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УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про присвоєння тов. Мазурову К. Т. 
звання Героя Соціалістичної Праці

За великі заслуги перед Комуністичною партією і 
Радянською державою і а зв’язку з шістдесятиріччям 
з дня народження присвоїш членові Политбюро ЦК 
КІІРС. першому заступникові Голови Ради Міністрів 
СРСР гов. Мазурову Кирилу Трохимовичу звання 
Героя Соціалістичної Праці з врученням йому ордена 
Леніна і золотої медалі «Серп і Молот».

Голова Президії Верховної Ради СР-СР
М. ПІДГОРНИЙ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

ААосква, Кремль. 5 квітня 1974 р.

РОБОЧИН день в райкомі наближався до кінця.Як 
і попередні, він був напруженим, хвилини щільно 

витрачалися на справи важливі і невідкладні. Зараз 
в первинних комсомольських організаціях Новоукра- 
їнського району широко обговорюють матеріали і 
рішення XXII з’їзду комсомолу України, юнаки і дів
чата вносять суттєві корективи до своїх завдань у 
відповідь на резолюцію з’їзду. Ось і зараз секретар 
райкому Марія Гречик повернулася з таких зборів. 
Враженнями і висновками доведеться ділитись 
завтра — всі райкомівці ще в колгоспних первинних. 
І за звичкою секретар дістає, папку з написом: «Пла
ни роботи відділу учнівської молоді». Вона давно 
зробила правилом для себе під кінець дня перегляда
ти обов'язково цю папку, щоб відзначити зроблене, 
щоб не упустити наміченого. Незабаром бюро райко
му, в плані на 20 квітня короткий запис: «Заслухати 
виконання постанови... «Про роботу комітету комсо
молу Новоукраїнської СШ № 3 по трудовому вихо
ванню та профорієнтації учнів». «Значить, завтра 
треба попередньо побувати в школі» — лягає запис 
па робочий календар.

План райкому комсомолу чи первинної комсомоль
ської організації... Вже в перших осередках Спілки 

І складалися ці важливі документи. Бо і тоді, і зараз 
молодь, будуючи 
майбутнє, не мог
ла не мати перед 
собою перспекти
ви, не мріяти, 
щоб «завтра» бу
ло змістовнішим і

КОМІТЕТОВІКОНКРЕТНІ
ЮІАЙИ

кращим, ніж «сьо-
годні».

Закінчився пер-
і ший квартал ви-

значального року
п’ятирічки. Він
був особливим. 
Рішення груднево
го (1973 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, 
Звернення Цент

рального Комітету КГ1РС до партії, до радянського 
народу, Постанови про розгортання Всесоюзного со
ціалістичного змагання на 1974 рік, XXII з’їзд комсо
молу республіки, підготовка до XVII з'їзду ВЛКСМ і 
50-річчя присвоєння комсомолові імені В. 1. Леніна — 
все це внесло в роботу комсомольських організацій 
області дух діловитості, критичного аналізу недолі
ків, принциповості і високої вимогливості. Лише під 
час Всесоюзних комсомольських зборів сотні комсо- 
мсльсько-молодіжннх колективів виробили зустрічні 
плани, тисячі молодих виробничників взяли підвище
ні соціалістичні зобов’язання на нинішній рік.

П’ЯТИРІЧКУ- 
ВИКОНАЛИ!

Три комсомольсько-мо
лодіжні колективи ордена 
Трудового Червоного Пра
пора заводу «Червона 
зірка» достроково вико
нали п’ятирічні плани по 
випуску продукції.

Першою рапортувала 
про ударний фініш ком
сомольсько - молодіжна 
бригада різників коваль
сько-пресового цеху, де 
бригадиром Геннадій 
Брайловський. її суперни
ця по змаганню — брига
да різників з цього ж це
ху, очолювана Миколою 
Скліфусом, зробила це 
другою. А зовсім недавно 
про закінчення п'ятирічки 
доповіли і члени брига
ди газоелектрозварюваль- 
ників механоскладального 
цеху № 1, де бригадиром 
Віктор Нєдопас. Всі три 
колективи зараз працю
ють в рахунок 1976 року. 
В соціалістичному змаган
ні сьогодні молоді черво- 
нозорівці рівняються на 
них.

с. вишницькии, 
секретар завкому 
комсомолу.

СТАВШИ НА ТРУДОВУ 
ВАХТУ НА ЧЕСТЬ XVII З’ЇЗ

ДУ ВЛКСМ, КОМСОМОЛЬЦІ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ПАН
ЧІШНОЇ ФАБРИКИ ПОКА
ЗУЮТЬ ЗРАЗКИ КОМУНІС
ТИЧНОЇ ПРАЦІ. НА 120 ПРО
ЦЕНТІВ ВИКОНУЮТЬ ЗМІН
НІ НОРМИ комсомолки 
НАМОТУВАЛЬНОЇ ДІЛЬНИ
ЦІ ЛЮДМИЛА ГОЛУБЄВА 
ТА НІНА МАРЧЕНКО.

НА ФОТО: СЕКРЕТАР КО
МІТЕТУ КОМСОМОЛУ ФАБ. 
РИКИ В. ЛИСЕНКО. Л. ГО 

ЛУБЄВА. ТА Н. МАРЧЕНКО.

В ОЛЕКСАНДРІЇ та селах усього райо
ну відбулося висування кандидатів 

до складу Окружних виборчих комісій 
по виборах до Ради Союзу і Ради На
ціональностей Верховної Ради СРСР де
в’ятого скликання.

На багатолюдних зборах колгоспу іме
ні Шевченка одностайно назвали пред
ставником до складу Окружної вибор
чої комісії по виборах До Ради Союзу 
по Олександрійському виборчому окру
гу № 499 передову доярку, члена 
ВЛКСМ Тамару Григорівну Чорнобри
вець.

Робітники, інженерно-технічні праців
ники та службовці електромеханічного 
заводу висунули своїм кандидатом до 
складу Окружної виборчо? комісії по 
ви.борзх до Ради Національностей по 
Кіровоградському виборчому округу

НАЗУСТРІЧ ВИБОРАМ 
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 

В ОКРУЖНІЙ
КОМІСІЇ—

МО.1О іь
№ 48 слюсаря-елекгромонтажницю, ком
сомолку Світлану Іванівну Бондаренко.

А хлібороби колгоспу «Прогрес» се
лища Нова Прага послати своїм пред
ставником до складу цієї ж виборчої ко
місії члена ВЛКСМ Ольгу Миколаївну 
Максименко.

Є. ХАЛАБЕРДА.

Не втратити нічого із добутого колективно, реалізувати 
пропозиції юнаків і дівчат, не обійти увагою жодного кри
тичного зауваження — найважливіше завдання комсомоль
ських комітетіп. Нові питання, нові проблеми, які вимагають 
серйозного вивчення і конкретних рішень, приносить кожен 
день. За ними стоять люди — твої ропесникп, молоді, не 
терплячі. А тут ще різні зведення, звіти, інформації, сло
вом — «текучка», яка забирає багато часу, а при невірній 
організації робочого дня закриває собою все. І лежать тоді 
о сейфах, в ящиках столів хороші плани, забуваються на
кази комсомольців, поступово затухають цікаві, але вчасно 
не підтримані діла спілчан і молоді. Тільки тим, що в Пет- 
рівському райкомі, в комітетах комсомолу кіровоградських 
заводів «Металіст», «Червоний Жовтень» відступили перед 
потоковими справами, можна пояснити таку «практику», як 

і складання планів заради планів.
Правильно чинять там, де одразу ж після зборів, 

засідань комітету чи бюро скрупульозно аналізують 
кожне слово протоколу, збирають і систематизують 
всі пропозиції і зауваження, підбирають людей, які 
можуть організувати і проконтролювати реалізацію 
кожного із пунктів.

