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ПРИБУТТЯ ТОВАРИША 
Л. І. БРЕЖНЄВА В БУХАРЕСТ 
Генеральний секретар ЦК КПРС товаонщ Л. І. Бреж

нєв прибув 22 листопада в Бухарест з дружнім візитом 
на запрошення Генерального секретаря РКП. президента 
СРР товариша Н. Чаушеску.

В аеропорту Бухарест-Огопснь, прикрашеному 
жавннми прапорами Радянського Союзу і СРР, 
трапа літака товариша Л І. Брежнєва тепло вітав
нера'льниіі секретар РКП, президент СРР П. Чаушеску.

Зустріч Генерального секретаря ЦК КПРС вилилася 
в демонстрацію дружби румунського народу до народів 
Радянського Союзу.

Того ж дня відбулася перша розмова Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва з Генеральним сек
ретарем РКП, президентом Соціалістичної Республіки 
Румунії Н. Чаушеску.

У ході розмови товариші Л. І. Брежнєв і Н. Чаушеску 
почали обмін думками з деяких питань, які становлять 
взаємний інтерес.

Зустріч товаришів Л. І. Брежнєва і Н. Чаушеску про
ходила в теплій, товариській атмосфері.

румунського народу до народів

Ціна 2 иоп.
(TA PC).

з комсомоль-

19 листопада цього ро
ку друзі вшановували Те
тяну Ковтун. Саме вона, 
доярка колгоспу імені Мі-

гсго
Ко-
по- 

гур- 
таке

тоді, коли лідер 
колектив. Який

щось 
пам’ятним

плохотнюк, 
Ольги СКИБИЦЬКОЇ та їхніх 
подруг хороший настрій: день 
19 листопада нони відзначили 
високими надоями.

(Н Перша молода чотиритн- 
смчпніїп Кіровоградщиіііі Тетя
на КОВТУН.

19 листопада 
опівдні

Доярки зібралися у чер
воному кутку. Йшла роз-

Людей завжди цікавлять 
складові частини успіху, 
так би мовити, секрети, 
якими еолодіють передо
вики, лідери змагання. А

важче стає 
підшукати, — 

Плохот-

особливо
— увесь 
він?

Дівчата
сько-молодіжної аж надто 
дружні. Працюють на со
вість. Разом не тільки на 
фермі, а й у свята, у ви
хідні. Разом відзначають 
дні народження. Як 
тижня, скажімо, Лідії 
нопацькій. Підбирали 
друзі подарунок, теж 
том. Хотілося 
знайти, щеб 
було...

— Щораз 
подарунок 
усміхається Зоя 
нюк. і те вже с, і те. Та 
що там говорити! У чоти
рьох моїх подруг — лег

кові автомашини. До речі, 
і Тетяна Ковтун з чолові- • 
ком нещодавно «Жигули» 
придбали...

Ввечері, повертаючись 
із роботи, забігають дояр
ки до червоного кутка. 

(Закінчення на 2-й сюр.).

О ОНИ, перші, були зав- 
жди. Та ніколи не бу

ло їм легко.
Хтось із них, у флот

ському бушлаті, першим 
піднявся на штурм Зимо
вого. Нині важко встано
вити ім’я цієї мужньої лю
дини, та вона була. Як був 
отой лейтенант-ко/лісар, 
що у грізному 1941-му 
першим став під ворожим 
вогнем на весь зріст, під
німаючи своїх товаришів в 
атаку, але так і застиг у 
пам'яті людській.

Перші разом з Дзер- 
жинським боролися про
ти ворогів революції, з 
Корчагіним будували вузь
коколійку, з Пашею Анге- 
ліною сідали на трактор. 
Перші організовували кол
госпи, боролися з непись
менністю, разом зі Стаха- 
новим добивалися рекор
дів. Перші підкоряли ці
лину, прокладали дорогу 
в космос... І нехай харак
тер подвигу з часом змі
нюється, та кожен рекорд, 
кожне визначне трудове 
досягнення залишається 
подвигом.

