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.ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАИТДСЛІ Якби Валентині Тарасенко, молодій 
доярці з другого відділку колгоспу 
імені Жданова сказали ще на почат
ку нинішнього року, що за 11 місяців 
їй вдасться надоїти по 3900 кілогра
мів молока на кожну з 16 корів, во
на б, певпо,.і засумнівалася. Та тим 
більша радість зробленого,’ — брала 
зобов’язання — одержати но три з 
половиною тисячі кілограмів молока, 
а сьогодні Валентина щасливо сміє
ться: вона подолає до кінця року чо
тиритисячний рубіж.

.Тож заслугою, За працю, дякою 
за те, що давню мрію внесла своїми 
роботящими руками в скарбницю 
країни був знак «Переможець соціа- 
лістячного змагання 1973 року:*, вру
чений Валентині Тарасенко.
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Президії Верховної Ради СРСРПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ПЕРЕДОВИКАМ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ PCP, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ВІДЗНАЧИЛИСЬ У ЗБІЛЬШЕННІ ВИРОБНИЦТВА І ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ ЗЕРНА, ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР.ТА ІНШИХ ПРОДУКТІВ ЗЕМЛЕРОБСТВА В 1973 РОЦІ

За великі успіхи, досягнуті у Всесоюзному со
ціалістичному змаганні, і виявлену трудову доб
лесть у виконанні взятих зобов’язань по збіль
шенню виробництва і продажу державі зерна 
цукрових буряків, олійних культур та інших про
дуктів землеробства в 1973 році присвоїти зван
ня Героя Соціалістичної Праці з врученням ор
дена Леніна і золотої медалі «Серп і Молот»:

ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛНДР1ЯШУ Віктору Степановичу — бригади

рові тракторної бригади колгоспу «Росія» Но- 
гіоукраїнськоГб району.

ЛФЛНЛСЬЄВУ Павлу Пилиповичу — бри
гадирові тракторної бригади колгоспу імені Чка
лова Новомиргородського району.

ГОЛОВАНЬ Євгенії Олексіївні — голові кол
госпу імені Калініна Добровелпчківського ра
йону.

КАТАНІ Гаврилу Макаровичу — бригадирові 
тракторної бригади колгоспу «Перемога» Мало* 
висківського району.

КОБИЛ ЬЧАІ(У Михайлу Мнтрофановичу — 
першому секретареві Кіровоградського обкому 
Компартії України.

ОНУФР1ЄВУ Семену Карповмчу — бригади
рові тракторної бригади колгоспу імені Леніна 
Знам’янського району.

РУСАВСЬКОМУ Миколі Олександровичу —• 
голові колгоспу імені Карла Маркса Ульянов
ського району.

ШЕРЕМЕТУ Василю Петровичу — бригадиро
ві комплексної бригади колгоспу імені Леніна 
Олександрійського району.

ЮРЧЕНКУ Григорію Павловичу — бригади
рові тракторної бригади колгоспу «Шляхом 
Леніна» Олександрійського району.

Москва, Кремль.
8 грудня 1973 р.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР

М. ПІДГОРНИй.
М. ГЕОРГАДЗЕ.

У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
За великі успіхи, досяг

нуті у Всесоюзному соціалі- 
■єтїґчному змаганні, і вияв- 
Лейу трудову доблесть у ви
конанні взятих'зобов’язань 
цукрових буряків, олійних 
культур, овочів, фруктів, ви
нограду та інших продуктів 
но збільшенню виробництва

і продажу державі зерна, 
землеробства Президія Вер
ховної Ради СРСР нагоро
дила орденами і медалями 
Союзу PCP велику групу 
колгоспників, робітників 
радгоспів, механізаторів, 
спеціалістів сільського гос
подарства, працівників

«Сільгосптехніки», загоіі- 
вельних, транспортних, во
догосподарських та інших 
організацій, працівників
пар ті й них', ради в ських,
профспілкових і комсомоль
ських органів Української 
PCP і Молдавської PCP.

ПА фОГО: ЄВГЕНІЯ БОВТ.
Фою І. КОРЗУНА

ЗА УСПІШНУ РОБОТУ В ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ МОЛОДА ДОЯРКА 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ ІЛЛІЧА НОВГОРОДКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЄВГЕНІЯ 
БОВТ НАГОРОДЖЕНА ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОШАНИ». НИНІ НА КОЖНУ 
КОРОВУ ВОНА ВЖЕ НАДОЇЛА ПО 3200 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА,

НА КОМУНІСТІВ—РІВНЯННІ
Бригада наша чимала. Комуністів —- 23, комсо

мольців — 24. Зрозуміло, що кожний прагне внести 
гідний вклад у вирішення завдань вирішального року 
п’ятирічки. Це прагнення підкріплюється вмінням — 
переважна більшість механізаторів мають перший та 
другий клас. Анатолій Куцин, наприклад, зайняв на 
районному змаганні орачів третє місце, що красно
мовно свідчить про майстерність. А майстерність —- 
одна із складових високопродуктивного використан
ня техніки. Підвищенню продуктивності сприяв і гру
повий метод роботи.

Як результат — на круг взяли по 34 центнери пше
ниці, по 21,6 центнера соняшнику, ЗО центнерів яч
меню, 70,3 центнера зерна кукурудзи.

Про кукурудзу кілька слів окремо. Такий урожай 
вирощено вперше. Механізовану ланку по вирощу
ванню цієї культури очолює секретар партійної ор
ганізації бригади досвідчений механізатор Михайло 
Іванович Кітрар. Ще з минулої зими він велику ува
гу приділяв навчанню механізаторів. Детально ви
вчали, як сіяти, на яку глибину, при якій температу
рі і т. д. Посіяли пунктирним способом. Чотири рази 
обробили міжряддя. На збиранні комбайнери /Мико
ла Дзюбенко, Олександр Лазаревський, Яков Бри- 
славський та інші працювали груповим методом. Ра
хунок у кожного високий. Так, Михайло Іванович Кіт
рар зібрав більше 10 тисяч центнерів качанів, Мико
ла Якович Дзюбенко — понад 12 тисяч.

Піднято своєчасно зяб під усі інші ярі культури. В 
цьому заслуга молодих механізаторів Валерія Чер- 
нишова, Володимира Шевченка, Анатолія Стеценка. 
Щозміни, як правило, вони виорювали на півгектара 
грунту більше, ніж передбачалося нормою.

Продуктивність техніки залежить і від її стану. В 
нас є спеціальна ремонтна бригада. (До речі, я в ній 
працюю майстром-наладчиком). Вона слідкує за тим, 
щоб машини вчасно були доглянуті. Нині у нас вже 
повністю відремонтовані сівалки, культиватори, по
ловина борін. Трактори проходять техдогляди і ре
монти згідно графіка. М. БАБАЙ, АРупкомсорг тракторної бригади колгоспу імені Леніна Знам'яникого району.
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І> ИХОВУВАТИ у кожно- 
** го юнака і дівчини по
требу постійно звіряти 
свої думки і справи по Іл
лічу, формувати комуніс

В НАПРУЗІ ТРУДОВОГО ЗМАГАННЯ
• КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ - ДІЙОВА 
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тичний світогляд у моло
ді — одне з основних зав
дань комсомолу. Саме їх 
вирішенню було приділе
но багато уваги у звітній 
доповіді першого секре
таря Олександрійського 
міськкому комсомолу, у 
виступах делегатів.