В стилі роботи Олександрійського міськкому ком
сомолу по навчанню кадрів визначився саме такий 
підхід. Вже кілька років тут складають перспективні 
плани підготовки всіх категорій комсомольського ах- 

• тиву, загальний план навчання. Міськком ретельно 
дотримується графіка семінарів, контролює їх вико
нання. Плани навчання, як правило, реалізуються 
комітетом повністю, бо вони заздалегідь враховують 
запити активу, спрямовані на поглиблення теоретич
них і практичних знань кожного.

Не шуму, не зайвої метушні чекають під юнаків і дівчат, 
а конкретного внеску у виконання намічених завдань. Ось 
чому слід підвищити відповідальність комсомольських орга
нізацій за розпочаті справи, доводити їх до кінця і лише 
потім братися за нові. Плани і їх виконання повинні пере
бувати постійно під контролем комітетів комсомолу. Про хід 
їх реалізації необхідно регулярно інформувати всіх комсо
мольців, адже така гласність сама по собі — чудова школа 
для комсомольців, ознака сили і зрілості комсомольських 

, , організацій.
Попереду багато роботи і важливо розподілити си

ли, визначити ділянку діяльності для кожного комсо
мольця, кожного юнака і дівчини. Висока організова
ність і плановість в роботі, мобілізація па рішення 
визначених завдань, постійний контроль і взаємна 
відповідальність за виконання дорученої справи — 
запорука дальших успіхів кожної комсомольської 
організації.

О КЩО переглянути програму, 
тобто заходи, спрямовані Пет- 

рівським райкомом комсомолу на 
організацію серед комсомольців і 
молоді дієвого соціалістичного 
змагання під час весняних польо
вих робіт, то нічого кращого й ба
жати, мабуть, не можна. Завідуючий 
відділом комсомольських організа
цій Володимир Шевченко показує 
документи. Створили районний 
штаб на період весняних польових 
робіт, на засіданні бюро райкому 
комсомолу розглянули питання про 
завдання комсомольських органі
зацій району по забезпеченню ак
тивної участі комсомольців і моло
ді в цей період, райком комсомо
лу оголосив конкурс на кращий 
комсомольсько-молодіжний екіпаж, 
кращого сівальника, водія. Підби
вати підсумки штаб мав один раз 
на о ять днів. Для переможців вста
новлено перехідний Червоний вим
пел райкому комсомолу.

Плани конкретні, ділові. Вірніше, 
аби їх чітко реалізувати, вони б 
сприяли розгортанню між комсо
мольцями і молоддю дієвого соціа
лістичного змагання за якісне вико
нання робіт.

Посівна кампанія короткочасна. 
Можливо, потрібно було підбивати 
підсумки не за п ятиденку, а при
наймні, через три дні? Мабуть, над 
цим райкомівці не задумувались. 
Бо ж минуло вже більше п'яти днів 
з початку сівби ярих зернових, а 
визначати результати змагання ні
хто не збирався.

УРОЖАИ-74
— Немає ще вимпела, — сказав 

Володимир Шевченко. — А вручи
ти його потрібно комсомольсько- 
молодіжному екіпажу із колгоспу 
«Перше травня», який очолює Іван 
Капечук.

Звідки така впевненість? Адже 
жодної інформації про хід сівби в 
райкомі комсомолу з первинних 
організацій не отримали. Виявляє
ться, у районі лише один комсо

ПІД ГОСТРИМ КУТОМ

УРОКИ 
ПОСІВНОЇ
мольсько-молодіжний екіпаж сіяв 
ярі зернові.

Можливо, у райкомі знають, е 
яких господарствах сіють молоді 
трактористи, сівальники, хто забез
печує безперебійну доставку на по
ле зерна?

— Мало молоді працює на посів
ній, — відповідає Володимир. — У 
господарствах намагаються на від
повідальні ділянки ставити досвід
чених механізаторів.

А як же сіяли претенденти на 
приз райкому комсомолу? Володи
мир Шевченко бував тут на третій 
день сівби ранніх зернових. Проте, 
не цікавився ні ходом робіт, ні

тим, як комітет комсомолу органі
зував змагання між молодими хлі
боробами.

Коли ми з інструктором Володи
миром Стецем попросили розпо
вісти про це секретаря комсомоль
ської організацч колгоспу «Перше 
травня» Сергія Андрусенка, з його 
тривалого монолога дізналися ли
ше про ге, що сіє ранні зернові 
Іван Капечук.

— Збирався сія
ти і Володимир 
Корчій та Володи
мир Коханов- 
ський, але на Кор- 
чієвому тракторі, 
проходив і бачив, 
працює його на
парник, — ДОПОВ
НИВ свою «вичерп
ну» інформацію 
С. Андрусенко.

Майже в кожному щомісячному 
плані Сергій проставив одну й ту ж 
тему комсомольських зборів: «Під
ведення підсумків за минулий пе
ріод». Питання про успішне прове
дення сівби на комсомольських 
зборах не піднімали.

— Ні, чому ж, на засіданні бюро 
комітету комсомолу ми говорили 
і про сівбу Запланували е середині 
квітня провести комсомольські збо
ри і обговорити, як молодь працю
ватиме під час весняних польових 
робіт, — виправдовується Сергій. 
—- А змагання не влаштували, бо 
немає нашому комсомопь^ьно-мО- 

(Закінчепня на 2-і: crop.).
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лодіжному екіпажу з ким 
ти ся.

Залишається додати, що 
складає плани заднім 
Розмовляли з ним у квітні, а бе
резневого плану ще не було.

То, можливо, хоч комсомольські 
«прожектористи» проводили рейди 
перевірки якості ремонту посівної 
техніки, грунтообробного знаряддя, 
зберігання мінеральних добрив?

— Так, так, — Сергій знаходить 
тему для розмови. — Були на по
льовому (стані тракторної бригади 
я, бібліотекар, художній керівник. 
Іноді, як був у завклуба вільний 
час, і він ходив. А спеціалісти — 
асі на роботі. Хіба ж їх можна 
включити до рейдової бригади.

‘ Як бачимо, у колгоспі «Перше 
травня» ні комітет комсомолу, ні 
«прожектористи» не займалися ор
ганізацією соціалістичного змаган
ня під час посівної серед молодих 
трактористів, сівачів, водіїв. А а 
райкомі комсомолу саме цій орга- 

пальму 
й пере-

Сергій 
числом.

нізації наперед віддали 
першості і хотіли віддати 
хідний вимпел.

Викликає подив і те, що 
ний штаб «КП» питанням

. ки до весняно-польових

. приділив належної уваги. Ще у січ- 

. ні заплановано було провести два 

. рейди-перевірки стану готовності 

. техніки, зберігання міндобрив. Рей
ди не провели. (До речі, плани — 
неконкретні, не вказано, у яких

район- 
підготов- 
робіт не

саме господарствах потрібно пере
вірити якість ремонту). Щоправда, 
начальник районного штабу «КП» 
М. Парасоченко сам побував у кол
госпах імені Чкалова та імені 40- 
річчя Жовтня. Намагався зробити 
пеоевірку самотужки, без спеціа
лістів, що навряд чи принесло ко
ристь.