Перша серед 
двох тисяч

ДІВЧАТ
РЕПОРТАЖ 
ЧЕРВОНОГО 
тижня

ЖОВТНЕВА 
ВАХТА 
КОМСОМОЛУ

(Ц У сім’ї Тетяни КОВТУН. 
Ох і важка задача! А що як 
разом над. нею поміркувати? чуріна НовгородкІБСького 

району, стала першою мо
лодою чотиритисячницею 
Кіровоградщини. Одна з 
двох тисяч трудівників, 
котрі на початку року по
чали змагання на приз га
зети «Молодий комунар». 
Усього на кілька днів ра
ніше за Ольгу Козаченко 
з Олександрівського ра
йону переступила вона 
чотиритисячний рубіж по 
надоях. Тетяна стала при
кладом для молодих доя
рок області. її подруги з 
комсомольсько - молодіж
ного Зоя Плохотнюк, Ліда 
Конопацька, Віра Зінченко 
теж мають реальні шанси 
стати чотиритисячімцями. 
Це закономірно. Адже 
успіх Тетяни Ковтун зумов
лений відмінною роботою 
всього колективу, який за 
десять місяців успішно 
справився з річним пла
ном.

мова про плани, зобов’я
зання на рік 1977, рік 
60-річчя Великого Жовтня.

Таня Ковтун:
— Зобов’язуюсь надоїти 

по 4500 кілограмів молока 
еід кожної корови.

Ганна Гринь:
— Вьажаю, для колекти

ву реальним рубіж — 3600 
кілограмів.

Ліда Конопацька, Зоя 
Плохотнюк, Віра Зінченко, 
Віра ПустоЕІйт, порадив
шись, вирішили боротися 
за 3700—3800-кілограмові 
надої.

До 60-річчя Жовтня 
виконати річний план 1977 
року! Така мета молодих 
доярок колгоспу імені Мі- 
чуріна.

«Як вона там, 
сама?..»

НЕ ХОЧУ ЧИ
Виступ А. Олуфрієнка «Зумій заціка* 

пити» («Молодий комунар» за 20 листо
пада) привернув мою увагу тим, що 
секретар бачить причини відходу декого 
з молоді від громадської роботи в недо
робках комсомольського активу. Справ
ді, від секретаря, членів комітету ком
сомолу залежить чимало. Навіть те, як 
н організації ставляться до розподілу 
доручень — формально, байдуже чи за
цікавлено, важить багато.

Часто мені доводиться готувати до 
святкових днів лозунги, плакати, онов- 

стенди. Разом з націям художником 
• лексапдром Босим займаюсь цим із за
доволенням. Бо доручення, котре мені 
дав комітет комсомолу, відповідає моє
му захопленню, виконую його охоче, на-

НЕ МОЖУ?..
ииивля, ВІДВЕРТА РОЗМОВА

віть не задумуючись, що не доручення. 
.Чому ж в інших’не так? Думаю, причин 
тут не так уже й багато. Ось як буває. 
Приходить па підприємство юнак чи 
дівчина. Як і заведено, з ним знайомля
ться члени комітету. Прагнучи залучити 
новачка до громадської роботи, вирішу
ють: нехай поки що дружинником стане, 
почергує, з товаришами, мовляв, швид
ше познайомиться, якщо ділом корисним 
разом з ними буде зайнятий. А новачок 
категорично проти. Ось і конфлікт. Ного 
могло б і не статись, якби комітет не 
формально, а зацікавлено продумав до
ручення новому членові колективу. Ад
же проблема вся може бути лише в то
му, що прибулий — студепт-заочішк і 
що у нього часу просто не вистачає три

чі на тиждень чергувати разом з дру
жинниками. От стіннівку б залюбки 
оформив, так його ж ніхто н$ запитав, 
чим би він хотів зайнятися.

Можливо, я трохи згущую фарби. Та 
це. сподіваюсь,,допоможе краще оцінн
ій згубність байдужості у ставленій до 
людніш.