Двадцятого листопада 
трудівники міста виконали 
виробничий план одинад
цяти місяців. Понад план 
видобуто 125 тисяч тонн 
вугілля, виготовлено 220 
тисяч тонн брикету. По
надпланової продукції ви
роблено на 7,5 мільйонів 
карбованців. У трудових 
звершеннях вагома частка 
праці молодих. Адже три
дцять відсотків зайнятих 
у сфері матеріального ви- 

ОЛЕКС АНДРІЯ і 

робництва — комсомоль
ці і молодь. У місті кожен 
четвертий — ударник ко
муністичної праці, десятий
— раціоналізатор, п’ятий
— .оволодів суміжною 
спеціальністю.

Завдяки чому можливи
ми стали ці успіхи? Перш 
за все, вмілої організації 
соціалістичного змагання 

між комсомольсько-моло
діжними колективами, в 
яких молоді робітники 
проходять дійову школу 
трудового гарту. Питання 
створення комсомольсь
ко - молодіжних колекти
вів міськком комсомолу 
весь час тримає у полі зо
ру. Нині на підприємствах 
міста —- 52 комсомольсь
ко-молодіжних колективи, 
37 з них трудяться в раху
нок наступного року. Понад 
4 тисячі юнаків і дівчат зма
гаються за дострокове ви
конання планів третього, 
вирішального. А комсо
мольський фонд економії 
з початку п’ятирічки скла
дає 600 тисяч карбованців. 
V ЗВІТНІЙ доповіді пер- 
* ший секретар міськ
кому комсомолу В. М’яс-

нянкін, аналізуючи зроб
лене, зазначив, що всі зу
силля молоді були спря
мовані на виконання рі
шень XXIV з'їзду КПРС, 
XVI з'їзду ВЛКСМ. Він дав 
характеристику роботи пе
редових колективів, роз
повів про їх досвід. На 
електромеханічному заво
ді, це, наприклад, бригади, 

ШКОЛА КОМУНІСТИЧНОГО 
ЗУСТРІЧНИЙ
очолювані Борисом Кри- 
воконем та Олександром 
Рудненком. Ці колективи 
— ініціатори змагання 
«П’ятирічку — за чотири 
роки». Почин цей підхопи
ли на заводі. А у самих 
ініціаторів змагання спра
ви йдуть добре — брига
да Бориса працює в раху
нок травня, Олександра 
—- серпня наступного 
року.

В усіх бригадах відкрий 
фонди економії. Комсомоль
сько-молодіжна бригада екс
каватора РС-350 вугільного 
розрізу «Морозівськніі» за
ощадила за ріп 8 тисяч кіло
ват-годин електроенергії, бли
зько 400 кілограмів мастил, 
комсомольсько-молодіжна змі
на токарів майстра Ф. В. Ку- 
чая заводу підйомно-транг- 
портпого обладнання лише в 
третьому кварталі зекономила 
електроенергії І мастил на 1648 
карбованців.

У виступах делегати від-

значали, що ініціатива 
«П’ятирічку — за чотири 
роки», знайшла широке 
схвалення у молоді під
приємств, що чи не од
ною із позитивних якос
тей соціалістичного зма
гання є його виховна си
ла. Відомо багато випад
ків, коли комсомольсько- 
молодіжні колективи на
ставляли на вірну дорогу 
тих, кого зараховували у 
важковиховуваних. Добре 
справа трудового вихован
ня налагоджена на вугіль
ному розрізі «Морозів- 
ський», «Головківський», 
на Байдакіаській брикет
ній, Олександрійській 
швейній фабриці.
ОЕЛИКЕ значення міська 

комсомольська орга
нізація надає ідейному за
гартуванню молоді. Політ- 
навчання розглядається як 
складова частина Ленін
ського заліку. На промис
лових підприємствах і ус
тановах міста нинішнього 
року створені 64 гуртки, в 
яких навчається 3609 чле
нів ВЛКСМ. Більшість 
комсомольських органі
зацій бачать своє завдан
ня в тому щоб виховува
ти у молоді потребу 
знань, бажання використо
вувати їх Школи №№ 1, 
2, 10. 11, 17, 19 залучають 
«сіх старшокласників до 
(Закінчення на 2-й стор.).
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В НАПРУЗІ ТРУДОВОГО ЗМАГАННЯ ІДОТЬ
ЗВІТИ

(Закінчення).

участі з експедиції «В 
країну знань». У всіх 
школах працюють учнів
ські ремонтні бригади. 
П’ята трудова чверть уч
нів, третій трудовий се
местр студентів проходи
ли під девізом: «Мій труд 
вливається в труд моєї 
республіки».

Міськком комсомолу актив
но пропагує 1 популяризує но
ві форм» соціалістичного зма
гання. На багатьох підприєм
ствах комітети комсомолу про
водять конкурси на кращого 
за професією, встановили си
стему матеріальних І мораль
них стимулів. Згідно реко
мендації міськкому комсомо
лу на всіх підприємствах бу
ли проведені конкурси серед 
цехів, бригад, дільниць «На 
кращиіі рацвинахід», вистав
ки технічної творчості.

І все ж, як відзначалося і у 
звітній доповіді, І у виступах 
делегатів, міськком комсомо
лу, первинні організації бага
то недопрацювали у цьому на
прямку. На брикетній фабри
ці «Димнтровська», автобазі 
№ 23, меблевій фабриці об
межилися лиш тим, іцо взяли 
соціалістичні зобов’язання, а 
необхідної організаційної ро
боти не провели. Не викори
стали всіх можливостей для 
створення комсомольсько-мо
лодіжних колективів у тресті 
«Олександріяважбуд», на під
приємствах комбінату «Олск- 
сандріявугілля», фабриці «Інд
пошиття».

Випала з-під контролю 
шкільного відділу робота 
з дітьми за місцем про
живання. Критика релігій
ної ідеології, пропаганда 
досвіду атеїстичного вихо
вання ще не знайшла на
лежного місця в роботі 
первинних комсомольсь
ких організацій. Кращого 
бажає організація дозвіл
ля молоді.

На конференції цим 
фактам була дана належ
на оцінка, що підтверди
ло: і в міськкомі, і в пер
винних організаціях не 
схильні ідеалізувати своєї 
роботи. Орієнтир — на 

вишукуван-

І ВИБОРИ

ня резервів, удосконален
ня форм і методів кому
ністичного переконання, 
трудового та ідейного ви
ховання.

Комсомольці Олексан
дрії активно включилися в 
патріотичний рух «Третьо 
му, вирішальному 
ударний фініш, 1974-м) 
комсомольський зустріч 
ний», асі комсомольські 
організації міста беруть 
участь в огляді, присвяче
ному 50-річчю присвоєння 
комсомолу імені В. 1. Ле
ніна.

У роботі конференції 
взяли участь і виступи
ли перший секретар 
міськкому партії П. Ю. 
Гриценко та перший сек-

ретар обкому ЛКСМУ 
М. Г. Гайдамака.

Організаційний пленум 
міськкому комсомолу об
рав першим секретарем 
МК ЛКСМУ В. І. М'яснян- 
кіна, другим ’ секретарем 

А. Ф. Грушу, секрета- 
— завідуючою відді- 

учнівської молоді
А. Стреблянську.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
фото*, машиніст екскапа- 
Головківського вугільпо-

ЛОМ 
Т.

На
тора ННЕ_
го розрізу Герой Соціалістич
ної Праці Д. Оі БЄЛОЛА- 
ПОТКОВ (в центрі) розмов
ляє із делегатами конферен
ції.

ФОТО АВТОРА.
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ЇЩ джереж
ПОШУКУ

НОВОУКРАЇНКА

І

„СЕРПАСТИЙ, МОЛОТКАСТИЙ...“
МАЙБУТНІМ МЕДИКАМ ВРУЧЕНО ПАСПОРТИ

Того вечора в актовому залі гурто
житку № 2 Кіровоградського медичного 
училища господарювала посмішка. До 
учнів третього і другого курсів акушер
ських груп завітали гості — начальник 
першого відділення міліції міста 10. Ф. 
Шевченко, В. І. Дротянко — начальник 
паспортного стола, А. С. Манько — діль
ничний інспектор. Зібралися вони на 
дружній «вогник», присвячений Дню 
Конституції.

