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У Києві, в Палаці культури «Україна», від
булись республіканські збори партійного 
активу з участю активу київських міської і 
обласної партійних організацій, на яких 
всебічно обговорено підсумки XXV з’їзду 
Комуністичної партії Радянського Союзу і 
завдання партійних організацій республіки.

З доповіддю на зборах виступив тепло 
зустрінутий присутніми член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК Компартії 
України тов. В. В. Щербицький. Він відзна
чив, що XXV з’їзд КПРС увійде в славний 
літопис нашої партії як з’їзд великих звер
шень, з’їзд, що пройшов під знаком реаліз
му і діловитості, впевненості у своїх силах, 
у нових перемогах нашої великої справи 
будівництва комунізму, боротьби за міц
ний, справедливий мир на землі.

З'їзд проходив в обстановці високої 
ідейності і організованості, в атмосфері ен
тузіазму і творчого піднесення. Звітна до
повідь ЦК КПРС, з якою виступив Леонід 
Ілліч Брежнєв, ознаменувала собою новий 
етап у розвитку марксистсько-ленінської 
думки, викликала загальне задоволення в 
партії і народі і повсюдно розцінюється як 
документ величезного надихаючого і мобі- 
лізуючого значення, як новий вклад у тео
рію і практику міжнародного комуністич
ного і робітничого руху.

Комуністи, всі трудящі республіки, як і 
весь радянський народ, одностайно схва
люють і активно підтримують вироблений 
XXV з’їздом КПРС курс у галузі внутріш
ньої і зовнішньої політики, багатосторонню 
і невтомну діяльність Політбюро ЦК, осо
бисто Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва на благо нашого 
народу, в ім’я торжества комунізму, миру 
і прогресу.

Тов. В. В. Щербицький докладно спинив
ся на основних положеннях, висновках і 
завданнях, викладених у Звітній доповіді, 
основних напрямах, затверджених з’їздом, 
конкретизував завдання, які стоять перед 
республікою у світлі цих найважливіших 
партійних документів.

В обговоренні доповіді взяли участь 
перший секретар Київського міськкому 
партії О. П. Ботвин, вибійник шахти «/'Аак- 
симівська» виробничого об’єднання «Ка- 
діїввугілля» Ворошиловградської області 
М. В. Пастух, перший секретар Харківсько
го обкому партії І. І. Сахнюк, перший сек
ретар Сумського обкому партії І. Г. 'Грін- 
цов, керуюча відділком радгоспу «Бучан- 
ський» Кисво-Святошинського району Ки
ївської області О. Ф. Шевченко, голова До
нецького облвиконкому Д. М. Гридасов, ві
це-президент Академії наук УРСР, дирек
тор Інституту кібернетики АН УРСР В. М. 
Глушков, другий секретар Київського обко
му партії А. С. Сущенко, секретар партко- 
му Львівського виробничого об’єднання 
«Електрон» А. Д. Федоров, міністр легкої 
промисловості УРСР О. Я. Касьяненко, 
поет, лауреат Державної премії СРСР 
Б. І. Олійник.

— Мені випало велике щастя бути учас
ником всесоюзного форуму комуністів, ---
сказав шліфувальник Київського заводу 
«Арсенал» імені В. І. Леніна, Герой Соціа
лістичної Праці А. Я. Донченко. — 3 вели
кою душевною сердечністю делегати від
значали величезний особистий вклад у 
здійснення планів комуністичного будівни
цтва, розробку історичних документів XXV 
з’їзду партії Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва — стійко
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го марксиста-ленінця, загальновизнаного 
лідера партії, видатного політичного діяча 
нашого часу.

В нашій країні великою повагою і поша
ною користується робоча людина, талан
том і працею якої створюються матеріаль
ні цінності. І про це з особливою теплотою 
говорилось на з'їзді. Тридцять вісім років 
я стою біля шліфувального верстата, і мені 
особливо добре видно, як завдяки увазі і 
турботі партії і уряду буквально на очах 
змінюється людина праці, зростає її загаль
ноосвітній і культурний рівень, професійна 
майстерність, політична і виробнича актив
ність.

На батьківське піклування партії і уряду 
про робітничий клас, добробут радянсько
го народу ми відповідаємо ударною пра
цею. Творчо розвиваючи почин трудівників 
Московського заводу імені Ілліча, арсе- 

. нальці розгортають масове змагання під 
девізом: «Найвища ефективність праці і 
якість — на кожному робочому місці». І ось 
перші результати — двомісячну програму 
виконано майже на десять днів раніше.

Від імені всіх арсенальців, робітників 
Києва і області А. Я. Донченко вносить 
пропозицію схвалити підсумки XXV з’їзду 
КПРС, вироблені ним документи і прийня
ти їх до неухильного виконання і керів
ництва.

На зборах відзначалось, що в розв'язан
ня найважливіших соціально-економічних 
завдань десятої п'ятирічки важливий вклад 
вносить Радянська Україна, чия економіка 
розвивається в єдиному народногосподар
ському організмі країни. Підкреслювалось, 
що високими темпами розвиватимуться 
насамперед ті галузі, які становлять фун
дамент економіки, визначають її технічний 
прогрес, — електроенергетика, машинобу
дування, вугільна, металургійна, хімічна, 
легка промисловість, приладобудування. 
За кожну цифру, за кожен рядок, записані 
в Основних напрямах, говорили промовці, 
республіка несе повну відповідальність, 
і головне завдання партійних організацій— 
забезпечити їх виконання.

З перших днів п’ятирічки напружено 
працюють шахтарі республіки, які вже ви
добули понад план близько трьох мільйо
нів тонн вугілля. Металургам, поряд із зро
станням обсягів виробництва, треба наба
гато збільшити випуск якісних сталей, 
освоїти виробництво 130 нових, більш еко
номічних профілів прокату, збудувати ряд 
об’єктів великої одиничної потужності, 
вдосконалювати технологічні процеси. Ос
новний напрям у капітальному будівни
цтві — технічне переозброєння і рекон
струкція діючих підприємств, що дасть 
змогу істотно підвищити питому вагу устат
кування і швидше перейти на випуск но
вої, досконалішої продукції, підвищити її 
якість.

Для підвищення ефективності і якості 
роботи в усіх ланках народного господар
ства необхідно навчитися найбільш раціо
нально використовувати кожен карбова
нець, кожну годину праці, кожну тонну 
продукції, всюди посилити режим еконо
мії. В цьому полягає першочергове зав
дання всіх партійних, радянських, госпо
дарських, профспілкових, комсомольських 
організацій. Ці питання повинні постійно 
бути в центрі уваги всіх трудівників.