Скажу відверто: у декого з нас, членів' 
ВЛКСМ, частенько притупляється по
чуття відповідальності. Ось у нашій ор
ганізації, наприклад, усього 35 комсо
мольців. А у.вересні майже 50 карбо
ванців внесків заборгували. Василь Тс- 
люта, Віктор Білошистий, Лідія Яінеп- 
ко — від шести до десяти карбованців. 
Та слід було Лідії Ященко нагадати про 
борг — сплатила. А чому цього не ро
біни без нагадувань? Невже важко. Ні. 
просто людина, мабуть, часто протає 
собі незначні помилки. А не зрештою й 
породжує безвідповідальність.

І Із активність членів спілки, безумов
но, впливає і підтримка їхніх добрих за
думів. Скажімо, створили мн футбольну 

команду. Влаштували кілька зустрічей. 
У гостях і вдома. Та ж на форму, снер- 
тпвппй інвентар кошти потрібні. Хоч і 
не багато, але ні адміністрація, ні гро
мадські організації не пішли нам назу
стріч. Це призвело до зриву кількох зма
гань, а у декого і відбило охоту займа
тися спортом.

Одним словом, причини, що виклика
ють нашу пасивність, нібито і е. Та все 
ж, я переконаний, найбільше залежить 
від нас самих, від усвідомлення нами 
свого обов'язку, від уміння через усе 
життя пронести оте певшопочуття чотнр- 
иадиятпрічпнх. Комсомольські ж акти
вісти повинні лише вміло спрямовувати 
діяльність кожного комсомольця, допо
могти вибрати йому справу до душі, за
цікавити в роботі організації І тоді, як 
підкреслював А Онуфрієлко. не виникне 
питання про сплату членських внесків та 
невиконання доручень

В МУРИНБ.ЦЬ, 
слюсар Новгород ківського район
ного об’єднання «Сільгосптехніка».
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Взяти художню книгу чи 
спеціальну літературу по
читати. Валентина Прохо
рова, бібліотекар, двічі 
на місяць переміняє книги.

Дружба, взаємодопомо
га — основні риси моло
діжного колективу. При
клад? Будь ласка. Того ж 
таки 19 листопада завітав 
на ферму фотограф. Дів
чата заметушилися. Всі ж 
молоді, гарні. Кожній хо
четься залишити якнайкра
щу пам’ять про сьогодніш
ній знаменний день, коли 
в Корбо-Миколаївці під
бивають підсумки річного 
змагання молодих доярок 
Кіровоградщини.

Жартують, перемовляю
ться. Наче соромлячись 
одна одної, потай підфар
бовують брови. Чаклують 
над зачіскою. Не щодня 
випадає нагода сфотогра
фуватись колективом!

Раптом Зоя Плохотнюк 
стурбовано накидає халат 
і поспішає до корівника. 
В її груґіі — отелення. А 
фотограф тим часом роз
ставляє дівчат. Ольга Ски- 
бицька помічає, як відлу
чається Зоя. Про причину 
вона догадується. На об
личчі тривога. Не витри
мує: «Як же вона там 
сама?..» Одягається і по
спішає слідом. За нею — 
ще кілька тваринниць. А 
так усім хотілося сфото
графуватись...

Ніякі людські турботи 
не минають молодих доя
рок. Зою Плохотнюк, на
приклад, над усе непо
коять людська байдужість, 
черствість. Не може вона 
змиритися з цим. Нині з 
подругами
розв'язати своєрідну про
блему. Є з колгоспі авто
бус. Водить його Сашко 
Халявка. Возить уранці до 
школи дітей із сусіднього 
села. Та не здумає заїха
ти до Корбо-Миколаївки, 
прихопити місцевих школя
рів. Йтиме дорогою пер
шокласник у заметіль — 
не зупиниться автобус, не 
візьме. Вже й на засіданні 
батьківського комітету го
ворили про це. Поки що 
не допомогло. Одначе мо
лоді матері не кинули 
справи на піздорозі, звер
нулися до 
госпу.

В успіху 
ка частка ,__ __________
механізаторів. Того ж таки 
19 листопада ще одну

намагається

правління кол-

доярок — ЭЭЛИ- 
праці сільських

„Молодий комунара

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

«малу механізацію» 
думали хлопці. Натягнули 
провід, приладнали відра 
з гумовими шлангами — 
готовий пересувний «душ» 
для тварин.

