИ ВКЛЮЧИЛИСЯ ЮНАКИ
Розпочався розиграш першості країни серед юнацьких ко

лективів спеціалізованих спортивних шкіл і груп підготовки 
молодих футболістів при командах .майстрів. •

Відбулося два тури. В першому юні Кіровограді^ грали в 
Києві. Матч закінчився внічию — 1:1. Потім гостями «Зір
ки» був харківський .«Металіст», Господарі псля частіше 

о ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

СТАДІОН...
ПІД водою

спортивною!». Але без спортивної бази 
далі слів не підеш.

В клубі теж неполадки.
Як же нам проводити свій вільн ій час 

після роботи?
С. КОЛІСНИЧЕНКО, м. мод- 

ЗОЛЯН, Н. ЯВТУШЕНКО та ін- 
ші.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми чекаємо відповіді від комсомольських та фізкультурних 
активістів Знам’янського району, від керівників колгоспу імені XXI з’їзду ііИРС. 
Цікаво, як же при таких умовах молодь готується до складання екзамену з фі
зичної та військово-технічної підготовки за програмою нового комплексу ГПО, 
як організовуються спартакіадні поєдинки в колективі фізкультури!

Нині комсомольці імровоірадщини підтримують ініціативу донеччан по про
веденню трирічки будівництва спортивних споруд. Як же визначились в цьому 
напрямку в Знам’янському районі! Тут роботи непочаїий край. Адже невтішні 
справи з спорудженням та експлуатацією спортивних баз в районі не лише в 
селі Васино.

загрожували воротам харків’ян 1 в другому таймі добилися 
успіху. Агака нападаючих кіровоградців була перервана на 
штрафному майданчику недозволенны прийомом. Пенальті 
реалізував Микола Латиш.

В. САВЧЕНКО.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 27 КВІТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 -
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Лети, наша пісне». 
(М). 10.15 — «Молодість землі 
Комі». (М). 11.00 — Теленарис 
«Людина і її справа». (М). 
11.30 — «Шахова школа». (М). 
12.00 — Програма докумен
тальних фільмів. (М). 12.50 — 
«Сільські жнива». Репортаж 
про весняну сівбу. (М). 16.20
— «Наука — сільському гос
подарству» . (М). 16.50 —
Кольорове телебачення. Для 
дітей. « У ляльковому мага
зині». (ЛІ). 17.10 — «Хроніка 
тижня». (Кіровоград). 17.25 — 
Телефільм. (Кіровоград). 17.40
— Тележурнал «Людина і за
кон». (Кіровоград). 18.10 —
«Нумо, хлопці!» (М). 19.40 — 
Н. Себастьян. «Безіменна зір

ка». Вистава. (Чернівці). В 
перерві — «На добраніч, ді
ти!» (К}. Програма «Час». 
(М). 22.30 — Мультфільм для 
дорослих. (К). 22.50 — Спор
тивна програма. По закінченні
— новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.40
— «Сільські обрії». (Львів). 
17.10 — «З поглядом у зав
трашній дОнь». (Харків). 17.40
— Для дітей. «Посади І своє
деревце». (Чернівці). 18.00 — 
ФІ.тьм-концерт «Уклін тобі, 
Києве». (К). 18.30 — Реклама, 
оголошення. (К). 19.00 — ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.40 — Кольорове телеба
чення. Прем’єра телевізійного 
документального фільму. (М). 
20.40 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
І'. Доніцетті. «Дон Паскуалс».

Прем’єра телевізійного му
зичного спектаклю. (М). 22.50
— Вечірні новини. (К).

СУБОТА, 28 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «У 
ляльковому магазині». (М). 
10.05 — «Робітник — моє по
кликання». Публіцистичні зу
стрічі. (М). 10.40 — Г. Доні
цетті. «Дон Паскуалс». Теле
візійний музичний спектакль. 
(М). 12.00 — «Сільські жнива». 
Репортаж про весняну сівбу. 
(М). 14.50 — Програма пере
дач. (К). 14.55 — «Весна тре
тього, вирішального». (К). 
15.15 — «Екран молодих». 
«Хто з 12?» (Донецьк). 16.30
— «Київська панорама». (Кї- 
17.10 — Фільм-балст. (К). 17.30
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 18.00 — Першість

СРСР з футбола. «Дніпро» — 
«Динамо» (Київ). 19.45 —
Кольорове телебачс н н я. 
А. Пшибульський. «Гляньте 
їм в очі». Телевистава. (К). 
20.30 — «На добраніч, діти!» 
(К). 20.40 — Програма «Час». 
(М). 21.10 — Художній фільм 
«Порив». (К). 22.30 — Спор
тивна програма. Першість 
СРСР з футбола. «Карпати» 
(Львів') — «Зоря» (Вороши
ловград). II тайм. (Львів).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15- 
Програма передач. (М). 16.20
— Навчальна передача з гео
графії. (М). 16.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко!» (ЛІ). 17.15
— «Книжкова полиця». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 —• 
Концерт. (ЛІ'). 19.00 — Програ
ма «Час». (ЛІ). 19.30 — Чем
піонат СРСР з футбола. 

«Спартак» — «Динамо» (Тбі
лісі). (М). 21.30 — Кольорове 
телебачення. Телевізійний те
атр мініатюр «Наполовину 
всерйоз». ('№). 22.20 — По сто
рінках «Голубого вогника». 
(ЛІ). 23 05 — Новини. (Л4).

НЕДІЛЯ, 29 КВІТНЯ. ПЕР
ША 111'01 РАМА. 9.00 — Кольо
рове телебачення. Гімнастика 
для всіх. (ЛІ). 9.20 — Новини. 
(ЛЦ. 9.30 — Кольоропе теле
бачення. Для школярів. «Бу
дильник». (ЛІ). 10.90 — Для 
воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (ЛІ). 10.30 — Кольоро
ве телебачення. «Музичний 
кіоск». (М). 11.00 — «Всесвіт
ній день поріднених міст». 
(ЛІ). 11.30 — Телефільм. (Кіро
ноград). 12.35 — «Весна тре
тього, вирішального». (Кіроно
град на Республіканське теле
бачення). 13.00 — «Сільська го
дина». (Л4). 14.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокся. ЦСКА - СКЛ 
(Ленінград). (Л4). 16.45 — 

шім
«Літературні ’зустрічі». (Хі), 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей». 
(М). 18.00 — Новини. (ЛІ). 18.10 
— Кольорове телебачення» 
Програма мультфільмів. (М). 
18.40 — «Світ соціалізму»«
(ЛІ). 19.10 — Кольорове теле
бачення. «Музика і поезія»» 
Концерт. (ЛІ). 19.50 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний
художній фільм. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 
Кольорове телебачення. «Лрт- 
лото». (М). 23.15 — Новини.

(М).
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Колектив Кіровоградського філіалу проектного ІНСТИТУТУ' 
«Укрколгосппроект» глибоко сумує з приводу передчасної 
смерті

Л1ОРОЗА Вячеслава Миколайовича
і висловлює співчуття сім’ї і близьким покійного,
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