На зборах підкреслювалась особлива 
роль науки, яка справляє все більший 
вплив на розвиток техніки і технології, до

ЯК СПРАВЖНІ ГОСПОДАРІ
Та фраза: «У вашій бригаді ніби на 

ВДНГ», — не могла не сподобатися на
шим механізаторам. Гості, хлібороби, 
комсомольські активісти із Гайворон- 
ського району, знайомилися із тим, як 
ми зберігаємо і використовуємо техніку, 
цікавилися питанням продовження амор
тизаційного строку роботи тракторів.

Пункт технічного обслуговування, майстер
ню гостям показали наші досвідчені тракто
ристи, що вже 5—6 років працюють на своїх 
машинах без капітального ремонту, та ті. хто 
в два і більше разів продовжили амортизацій
ний строк роботи тракторів. Бригадир Л. С. 
Харкавпіі ознайомив із графіками проведення 
техоглядів, питаннями організаційної роботи. 
Секретарів комсомольських організацій біль
ше цікавило те, як комсомольська організація 
бригади спрямовує зусилля молоді па бороть
бу за високу культуру землеробства, за ефек
тивне і раціональне використання техніки,
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корінно змінює сам характер виробництва. 
В десятій п'ятирічці треба буде багато зро
бити, щоб її досягнення швидко втілюва
лись не тільки в окремих експериментах і 
зразках, а й у тисячах нових видів продук
ції.

Велике місце в доповіді і виступах зайня
ли питання дальшого розвитку сільського 
господарства. І це невипадково. В наступ
ному п’ятиріччі обсяг сільськогосподар
ської продукції має зрости на 11—14 про
центів, валовий збір зерна — на 15—20 
процентів, цукрових буряків — на 15—17 
процентів. Конкретні, практичні завдання 
партійних організацій, радянських і госпо
дарських органів по здійсненню намічених 
планів визначені XXV з’їздом Компартії 
України. Треба, щоб усі намічені заходи 
були повсюдно виконані. Тепер, відзначали 
промовці, важливо організовано заверши
ти зимівлю худоби, зразково провести 
весняні польові роботи, ще ширше розгор
нути змагання за успішне виконання планів 
і зобов’язань першого року п’ятирічки.

Тепер, коли з’їзд поставив стратегічн.1 
завдання, визначив цілі і засоби їх досяг
нення, успіх справи, зазначалося в доповіді 
і виступах, залежатиме від чіткої узгодже
ної роботи всіх ланок управління, високої 
дисципліни, ініціативи, ударної праці кож
ного колективу, визначатиметься організа
торською і політичною роботою партійних 
організацій, удосконаленням стилю їх ро
боти, підвищенням активності комуністів, 
відповідальності кадрів за доручену справу.

В центрі уваги були питання посилення 
комуністичного виховання трудящих, особ
ливо молоді, на славних традиціях партії і 
народу, в дусі радянського патріотизму, 
пролетарського інтернаціоналізму, дружби 
народів СРСР, непримиренності до будь- 
яких проявів ворожої нам ідеології.

На зборах відзначалось, що для партій
них організацій у ці дні немає почеснішого 
завдання, ніж роз’яснення і вивчення істо
ричних документів з'їзду. Всій цій роботі 
слід надати ще більшого розмаху, конкрет
ного ділового характеру, довести їх до 
свідомості кожного комуніста, всіх трудя
щих. При цьому важливо зосередити ува
гу на практичних завданнях, які виплива
ють з рішень партійного форуму для кож
ного колективу, району, міста, області, 
всемірно підтримувати ініціативи по прий
няттю додаткових зобов'язань. Велику ро
боту по роз'ясненню рішень з'їзду покли
кані провести працівники ідеологічного 
фронту, засоби масової пропаганди і агі
тації, творчі спілки.

Рішення з’їзду, відзначали учасники збо
рів, є новим могутнім ідейним стимулом, 
який надихає радянських людей на само
віддану, творчу працю. Вони відкривають 
перед нашим народом нові чудові перепек
ти™ на шляху до комунізму.

В обговореному питанні збори прийняли 
резолюцію, в якій цілком і повністю схва
лили і прийняли до неухильного керівни
цтва і виконання рішення XXV.з’їзду КГІРС.

З великим піднесенням учасники зборів 
надіслали вітальний лист Центральному Ко
мітетові КПРС, Генеральному секретареві 
ЦК КПРС товаришеві Л. І. Брежнєву.

У роботі зборів партійного активу взяли 
участь члени і кандидати в члени Політбю
ро ЦК Компартії України.

(РАТАУ).
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Патріотичній заклик ко
лективів передових під
приємств та будов Москви 
— провести 17 квітня, с пе
реддень 106-ї річниці з 
дня народження В. 1. Ле
ніна, всесоюзний комуніс
тичний суботник — знахо
дить палку підтримку і за
гальне схвалення серед 

трудівників області. Повсю
ди приходять багатолюдні 
мітинги, робітничі збори, 
учасники яких заявляють 
про своє прагнення відзна
чити свято комуністичної 
праці новими успіхами в 
боротьбі за втілення в 
життя історичних рішень 
XXV з'їзду КПРС.

КІРОВОГРАД. Трудівники 
реміаподу «Укрсільгосптехні- 
ка» гаряче підтримали іні
ціативу москвичів. На мітин
гу шліфувальник цеху № З 
молодий комуніст Микола 
Сільвсйстров зобов’язався 
виконати змінну норму в цей 
день на 130 процентів, дати 
продукцію лише відмінної 
якості.

В день суботника підприєм
ство випустить II мийних ма
шин ОМ-5265 і ОМ-637 на су
му більше 3 тисяч карбован
ців, які будуть перераховані у 
фонд десятої п’ятирічки.

І
І

І
І
І
І
І
І
І
І
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ДОЛИНСЬКЛ. Провести ю 
день суботника 3 великоваго
вих поїзди з надплановими 
народногосподарськими ван
тажами — таке рішення прий
няли на мітингу залізпичннкн 
локомотивного депо. Маши
ністи манепровнх локомотивів 
працюватимуть на зекономле
ному пальному. Робітники, 
які не будуть .зайняті на, змі
ні. упорядкують територію 
підприємства, посадять мо
лоді деревня в папку імені 
Комуністичних суботнииів. за
кладеному під час перших 
суботііикін у 1922 році.

Мітинги і збори відбулися 
також в містах Зкгм’яппі, 
Олександрії. Світлсводську, 
Компаніївському, Новгород- 
ківському. Добровсличиівсьис- 
му районах.

То — робота не одного дня, нею ми займаємо
ся постійно.

Комсомольці, молоді комуністи, в ос
новному, це вже досвідчені хлібороби, 
що мають перший кваліфікаційний клас 
і високоефективно використовують свої 
машини, беруть шефство над новачками, 
допомагають їм працювати так, щоб 
техніка служила з найвищою продуктив
ністю, дотримувати правильного режи
му роботи. І це приносить свої плоди.