Звучали пісні та вірші про дружбу, 
братерство між народами, радянський

закон. Цікавими були виступи В. І. Дро
тянка, Б. А. Біленка — директора учили
ща. Мова йшла про наше сьогодення, 
щасливу юність, трудові здобутки Бать
ківщини. Найбільше запам’ятався «вог
ник» братам Івану та Василю Вла- 
сенкам, Наталці Натсрухіній, Галині 
Шеремет та Ользі Гоєнко. їм вручили 
паспорти, вони стали повноправними 
громадянами Країни Рад.

Н. МАРУЦЕНКО, 
староста гуртожитку № 2 Кірово
градського медичного училища.

Назвати високу цифру досягнення ок
ремого колективу чи виробничника — це 
ще не значить оцінити їх діяльність спо
вна. А якими шляхами вони йшли до ме
ти? Що було найбільш значимим важе
лем у вирішенні справи? Молода доярка 
з колгоспу «Україна» Алла Катеринко 
вважає, що без ініціативи кожного ком
сомольця, колективу бригади чи ферми в 
будь-якій справі зростання залишатиме
ться малопомітним. Якщо ж пульсує 
джерело творчості і пошуку, — успіх 
забезпечений. І це не лише слова. Алла 
одна з тих, хто вирішив мати за рік три
тисячні надої молока від коленої корови. 
Беручи зобов’язання, вона наперед об
міркувала, як їй діяти. Перш за все тре
ба було поповнити групу молодими і ви
сокопродуктивними тваринами. І Кате
ринко запропонувала подругам:

— Давайте самостійно вирощувати телиць.
І цікавило її, як працює знатна доярка ра

йону Герой Соціалістичної Праці Лідія Крав
ченко-з колгоспу імені XX з'їзду КПРС. А як 
налагоджено машинне доїння п колгоспі 
«Дружба»? А що як помірятися майстерністю 
з Аллою Перець з колгоспу імені Шевченка’ 

Контакт з кращими трудовими колективами 
мав неабияке значення. Алла ще в листопаді 
рапортувала: є три тисячі кілограмів молока. 
До такого рубежу наближались інші доярки 
ферми, яким Катеринко завжди допомагала.

З діловою Ініціативою виступив у районі 
комсомольсько-молодіжний колектив трактор
ної бригади колгоспу «Дружба»: взяли в свої 
руки заготівлю кукурудзяного силосу. Під час 
зелених жнив кожен день був ударним. Брига
да поклала в траншеї більше 10 тисяч тонн 
зеленої маси.

Ініціативу молоді з колгоспу «Друж
ба» підхопили в інших господарствах ра
йону — в колгоспі імені Шевченка, іме
ні Жданова. І досвід ініціаторів став 
надбанням інших в першу чергу завдяки 
гласності змагання. Комсомольські акти
вісти намагались вивести в шеренгу пра
вофлангових якнайбільше спілчан...

СЛУХАЮЧИ молодих хліборобів на
XXIV районній комсомольській кон

ференції в Новоукраїнці, я ще раз пере
конався: дійсно, там, де не гасла іскра 
ініціативи і пошуку, є і вагома віддача. 
Чому, скажімо, в багатьох молодих ме
ханізаторів району значимі показники в 
продуктивності праці? Бо всі вони вже 
давно підтримали клич своїх ровесників: 
вчитися в Олександра Васильовича Гі- 
талова, дбати про високу культуру зем
леробства так. як Віктор Андріяш і Ми
кола Цертій. Вони вчилися хліборобсь
кої майстерності, бережливого ставлення 
до техніки. І ось наслідок: комсомолець 
Анатолій Набок з колгоспу імені Улья- 
пова разом з своїм напарником Стані
славом Цибулею виробили на трактор 
Т-І50 1920 гектарів умовної оранки. Бра
ти Віктор і Борис Ткаличі з колгоспу 
«Маяк» на 173 гектарах зібрали своїм 
комбайном 7215 центнерів зерна. А ще 
тисячі кілогпамів зекономленого пально
го, робота без аварій, якісна сівба, жнп- 
вув-ання без втрат зерна.

Комітети комсомолу більшості колгоспів ра
йону повсякчас ширять 1 аналізують гіталов- 
ськпй рух за високу культург землеробства. В 
районі діють школа хліборобської майстерно
сті. знову і знову набуває масовості техніч
ний всеобуч.

ї так не лише па виробничих ділянках. Но- 
воукраїнські комсомольці вже но перший рік 
вважають також своєю першочерговою спра
вою організацію дозвілля молоді. Культармій
ці району — учасники обласних та республі
канських фестивалів самодіяльного мистецтва.

В конкурсах взяли участь 21 хор, 12 танцю
вальних і 60 вокальних колективів. І аії вона 
— молодіжні.

ПО-ТВОРЧОМУ підійшли по справи 
комсомольські активісти, організо- 

вуючи огляд «Кожному молодому тру
дівникові — середню освіту». І тут зно
ву добрий початок був у колгоспі «Дру
жба». Хліборобам, які вчилися без від
риву від виробництва, допомагали не 
лише вчителі. Доручення отримали чле
ни комітету комсомолу, члени ради мо
лодих спеціалістів. Під контроль комсо
мольського комітету було поставлено 
відвідування юнаками та дівчатами ве
чірньої школи. Закінчився навчальний 
рік — 22 комсомольці отримали атеста
ти зрілості. А всього в районі здобули 
середню освіту 362 виробничники. Нині 
без відриву від виробництва вчаться 
1667.

А якщо вогник ініціативи згас, якщо 
комітет комсомолу байдуже поставився 
до вирішення тієї чи іншої проблеми? 
Звісно, там і невтішні наслідки. Взя
ти хоча б справу фізичного виховання 
молоді, впровадження в життя нового 
комплексу ГПО. Чому низькі результати 
стрільців? Немає тирів. Чому не всі ком
сомольці склали залік з фізичної та вій
ськово-технічної підготовки? Не було де 
провести змагання з плавання. В жод
ній комсомольській організації не під
тримали інціативи донеччан взяти під 
комсомольський контроль будівництво 
та експлуатацію спортивних споруд, про
паганду серед молоді фізкультури і 
спорту. Тож тепер доводиться констату
вати: нормативи комплексу ГПО знову 
складаються повільно.

На конференції були названі факти 
порушення комсомольцями громадсько
го порядку. Знову та ж причина — ко
мітети комсомолу не працюють з підліт
ками, відсутній творчий підхід до право
вого виховання. І здебільшого це спосте
рігається в малочисельних організаціях.

Зрозуміло, що нелегко всюди в одна
ковій мірі з належною гостротою і в 
правильному руслі налагодити справу. 
Але ж доручення повести молодь отри
мали не лише секретар райкому чи інст
руктор. Протягом звітного періоду вітри
ла активності повинні були підводити 
десятки членів райкому комсомолу, які 
працюють на місцях — в школах, на за
водах, в колгоспах. Саме вони поклика
ні в першу чергу бути ініціаторами доб
рих починань і організаторами молоді.

На це і був зроблений наголос під час 
XXIV районної комсомольської конфе
ренції.

♦ « ♦
В роботі конференції взяли участь і 

виступили з промовами перший секре
тар райкому Компартії України А. М. 
Литвин, секретар обкому ЛКСМУ В. П. 
Кришевич.