Ніякої конкретної роботи не про
вів і районний штаб весняно-польо
вих робіт.

— Зійшлися якось разом. Нама
гаємося зібрати матеріали, кон
тактуємо із комітетами народного 
контролю, — ось все, що міг ска
зати про роботу штабу другий сек
ретар райкому комсомолу М. Па
расоченко.

— Виправимо становище, ось 
розпочнеться сівба кукурудзи, — 
в один голос запевняють завідую
чий відділом комсомольських орга
нізацій Володимир Шевченко й ін
структор райкому комсомолу Во
лодимир Стець.

Та ніякими запевненнями щедро
го врожаю не вибореш. Виходить, 
що у Петрівському райкомі комсо
молу цього не знали. Питання ор
ганізації соціалістичного змагання 
серед молоді під час весняних по
льових робіт тут вирішували поспі
хом. Навряд чи можна сподіватися 
на успіх, якщо і далі працювати в 
такий спосіб.

Ю. ЛІВАШНИКОВ,
спецкор «Молодого комунара». 
ГІетрівський район.

і
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Гірські 
музеї

ІІа мальовничих схилах гір, що оточують Алушту, виріс новий 
білокам'яний будинок центрального музею кримського держав» 
ного заповідно-мисливського господарства.

У иовому приміщанні будуть ширше представлені експонати 
«аборигенів» фторя і фауни заповідника. У лекційному залі 
монтують установку для перегляду кольорових фільмів. На од« 
Йому з поверхів розмістяться науково-дослідні лабораторії. Фа» 
£ад будинку прикрасить мозаїчне панно, що зображує примор
ський гірський ландшафт і лісових мешканців.

Колектив заповідного господарства працю* над створенням лі- 
Орвих музеїв з вольєрами для звірів і птахів, Один з них від
крився в райоиі Ялти,

(РАТАУ).

міста, прийдуть на підприємства і в підшефні 
колгоспи. В кожному вузі, технікумі, училищі, 
школі створені штаби по проведенню суоотннка. З 
комсомольських організаціях шкіл і учбових зак- 
ладів проведені комсомольські збори з порядком 
денним: «Здрастуй, «червона субота.», прнйигпі 
рішення: зароблені кошти — у фонд ден ятої н я- 
тирічкн.

Бійці будзагонів педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна вирішили відпрацювати 
«червону суботу» иа будівництві піонерсько
го табору заводу тракторних гідроагрегатів. 
А студенти філологічного і фізнко-матсма- 
тичиого факультетів 20 квітня посадять 
алею випускників та разом з учнями Пав- 
ямської школи — алею В. О. Сухомлнн- 
ського.

На будівництві дитячої спортивної школи, на 
заводі «Червона зірка», в підшефному колгоспі 
імені Шевченка будуть працювати учні машино-

«черво-

тисячі 
і моло- КОМУНІСТИЧНИМ СУБОТНИК

БІОРО міськкому комсомолу постановою 
від 21 березня «Про проведення Всесоюз

ного ленінського комуністичного суботника» 
зобов’язало районні комітети, комітети пер
винних комсомольських організацій провес
ти масову організаційно-політичну роботу з 
тим, щоб кожен юнак і дівчина взяли актив
ну участь у суботнику. Комітети повніші 
підтримати прагнення молоді працювати в 
цей день на зекономлених матеріалах і си
ровині, визначити конкретні ділянки роботи, 
створити всі умови для ударної праці, орга
нізувати бойове соціалістичне змагання.

При міськкомі с творений і діє комсомольський 
штаб по підготовці і проведенню суботника, в 
який увійшли секретарі комсомольських організа
цій провідних підприємств міста. Він концентрує і 
узагальнює інформацію, що надходить із первин
них комсомольських організацій. Вже проведено 
перевірку готовності 
до участі в 
ній суботі».

Понад дві 
комсомольців
ді ордена Трудового 
Червоного Прапора 
заводу «Червона зір
ка »стануть в цей 
день до своїх робо
чих місць. 37 комсо
мольсько-молодіжних 
колективів підпри
ємств зобов'язались 
виконати норму ви
робітку на 150—200 
процентів. їх доро
бок увіллється в за
гальні досягнення 
підприємства. А вони 
будуть чималі.

Колектив заводу
«Червона
20 квітня зосере
дить свої -------- :
сили 
денні посівних машин та запасних частіш до 
них. Заплановано дати продукції на 260 ти
сяч карбованців, в.иготовиїи 340 сівалок і 
запасних частин на 7 тисяч карбованців, 
ПО сівалок буде випущено з написом «Ком
сомольська». В день суботника червоною- 
рівці зберуть 250 тонн металевого брухту.

Діяльно готується до проведення «черво
ної суботи» комсомольська організація ком
бінату «Кіровоградважбуд». Понад три ти
сячі карбованців буде перераховано двохти
сячним загоном комсомольців і молоді ц ра
хунок дев’ятої п’ятирічки.

Поповнять цей фонд і молоді Езуттевикп. 
В день суботника комсомольсько-молодіжна 
бригада закрійників імені 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна взуттєвої фабрики 
працюватиме на зекономленій сировині і ма
теріалах.

Активну роботу по підготовці до комуністичного 
суботника проводить комітет комсомолу Кірово
градського заводу радіовиробів. У всіх цехах на 
підприємстві пройшли відкриті комсомольські збо
ри з метою залучення до участі в суботнику не« 
спілкової молоді. Комсомольсько-молодіжні колек
тиви заводу у повному складі вийдуть на свої ро
бочі місця, а молоді інженери і техніки виконува
тимуть роботу по впорядкуванню заводської те
риторії.

На трудові діла заступить 20 квітня учнівська 
молодь. Понад 20 тисяч школярів, 15 тисяч студен
тів і учнів вийдуть на роботу по впорядкуванню

ПРАЦЯ УДАРНА

зірка»

основні 
на виготов-

ВЕЛИКЕ трудове піднесення пану« в ці дні у ком. 
сомольських організаціях міста. 20 квітня понад 

40 тисяч комсомольців і молоді, 158 комсомольсько- 
молодіжних колективів, які стоять на ударній вахті в 
честь XVII з'їзду ВЛКСМ, вийдуть на Всесоюзний ко
муністичний суботник. За традицією юнаки і дівчата 
ударною працею відзначать день народження вели
кого Леніна.

будісного технікуму.
Комсомольці міської СШ № 9 в ході цієї підго

товки запланували провести трудові десанти на 
підпрнємства-шефн: меблевий комбінат та завод 
друкарських машинок. Комітет комсомолу школи 
прийняв рішення провести трудові операції «Ме
тал — мартенам», «За чисте і гарне місто».

У ЦІ ДНІ в міський комсомольський штаб 
по проведению Всесоюзного ленінського 

комуністичного суботника надходять пові
домлення, які свідчать про активну, повсяк
денну роботу комсомольських організації 
міста по підготовці до «червоної суботи». 
Комсомольсько-молодіжні колективи визна
чають на цей день в трудовому календарі 
ленінської ударної трудової вахти конкретні 
завдання, що є невід’ємною частиною соціа
лістичних зобов’язань на 1974, визначальний 
рік дев'ятої п’ятирічки.