Молоді механізатори зобов язуються 
продовжити амортизаційний строк робо
ти тракторів у півтора раза.

В. ЖЕЛУДКОВ, 
секретар комсомольської організа
ції комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади колгоспу «Родина» 
Ульяновського району.

В ОБКОМІ ЛКСМУ

«ПРОЖЕКТОРИСТИ»

ВИВЧАЮТЬ

ДОСВІД

Відбувся дводенний се
мінар голів і заступників 
голів міських і районних 
штабів «.Комсомольського 
прожектора». Широкою 
була практична частина 
семінару Його учасники 
вивчали досвід роботи шта
бів і постів «КП» заводу 
«Червона зірка» в бороть
бі за використання резер
вів виробництва і посилен
ня режиму економії роз
гортання масового руху 
молоді за високу якість 
продукції підприємства. В 
колгоспі «Маяк» Знам’ян- 
ського району відбулася 
зустріч з сільськими «про
жектористами». гості ви
вчали їх практику роботи.

Перед учасниками се
мінару з доповіддю висту
пив другий секретар об
кому ЛКСМ України І. Ф. 
Г нибідеііко.

Ватажки комсомольських 
дозорців поділилися дос
відом роботи своїх штабів 
з питань боротьби за 
виконання народногоспо
дарських планів, за ямість. 
гласності н роботі, навчан
ня кадрів «прожекторис
тів» та інші.

З великою увагою учас
ники семінару прослухали 
пиступ заступника голови 
обласного комітету народ
ного контролю Г. Й. Бод- 
нарова про взаємодію ко
мітетів народного контро
лю і штабів «Комсомоль
ського прожектора» в бо
ротьбі .а дострокове вико
нання народногосподар
ських планів десятої п’я
тирічки.

Цим семінаром обком 
комсомолу почав викону
вати програму навчання 

І всіх категорій комсомоль
ських дозорців області.
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РОЗРАХУНОК

Перше слово на зборах — 
рро накреслення XXV з їз
ду КПРС, палке запевнення: 
рішення форуму комуністів 
будуть виконані достроко
во, десята п’ятирічка стана 
п’ятирічкою якості і ефек
тивності.

Конкретно . заговорили 
про зикорисгання техніки.

У багатьох господарствах, 
да на проти того, щоб спи
вати старий трактор і купи
ти новий, випраздозують 
ребе тим, що відремонто
вана машина збиткова. Але 
гак на завжди. І про це го- 
аорили напарники М. І. бо
родавка та М. М. Піхотін, 
які на МТЗ-5 працюють вже 
Одинадцять років. За мину
лу п’ятирічку вони вироби
ли на тракторі 7950 гектарів 
умовної оранки, замість за
планованих чотирьох ре
монтів провели лише дза, а 
також зекономили на тех
оглядах майже 300 карбо
ванців. Витрати на технічне 
обслуговування і ремонт у 
розрахунку на один гектар 
умовної оранки вдвічі ниж
чі за нормативні. І що по
казово: трактор у хорошо
му стані, високопродуктив
ний, собівартість одного 
гектара умозної оранки на 
одинадцятому році на де
сять копійок нижча, ніж на 
шостому році. Трактор рен
табельний!

Думка, що відремонтова
ний трактор збитковий, 
здебільшого зиникає у ке
рівників тих господарств, 
де проводять непотрібні по 
технічному стану 
літальні ремонти, 
на обмежитися 
оглядом або ж
ремонтом. Тож і створює
ться не завжди зипраздане 
твердження, що ремонти 
дорогі і від них потрібно 
відмовитися. Ми ж на прак
тиці бачимо: з поліпшен
ням використання техніки, 
зниженням втрат на ремон
ти економічний ефект стро
ку служби машин підвищує
ться. Потрібно лише їх 
дбайливо зберігати, вчитися 
правильно експлуатувати, і 
амортизаційний строк знач
но подозжиться.

Скільки служити тракто
ру? Практика роботи біль
шої частини цих машин у 
нашому господарстві пока
зує, що строки використан
ня їх набагато перевищують 
розрахункові.

Скільки служити трак
тору! Серед хліборобів, 
спеціалістів нема« єди
ної думки. В одних гос
подарствах намагаються 
списати трактори, ви
правдовуючись тим, що 
відремонтовані машини 
економічно збиткові, з 
інших, передових госпо
дарствах, такі 
рентабельні,
служби в дза і 
разів вищий зід 
тивного.

Ці проблеми
ють молодих хліборо
бів 
Члени 
молодіжних тракторних
бригад колгоспів імені 
Калініна Олександрій
ського, імені Шевчен
ка Новоукраїнського та 
колгоспу «Родина» Уль
яновського районів роз
глянули питання ефек
тивного використання 
техніки, закликали мо
лодих механізаторів Кі
ровоградщини подовжи
ти амортизаційний строк 
роботи тракторів в пів
тора раза.

Ініціатива молодик хлі
боробів схвалена бюро 
ОК ЛКСМ України.

ДО БРИГАДИ КОЛГОСПУ 
«РОДИНА» УЛЬЯНОВ
СЬКОГО РАЙОНУ ПРИБУ
ЛО ПОПОВНЕННЯ.

НА ФОТО: ДРУГИЙ СЕК
РЕТАР УЛЬЯНОВСЬКОГО 
РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ 
В. ПАВЛЮК ВЕДЕ РОЗ
МОВУ З МОЛОДИМИ ХЛІ
БОРОБАМИ ПРО ВИСОКО
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИС
ТАННЯ ТЕХНІКИ.

■ '■

членів комсомольсько-молодіжних тракторних бригад кол 
госпів імені Калініна Олександрійського району, імені Шев 
ченка Новоукраїнського району та колгоспу «Родина» 
Ульяновського району до всіх молодих механізаторів 
Кіровоградщини.

машин на
коли мож- 
технічним 
поточним

В. ГАЛУШКА, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади кол
госпу імені Калініна 
Олександрійського 
ііону.

ТРАКТОРУ?
СЛУЖИТИ

Накреслення XXV з'їзду

ШІСТЬ РОКІВ
БЕЗ РЕМОНТА

На фото: 
lr.au ПРО
ЗОРО» на 
МТЗ-5 пра
цює шість 
років без 
капїта л ь- 
пого 
моїіту.