Відбувся організаційний пленум Ново- 
українського РК ЛКСМУ. Першим сек
ретарем райкому комсомолу обрано 
М. М. Суворова, другим секретарем — 
А. П. Давидова, секретарем — завідую
чою відділом учнівської молоді М. Ф. 
Гречик.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

О КЩО запитати першого-ліп- 
шого молодого механізато

ра в районі, де він навчився 
водити трактор чи розумітися 
у великому і складному меха
нізмі зернового комбайна, без 
сумніву почуєте про Бобри- 
нецьке сільське профтехучили
ще № 2. І ніхто з них не запе
речить, коли сказати, що при
ходять сюди часто ще незріли
ми хлопчаками після восьми
річки, а надходить час вручати 
дипломи — дивлюсь: стоять 
уже дорослі хлопці з серйоз
ними споважнішими погля
дами.

Наше профтехучилище готує трак- 
тористів-машиністів широкого про
філю. Курс навчання проводиться 
протягом трьох років, причому учні 
здобупають тут ще й середню 
освіту.

Та іцс й така відзнака: не обме
жуються наші випускники масшта
бами району після училища. Валя 
Коваленко вчиться в Дніпропетров
ському сільськогосподарському ін
ституті. Микола Стороженко — сту
дент Кіровоградського Інституту 
сільськогосподарського машинобу
дування, Тетяна Місюра працює в 
Петрівському районі І навчається 
заочно в Полтавському сільськогос
подарському інституті.

Все частіше піднімається пи
тання, щоб сапу віддати до му-

зею. Відслужила своє. І а на
шому СПТУ всі роботи на уч
бовому господарстві виконують 
механізмами. Техніки достат
ньо. Тракторів різних марок в 
училищі понад 40, є 6 зернових 
комбайнів і ще півтори сотні 
машин та агрегатів. Обробляю

Отож, учні мають змогу вивчати 
техніку безпосередньо в господар
стві нашого училища. Викладацький 
колектив ■— 22 майстри виробничого 
навчання Із середньою спеціальною 
освітою та іцс 8 інженерів.

Тямущі хлопці приходять. Враз 
підхоплюють думки. Ідеї. Та й 
практичні навики добрі, бо ще до 
вступу переважна більшість із них

ДО НИВИ, ДО ХЛІБА
ДИПЛОМ МЕХАНІЗАТОРА
ОТРИМАНО В СПТУ

чи 502-гектарну площу, учні 
одержують практичні навики з 
виробничого навчання. Самі 
готують грунт, бо вивчають 
його структуру, вносять міне
ральні добрива, обробляють 
землю вчасно і якісно — всі 
агротехнічні вимоги забезпе
чуються повністю.

Добрі врожаї збираємо на 
своїх дослідних полях. От, при
міром, пшениця вродила цього 
року по 34,5 центнера з кож
ного гектара.

знайомляться в колгоспах з маши
нами. Часом поглянеш: хлопчина 
стоїть малий проти трактора. Здає
ться, що іі у кабіну не залізе. А він 
як вихопиться, сяде до керма — ні
би вже роками водив цей трактор. 
Виявляється, батько чи старший 
брат у хлопця мехаиіваторн, в них 
і навчився, ще будучи школярем. 
І повага виникає до таких учнів — 
видно, що справжній хлібороб 
росте.

Загальноосвітній цикл серед
ньої школи ведуть дев'ять пе
дагогів з вищою освітою, Са
мі ж учні обладнали, окрім тех
нічних, і кабінети фізики, хімії.

українсько" мови та літератури. 
Педколектив підтримує тісні 
контакти з міською середньою 
школою. Тож справи у нас ідуть 
добре — про це відзначали і в 
обласному управлінні сільсько
го господарства.

А тепер я хочу сказати про ком
сомолко училища. Первинна орга
нізація налічує 328 членів ВЛКСМ. 
Секретар, Віктор Єременко, заспі
вувач добрих починань. Соціаліс
тичне змагання ведуть комсомольці. 
І успіхи п навчанні, і санітарний 
стан в гуртожитках — все це висвіт
лює дошка показників. Щомісяця 
підводять підсумки змагання. Сюди 
входять ще й культура відпочинку, 
досягнення и спорті кожної з груп. 
І комітет комсомолу постійно три
має ці проблеми в центрі уваги, 
активісти віддають вільні хвилини 
улюбленим заняттям в гуртках тех
нічної творчості. художньої само
діяльності і, особливо, у спортивних 
секціях.

Бо на обласній спартакіаді 
колективів фізкультури сіль
ських профтехучилищ спорт
смени нашого СПТУ вибороли 
перше місце.

1 по здачі норм комплексу 
ГПО серед учнів училищ на 
обласній першості наші спорт
смени й викладачі домоглися 
успіху, За минулий рік в учи

лищі підготували 418 розрядни
ків, 60 значківців ГПО. Цього 
року більше уваги приділяємо 
саме комплексу.

Якраз остання фраза збуди
ла думку: ми готуємо не прос
то трактористів, комбайнерів, 
слюсарів як спеціалістів і тіль
ки. Ми орієнтуємо ще заздале
гідь випускників на багатогран
ну ниву сільського життя. Коли 
це аматор сцени чи добрий 
спортсмен, загалом — коли це 
висококультурна людина, яка 
відразу входить у ритм діяль
ності господарства, захоплює
ться молодіжними справами, 
то ми задоволені: росте госпо
дар землі. Такий, як бригадир 
тракторної бригади з колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Семен 
Онуфрійович Гончарно чи його 
колега з «Комінтерну» Іван 
Кирилович Гни ляк — Герої Со
ціалістичної Праці — наші ви
пускники.

3. сивоконь, 
заступник директора Боб- 
ринецького СПТУ № 2 по 
учбово-виробничій частині.



лі грудня 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор.

□

І кн’овоградщини 
І від німецько-і 
Фашистськії! і 
загарьників А

РОЗВИВАЮЧИ НАСТУП
10 ГРУДНЯ 1943 РОКУ СТОЛИЦЯ НАШОЇ БАТЬКІВЩИ

НИ - МОСКВА САЛЮТУВАЛА РАДЯНСЬКИМ ВОЇНАМ І 
ПАРТИЗАНАМ — ВИЗВОЛИТЕЛЯМ ЗНАМЯНКИ.

П ІСЛЯ визволення 6 грудня 1943 
року шахтарського міста 

Олександрії бойові дії військ Дру- 
чЖго Українського фронту пере

містились на Знам’янський напря
мок. Оборона гітлерівців на під
ступах до Знам янки була дуже 
укріплена. Фашисти надавали 
особливого значення утриманню 
міста і залізничного вузла, через 
який вони поповнювали війська
ми, технікою і боєприпасами свій 
фронт, вивозили в Німеччину ук
раїнську пшеницю, криворізьку 
РУДУ» іншу цінну сировину. На під
ступах до міста було створено 

сильні оборонні смуги, бетоновані 
гнізда, ходи сполучення, в землю 
закопувались танки і гармати.

При наближенні до Знам'янки ко
мандування 5-ї гвардійської танкової 
армії встановило зв'язок з керівництвом 
Кіровоградського обласного штабу пар
тизанського руху. Було погоджено 
спільні бонові операції регулярних 
військ і партизанів у визволенні міста. 
На тон час у Чорному лісі діяли вели
кі партизанські формування під керів
ництвом І, Д. Діброви, Є. І. Петрова,

М. П. Кришталя, Г. ЛІ. Володіла, І. Ф. 
Прнсяжнюка. В розпорядження парти
занів було надіслано п'ять танків 31-ї 
бригади, 29 танкового корпусу, які про
вели кілька рейдів по тилах порога.