Участь юнаків і дівчат міста в ленінсько
му комуністичному суботнику стаие яскра
вим трудовим святом молоді напередодні 
XVII з’їзду ВЛКСМ та 50-річчя присвоєн
ня комсомолу імені В. І. Леніна.

м. соколя нськии, 
перший секретар Кіровоградського 
міськкому комсомолу, начальник ком
сомольського міського штабу по про
веденню Всесоюзного ленінського ко
муністичного суботника.

"і?

Кіровоградський аеровокзал. Це — 
повітряні ворота міста. Він зв'язує об
ласний» центр з столицею нашої Бать
ківщини, з Києвом, з Ленінградом і 
Севастополем, з усіма областями Ук 
раїни.

Новий аеровокзал, який почав прий
мати перших пасажирів на початку ро
ку, розрахований на обслуговування 
200 пасажирів на годину.

І? І ЛЯ будинку № 27 по вулиці 
** Героя Радянського Союзу І. К. 

Конька завжди збирається гурт 
юнаків, які ведуть жваву розмову 
про марки автомашин, мотоциклів, 
про їх ходові та експлуатаційні 
якості. В цьому будинку розмістив
ся спортивно-технічний клуб Свіг- 
ловодського міського комітету 
ДТСААФ. Майбутні воїни одержу
ють тут спеціальність мотоцикліс
тів, шоферів-любителів, майстрів по 

І ремонту радіо-і телеапаратурн, суд
ії новодіїв-ліобптелів...

Ми завітали в аудиторію, де навчаю
ться мотоциклісти. В призначений час 
до класу ввійшов викладач Яків Михай
лович Фисун. Привітавшись з курсан
тами, розпочап урок:

— 11а попередньому занятті ви озна
йомились із загальною будовою і робо
тою двигуна внутрішнього згоряння. Те
пер повторимо, яке призначення цього 
двигуна.

Майже всі готові дати відповідь. А 
Яків Михайлович викликав Віктора Прн- 
валова.

— Двигун внутрішнього згоряння слу
жить для перетворення теплової енергії 
в механічну, — чітко відповів курсант.

<— 3 яких механізмів І систем піп скла
дається?..

Діставши вичерпні відповіді ще на 
кілька запитань, викладач перейшов до 
нової теми: «Кривошипно-шатунний ме
ханізм». План вивчення її акуратно за
писав на дошці. Потім дохідливо розпо
вів про призначення та роботу механіз
му. На закінчення Яків Михайлович по- 

' ставив юнакам запитання, щоб закріпи
ти нову тему. На них докладно відпові
дають Володимир Погрібний, Станіслнв 
Можаренко, Михайло Привалов та інші 
призовники.

Непомітно збігли дві години. Дзвінок 
сповістив про закінчення занять. Та 
курсанти не поспішають розходитись. 
Вони оточили викладача, засинали його

• ПЕРЕД СЛУЖБОЮ СОЛДАТСЬКОЮ

...А ПОТІМ—ДОРОГА
запитаннями. Чому на мотоциклі засто
совується один циліндр? Чи може пра
цювати двигун без маховика? Фисун 
грунтовно відповідав юнакам...

Шістнадцятий рік викладає Яків 
Фисун. Випускник Харківського ав
тодорожнього інституту, він зако
ханий у свою справу, робить все 
для того, щоб прищепити молоді 
любов до техніки.

Часом не всі курсанти легко за
своюють новий матеріал. Відстаю
чим Яків Михайлович приділяє 
особливу увагу. Призначає додат
кові заняття, консультації, індиві
дуально працює з кожним. І лише 
переконавшись у тому, що всі юна
ки добре опанували матеріал, пере
ходить до наступної теми. Завдяки 
такому ставленню до занять, всі 
курсанти, як правило, успішно 
складають екзамени.

За час роботи в клубі Яків Ми
хайлович підготував більш яц 1000 
мотоциклістів. Пого вихованці ус
пішно служать в армії, працюють 
на підприємствах, у колгоспах. Це 
— Микола Іваненко, Микола Ко
робка, Віктор Федоров, Кузьма 
Смирнов, інші їх ровесники.

З ініціативи дтсаафівськнх акти* 
вістів курси мотоциклістів організо-

вувались у селах району — Озе
рах, Мнронівці, Павлівні. ІТещодав* 
но випущено групу мотоциклістів у 
селі Захарівні.

За сумлінну працю в оборонному то
варистві Я. М. Фисун нагороджений 
знаком «За активну роботу*. Та най
кращою нагородою є для Якова Михай
ловича грунтовні знання його вихован
ців, які незабаром стануть під прапори 
доблесних Радянських Збройних Сил.

Велика увага п клубі приділяється 
військопо-патріотіїчному вихованню. Тут 
систематично проводяться зустрічі з ве
теранами війни, офіцерами запасу, чи
таються лекції про Збройні Сили СРСР, 
провадяться бесіди, політінформації.

Частими гостями допризовників бува
ють воїни-ветеранн П. С. Нсбользін, 
П. М. Махно, В. М. Колосов.

Приємно відзначити, що вихован
ці спортивно-технічного клубу, ЗМІ’ 
нивши цивільний одяг на військо
вий, як правило, стають відмінника
ми бойової і політичної підготовки, 
класними спеціалістами. Серед та
ких — Петро Коваленко, Петро Ве
реда, Анатолій Кривошея. Хлопці 
знають: перші уроки мужності во
ни

М. венцковський, 
учитель Світловодської се
редньої школи робітничої мо* 
лоді № 2.

отримали в клубі ДТСААФ,

Червона зірка“:
С Т О Р І *1 я я
Минає 100 ронив з часу заснування Кірово

градського ордена Трудового Червоного Прапо
ра заводу «Червона зірка». Сьогодні починаємо 
друкувати підготовлену до ювілею авторським 
колективом хроніку найважливіших подій, яка 
на конкретному фактичному матеріалі розкри
ває віковий шлях розвитку підприємства від 
напівкустарної майстерні до єслетня сільсько
господарського машинобудування. В ній відбито 
революційні, бойові, інтернаціональні та кращі 
трудові традиції робітничого колективу.
1874 рік — заснування майстерні братів 

ворті.
1875 рік — робітник О. Гордєєв сконструював 

соломогопку до локомобіля Клейтона і Шутль- 
ворта. Цей винахід дав великі бариші братам 
Ельворті.

1876—1877 рр. — побудовано перший корпус 
заводу Ельворті.

1877 рік — розпочато виробництво зернових 
розкидних сівалок «Імперія».

1882—1883 рр. — на заводі працював створе
ний народовольцями гурток робітників, у якому 
поряд з народницькою літературою вивчалися 
твори К. Маркса, Ф. Енгельса, М. Г. Чернишев- 
ського. За участь у роботі цього гуртка до суду 
було притягнуто 7 робітників заводу.

1888 рік — випущено 10, перших в Росії, рядко
вих сівалок оригінальної конструкції під назвою 
«Росія». Висівний апараг до них винайшов робіт
ник Л. Ковальський. Але брати Ельворті запатен
тували його на своє ім’я.

1897—1898 рр. — діє Єлисаветградський соціал- 
демократичний пропагандистський гурток «Пів
денно-російський союз робітників», членами яко
го було кілька робітників заводу Ельворті. Гурт- 
ківці ставили своїм завданням організовувати 
боротьбу проти самодержавства і капіталістів 
шляхом робітничих страйків.

1901 рік, 1 Травня — робітники заводу брали 
участь у першій міській маївці.