набрало соціалістичне змагання за

молодик механізаторів

Широкого розмаху серед трудівників країни 
дострокове .илонаин. плані. першого року десято! п ятир.нки. Кожен дала пряно- 
?ит/но,і повідомлення про успіхи комсомольці. . МОЛОД. •.^осп.а К,-
розоградщини, про їх прагнення з честю виконати накреслення XX / з їзду КПРС,

XXV з’їзд КПРС поставив перед хліборобами країни величні завда.іня збіль
шити середньорічний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції порівняно 
з попереднім п’ятиріччям на 14-17 процентів, довести середньорічний валовим збір 
зерна до 215—220 мільйонів тонн, цукрових буряків до ^^^8 ^ільионш тодн.____

У десятій п’ятирічці колгоспи і радгоспи одержать 
багато нової техніки, майже з півтора раза більше., 
ніж у минулому п’ятиріччі. Це відкриває перед ме
ханізаторами нові можливості, але накладає і велику 
відповідальність — високоефективно використовува
ти сільськогосподарські машини і механізми, зокре
ма, продовжити строк служби тракторів. Адже для 
того, щоб сповна задовольнити потреби господарств, 
кількість тракторів з них потрібно подвоїти.

Практика і досвід показали: де висока майстер
ність хліборобів поєднуються із творчим підходом 
до справи, де правильній експлуатації сільськогоспо
дарської техніки надають важливого значення, там 
добиваються високих показників. Так, бригада двічі 
Героя Соціалістичної Праці О. В. Гіталова в минулій 
п’ятирічці за рахунок правильної експлуатації ма
шинно-тракторного парку зекономила 51 тисячу кар- 
бованціз. Цих грошей вистачить, щоб купити 10 
тужних тракторів.

«Велике наше завоюзання в тому, — говорив 
XXV з’їзді КПРС О. В. Гіталоз, — що рекорди 
сільськогосподарських роботах тепер показують 
герої-одиночки. Трудовий героїзм стаз масовим, а 
державний підхід до землі і техніки — справою 
кожного». Трактористів, які значно перевищили 
строк служби тракторів, — чимало в господарствах 
Кірозоградщини. Є такі механізатори і в наших ком
сомольсько-молодіжних бригадах.

. . КПРС ми сприйняли як конкретну програму дій, визна
чили свої рубежі на стартовий рік десятої п’ятирічки. В наших бригадах зберемо з 
кожного гектара по 30—50 центнерів зерна озимої пшениці, 45—80 — зерна куку
рудзи, 300—500 центнерів коренів цукрових буряків, 22—25 центнері» насіння со
няшника. Молоді трактористи наших колективів зобов’язуються продовжити 
амортизаційний строк служби тракторів у півтора раза. Для досягнення запланова
ного у нас є всі можливості. Комсомольці і молодь сповнені бажання докласти всі 
зусилля, всі свої знання, досвід і майстерність, щоб разом зі своїми старшими това
ришами добитися в десятій п’ятирічці значного зростання сільськогосподарського 
виробництва.

Ми, молоді хлібороби, закликаємо усіх комсомольців і молодь Кіровоградщи- 
ни розгорнути широкий рух за підвищення врожайності усіх сільськогосподарських 
культур. Вирішити це завдання нам допоможе високопродуктивне використання 
техніки, продовження амортизаційного строку служби тракторів.

Ми закликаємо всіх молодих механізаторів Кірозоградщини дорожити почес
ним званням хлібороба, постійно вдосконалювати майстерність, дбайливо ставитися 
до довіреної техніки. Наш девіз: «Високопродуктивному використанню сільськогос
подарсько! техн.ки і продовженню строку її служби — комсомольську турботу!».

Молоді механізатори Кіровоградщини! Всі сили і знання — на майстеоне оволо- 
шин’’нів!Х0п«оКОЮ ПрОфЄСІ£К>' продовження служби сільськогоспод^ьких ма
шин, на дострокове виконання планів десятої п ятирічки! к

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКІЙ ТЕХНІЦІ - ЕФЕК
ТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ! 
ПРОДОВЖИМО АМОРТИЗА
ЦІЙНИЙ СТРОК РОБОТИ 
МАШИН БЕЗ КАПІТАЛЬНО
ГО РЕМОНТУ!

Коли комсомолець Володимир Щербина 
комсомольських зборах сказав: «Мені щойно 
вручили трактор. Впевнений, що ключ пра
вильної експлуатації машини — техогляди. 
Слідкуватиму за трактором по-господарськи. 
Строк його роботи без капітального ремонту 
продовжу вдвічі», ніхто не здивувався. В 
бригаду юнак прийшов із КомишуватськоТ 
школи, де отримав посвідчення тракториста, а 
перші уроки хліборобської майстерності дав 
йому батько — Микола Іванович.

М. І. Щербина починав ще на «Фордзонах», 
«Універсалах». Пам’ятають у тракторній, як 
взяв досвідчений хлібороб ДТ-51. Не повий, 
два роки на ньому до того працював Микола 
Кравченко. А Микола Іванович водив маши
ну ще одинадцять років і, переходячи на іншу 
роботу, передав трактор у хорошому стані ін
шому механізатору. Нині — знову в бригаді 
працює на Т-10. Виробив на ньому норматив
ну кількість гектарів умовної оранки, а трак
тор у хорошому стані. Механізатор запланував 
строк роботи машини продовжити в два з по
ловиною рази.

Шість років без капітального ремонту на 
ЮМЗ-6 працює М. Андрущенко. Він дав сяо- 
по довести амортизаційний строк служби трак
тора до дванадцяти років. Комсомолець 
В. Кругляк — три роки за кермом Т-74 і ще не 
ставив його на капремонт. Юнак зобов’язався 
десять років працювати на тракторі.

Виступаючих підтримали всі механізатори, 
кожен взяв конкретне зобов’язання, бо ж вони 
твердо впевнені, що відповідальність за збері
гання техніки в перш>' чергу несе механізатор. 
Амортизаційний строк служби тракторів мож
на значно збільшити.

М. ОІ1УФРІЄНКО, 
механізатор комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади кол
госпу імені Шевченка Новоукраїн- 
ського району.

На фото: Володя ЩЕРБИНА поведе 
трактор в перші гріш. Напуття йолі у дав бать
ко Микола Іванович Щербина.
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ДОРОГА 
У ЖИТТІ

Перед кожним випускником вось
мирічних та середніх шкіл стоїть ду
жа важливе і відповідальне питання, 
пов'язане з вибором професії. Всту
паючи з самостійне життя, юнаки і 
дівчата повинні серйозно поставитись 

З- до зибору свого дальшого життєвого 
шляху.

Найважливіше актуальне завдання 
юних: знайти своє покликання, при
святити себе тій спеціальності, яка б 
найкраще відповідала здібностям, 
нахилам, розуму і характеру кожно
го, хто закінчує школу. Від правиль
ного його розв'язання залежить 
щастя людини на все життя.