Наступ радянських військ на 
Знам янку розпочався 7 грудня. 
Ворог намагався контратакувати 
наші передові частини сильними 
загонами танків і піхоти. В окре
мих місцях йому вдалось потісни
ти наші підрозділи. Особливо тяж
ке становище склалось в районі 
залізничного роз’їзду Диківка — 
Лебідь.

8 грудня в бій були введені 
8 механізований корпус і 6 гвар

дійська повітряно-десантна диві
зія. Після сильного вогневого уда
ру ворогові було завдано великих 
втрат, і він почав відступати до 
Знам янки. Розвиваючи успіх, пра
вофлангові дивізії 32 гвардійсько
го стрілецького корпусу підійшли 
до Знам'янки-Першої. 110-а гвар
дійська стрілецька дивізія вступи
ла нз околицю міста і зав’язала 
вуличні бої.
ІЇАСТУП на Знам’янку проходив 

під час бездоріжжя, йшов дощ 
і мокрий сніг. В таких умовах на
ступали наші передові частини. 
Вони досягли Чорного лісу і ра
зом з партизанами наблизились 
до міста з півночі й північного 
заходу.

Розпочались жорстокі бої за вокзаль
ні споруди, адміністративні і житлові 
будники, за вулиці і провулки. Фашис
ти чинили шалений опір, але наші вої
ни 1 партизани з боями просувались у 
місто. Бійці показували зразки масо
вого героїзму і відваги. Рядовий чер- 
воноарміець, уродженець Знам’янки 
К. В. Ємельчепко з групою бійців на
трапив на ворожий дзот. Він кинув гра
нату, але кулемет не змовк. Тоді, ком? 
сомолець піднявся й своїм тілом закрив 
амбразуру кулемета, поморивши у 
боях за місто подвиг Олександра Мат
росова.

Багато подвигів здійснили інші 
воїни і наоодні месники. Командир 
взводу 5-ї партизанської роти 
з'єднання ім. Ворошилова В. О. 
Бунько захопив у бою ворожу гар
мату й відкрив з неї вогонь по 
танках. «Тигр» зупинився посе
редині вулиці й перекрив шлях до 
наступу іншим машинам.

Спільними зусиллями воїнів і парти
занів місто і залізничний вузол Зна- 
м пика у другій половині дня 9-го гру
дня було повністю очищене від німець
ко-фашистських загарбників. Як пові
домило Радінформбюро, за неповними 
даними, лише протягом 9 грудня було 
знищено півтори тисячі гітлерівських 
солдатів і офіцерів, 23 танки, захопле
но багато гармат, боєприпасів, військо
вого майна і значну кількість військо
вополонених.

У БОЯХ за місто особливо від
значились 6 гвардійська Кре

менчуцька повітряно-десантна ди
візія, 95 гвардійська Полтавська 
стрілецька дивізія, 214 Кремен
чуцько-Олександрійська стрілець
ка дивізія та інші військові час
тини. *

Так завершилась блискуча опе
рація радянських військ і народ
них месників по визволенню вели
кого залізничного вузла і промис
лового центру — міста Знам'ян
ки. За проявлені в бою мужність 
і відвагу понад сто партизанів Кі- 
ровоградщини нагороджено орде
нами і медалями Радянського Со
юзу. Серед нагороджених — І. Д. 
Діброва, С. Ф. Головін, О. Н. Оле- 
нюк, П. С. Підгорний, Н. М. Роз- 
добудько, К. І. Сабанський, М. М. 
Скирда, А. М. Чупрін та інші хо
робрі командири, політпрацівни- 
ки і рядові бійці. З'єднанням і 
частинам Радянської Армії, які 
особливо відзначились у боях за 
визволення Знам'янки, присвоєно 
почесне найменування «Знам'ян- 
ських». і

К. ДМИТРЕНКО.

З ВДЯЧНІСТЮ 
СИНІВ

Гостинно зустріли зна- 
м’янчани своїх гостей — 
воїнів-ветеранів, які трид
цять років тому визволя
ли місто від німецько-фа
шистських загарбників. В 
Знам'янку приїхали ко
лишній командир механі
зованого батальйону капі
тан запасу Н. Я. Виш- 
невська, полковник у від
ставці Б, І. Горчинський, 
Герой Радянського Союзу 
М. С. Маляренко та інші 
визволителі.

В клубі залізничників 
відбувся урочистий вечір, 
присвячений 30-річчю ви
зволення міста. Перед ро
бітниками, комсомольця
ми та молоддю виступили 
учасники визвольних боїв.

Восьмого грудня юнаки 
та дівчата зібралися в 
парку культури імені Ле
ніна. Вони гройшли з фа
келами до обеліска Слави 
і поклали там гірлянду 
квітів. Того дня комсо
мольці побували біля мо
гил, де поховані герої Ве
ликої Вітчизняної війни.

В неділю воїни-визволи- 
телі зустрілися з піонера
ми міста.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

НАЗУСТРІЧ 
РОЗЛОГИМ ВОДАМ 
===_ Нова повість Олеся Гончара

ГО> СЕ ДАЛІ й далі не- 
се хлопця нестрим

на бригантина його уяви, її 
дух непокірний, а він, стоя
чи за кермом, радісний, іде 
водами розлогими та сяю
чими, і береги вітають його, 
і зустрічні капітани весело 
запитують: звідки?».

Так закінчується нова по
вість Олеся Гончара «Бри
гантина», так головний ге
рой цієї повісті, невгамов- 

Порфир Кульбака зна
ходить свою омріяну з ма
лих літ бригантину і почи
нає шлях у справжнє жит
тя, Письменник показав нам 
цього хлопчину у найваж
чий час, коли вирішувалася 
доля: або відірветься від 
людей і покотиться переко
типолем. або знайде серед 
людей підтримку і ростиме 
гідним сином трудової сім’ї.

Порфир Кульбака — важ
кий хлопець, «дитя атомно
го віку», один із тих безбат
ченків, які у самітних мате
рів відбиваються від рук і, 
непокірливі, часто потрап
ляють на манівці. Порфир 
не раз тікав з дому, зали
шав школу, не слухав мате- 

Ці і вчителів, у далеких 
Иандрах ловила його мілі
ція. Нарешті, увірвався 
їеопець і в матері, і в усіх, 
і Порфир потрапляє до спе
ціальної школи із суворим 
режимом. Тут працюють 
Сумливі вчителі. Вони і 
борються за те, щоб вихова
ти Гіорфира людиною.

Не швидко хлопчина ро
зуміє зміст їхніх порад, не 
заразу він здатний задума
тися над всім, але саме на- 

життя виводить його на 
вфиу дорогу. Приклад для 
ц'-ого, насамперед, мати, 

^Невтомна робітниця. В уяві 
а'-іопчиііи завжди постає об- 

і -а покійного діда-фроито- 
В:іка, який сміливо вступає 
У поєдинок з браконьєрами, 
і'^ищаючи скарби природи, 
‘орлиться Порфир і своїм 
^ьком-риб'шепектором, У 
т^го відважне і ризиковане 
*иггя, бо доводиться і най-

темнішої ночі стояти на вар
ті народного добра. Всі ці 
приклади Порфир знає, але 
не усвідомлює їх значення. 
«Для нього свобода й роз- 
христаність — поняття поки 
іцо рівнозначні, а в обов'яз
ках перед колективом віп 
ще не бачить ніякої честі...».

Усвідомити ці обов’язки, 
зрозуміти суть високої лю
дяності навчають Порфира 
педагоги, вихователі. У по
вісті виведено галерею ціка
вих і яскравих учительських 
образів. Це, насамперед, ди
ректор школи Валерій Іва
нович, людина залізної ви
тримки і глибокого такту, 
друг і послідовник, як пи
ше автор, Сухомлинського. 
Завуч школи Галина Ос
тапівна, яка виховала не 
одне покоління синів та до
чок Вітчизни, і вони зі всіх 
кінців країни шлють їй щирі 
вітання.