(Далі буде).



Піонерська сторінка
М 2(19)

УВАГА, ПОШУК!
У редакцію прийшов лист. А в ньому:
«До всіх ровесників області! Ми, червоні слідопити, Жовтневої восьмирічної 

школи Устинівського району звертаємося до вас з проханням — допомогти нам 
знайти Івана Яковича Фульгу і Василя Кириченка (на жаль, не встановили, як 
його по-батькові). Ці мужні люди захищали в роки Великої Вітчизняної війни 
наше село.

Родом вони з Кіровоградської області. Можливо, би знаєте їх особисто, або 
когось з рідних? Чи маєте відомості про їх долю? Будь ласка, повідомте нас».

Ці слова до вас, піонери. Вам довіряється відкрити ще одну сторінку в історії 
Великої Вітчизняної війни, прилучитися до високого подвигу батьків, які здобули 
Для «ас мир на землі. Тож, у пошук, червоні слідопитиі

СІК завжди, на засіданні ради дру 
жинн імені О. Єгорова слово на

дали Раї Кривошеї. Вона повідоми
ла, що міський піонерський штаб 
«Салют» вирішив провести операцію 
«Землі своєї будівничі». Мета — за
класти в обласному центрі піонерські 
алеї, продовжити озеленення вулиць 
міста, залучити до цього всіх школя- 
рів.

Рішення штабу співпадало з намірами 
піонерів. І тому так дружно підтримали 
його члени ради дружини. Розподілили 
завдання між загонами. А наступного дня 
прямо з шкільної лінійки з лопатами і 
саджанцями вирушили працювати. Коли

«САЛЮТ» — 
ШТАБ ПІОНЕРІВ
ж підбили підсумки, виявилось, що зав
дання виконали з честю. І школа .’6 Я 
перемогла у міській операції «Землі своєї 
будівничі».

Це була не перша операція, ініціа
тором якої став міський піонерський 
штаб «Салют» Кіровоградського Па
лацу піонерів. Трохи раніше пройшла 
ще одна — «Піонери Кіровограда — 
дітям В’єтнаму». В результаті неї 
в’єтнамські ровесники отримали чис
ленні подарунки.

Члени штабу не тільки організову
ють різноманітні змагання, операції, 
свята чи інші заходи. Вони постійно 
допомагають вести роботу в школах 
піонерським активістам міста. Одним 
з різновидів допомоги стали рейди* 
перевірки піонерських куточків, аль
бомів цікавих справ у загонах. В 
день вожатськсї майстерності шта
бісти організували показову піонер
ську лінійку. На одне з своїх засі
дань запросили міську раду друзів 
жовтенят і повели розмову про те, 
як наймолодші зустрінуть 50-річчя 
присвоєння піонерській організації 
імені Леніна.

При штабі працює пресцентр. Він 
випускає бюлетень «Вісті з піонерсь
ких дружин», веде листування з ро
весниками з Іваново, Костроми, Про- 
коп’євська.

Щонеділі збираються я Палаці піонерів 
активісти Олег Ткаченко, Світлана Мило- 
сердова, Ірина Кала.мацька. Ігор Черняв- 
ський та їх друзі. Веде їх сюди довір'я 
ровесників І спільна турбота про те, щоб 
жили вони цікаво й змістовно.

М. МІКЕЛЬ.
м. Кіровоград.

Вчись учитися

ЗНАННЯ: КЕТА ПОТРЕБА, ОБОВ’ЯЗОК
У нашій дружині більше чотирьох

сот піонерів. Дружно крокують вони 
Всесоюзним піонерським маршем 
«Завжди напогстовії». На Тх рахунку 
багато хороших справ. Особливо ціка
ві — на /маршруті «В країну знань». 
Мабуть тому піонери нашої дружини і 
навчаються добре: у нас немає невсти- 
гаючих, а учнів, у щоденниках яких 
лише чотири й п’ять, — 185. Серед них 
найстаренніші — Юрко Чаплик, Іван 
Ткаченко, Володимир Боровик, Сергій 
Бондаренко.

Боротися за сталі, міцні знання не 
просто. Ми, наприклад, розпочали з 
того, що вивчили, як піонери самостій
но працюють над підручниками. Чле
ни навчального сектора побували вдо
ма у багатьох учнів, познайомилися з 
їх розпорядком дня. А потім лектор
ська група провела серію змістовних 
бесід про вагомість однієї хвилини.

У загонах створені «пости всеобучу», 
працюють консультанти з різних пред
метів. Отже, піонери, які мають певні 
прогалини в знаннях, можуть отримати 
допомогу безпосередньо в класі. А ко
ли пояснюють Валя Тиндюк, Віра Сіль- 
вестренко, Світлана Рябошапка, Сергій 
Громовий та їх друзі з пунктів взаємо

ТГ ОЖНОГО літа я буваю 
•1 на Чернігівщині. Люб
лю кран зачарованої Дес
ни. густих лісів, запашних 
трав. Той час подарував 
мені безліч цікавих істо
рій. Одну з них хочу роз
повісти.

Якось увечері я повертався 
додому. Поволі опускалися 
сутінки, вечорова тиша спо
кійно огортала землю. Біля 
хвіртки мене зустріла бабуся: 
«Володю, збігай на вигін, по
дивись. де наше гусеня. Чо
мусь не прийшло до гурту».

В тихій заводі гусн вже не 
плескалнся, не скубли траву 
на березі, а лежали в дрімо

ті, щось стиха гелгочучи. Але 
як знайти серед них «своє» 
гусеня? Ного щось не видно. 
Поплівся я додому ні з чим.

А зорі насмішкувато зн-

ПОГЛЯД У ПРИРОДУ

ГУСИНА 
«РОЗМОВА» 

стрибували у воді і, зда
валось навіть, трави хитро 
перешіптувалися про мою 
невдачу.

Вдома бабуся докірли
во глянула на мене, і по-

допомоги, можна бути впевненим — 
все стане зрозумілим.

Мало в нашій дружині пропусків 
уроків. Одна з причин цього — хоро
ша робота редколегії стінної газети 
«Колючка», яка нещадно критикує про
гульників, Щодня рада дружини спіль
но з шкільним радіомовленням прово
дить також рейди-перевірки виконан
ня домашніх завдань.

Про знання ми часто розмовляємо і 
на зборах загонів. Цього року вже 
влаштували такі: «Ми пам'ятаємо ле
нінський заповіт — без знань немає 
комунізму», «Тобі, рідна партія, наша 
Вітчизна, — відмінні знання». Полюби
лись нам і предметні декади. У ць^му 
році провели їх з математики, україн
сько" та російської мов, біології. Ці" 
новими були усні журнали «За сторін
ками підручника».

Закінчилася третя чверть. її вважа
ють вирішальною. Для піонерів нашої 
дружини вона була діловою і напру
женою. На такому ж рівні постарає
мось закінчити і навчальний рік.

Наталка ДОЮН, 
голова ради дружини імені Оле
га Кошового середньої школи 
№ 10 м. Олександрії.

чала збиратися сама. Рап
том я згадав, що птахи 
пізнають «своїх» по кри
ку. Збиваючи пилюку, по
мчав до ставу. Там взяв 
до рук одну гуску. Вона 
голосно закричала — по
дала сигнал біди. Десь да
леко з вигону почулася 
така ж відповідь. Гуска 
вирвалася з рук і, перева
люючись, побігла на звук. 
А вже за. п’ять хвилин 
поверталася до гурту, ра* 
дісно гелгочучи з гусе
ням.