А якщо треба, слюсар 
Сашко Гринь і дружину 
замінить. Не гірше, ніж у 
Ганни, у нього виходить. 
Коли вона була на плену
мі райкому комсомолу, 
ще більше молока надоїв. 

Отак і живе колектив 
своїми радощами, турбо
тами. Живе дружно, пра
цює сумлінно.

19 листопада 
ввечері

У Тетяни Козтун — гос
ті. Один із них, присівши 
біля дітей, намагається за
в’язати розмову.

— Тебе як звати?
— Серьога! — з почут

тям власної гідності від
повідає дев'ятирічний 
хлопчик.

— А ким будеш, коли 
виростеш?

— Фотографом. Я вже 
пробував сам знімати. По
добається..,

Шестирічна Оленка 
уважно прислухається до 
розмови.

— А ти ким будеш? — 
повертає до неї обличчя 
гість.

— Буду ддяркою! — із 
серйозністю дорослої від
повідає дівча.

XXX

Описано події звичайно
го осіннього дня — 19 
листопада нинішнього ро
ку, коли Тетяна Ковтун 
стала володаркою призу 
газети «Молодий кому
нар» «Першій молодій чо- 
тиритисячниці стартового 
року десятої п’ятирічки». 
Приз залишився у неї на
завжди.

Один день одинадцято
го тижня трудової вахти 
комсомолу області. Поза
ду тиждень, присвячений 
року 1927, десятирічному 
ювілеєві Жовтня. Молоді 
доярки відзначили його 
новим трудовим звершен
ням — надоїли понад ти
сячу кілограмів молока.

І кличуть перших нові, 
незвідані висоти, рубежі 
трудозих звершень. Так 
було. Так є. Так буде.

Ю. ДМИТРЕНКО. 
В. КОВПАК, 

спецкор» «Молодого 
комунара».

Рік 1927. Десятий рік Радян
ської влади. Рік іюяатку су
цільної колективізації, 
зустрічала його наша 
.часть?

* *
З ГАЗЕТ ТОГО ЧАСУ

Робітники «Червоної зірки* 
передали підшефному сел-у 
Оситняжц! дарунок — сіль
ськогосподарські машини. У 
відповідь оситпяжці подару
вали червоно іорівцям прапор 
свого села:

— Нехай цей прапор буде 
міцною запорукою нашої 
змички.

* * *
5 листопада відкрилася ра

діостанція. 0 листопада дано 
перший концерт. 7 листопада 
голова окрішконкому товариш 
Горбань виголосив зі студії 
промову до селянства округе.

* * *
За почином робкорів заводу

*

РІК 1927
Чим 
оС- ТІЛЬКИ ПОДІЯ

«Червона гірка» відкрийся ро
бітничий ун'версіїтет.

-і: -І- -І-
6 листопада урочисто від

крито хлібний завод централь
ного робітничого кооперативу 
«Червоний Жовтень», що ви
пускатиме іа добу 1200 пудів 
випеченої о хліба.

* * *
7 листопада в приміщенні 

педагогічного інституту 
крито трудову школу.

•і- -і- ¥
іїа 1 липня комсомол охоп

лю лап 40,9 процента робітни
ків, 40 процентів селян, 9.9 — 
наймитів, 2 — 
пнків.

* *
Марийський

ЛЮДИНА КРАЇНИ РАД

від-

кустарів-реміс-

*
осередок

25 листопада ЮТ6 року---------
у ЖОВТНЕВИХ колонах 

демонстрантів СвЬ~ 
водська нині і 
кували вихованці т- 
ного училища № 5 — 
вого учбового 
міста над морем. Юнаки 
дівчата, карбуючи крок 
ішли поруч кадрових рої 
бітників.

ЛК.СМУ. З іоініативи комсо
мол .ції» організовано два ко
лективи ТСОЗ, і машинні то
вариства в селах Мар ївці та 
Зеленому. В '«их єднано 
близько 50 селянських дворів, 
ЩО мають загальну площу 
землі 300 десятин. Керують ни
ми теж комсомольці, котрі 
входять до складу рад това
риства.