Повість написана в ро
мантичному ключі, властива 
всій творчості письменника, 
з високими думами про 
майбутнє. Для нього потріб
но гартувати покоління 
юних, берегти скарби нашої 
рідної природи. Автор гань
бить тих, хто бракопьєр- 
ствує, хто знищує живий 
світ заради свого особисто
го блага. Проймаєшся неви
мовним болем, коли дові
дуєшся, як браконьєри ни
щать лебедів, як зруйнува
ли звичні нерестилища або 
палять очерет, коли в ньому 
пташки вже вимостили свої 
гнізда. І радієш разом з ге
роями, які рятують птахів, 
що потрапили в біду, які 
гордо й відверто вступають 
у двобій з браконьєрами. 
Закоханим у природу. У її 
красу росте і Порфир Куль
бака. Оця закоханість і ви
водить його на справжній 
життєвий шлях.

Процес становлення 1 юр; 
фнра Кульбакп і людей, які 
боролися за це, показано в 
повісті яскраво і реаліс
тично.

Олександр МОТОРНИЙ, 
письменник.

ВИ ГОТУЄТЕСЬ
ДО ЛЕКЦІЇ...
ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ —
СЛУХАЧАМ І ПРОПАГАНДИСТАМ

Республіканські газети і журнали запланували видрукува- 
ти на допомогу слухачам і пропагандистам системи комсо
мольського політичного навчання матеріали, які широко ви
світлюватимуть питання, що розглядаються в гуртках ком
сомольської політосвіти.

Так, журнал ЦК ЛКСМУ «Знання та праця» пропонує се
рію статей з основ економічних знань. Зокрема, розгляне 
питання: Соціалістичне сільськогосподарське підприємство 
(Де Р 1973 Р); Раціональне використання землі в колгос
пах і 'радгоспах (№ 1, 1974 р.); Технічний прогрес у сільсь
кому господарстві (Аз 2,1974 р.); Продуктивність праці в 
колгоспах і радгоспах (№ 3. 1974 р.); Соціалістичне змаган
ня і рух за комуністичне ставлення до праці (№ 4, 1974 р.), 
Вивчення передового досвіду (А? 5, 1974 р.).

Журнал ЦК ЛКСМУ «Дніпро» акцентуватиме увагу па 
питаннях основ комуністичної моралі. Вміщені в ньому ма
теріали. такі як «Фестивальні портрети» (нотатки учасника 
X Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, (ТЛ 11. 1373 р.)з
Володе‘ покоління інтернаціоналістів» про зв'язки комсо
мольців і моїоді УРСР ІЗ зарубіжною молоддю, (Аз 12, 1973 р.). 
«Молодь піаТетн в боротьбі за мир. безпеку, співробітницт-

"Журпал ЦК ЛКСМУ «Раяокі на своїх сторінках вестиме 

Як ми вже повідом тяли, в Кіровоградській об
ласті перебувала група молоді Франції, Канади 
та Кіпру, слухачів Вищої комсомольської шко
ли при ЦК ВЛКСМ. Вони побували п районах 
області, зустрілись з молодими колгоспниками, 
а також завітали до клубу інтернаціональної 
дружби Кіровоградської середньої школи № 13.

На фото (зліва): гість з Франції ІЗЛБЕТ 
БЕРНАРД бесідує з кідівцями.

Фото Л. ЧЕРНОУСОВА.

В професійно-технічних училищах міста іі об
ласті завершився о: ляд-конкурс комсомольської 
пісні, присвячений 50-річчю присвоения комсо
молу імені В. І. Леніна.

Останній концерт пройшоп у Кіровоградсько
му МПТУ № І. В огляді взяли участь 23 учбові 
групи. Вдалі літературно-музичні композиції 
«Так гартувалась сталь» та «Комсомольці — 
безпокійні серця» показали групи А-82 і П-93. 
Найкращу виконавську майстерність та високу 
сценічну культуру продемонстрували групи Р-76 
та Р-В6.

На фото: група учасників огляду-конкурсу 
комсомольської пісні.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

тему «Наш Ленінський комсомол», Своїм читачам він про
понує такі публікації: «Ленінська естафета» (нотатки ре
дактора); фотонарис про Всесвітній фестивалі, молоді та 

студентів у Берліні (1973 р., Аз 10); «Подвиг» (нотатки ре
дактора про життя та діяльність О. Бойченка, 1973 р., А'з 10): 
:«Доба безсмертя.» (зарисовка про боротьбу комсомольців за 
владу Рад па Вінниччині (1973 р., А'з 10); фотонарис «Третій 
вирішальний» (розповідь про колективи будови, села, заво
ду, які домоглися великих успіхів у третьому році п’ятиріч-, 
кн з включенням виступів ветеранів, які брали участь в ін
дустріалізації та колективізації країни, (1973 р., Аз 12); фо- 
токарне про Запорізький завод «Титан» (з темою діяльнос
ті комсомолу в умовах перемоги та зміцнення соціалізму,' 
(1974 р., А*з 1); виступ воєноначальника з темою подвигу комсо
мольців у Великій Вітчизняній війні (1974 р. Аз 2); «Будови 
комунізму» (нотатки редактора, 1974 р., Аз 3); «Вчитися ко
мунізму» (нотатки редактора); нарис про передову комсо
мольсько-молодіжну бригаду, яка взяла підвищені зобов’я
зання на честь присвоєння комсомолу імені В. ї. Леніна 
(1974 р., А’з 4): виступ відповідального працівника КМО УРСР. 
«Комсомол на міжнародній арені» (1971 р., А’з 5); «Ленін
ський урок» (нотатки редактора, 1974 р., А’з 5); спеціальний 
помер, -присвячений 50-річчю присвоєння комсомолу імені 
В. І. Леніна (1974 р., Аз 6),

Газета «Молодь України» розгляне питання основ науко
вого атеїзму. Вона запропонує читачам такі матеріали: науко
вий атеїзм та ідеологічна боротьба («Атеїзм і суспільний 
прогрес», січень, 1974); два світогляди, дві концепції! 
(«Принципова протилежність наукового і релігійного світо
гляду», січень, 1974); несумісність комуністичної І релігійної, 
моралі («Моральний зміст наукового атеїзму», лютий, 1974)? 
Країна Рад «- країна масового атеїзму («Розвиток масово
го атеїзму в соціалістичному суспільстві», лютий,- 1974); сво« 
бода совісті, її розуміння («Ставлення КПРС і Радянською 
держави до релігії і церкви», березень, 1974); виховувати 
атеїстів («Актуальні питання атеїстичного виховання моло
ді», квітень, 1974). Протягом року друкуватимуться матеріа
ли про роботу гуртків і семінарів комсомольського політна« 
вчакня, пропагуватиметься кращий досвід.
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Е МАЙСТРИ, Е ЧЕМПІОНИ
СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ЗІРКА» ДОСТРОКОВО ВИКОНАВ 
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Спортклуб «Зірка» — один з найбільших колективів, 
де ведеться велика спортивно-масова і оздоровча ро
бота. Тут працюють десятки секцій, фізкультурні ак
тивісти спрямовують свою діяльність, дбаючи про фі
зичне виховання робітничої молоді 
цехах, на дільницях.

1 грудня фізкультурні активісти 
ли про дострокове виконання своїх 
бов’язапь. До занять фізкультурою

безпосередньо в

клубу рапортува- 
соціалістичих зо- 
і спортом проти-

гом року було залучено 6832 трудівники заводу «Чер
вона зірка», юних спортсменів. Тренери та інструкто
ри підготували 5 майстрів спорту, 13 кандидатів у 
майстри, 46 першорозрядників, 1098 спортсменів ма
сових розрядів.