В. БАБИЧ.
м. Кіровоград.



БЛИЗЬКО десяти років то
му в нашій школі ство

рено клуб інтернаціональної 
дружби «Глобус». Зараз У 
ньому 25 хлопців і дівчат. 
Починаються заняття вико
нанням улюбленої пісні чле
нів клубу «Дружба».

В плані роботи передбаче
но не тільки листування із 
ровесниками союзних респуб
лік та зарубіжних країн. Ми 
знайомимося також з еконо
мічним, науковим, культурним 
розвитком держав, їх природ
ними багатствами, зустрічає
мося з гостями братніх рес
публік. Особливо міцна друж
ба єднає нас з піонерами Тол-

ДРУЖБА 
бухінського округу Народної 
Республіки Болгарії Во
сени ми вітали на нашій но- 
воукраїнській землі дві деле
гації з цієї країни.

Часто у клубі відбувають
ся зустрічі з людьми, які по
бували за кордоном. А. Г. 
Болтин — завідуюча дитячою 
районною бібліотекою та Ми
кола Давидов — бригадир 
комсомольсько - молодіжної 
тракторної бригади колгоспу 
«Дружба» розповідали нам 
про поїздку до НРБ. Василь

Глущенко •— член бригади 
Давидова побував у Німець
кій Демократичній Республі
ці. Він подарував нам знак 
учасників Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів. А 
секретар комсомольської ор
ганізації підшефного колгос
пу «Дружба» привіз у наш 
клуб землю з Шипки. Члени 
КіДу часто виступають з лек
ціями, проводять усні журна
ли, пишуть книгу «Хай завж
ди буде сонце». Гнівно звуча-

АЯ И довго сперечалися. І нарешті, зі- 
|ї| йшлися на думці — загін повинен 
здати 600 кілограмів макулатури, отже, 
кожен — по 24. Це відповідально не 
тільки тому, що план на чотирнадцять 
кілограмів більший від пропонованої ра
дою дружини норми.

ТРУДОВИЙ ДЕСАНТ

ЩОБ ЛІСИ РОСЛИ ГУСТИМИ
Цілий тиждень старанно розшукували ми 

різні паперові відходи і зносили їх до .місця 
зиору в школі, щоразу зважуючи. Цифра рос
ла швидко. І настав день — вона досягла 
шестисот.

На лінійці, коли вишикувалися всі уч
ні школи, нашому загонові присвоїли 
перше місце за участь у операції «Білий 
щит». Тоді ж секретар комсомольської 
організації Т. Савущенко сказала: «Мо
лодці шестикласники! Коли б таку кіль
кість макулатури зібрав кожен піонер
ський загін нашої Батьківщини, то було 
б збережено 150 тисяч гектарів лісу».

С. ГАЙДУЧЕНЯ, 
учень Оситнязької середньої шко
ли Кіровоградського району.

коли ви святкуватимете бО-піч- 
. — пише у листі до чеи- 

.. --------------------- --------  — „„ч захищав село у роки
Великої Вітчизняної війни. А теп-эр між ним і червоновершківськими школярами за- 
в язалась щира дружба. Ветеран пише їм приїздить у гості. Так останнього разу 
побував у них в день 30-річчя звільнення села від німецької навали.

”а Фото: червоні слідопити знайомляться з новим сувеніром, що їм надіслав в. в. Шульга.
Компаніївський оайон.

«Є у мене мрія — побувати у вашій школі в день, коли — 
чя звільнення села від німецько-фашистських загарбників», - 
воних слідопитів Червоновершківської школи В. Шульга. Він

Ж :: •' - ■ 'я

Фото Л? МИРГОРОДСЬКОГО.

Ми — інтернаціоналісти

НЕ ЗНАЄ КОРДОНІВ
ли слова обурення звірствами 
військової хунти на мітингу 
солідарності з патріотами Чі
лі. Кідівці листуються з діть-
ми Литовської, Молдавської, 
Білоруської PCP, Башкирсь
кої АРСР, із ровесниками з 
Болгарії, НДР, Польщі.

Дружбі міцніти.
С. БОНДАРЕНКО, 

голова ради клубу інтер
національної дружби 
«Глобус» Новоукраїнської 
восьмирічної школи № 1.

Добрий союзник
Надійці Чухачовій у 

нашій дружині заздрять 
майже всі хлспці й дів
чата. Адже вона має зо
лотий значок ГПО. А ще 

' Надія — член збірної 
команди області з бас
кетболу. І дуже часто 
виступає за нашу школу 
на змаганнях. Коли їй 
вручають нагороди, я 
аплодую дужче від ін
ших. Бо завжди щиро 
радію її успіху.

Довго я не міг зрозуміти, 
як Надія поєднує навчання 
»з заняттями спортом. Адже 
вчиться вона також добре. 
Та коли сам записався до 
спортивної секції, зрозумів— 
спорт допомагає дисциплі
нувати себе. Покращив на
вчання і я. Обрали до 
шкільної ради колективу 
фізкультури.

Спортом у нашій шко
лі займається не одна 
Надія Чухачова. Варто 
сказати, що нормативи 
ГПО виконали 234 піоне
ри дружини. Про те, як 
іде складання нормати
вів ГПО, ми довідуємося 
зі спеціальних таблиць. 
Окрім цього, у кожному 
загоні чітко контролює
ться ріст спортивних до
сягнень.

Наші учні часто ви
ступають на міських 
змаганнях. Так, 14 бе
резня, піонери загону 
імені О. Матросова 
отримали перемогу на 
«Веселих стартах». Во
ни ж третій раз утриму
ють перехідний кубок 
міста з гімнастики. А

нещодавно у шкільному 
змаганні з шашок висо
кі місця призерів здобу
ли Опенка Булах, Сашко 
Кирилов та Микола 
Євплов.

Ми намагаємося зро
бити все, щоб зі спор
том дружив кожен піо
нер. Адже він хороший 
союзник у наших спра
вах.

о. янтович, 
член шкільної ради 
колективу фізкуль
тури Знам’янської 

СШ № 6.

У НАС В ГУРТКУ

У ВИХОРІ ТАНЦЮ
Коли б ви побачили, як танцюють 

мої друзі з гуртка бального танцюі 
Поважні хлопці бережно ведуть у 
танці своїх ровесниць. Звучить чарів
на мелодія і пари виконують кожне 
її веління. Раніше я часто приходив 
до Будинку піонерів І ТІЛЬКИ СПОСТЄ' 
рігав за заняттями гуртківців. А по
тім і сам наважився записатися.

Дуже важко було спочатку. Здавалося, 
ніколи не зможу правильно виконати жод
ного «па». Вже вирішив було, що зовсім 
не придатний до танцю. Та наш керівник 
Валентина Павлівна Смоліна допомогла 
повірити у власні сили.

Зараз ми часто виступаємо з кон* 
цертами. Найбільше запам’ятався 
нам перший, на Жовтневі свята. Ми 
дуже хвилювалися. І, певне, від того 
не все вийшло до ладу. Та все ж гля
дачі щедро нагородили нас оплеска
ми.

Тепер я та мої п’ятнадцять друзів 
продовжуємо займатись бальними 
танцями. Вони приносять нам насо
лоду, вчать розуміти прекрасне.