Тут доречно нагадати висловлю
вання молодого Карла Маркса, який 
у своєму творі на атестат зрілості 
писав про професії: «Можливість та
кого зибору є величезною перева
гою людини перед іншими істотами 
світу, але разом з тим вибір цей є та

З НОВОЮ ПРОГРАМОЮ. ПІДГОТОВЛЕНОЮ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРШОГО ТУРУ 
ВСЕСОЮЗНОГО ФЕСТИВАЛЮ САМОДІЯЛЬНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ТРУДЯ
ЩИХ. ВИСТУПИВ НА МІСЬКОМУ ОГЛЯДІ ХОРОВИЙ КОЛЕКТИВ КІРОВОГРАД
СЬКОЇ ЛІКАРНІ № 3. КОЛЕКТИВ БРАТИМЕ УЧАСТЬ У ГВОРЧОМУ ОБЛАСНОМУ 
ОГЛЯДІ.

Фото В. КОВПАКА.

відділ тк

Група дівчат з Норгородків- 
ської восьмирічної школи 
просить повідомити, де мож
на набути професію зв'яз
ківця.

Повідомляємо: фахівців-
зв’язківціз готуз Київський 
політехнікум зв’язку, Львів
ський, Одеський та Харкіз-

кож дією, яка може знищити все 
життя людини, розладнати асі її пла- 
яи і зробити її нещасною. Серйозно 
зважити цей вибір — такий, отже, 
перший обов’язок юнака, котрий по
чинає свій життєвий шлях і не хоче 
полишати випадкові найважливіші 
свої справи».

Цінні і повчальні поради в цьому 
питанні юні читачі знайдуть у книжці 
Н. О. Черниченко «Ким бути?», яка 
недавно вийшла, у видавництзі «Ра
дянська школа» (з серії «Бібліотека 
учня»).

Ця книжка складається з важлизо- 
го вступу «Слово до читача», кількох 
розділів та ціказої післямови «Про
щання з читачем». В ній на яскравих 
прикладах авторка з захопленням 
розповідає про деякі важливі профе
сії і про людей, які вдало знайшли 
своє покликання та місце з житті, і 
стали справжніми майстрами своєї 
справи.

Зокрема, з розділі «Чим щаслива 
людина» Н. О. Черниченко перекон
ливо пише: «Справді, не можна бути 
щасливим, якщо замкнутись у сзіті 
егоїстичних інтересів. Справжнє щас
тя — з боротьбі за інтереси суспіль
ства, коли повністю розкриваються 
всі духовні резерви особистості. І 
справжнього щастя досягають ті, хто 
не ганяється за успіхом, а просто 
чесно працює».

Книжка допоможе молодому су
часнику правильно вирішити питан
ня, якою з численних доріг піти йому 
в житті, де б міг принести найбільше 
користі іншим людям, суспільству з 
цілому. Треба завжди пам’ятати пра
вило — задоволення життям почи
нається з задоволення роботою. Труд 
і радість життя злиті воєдино, і це 
відчуття, напезно, і зветься щастям.

Я. КРИВКО.

А ПРОСТОРІЙ веранді будинку голови 
колгоспу Корпія Дзвонаря схвильовані 

викрики і метушня. Правлінці і рідня Кор
пія чекають дзвінка з Африки, куди голова 
поїхав передавати досвід організації коопе
раторів. Та Дзвонар, виявляється, уже на 
під’їзді до рідного села. І знову переполох. 
Видно, що Корній Данилович був людиною 
крутої вдачі і полюбляв увагу до своєї пер
сони. Вдома чекала 
на нього несподіван
ка—молодий керівник 
сусіднього колгоспу, 
вихованець сільсько
господарської акаде
мії Яків Тарасюк (ар
тист А. Литвиненко) 
та місцевий інженер 
Степан Кожедуб (ар
тист О. Климов) за
думали об’єднати тва-- 
ринницькі ферми у єдиний механізований 
комплекс. Корній Данилович всупереч здо
ровому глузду рішуче виступив проти. Біль
ше того, він навіть дочці своїй Ліді (засл, 
арт. УРСР М. Ярнш) заборонив одружува
тися з Степаном.

На цьому грунті і розгортається конфлікт 
п’єси М. Зарудного «Під високими зорями», 
прем’єру якої нещодавно показали кропив- 
ничани. На нашу думку — п’єса не краща 
в доробку відомого драматурга. Ні новиз
ною образів, ні поставленими проблемами, 
явно застарілими. І все ж колектив театру, 
зокрема режисер-постановник заслужений 
артист УРСР О. Бондар, створили цікавий 
спектакль.

Вистава закінчується перемогою нового— 
комплекс буде зроблено, Ліда виходить за 
Степана заміж, не зважаючи на штучні пе
решкоди, а молодь, що збиралась покинути 
село, лишається в рідному колгоспі.

Перше слозо, закономірно, про централь
ний образ вистави, створений С. Педззець- 
ким, артистом досвідченим і, безперечно, 
здібним/Образ поданий драматургом дуже 
суперечливо. В кінці п’єси Дзвонар пере
стає бути головою колгоспу — фінал дра
матичний і досить таки несподіваний. Заяву 
про звільнення Корній подає з гонору, від 
ображеної гордості, але потім усвідомлює, 
що йому, доброму практику та слабо під
готовленому теоретично ( з середньою спе
ціальною, одержаною заочно), вже справді 
час поступатися місцем молодшим. 1 ака 
психологічна розв’язка образу — творча 
удача актора. .Хоч укупі з психологічною 
заглибленістю на прем’єрі, здається нам, 
артист віз свою роль дещо важкувато.

Переконливим вийшов образ Дззонарихи 
(засл. арт. А. Любенко). Як саме життя — 
простий, чесний і, я б сказала, величний. В 
найтрудніших ситуаціях вона залишається 
вірним другом чоловіка, його опорою, хоч 

і не завжди поділяє його погляди. Згадай
мо, як пораділа Поліпа Гнатівна бажанню 
дочки, хоч і всупереч волі батька, вийти за
між за Кожедуба. І водночас, скільки ува
ги виявляє вона до чоловіка, коли той втра
тив улюблену роботу. Гра А. Любенко 
повна життєвої правди, невимушеності і ? 
глибини.

ВИСОКИМИ
ЗОРЯМИ“

Хочеться виділити також яскравий образ 
недалекого, доброго і дивакуватого заступ
ника голови Калістрата Кругляка, старого 
холостяка, котрий протягом усієї вистави 
невправно залицяється до геж уже немоло
дої доярки колгоспу Федори Іванівни, вда
ло зіграної заслуженою артисткою УРСР 
II. Ігнатьєвою. Без перебільшень скажемо, 
що кожна поява Калістрата Власовича па 
сцені, майже кожна його репліка викликали 
оплески і сміх наповненого залу. Артист 
Б. Ткачеико володіє яскравим комедійним 
обдаруванням.

Приваблює в спектаклі і дід Петро Трухан 
(арт. В. Смичок). Актор має багато цікавих 
знахідок у манері поведінки, відповідній 
старій людині, своєрідності вимови, жестів 
тощо.