Осередок також узяв учасіь 
в організації молочарського 
товариства в Мар’ївці, яке 
охоплює 52 двори.

Товариство мав свою моло- 
чарськ) майстерню.

Організовано два піонер
ський іагони — при Мар’їв- 
ській та Юр’ївській трудшко
лах.

* * *
У листопаді 1927 року від

бувся пленум окружкому 
ЛКСМУ. Розглянуто питания 
підвищення ролі комсомоль
ської організації в господар
ському будівництві округу.

антів Св5-.Я|^ 
вперше нр^~

_ ТЄХНІЦ. 
- — но- 
закладу

комсомол - 
ШЕФ 
ЛРОФТЕХОСВІТИ

СУРМАЧ НАДІЇ
а а

ПИЛИПОВІ ШЕИЦІ, ОРГАНІЗАТОРУ 
ПЕРШОЇ АРТІЛІ «СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР».

Через призму років бачу тебе в черво- 
нозоряній будьонівці, відчайдушного, не 
по роках зрілого, з передчасним мережи
вом білого павутиння на скронях. Не
спроста на чоло лягли зморшки. Запали 
у твоє серце ленінські слова про колек
тивне господарство. Народжується в то
бі, Пилипе, колективіст.

Знов і знов точаться розмови поміж 
селянами про комуни, артілі, що появ
ляються в інших селах. «А чим же ми 
гірші?» — міркуєш ти. Гуртуєш навколо 
себе селян. А тут саме Ілодоська зе
мельна громада почала виділяти групові 
земельні наділи. «Візьмемося за колек
тивне господарювання?» — запитуєш 
земляків. Вони вірять тобі. Закладається 
колектив. Ти просиш аби з району при
слали когось на хутір зробити доповідь 
про організацію артілі. В Козакову Бал
ку прибуває районний інструктор Хар
ченко.

Ти береш слово після нього. Важко то
бі, Пилипе. Бачиш злі куркульські очі. 
Але такі як ти тобі повірили.

Дванадцять родин, 77,25 десятин зем
лі і 58 їдців — ото н уся артіль. Та це — 
початок, а починати завжди важко.

Бурхливо струмує життя. Маєте вже 
затверджений статут артілі. Вас визнали 
як колектив.

Бачу, Пилипе, як уперше виводиш ти 
артільців у поле, ваше поле. Вісьмома 
плугами почали оранку. Пізніше ти на
пишеш: «Любо було дивитися, як паша 
артіль енергійно вийшла орати пар вісь
мома плугами одночасно: куркулі насмі
халися: «Оріть, оріть, будуть ці ділянки 
знову столнпінськнми». Ні, не будуть! 
Знав ти це і цю тверду віру товаришам 
своїм у серце вселяв.

А весною? «Виділили під колективний 
засів 18 десятин і 75 сотих. Посіяли су
данку і люцерну»... Яка це радість була 
для тебе і твоїх товаришів, організаторе!

1926 року зміцніла артіль. Радість що 
залишиш на папері на рік пізніше. «15 
серпня ми трактора одержали і гордо 
проїхали селом під самим носом у своїх 
ворогів. Закипіла тоді робота. Швидко 
поорали ми собі і людям. Посіяли озимі, 
однією чистосортною пшеницею зайняли 
28 десятин. Видало нам окружне земель
не управління нагороду — 100 карбован
ців за добрий обробіток пару, а пізніше 
ми одержали премію на конкурсі просап
них. Зовсім повеселішали наші акти-

Монолог сучасника

пісти».
Отак 

тиріччя 
невеличку артіль до початку суцільної 
колективізації.

А були ж такі, що не вірили в колгос
пи, і чулося знову зле, куркульське: 
«Ну-ну, літом робите. А чим же ви зи
мою робитимете?».

Ііе зважаєш. То в одному, то в іншо
му кутку хутора бачать тебе. Радишся, 
де млин ставити будете. Перший колек- 
іивниа млин. А згодом потяглися до 
нього люди довколишніх сіл. Усю зиму 
мололи хліб селянам.