О. ПРИЛШКО, 
учень 6 класу Онуфріївської 
середньої школи.
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ЩОБ створити молоді району належні 

умови для занять фізкультурою і 
спортом, справою будівництва спортив
них споруд у нас займаються не лише 
фізкультурні активісти. Вирішенню проб
леми сприяють комсомольські організа
ції, господарські керівники. Радує тс, то 
всі колгоспи району допомагають шко
лам, сільські комсомольці разом з стар
шокласниками упорядковують спортивні 
бази.

Нині в районі діють 15 спортзалів, 11 
стрілецьких тирів, легкоатлетичні комп
лекси, майданчики для майбутніх- знач-

БУДІВНИЦТ0О СПОРТИВНИХ 
СПОРУД — СПРАВА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

ОЦІНЮЮЧИ 
ДОСЯГНУТЕ
ківців ГПО обладнано на всіх централь
них садибах колгоспів, біля шкіл. Це 
сприяло тому, що тут уже близько двох 
тисяч хліборобів, учнівської молоді ви
конали нормативи комплексу ГПО.

Прикладом турботи про зростання масовос
ті і майстерності може бути колектив фіз
культури радгоспу імені Розн Люксембург, де 
інструктором працює Петро Завірюха. Комсо
мольці села самостійно обладнали для себе 
майданчики, легкоатлетичні доріжки, сектори 
для стрибків, і ось з 110 фізкультурників 58 
стали розрядниками, 17 повністю викопали 
нормативи комплексу ГПО, решта в травні 
складатиме залік з фізичної та військово- 
технічної підготовки.

В ці весняні дні. особливо під час су 
ботннків. юнаки та дівчата знову згур
тувались у загони, щоб дообладнати 
спортивні майданчики. Вони з’являться 
не лише біля клубів, на центральних са
дибах колгоспів, а й на польових ста
нах тракторних бригад, у тваринниць
ких містечках. Найбільше буде турбот 
там. де ми плануємо обладнати плаваль
ні басейни на відкритих водоймах. Бо 
саме їх відсутність заважала тому, що 
в багатьох колективах фізкультури юна
ки та дівчата не мали можливості* склас
ти нормативи з плавання.

В. ЗАГОРОД ШОК, 
голова Бобринецького районного 
спорткомітету.

II ДОВІДЦІ цифри ніби й справ
жні: у колективах фізкультури 

ДСТ «Локомотив» торік підготов
лено одного кандидата у майстри 
спорту, сімох першорозрядників, 
576 спортсменів масових розрядів, 
175 громадських інструкторів та 
206 спортивних суддів. І то — на 
1611 фізкультурників.

Багате ие чи мало?
Здавалося б з таким акіивом. зви

чайно, можна розгорнути спортивну 
роботу неабияк. Та коли міі перегля
нули календар проведення масових за
ходів, зрозуміли, що районна рада 
ДСТ «Локомотива провела змагання 
лише з 7 видів спорту (планувалось з 
II). Нам повідомили, що були поедин
ки з легкої атлетики, городків, стрі
лецького спорту. Ллє узагальнених 
матеріалів з цих видів знайти одразу 
і:с змогли. Та все ж аналізи ми зро
били. Перш за все, привертав увагу 
факт, який свідчив про низьку май
стерність легкоатлетів: один з них ви
ступив на ріпні вимог третього спор
тивного розряду, у решти — показни
ки юнацьких, і тут принагідно згада
ти, що гайсоронці мали завдання під
готувати 15 першорозрядників, а вико
нали ного лише наполовину.

Може нікому працювати з молоди
ми спортсменами в колективах фіз
культури? Але ж сам голова райради 
І. Пугач запевняє:

— За рік підготували 383 ін
структорів та суддів.

Це по одному на чотирьох фіз
культурників, Гарна цифра! Але 
вона «блідне», коли довідуєшся, 
що районна рада план підготов
ки спортсменів-розрядників і гро
мадських інструкторів колекти
вам фізкультури доводить «ва-

В КОЛЕКТИВАХ 
ФІЗКУЛЬТУРИ

ЗАГУБЛЕНИЙ
ОРІЄНТИР

лом», без урахування конкретних 
потреб і можливостей.

Погано дбають в райраді і про 
поліпшення спортивних баз, ство
рення умов для складання нор
мативів комплексу ГПО. Тільки в 
одному колективі (залізнична лі
карня) фізкультури (з 13) планує
ться збудувати спортивний май
данчик. Тим часом до послуг 
спортсменів «Локомотива» є ли
ше стадіон і спортзал. Решта май
данчиків запущені, не підготов
лені до нового спортивного сезо
ну.

Цікавило іще одне питання — 
пропаганда фізкультури і спорту. 
Знову ніяких заходів. Недолік за 
недоліком.

Активісти «Локомотива» втра
тили правильний орієнтир: не 
сприяють в однаковій мірі підви
щенню масовості і майстерності в 
колективах фізкультури. Осто
ронь цієї справи були і комсо
мольські організації Гайворона.

В. СУ РЖА Н, 
начальник оргвідділу облас
ного спорткомітету.

м. Гайворон.

ПАРАД 
МОДЕЛЕЙ

Обком ДТСААФ та обласна 
станція юних техніків прове
ли змагання з контурних ап- 
томоделей. В особистому за
ліку в класі моделей з елек
тродвигуном переміг Сергій 
Кравченко (м. Гайворон). Се
ред тих, хто виступав з гумо- 
вомоторіїнми моделями, попе
реду учень Кіровоградської

СШ № 21 Олександр Город
ничий.

Кубок обласного відділу на
родної освіти завоювала 
команда Гайворонської стан
ції юних техніків.

В. МАШУК, 
суддя всесоюзної ка
тегорії.

На знімку: чемпіони облас
ті Сергій Кравченко та Олек
сандр Городничий.

Фото О. ЧЕБОТАРЬОВОЇ.

• ГАНДБОЛ

ПЕРЕД СТАРТОМ
Посилено готуються до фінальних 

змагань першості України з ручного 
м’яча гандболістки «Авангарду», які 
захищатимуть спортивну честь Кіро- 
ьоградщини серед команд другої гру
пи.

Ці відповідальні '»оєдннкн, в яких 
візьмуть участь представниці Дніпро- 
и-трояської. Запорізької, Львівської, 
Волинської, Черкаської та Кіровоград
ської областей, відбудуться з 12 до 17 
квітня в спортивному залі Світловод- 
ського заводу чистих металів імені 
50-річчя Союзу PCP. Команда-леремо- 
жець цього турніру здобуде право за
хищати спортивну честь своєї області 
у першій групі.

Цими днями наші землячки провели 
у Черкасах зі своїми одноклубницями 
дві контрольні товариські зустрічі. У 
всіх лініях кіровоградки були сильні- 
ті За своїх суперниць, і обидва матчі 
закінчилися їх перемогою з рахунком 
відповідно: 17:10 і 20:12.

В. ШАБАЛІН.
Кіровоград.

ФУТБОЛ

ПОЧАТОК—В УЖГОРОДІ
З великим піднесенням провела кінець минулого сезону кіровоградська «Зір

ка». Не зважаючи на тс, що в турнірній таблиці вона посіла дванадцяте міс
це. але команда була згуртована. І, як результат цього — виграш футбольно
го кубка України 1973 року. Приємно тс, що в «Зірці» залишився майже весь 
склад кінця минулого року. Після служби в армії до команди повернулися 
кіровогрлдці Юрій Касьонкін, Олександр Смпчснко 1 Володимир Хропов.