Значну організаційну роботу проведено по впровад
женню в життя вового комплексу ГПО. Нині вже 
підготовлено 304 значківці. На 610 чоловік зросла кіль
кість громадських інструкторів і суддів.

Успішно виступали представники спортклубу па об
ласних і республіканських змаганнях. Футболісти «Зір
ки» стали володарями Кубка' України, Команда бор
ців була третім призером на першість республікансь
кої ради ДСТ «Авангард», а майстер спорту СРСР 
Станіслав Редозубов здобув чемпіонський титул то
вариства, Олександр Демченко став на цих змаганнях 
другим призером,В ГІМНАСТИЦІНЕМАЄ ДРІБНИЦЬ

Спортивна гімнастика в 
нашій області нині один з 
найбільш розвинутих видів 
спорту. Секції працюють 
в ДЮСШ, спортивних клу
бах, школах. На молодіж
них іграх України збірна 
Кіровоградщини зайняла 
перше місце в своїй під
групі. Успішно виступають 
на республіканських і об
ласних змаганнях сестри 
Шумихіни і Калінічеви. 
Учениця Кіровоградської 
СШ № 5 майстер спорту 
СРСР Людмила Шумихіна, 
наприклад, стала чемпіон
кою республіканської ра
ди ДСТ «Авангард», була 
восьмою на першості 
ВЦРПС, і тепер виступати
ме за збірну профспілко
ву команду країни, Високі 
показники і в Тетяни Калі- 
нічевої.

Я, як тренер, бевумовіїо на
магаюсь допомогти споїм ви
хованцям знову і знову підви
щувати майстерність. Інтен
сивні тренування проводимо 
< о п'ять разів на тиждень. Ве
лику увагу приділяємо загаль
ній фізичній підготовці, від
працюванню найбільш склад
них елементів вправ.

Ллє не завжди ми можемо 
доспіти визначеної мсти. На 
заваді — відсутність хороших 
умов для тренувань. Нині юні 
гімнасти приходять на занят- 
иі у спортивний зал заводу 
тракторних гідроагрегатів. Тут, 
крім вихованців ДЮС1П. тре
нуються авангардівці, спорг- 

і імени -Буревісника». Перед 
і кожним тренуванням школярі 
і виносять інвентар на середину 
і залу, а ввечері знову прибира

ють його. Бо на черзі — 
і'оздиики заводських волейбо
лістів чи баскетболістів. Отже, 
витрачаємо дорогоцінний час І 
енергію.

Дехто вважає, що зал спе
ціалізований. Це не зовсім 
так. Нема в нас можливостей 
відпрацювати окремі вправи, 
бо відсутні паралонові ями. 
Стрибок «цукохара», напри
клад, без нього не зробиш від
мінно.

Товариші з обласної ра
ди ДСТ «Авангард» обіця
ли допомогти у створенні 
належних умов для тре
нувань. Адже ми постави
ли мету по-справжньому 
дбати про розвиток олім
пійських видів спорту. Та 
поки що конкретних дій 
не видно.

Ю. ТОЛЧИНСЬКИЙ, 
майстер спорту СРСР, 
тренер ДЮСШ № І.

НА ПРИЗ «МОЛОДОЇ ГВАРДІЇ»
З притом ».Молодої гвардії.-» поїхала з Красно

дона київська спортсменка Ірина Дерюгіна — 
переможниця проведеного туг традиційного турні
ру з художньої гімнастики, присвяченого пам'яті 
героїв комсомольського підпілля, І В команднііі 
першості перемогли гімнастки столиці України. 
11а другому місці — ленінградки, на третьому •— 
спортсменка Ворошиловграда,
СТРІЛИ ЛЕТЯТЬ У ЦІЛЬ

Володарем кубка України 1973 року на респуб
ліканських змаганях у Ворошиловграді з стрільби 
з лука стала команда Херсонської області. Друге 
.місце зайняли лучники Харківської області, на 
третьому — спортсмени Львова.

Вособистій першостінайснльлу
В особистій першості иайсильнішими були май

стри спорту міжнародного класу Тамара Літеро- 
ва і Павло Лохматов з Нової Каховки.
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середа
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 

Новини. (М). 9.45 — «17 мо
ментів весни». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 9 серія. (М). 11.10 —
ТелсвістІ. (К). 11.23 — Телена
рис. (Дніпропетровськ). 11.315 
— «Шкільний екран». Історія 
для учнів X класу. (К). 16.33 — 
«1. С. Нікітін», Навчальна пе-

В КІРОВОГРАДСЬКІЙ СШ
№ 24 неабияку увагу 

приділяють пропаганді фіз- 
нультури і спорту серед 
учнів. Тут відбулися лекції 
та бесіди про новий ком
плекс ГПО, тривали роз
мови про радянських олім
пійців. На спортивні теми 
комсомольські та фіз
культурні активісти виго
товили стенд, фотомонта
жі, діаграми, на видних 
місцях виставлені матері
али про досягнення кра
щих спортсменів.

А днями тут відбувся 
вечір спортивної слави. 
До школярів прийшли ве
терани спорту О. Ф. Пет
рова, Б. М. Лосев, учасни
ки Великої Вітчизняної 
війни. На вечорі було 
вшановано кращих фіз-
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напуття!ДАЛИ. 0
ветерани!

культурних активістів 
школи майстрів спорту 
Тетяну Калінічеву, Вікто
рію Пвньковську, Надію 
Ковальову, Людмилу Бу- 
лак, кандидатів у майстри 
Аллу Хміль, Ганну Сав- 
ченко, Надію Цупрій, Сер
гія Пономаренка, інших їх 
ровесників, які успішно 
виступали на республікан
ських і обласних змаган
нях.

Ольга Федорівна Пет
рова розповіла учням про 
розвиток спорту на Кіро- 
воградщині, згадала, як 
будувався стадіон спорт
клубу «Зірка», назвала 
імена перших чемпіонів і 
рекордсменів області. Я

З показовими вправами? І 
на вечорі виступили гім- П 
настки Тетяна Калінічева, 
Любов Ключник, Світлана I. 
Малишко, тенісистка Вік
торія Паньковська, інші [ 
спортсмени. Відбулися та- !• 
кож «веселі старти».

А. ПЕЧЕНЮК, 
паш громадський ко
респондент.

НА ЗНІМКУ: КРАЩІ
СПОРТСМЕНИ ШКОЛИ.

ФОТО АВТОРА.

Пора підготовки до зимових стартів минула. Нині з настанням морозів вже час 
приступати <до організації змагань за програмою спартакіади. Про тс, як ведеться ро
бота в колективах фізкультури, і розповідають керівники районних спорт комітетів.БАЗИ ЧЕКАЮТЬ

Перш за есе, ми турбуємось про налагод
ження роботи спортивних баз, забезпечен
ня спортсменів потрібним інвентарем. Від
крито пункти прокату лиж і ковзанів в пар
ку культури імені Шевченка, в двох мікро
районах міста. На шкільних майданчиках 
все підготовлено для залиття катків, де про
ведено змагання на приз «Золота шайба». 
В більшості шкіл є по 30—40 пар лиж. Учні 
невеликими загонами вийдуть на крос. В 
грудні лижні походи будуть проведені в 
Григорівській восьмирічній школі, колгос
пах імені 40-річчя Жовтня, імені Володими
ра Ульянова. Орієнтир наш — масовість. 
Проведемо змагання в колективах фізкуль
тури, а потім — першість району.