Сподобалось глядачу і парубоче тріо 
співаків (артисти А. Косяченко, П. Онищен- 
ко, В. Макаренко), яке дуже пожвавило ви
ставу. Хлопці вважаються кращими музи
кантами колгоспу, тому їх втеча з села і 
швидке повернення назад небайдужі для 
односельців та й для глядача. Вернулися 
вони із введенням комплексу — тепер бу
де і для них цікава робота. З нерозлучної 
трійки особливо виділяється А. Косяченко.

Хотілося б лишень одержати докази, за 
що саме полюбилися співаки колгоспникам. 
Артисти мають непогані голосові дані, мог
ли б довести свою вокальну вправність і 
глядачеві. Та й, загалом, можна було б да
ти виставі оригінальніше музичне оформ
лення.

В цілому крбпивничани подарували гля
дачеві яскраву, веселу і життєрадісну вп- 
ставу, яка з прем’єри полюбилася кірово- 
градцям. Присвячена вона XXV з’їздові 
КГІРС.

Т. СМОЛЕНЧУК.
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ський електротехнікуми зв’яз
ку.

II. Грицуляк з села Бере
зівки Устипівського району 
запитує адресу театрального 
технікуму.

Відповідаємо: такий техні
кум знаходяться з місті Дні
пропетровську по вулиці Глін- 
к:і, 11.
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І
ПРО ТЕ. ЧИ ВХОДЯТЬ ПИТАННЯ 
КОХАННЯ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ 
КОМІТЕТУ КОМСОМОЛУ

І
І
І
І
І

ЛКІЯ жінці не хочеться отримувати прн- 
*■’" ємні сюрпрії.зи-ііодаруїіки?.. Так. якій? 
Сонячного серпневого дня за з і та з у Марто- 

іванівку до колишньої дружини Геїшадій Гон
чаров. Приголубив Свіглинку, мило посміхнув
ся до Вал;. Затремтіло серце в дружини: не
вже повернувся, невже знову будуть разом?.. 
Розпашіла, збуджена, закохано дивилася на 
чоловіка. -Отямився, прозрів», — зажевріла 
надія в її душі. Одна мить — і Валя пере- 
креспи іа колишні образи.

— Вз іечко, ось ти нарікаєш, що збився з пу
ті. дорікаєш в неуважності, байдужості, а я, 
бач, не забув про твій день народження. Ад
же завтра. 23-го, чи не так? Хочеш мати чудо
вий подарунок?

Опустила очі: «Звичайно. Гено. Яка жінка 
не мріє про подарунок, та ще й від коханого?».

— Тоді сідай зі мною на «Язу», — вже су
воріше мовна.

Не спитала, куди, за чим. День народжен
ня .. Подарунок...

Далі події ро щивалися дещо несподівано 
для іменинниці. В Олександрії під’їхали до 
якогось бу пінку. -Гепнадій через вікно проник 
у квартиру, відкрив англійський замок, по- 
джент.єменськії впустив Валю. «Вибирай, що 
хочеш*. — дозволив царським жестом. Роз- 
біг.шсж очі н жінки. Нарешті, вибрала. Запа
кували телевізор «Крим», три килими, забра
ли розкішний одяг. Родині Михайлович, в до
мі котрих Гепнадій влаштував салон подарун
ків. і котрі ніякого відношення до «щасли
вих» імен ні не мали, «подарунок» обійшовся 
у 1565 карбованців.

Та після цієї «феєричної» пригоди чоловік 
не залишився у скс-дружини. Вій відібрав 
частину краденого і сказав:

— Протавай, куртизанко! Маєш те, що хо
тіла, — і щезла за курявою яскравочсрвопа 
«Ява». Куди? У напрямку П’ятнхаток, що на 
Дніпропетровщині. Наш «герой» подався до 
іншої -о-.аної» — Ніни. Саме їй і відвіз дру
гу частику «подарунка».

Повернувшись із місць ув’язнення, дпадия- 
тидворічкк* Гончаров насолоджувався жиг-

винятком одпо-тям у всіх його проявах, за 
го — праці.

На танцах у Буднику культури запримітив 
дівча — «тепле літо в очах». До речі, зидаз 
він себе за натуру поетичну, з претензіями на 
вишуканість, оригінальність, ерудицію. Така 
деталь. При пограбуванні квартири Бруса у 
Вільиогорську Дніпропетровської області, взяв 
твори Мопасаиа, Джека Лондона. Лєрмонто
ва, Єсеніиа. Саме «взяв», бо хіба таку інте
лігентну «позичку» можна назвати крадіжкою, 

Mill?-
хай навіть вона відбулась і без відома госпо
даря дому?

— Все життя мріяв придбати томик Єсеніна, 
дуже люблю його, — хизуючись, оповідав су
дові цей «інтелектуал».

...Ото, значить, познайомився з шістнадцяти
літньою Ніною Селезень, ученицею Олександ
рійського СПТУ Л 3. Як вже зрозумів читач, 
актором Гончаров був просто-таки таланови
тим. «Очі твої, мов морс, посмішка твоя чарує 
і зводить з розуму...». Кілька подібних «сеан
сів» — І Ніна, яка ще иікоіо не кохала в 
своєму житті, була в полоні. «Він. єдиний, 
тільки його кохаю». — трепетало дівоче серце.

Дуже швидко Ніпіїна любов привела її в 
спільники Геніїадія. «Доведи своє кохання, 
буду твоїм», — постійно повторював. Дово
дила...

А на судовому процесі «володар П серця» 
цинічно заявить: «З жінками легше красти. 
Несеш, приміром, речі вночі, ніхто не зверне 
уваги, не прискіпається. Гадатимуть, що на 
квартиру перебирається подружжя, чи щось 
подібне. Коротше, без підозр».

— Готуватимемось до сімейного життя, — 
обіцяв. — виносити з квартир будемо тільки 
килими і цінності.

іштаніїя моралі, вонобуза ги

Поживало, горя не знало молоде «подруж
жя», у своєрідній штаб-квартирі в П’ятихат- 
ках. Пограбоване звозили сюди, а далі — з 
Кишинів, Дніпропетровськ, де й збувала. 

. — Понад тринадцять обікрадепнх квартир, 
десятки зобиджепнх людей — чи не мучило це 
вас? — звернувся прокурор до Гончароза на 
СУДІ-— Про які муки созісті може йти мова; — 
нахабно заявив. — Злочинців не повніше тур- 

лиіиаеться десь 
там, поза ку
лісами, ось 
прочитайте у 
Льза Товсто
го, він чудово 
описав ці мо
менти.

— Спочатку 
боялася ріі*.н- 

I ку, а потім 
не могла від
мовити коха
ному, — крізь 
сльози шепо

че Ніна. — Боляче було втратити дорогу лю
дину.