Під керівництвом своїх наставників заслужених тренерів У PCP О. П. Гу- 
лєвського, Л. С. Архипова та майстра спорту Б. М. Петрова кіровоградні про 
вели в Ялті заключний етап підготовки до нового футбольного сезону. І ось 
настав той час, коли минулої суботи, команди другої ліги класу «А» підняли 
прапор XXXVI чемпіонату країни. Як відомо, «Зірка» виступає у шостій зоні, 
де крім неї ще грають сімнадцять українських команд і дві з Молдавії.

Перший матч наші земляки провели в Ужгороді з .місцевою «Говерлою», 
яка .минулого року була в числі провідних футбольних колективів республіки, 
.має в своєму складі досиідчсних гравців і останнім часом показує стабільні 
результати.

Поединок проходив напружено. Лише один м'яч, забитий господарями поля, 
вирішили долю зустрічі на їх користь.

В наступному турі, який відбудеться завтра, «Зірка» грає у Чернівцях з 
«Буковиною».

Студентки факультету фізичного виховання Кіровоградського педінституту, які 
тренуються п сскиії художньої гімнастики — иапенльпіші в області, вони не раз 
■входили в число призерів, виступаючи на республіканських змаїаннях.

♦ото А. ПЕЧЕНЮКА.

ДРУЗІ бони дав
ні.

— Так ти, Во- 
еик, до нас в цех 
хочеш?

— Думаю.
— А норми з бі

гання склав?
— Ні.
— О, тоді тобі 

буде сутужно. Те
пер у кожній 
бригаді вирішили 
есі стати значківця
ми ГПО. Хто не- 
тренований, деся
тий піт зганяє. Го-
тується взяти зна

• ЗАМІСТЬ ФЕЙЛЕТОНА

„ТІКДЙТЕ 
ВІД БІГАННЯ...“

г ...............- -------------------------------------

Або як в робітничому 
колективі забули 
про комплекс ГПО

чок.
— Е, тоді я кудись в інше місце подамся. Від бігання 

треба тікати, — я й так мізерний...
Нарешті Вовик зустрів співчуваючих:
— Якщо хочеш спокою, влаштуйся до нас, в тролей

бусне управління. Там більше 400 працюючих, піесотні 
комсомольців, але ніхто з них ще й не чув, що то за 
ГПО. І сам начальник управління Еолодимир Іванович 
Пересунько — за повний спокій. А куди поспішати? Ти
хіше ідеш — далі будеш. О!..

— Всеодно доберуться і до вас. Є ж якась комісія. 
Примусять бігати. Щоб не дрімати за кермом...

— Не примусять. Бо у нас ніде розігнатись, і ями для 
стрибків не викопали, і на перекладину грошей не виді
лили. А поки надумають остаточно вирішити, щоб ми не 
тікали від бігання, то фельдшер довідку дасть: «Не мож
на напружуватись. Серце!».

Володя все ж побоюється йти у такий великий робіт
ничий колектив.

— От би на фабрику «Україна». Там, кажуть, лише 
160 чоловік. Ватажок комсомольців Люда Жолудь не 
прискіпується, щоб неодмінно бігати. І голови комісії по 
комплексу ГПО там нема. Піду...

Тоді товариш:
— Подумай. Тренери з «Спартака» таки еивєли на 

стадіон кілька фабричних фізкультурників. І вже п ятё- 
ро з них мають значки. І медкомісія діяла. Так що неза
баром почнеться масовий прийом нормативів.

— Не зрозуміло. То тільки звіт такий подано в спорт- 
комітет. А ніяких довідок і документів медкомісії на 
фабриці немає про те, кому слід бігати, а кому не реко
мендовано. Отже, на фабрику. Але...

Після довгих роздумів хлопець вирішив:
— Краще в будівельну організацію подамся. Там 

комсомольські секретарі знають як захистити тих, хто 
не бігає: «В суботу всі їдуть додому. Та й плинність кад
рів у нас. Та й об’єкти в різних кінцях міста, — спробуй 
зібрати людей...». На цьому — крапка. Отже — в під
ручні до мулярів.

—■ Не приймуть. Бо цеглини не піднімеш!..
— І

М. КРОКУН.
м. Кіровоград.

ПОПРАВКА

В номері газети за б квітня 
трапилась помилка. В статті 
♦Одержав значок. А далі?..» 
Уй рядок третього абзацу слід 
чигати: «...на засідання викон
кому Кіровської районної Ради 
депутатів трудящих м. Кірово
града...» і далі за текстом.

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, «ул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45*35. відділу пропаганди, 
відділу листів 1 масової роботи — 2-45*36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46*87,

БК 04660.

СЕРЕДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — О. М. 
Осіровськшї. «Остання жерт
ва». Вистава. (М). 12.15 —
«Екран молодих». «Штаб «вн- 

> ііахідіпік». (К). 15.50 — За на

Друкарня ім. Г. М. Днмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової горіівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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кресленнями XXIV в’їзду 
КПРС. «Ефект реконструк
ції». (Запоріжжя). 16.40 — 
Музична естафета юних. (Хар
ків). 17.10 — Міжнародне жит
тя. (К). 17.40 — «Хліборобська 
весна». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
17.55 — Інтербачення. Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
світу з хокею. Збірна ЧССР-* 
вбірна СРСР. (Фінляндія). В

Газета виходить’ 
у вівторок, четвер, 

суботу.

перерві — «День за днем«. 
(Кіровоград). 20.15 — Кольо
рове телебачення. Концерт. 
(М). 20.35 — Кольорове теле
бачення. Прем'єра телевізій
ного художнього фільму. 
«Перше кохання». (Польща). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. На V з’їзді композиторів 
СРСР. Естрадний концерт. 
II відділення. (У запису). (ЛІ). 
22.45 — Кольорове тслебачен- 

«МОЛОДО»! КОММУНАР» ~ 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград,

ия. Тираж «Спортлото». (М). 
22.55 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.15 — Доку
ментальний телефільм. «Рейс 
у море дощів». (К). 11.35 — 
«Шкільний екран». Історія 
для учнів 10 класу. (К). 12.05
— Кіножурнал. (К). 12.15 —
«Екран молодих». (К). 13.15 — 
Художній телефільм. «Серно 
Бопівура». 2 серія. (М). 14.20
— «Жнивне літо Є. Шапова
лова». Кіноварне. (Дніпропет
ровськ). 15.30 — «Поїзд». Те
левізій іній документальний 
фільм. (Вільнюс). 10.00
О. М. Радіщеп. «Подорож Із 
Петербурга п Москву». (М). 
17.00 — «Наука — сьогодні». 
(М). 17.30 — Кольоропс теле
бачення. Для дітей. «Умілі 
руки». (М). 17.55 — Музичний 
антракт. (К). 18.00 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.30 —

Телефільм. «Родом із комсо
молу». (К). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — «Сьо
годні ЗО років з дня внзполсИ*

під иімецько-фа- 
вага р б и и к I bv. 
бойової слави»'.

ня Одеси 
інистськнх 
«Шляхами
(Одеса). 20.45 — «Ня добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про-
грама «Час». (М). 21.30 —
П. І. Чайковський. «Лебедине 
озеро». Вистава. (Донецьк). 
В перервах — «Сільськогоспо
дарський тиждень». Вечірні 
новини. (К).

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ.
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