Нині у нас вже є близько тисячі значківців 
ГПО, понад 450 спортсменів-розрядників, 
які виконали нормативи в цьому році.

І. ВОЙТЕНКО, 
голова Світловодського район
ного спорткомітету.

І НЕ ТІЛЬКИ ЛИЖІ
Перші зимові старти вже почались. Ми 

провели змагання волейболістів на приз 
спорткомітету. Серед 11 команд першість 
вибороли юнаки з колгоспу імені Чапаева 
та дівчата з колгоспу імені XX з’їзду КГІРС. 
Тепер на черзі поєдинки спартакіади за
гальної фізичної підготовки. Змагатимуться 
борці класичного стилю, які боротимуться 
за право потрапити в збірну району. По* 
тім — старти з інших видів спорту.

Але найбільш масовими будуть змагання 
на лижних трасах, на хокейних майданчиках. 
Вміло підготувались до них в колгоспах 
імені Чапаева, «Дружба», в колективі фіз
культури райспоживспілки. З спортивним 
інвентарем краще в школах району. Тут е 
по ЗО—40 пар лиж, ковзани. В колгоспах 
поки що цій спрові відводять мало уваги.

М. РАЧКОВАН, 
голова Новоукраїнського районного 
спорткомітету.

ОБ’ЄДНАВШИ ЗУСИЛЛЯ
Всі заходи за програмою зимової спарта

кіади ми плануємо спільно з комітетами/3 
комсомолу. Перевірили готовність колекти
вів фізкультури до поєдинків на лижних 
трасах, на хокейних майданчиках, проін
структували громадських суддів, тренерів. 
Досвід організації змагань передали іншим 
фізкультурним активістам представники 
сільськогосподарського технікуму, профтех
училища. В селі Кетрисанівці, наприклад, 
об’єднаються лижники місцевої школи і 
колюспу імені 40-річчя Жовтня. Вони разом 
проведуть лижні кроси, поєдинки на при
зи героїв-земляків. Учні сільськогосподар
ського технікуму вирушають у похід «Шля
хами слави батьків» теж на лижах. В рад
госпі імені Рози Люксембург секретар ком
сомольської оріанізації Петро Завірюха ра
зом з громадським тренером Володимиром 
Рєменком зібрали пропозиції всіх фізкуль
турників. Вирішили найбільш масові змаган
ня проводити в суботні і недільні дні. Ве
чорами тривають турніри шахістів і шаш
кістів, тенісистів, підвищуватимуть свою 
майстерність стрільці. Поміряються сила--^ 
ми хокеїсти школи і радгоспу, а на лижах 
вони вийдуть засніженими стежками теж 
разом.

В. ЗАГОРОДИ ІОК, 
голова Бобрннецького районного 
спорткомітету.

ШАШКИ

КУБОК ЗМІНЮЄ АДРЕСУ
В Кіровограді закінчились змагання на кубок обласної ради проф

спілок з шашок. В складі кожної команди були три шашкісти з ро
сійських шашок, двое з стокліткових і одна шашкістка.

Після впертої і напруженої боротьби перше місце і перехідний 
кубок завоювала збірна команда обласної ради ДСТ «Спартак».

На другому місці команда ДСТ » Авангард», на третьому — мину
лорічний володар кубка команда ДСТ «Колос».

Прикро, що в турнірі взяли участь лише 
кісти «Буревісника» виступили не в повному 
спортивні товариства як «Динамо», «Трудові 
навіть не виставили своїх команд для участі

редача з літератури». (М). 
17.30 — Для школярів. «На 
приз клубу «Золота шайба». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 18.10 
— Говорять депутати Верхов
ної Ради СРСР. (М). 18.30 - 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного музичного 
фільму «Сонячні ритми». (М). 
19.10 — Народний артист
СРСР М. 1. Царьов читає пір- 
ші О. Пушкіна, М. Лєрмонто
ва, О. Блока. С. Єсеніна, 
Ф. Тютчева. (М). 19.50 — <17
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316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
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інсіруктор 
ласної

чотири команди. Шаш- 
складі учасників, а такі 
резерви», «Локомотив» 

в змаганнях.
Г ДУБІВКА, 

шахового клубу об
ряди ДСТ «Спар гак».

моментів весни». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 12 серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). Інфор
маційна програма. На сесії 
Верховної Ради СРСР. 21.30 — 
Інтербачення. Кольорове те- 
лебачення. «Московські ковза
ни». Міжнародні змагання з 
фігурного катання. (М). 22.25
— Інтербачення. Кольорове 
телебачення. Кубок УЕФА з 
футболу. «Тоттенхем» (Англія)
— «Динамо» (Тбілісі). (Пере-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

В Олександрії 
ласиі 
гання 
взяли 
ДСТ 
та представники обласного від
ділу народної освіти.

Успіху домоглися спортсмени 
облвно: і юнаки, і дівчата зай
няли перші місця. Серед команд 
юнаків друге місце вибороли 
гандболісти знам’янського «Ло
комотиву», господарі першості 
— авангардівці Олександрії бу
ли третіми. Спортсменки ЛСТ 
«Авангард» грали ретельніше і 
вибороли друге місце.

відбулися об- 
юпацькі міжвідомчі зма- 
з ручного м’яча. В них 
участь збірні команди 

«Авангард», «Локомотив»

дача з Англії). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.10 - 
Інтербачення. Для дітей. «Ен- 
тсль-тентель». (Передача з 
Талліна). 11.40 — «Радянський 
характер». (М). 18.00 — Рек
лама, оголошення. (К). 18.30 — 
«Співає народний артист 
У PCP Д. Якубович. (Вороши
ловград). 10.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Концерт- 
звіт солістів та колективі» ху
дожньої самодіяльності Кнїн-
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обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,
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РУЧНИЙ мяч

ДО МЕТИ— 
УПЕВНЕНО

Кращим гравцям команд, які 
брали участь в змаганнях, вру
чено пам'ятні призи Олексан
дрійського міського комітету 

- комсомолу.
В. СУРЖАІІ, 

начальник оргвідділу обл- j 
спорткомітету.

щитів. В перерві — «На добра
ніч, діти!». (К). По закінчен
ні — Програма «Час». (Відео- 
залис). (М).

13І ЧЕГНВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 

Новини. (М). 9.45 — «17 мо
менті» весни». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 10 серія. (М). 11.00 — 
Для школярів. «Чнтаймісто». 
(М). 15.45 — «Актуальні проб
леми науки і культури». (М). 
16.15 — Навчальна передача з 
історії. (М). 16.45 — «Онєгіп- 
сі.кий зал» музею О. С. Пуш
кіна». Навчальна передача з 
літератури. (М). 17.30 — Длп 
школярів. Концерт великого 
дитячого хору Всесоюзного 
радіо і Центрального телеба
чення. (М). 18.00 — «За на-
кресленнями XXIV з'їзду 
КГІРС». Тележурнал «Про- 
ірсс». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 18.30

BS

— Першість СРСР а баскет
бола. «Спартак» (Миколаїв)--* 
«Будівельник» (Краснодар), 
(Миколаїв). 19.00 — «Леніні, 
ськнй університет мільйонів»'» 
(М). 19.30 — Прем'єра теле« 
спектаклю. І. С. Тургенев «За,« 
писки мисли »ця». (М). 21.00-г! 
Програма «Час». (М). На О&А. 
сії Верховної Ради СРСР. (Му. 
21.30 — Огляд матчі» на кубом 
УЄФА З футболу. (М). 21.45 -М 
Інтербачення. Кольоропс геле« 
бачення. «Московські ковза« 
ни». Міжнародні змагання Й 
фігурного катання. По Закін
ченії! — новини. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ»
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