— А я використовував П лише як ширму, — 
відбивається Гончаров. — Я інтелектуал, зов
сім не злодій. У мене було своє хоббі: колек
ціонував сухі інша, захоплювався літерату
рою...

Гра в аристократа-іптслсктуала, джентльме
на і ерудита так і залишилися сфемерією Ген- 
надія, бо його вчинками керувало, передусім, 
злочинне начало.

Любов — світле й неповторне почуття. На
віть ного підступно використав Гончаров у 
своїй діяльності, роп лінію вилинув па Ніну, 
розтоптавши її перше почуття, перетворив у 
засіб для злодіянь. Оце такий був йото влас
ний «госпрозрахунок»... Оперуючи тисячами 
карбованців, роз’їжджаючи по містах України 
іі Молдавії, Гепнадій вів розгульне життя. 
Жадоба наживи?...

— Трохи й це. Але більше всього штовхав 
мене на злочини професійний інтерес, — 
хвацько пояснює.

До речі; з викликом відмовився він і від за
хисту з суді. «Я досить освічений і ерудоз»» 
ний, щоб захищатися самому». — заявив.

Ніні? — спитав суддя.— Чи давали ви гроші
— Іноді... на пиріжки.
•». Л як же Ніна?.. Вона кохала. '
— Та не була щаслива, бо боялася відплати 

за злочини, боялася втратити коханого, — ось
П пояснення. |7]

Вчилася вона у Світловодській иіколі-Інтер- ■ 
паті № І. потім — в Олександрійському СПТУ [І 
№’ 3. Була здібна, товариська, захоплювалась [> 1 
літературою, художньою самодіяльністю. Це Л 
ще в школі. А як же в училищі? «Вчилася по- Я 
середньо, замкнена, нетовариська, ні з ким не Ц 
дружила, не була членом ВЛКСМ». — це з 
характеристики.

Чому дівчина не була комсомолкою? Чому Я 
ніхто не зацікавився її відособленістю від ко- 
лектину?.. Ми зовсім пс за те, щоб комітети ■ 
комсомолу планували і записували до прото- Я 
колін питання про кохання, розглядали його И 
на зборах. Але ми повинні говорити про ці щ 
почуття, ми повніші цікавитись, під чий вплив 
підпадають юнаки й дівчата. І до чого приво
дить будь-яке захоплення. Самі комсомольці ■ 
тактовно і доброзичливо попікші були б цікавії- Н 
тиси внутрішнім світом Ніни і десятків таких, II 
як попа. А цього не сталося. 1 в Піни закоха- И 
ііість трансформувалася у злочинне псспро- 1| 
іцення. Спочатку — прив’язаність до Генна- ■ 
дія, потім — сліпе, бел роздумувань, підкорен- ■ 
не його волі, далі — бажання будь-що втри
мати коханою... Ось так і відбулась персоціп- _ 
ка моральних рнтеріїв. У минулому — іісно- ■ 
гана учениця, здібна, товариська, скочується Я 
до того, що стає спільницею злочинця.

ДОРОГО обійшлася любов усім трьом: І
Валі — роком виправних робіт, Ніні — Я 

в півтора року позбавлення волі, Гончарову— И 
в п’ять років ув’язнення в колонії суворого ■ 
режиму. А якими критеріями виміряти розтоп
тане кохання, біль і горе?.. Кохання. Воно — » 
не лише у зітханнях на лавочці та у прогуляй- | 
ках під місяцем а її у блаюродстві, чистоті Я 
стосунків, які завжди булл 1 є прологом до І 
справжньої любові. Це — одна з думок, які № 
виносній з судового процесу, котрий відбувся ДІ 
в Олександрії у грудні минулого року. І ще ■* 
переконання: коханням гаки мають зайнятися 
комітети комсомолу!

Н. НЄГІНА.
м. Олександрія.
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Т РОХИ більше двадцяти 
■ п яти років тому чи

сленна сім’я різних видів 
спорту поповнилася ще 
одним. Він народився у 
альпіністських таборах і 
одержав там назву спор
тивного скельолазання. 
Цей вид спорту швидко 
став популярним перш за 
все на місцях «народжен
ня». Потім поширився і в 
секціях альпінізму нашої 
країни.

Чим же приваблює цей 
вид спорту? В першу чер
гу, сплавом фізичного і 
морального гарту, котрий 
вимагається від скельола- 
за. Адже для того, щоб 
пройти вертикальну тра
су, необхідно мати міцні 
м’язи, треноване серце і, 
зрештою, хоробрість.
Спортсмен, піднімаючись 
по вертикальній скелі, 
певною мірою ризикує, а 
тому переборює страх, 
здобуває перемогу над 
собою.

У 1965 році на скелі 
Хрестова біля Ялти було 
проведено чемпіонат Ра
дянського Союзу з спор
тивного скельолазання. З 
того часу змагання прохо
дять регулярно з таких 
видів: індивідуальне ла- 

зання, лазання в парних 
гонках («домбайські» та 
«кримські» зв язки). Ос
новний вид змагань—інди
відуальне лазання («спринт 
по вертикалі»), складає
ться з проходження тра
си довжиною (висотою) 
до 100 метрів і спуском 
по ній за допомогою спе
ціального спорядження за 
короткий час.

З ростом майстерності 
спортсменів стало очевид
ним велике практичне 
значення цього виду спор
ту. Найбільш досвідчені 
скельолази прийшли на 
будови гідроспоруд в го
рах Кавказу, Середньої 
Азії, Саян, Алтаю та Да
лекого Сходу, їхню допо
могу використовують при 
розвідці родовищ корис
них копалин, у будівництві 
шосейних доріг та заліз
ниць в гірських місцевос
тях.

На будівництві греблі 
Нурекської ГЕС висотою 
365 метрів працювали мо
лодий вчений, неоднора
зовий • чемпіон Союзу 
PCP з спортивного скельо
лазання Віталій Маркелов 
(Ленінград), фізик, при
зер чемпіонатів Союзу 
Олег Космачов (Алма- 

Ата) і багато інших май
стрів найвищого класу.

На Україні наші кращі 
спортсмени дополаогли в 
створенні безпеки на 
будівництві та в експлуа
тації шосе Ялта — Сева
стополь, яке проходить в 
горах під стінами висо
тою до 300 метрів. Бони 
скинули багатотонні нам я- 
ні брили, котрі небезпеч

ЗАХОПЛЕННЯ МУЖНІХ

ПРИБОРКУВАЧІ
О СКЕЛЬ

но нависали над шосе.
Скельолази беруть

участь у благоустрої ку
рортів Південного берега 
Криму, закріплюють скелі 
над пляжами на стометро
вій висоті. До речі, це во
ни забетонували берег під 
знаменитою спорудою 
Криму — «Ластівчиним 
гніздом».

Спортивне скельолазан
ня — літній вид спорту. 
Змагання проходять, як 
правило, в кінці весни та 
на початку осені. В цей 
час траси на скелях до
зволяють проводити три

валі тренування і повністн? 
мобілізувати резерви ор
ганізму спортсмена.

В останні роки з’явився 
інтерес до змагань по зи
мовому скельолазанню. 
Це пояснюється тим, що в 
цю пору року траси най
більш близькі до літніх 
умов високогір’я (4000 — 
7000 метрів над рівнем 
моря), де є і скелі, І СНІГ, 

і лід.
Незважаючи на рівнин

ний характер місцевості 
нашої області, на Кіроєо- 
градщині успішно діють 
секції скельолазів. Є вони 
в Кіровограді, Світловод- 
ську.

Секція скельолазів при 
Кіровоградській обласній 
раді ДСТ «Спартак» цієї 
зими провела змагання з 
зимового скельолазання. 
Згідно програми учасники 
змагались у індивідуаль
ному лазанні та лазанні 
«домбайськими зв язка-

ми». Хоч погода була сні
гова та морозна, під про
мінням зимового сонця 
боротьба пройшла успіш
но. Молодь, яка виступа
ла, довела, що добре під
готовлена фізично і тех
нічно до труднощів літ
нього високогір'я.

І все ж в нашій області 
ще мало уваги приділя
ють цьому виду спорту. 
Можливості для його роз
витку у нас кращі, ніж у 
більшості областей Украї
ни — це і виходи скель на 
берегах Південного Бугу,
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що мають висоту 60—80 
метрів, і нижчі скелі на 
берегах Інгулу та Су.гоклеї*' 
які поблизу Кіровограда 
добре підходять для 
ведення тренувань ске- 
льолазів та альпіністів'. 
Протягом багатьох років 
ці можливості використо
вують лише спартаківські 
секції в Кіровограді та 
Світловодську. У минуло
му році ми досягли ПЄЕ- 
ного успіху: збірна коман
да обласної ради ДСТ 
«Спартак» на чемпіонаті 
України з альпінізму в го(- 
рах Криму виборола шос
те місце.

Між тим, використовую
чи наші природні можли
вості, секції усіх спортто
вариств при допомозі гро
мадських організацій за 
короткий час повинні під? 
готувати збірну команду 
скельолазів найвищого 
класу, яка б гідно пред
ставляла наше місто, що 
носить ім’я видатного пар
тійного та державного 
діяча, а також і відомого 
в минулому альпініста 
С. М. Кірова, 90-річний 
ювілей якого відзначає
ться в цьому місяці.

П. ДЕНИСЕНКО, 
старити науковий спів
робітник Придніпров
ського В І Д ДІ Л с Н II >1 
УФ НДІ праці, заступ
ник голови секції аль
пінізму обласної ради 
ДСТ «Спаргак». } .

і 
м. Кіровоград. т

Фото О. ЄГУРНОВА. (

ФУТБОЛ

І

На канікулах 
не відпочинеш.

Першість України з футбо
лу, результати якої входять 
до заліку республіканської 
спартакіади школярів Мініс
терства освіти УРСР. на від
міну від минулорічних буде 
проведено під час весняних 
канікул. Посилено до цих 
відповідальних змагань готує
ться збірна команда Кірово- 
градіцнпн. В Херсоні вона 
провела дві контрольні това
риські зустрічі з своїми одно
літками. Обидва .матчі про
ходили напружено і закінчи
лися внічию (0:0 і 1:1). 25 бе
резня в Ізмаїлі розпочнуться 
зональні поєднанії, в яких 
крім наших земляків, грати
муть представники Вороши- 
.ювірпдсьі.ої. Херсонської 
Волинської областей.

та

БОРОТЬБА 
КЛАСИЧНА

І

Хто перший!
Під час особнсто-командпої 

першості обласного центру з 
класичної боротьби серед юна
ків на борцівському килимі 
свою мансі ерпість демонстру
вали 70 представників п’яти 
колективів — спортивного клу
бу «Зірка» (два). «Колосу». 

«Трудових резервів» та ДЮСШ 
№ 3 міського відділу народ
ної освіти. Успішно провели 
поєдинки за чемпіонські зван
ня вихованці відділень ДЮСШ 
«Зірка» (тренери майстри 
спорту Микола Бондар і Ми
кола Сушко). Переможцями у 
своїх вагових категоріях ви
йшли Олександр Гавага, Сер
гій Луценко, Сергій Платонов, 
Ігор Томаз, Володимир Кась
янов, Олександр Ковальов. 
Віктор Ру тонок, Сергій Зе- 
лппськіїїї. Анатолій Ясипськиїї, 
Ігор Ауліи, Олександр Чаба
нов. Напруженими були по
єдинки за перше місце у ва
говій категорії понад 87 кіло
грамів. Виший табель дістав
ся Олександру 
«Зірки», другим 
Яровий (ДЮСШ 
тім — Микола
(«Зірка»).

■В командному 
пішими виявились борці 
того колективу «Зірки», дру
гими — їх отиоклубиики, тре
тіми — спортсмени «Трудових 
резервів».

В. ШАБАЛІН.

Ушакову із 
був Михайло 
№ 3). а тре- 

Вдовпчсико

заліку сігль- 
пер-

1
В Кіровоградській ДЮСШ проходять всесоюзні фінальні змагання з спортивної 

гімнастики команд спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл профспілок. 
Нещодавно закінчився перший етап, про який газета вже повідомляла.

Вчора почали боротьбу юнаки.
А ці фото, зроблені під час змагань, знову нагадали про напружену боротьбу 

на спортивних снарядах серед дівчат.

Спортивна гімнастика

Р Наша адреса і те/іеФони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«молодой коммунар» - 
орган Кировоградского обкоме 

Л КОМУ. г. Кировоград.
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Редактор М. УСПАЛЕНКО. .’

ф 1 ОСЬ ПЕРЕМОЖЦІ 
ПА П’ЄДЕСТАЛІ ПОШЛ
ИН.

Фото В. КОВПАКА.

а

ф ВПРАВИ
ДІ - НАЙСЕРЙОЗНІШИЙ 
ЕКЗАМЕН ДЛЯ ГІМНАСТ
КИ.

• І1АПМОЛО Д III II ГІ 
ЧЛЕН КОМАНДИ КІРОВО- 
1РЛДЦ1В ЛЮДА ІВАНОВА 
УВАЖНА. АДЖЕ У СВОЇХ 
СТАРШИХ ПОДРУГ Є ЧО
МУ ПОВЧИТИСЯ.

Фото А. ПЕЧЕНІОКА.

316050 ГСП, Кіровоград 50. еул. Луначарського, 36. 
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