Бачу тебе, колективіста, в році 
1927-му. Гордого, змужнілого, сурмача 
надії, впевненого в майбутньому.

Глянь у сьогодення, Пилипе.
На зміну артілям, таким, як була ор

ганізована тобою «Сільський господар», 
прийшли могутні спеціалізовані госпо
дарства. В кожному — десятки тракто
рів, безліч іншої сільськогосподарської 
техніки, про котру ти не смів навіть 
мріяти. Колгоспи і радгоспи володіють 
тисячами гектарів орної землі.

Як би я хотів зустрітися з тобою, Пи
липе! Розповісти тобі про нашу радян
ську дійсність, вимріяну тобою, але таку 
далеку від тебе в тому 1927-му.

Ти не марно боровся, Пилипе. І в кож
ній добрій справі, кожному успіху лю
дини Країни Рад — хай буде то трудо
вий подвиг механізатора, видатне досяг
нення вченого чи героїзм космонавта — 
твій вклад — першого організатора, ко
лективіста, сурмача надій.

Схиляюсь перед пам’яттю твоєю, перед 
пам’яттю тисяч таких, як ти, Пилипе 
Шейка. Низько схиляюсь. Бо ти — пер
шотворень історії. Нашої історії. Історії 
першого у світі соціалістичного колек
тивного господарства. Бо ти — один із 
першопроходців. А бути ним не тільки 
почесно, а й важко.

Спасибі тобі, що та жив на землі, 
якою ступаю сьогодні я, комсомолець 
років сімдесятих.

Ми будемо гідні твоєї слави, продов
жимо справу, котру започаткував ти. Бо 
ж революція не закінчується. Вона вічна. 
Як правда Леніна.

М. БОГАТИРЧУК, 
комсомолець, шофер колгоспу імені 
Кутузова Новоукпаїнського району.

ти, Пилипе Шейка, зустрів деся- 
Жовтня. Такою привів ти свою

і

ВМІЮТЬ 
ПРАЦЮВАТИ, 

ЛЮБЛЯТЬ 
УЧИТИСЯ

їх 25С, юнакіз і дівчат 
що через рік—два (залеж
но від вибраної спеціаль
ності) прийдуть на заво
ди, стануть токарями, фре. 
зерувальниками, слюсаря, 
ми. і есе життя пам'ятати, 
муть — робітничої май
стерності вони навчалися 
в стінах Світлозодського 
технічного училища № 5. 
і в училищі, лезно, лам я- 
татимуть їх. Бо бони _
перші.

Які еони? Роботящі. Не
щодавно повернулися з 
колгоспів та радгоспів ра
йону, де допомагали тру
дівникам села збирати 
пізні культури. Слідом за 
ними пішли листи.

«.. Правління, партком, проф
ком і комсомольська організа
ція колгоспу імені Жданова 
відзначають добру роботу уч
нів дев’ятої групи іехні‘;пога_ 
училища Л 5. Особливо ііід- 
значилися Володимир Сіомаоа- 
ськин, Віктор Сердюк, Олек
сій М а у ріп, Віктор Сем’яи та 
.інші юнаки і дівчата, які пра
цювали під керівний том стар
шого маґісгра /Анатолія Ми
хайловича Лічугіпа. Оголо
шуємо їм щиру подяку за 
вчасну допомогу...»

Такі ж листи прийшли 
на адресу другої, третьої 
та п я тої груп, які труди
лися в колгоспах імені 
Куйбишеза та імені Ча- 
паєва.

А ще вміють і люблять 
вони вчитися. Перший урок 
у першому навчальному 
році в училищі, як і всю
ди, був Ленінський. І на
зивався він так: «Якість 
навчання сьогодні — ви
сока ефективність у робо
ті завтра». Розуміють юні: 
багато що залежить від 
того, як навчатимуться во
ни в стінах цього закладу, 
як готуватимуть себе до 
самостійної роботи. І то
му вчаться. Дев'ять на
вчальних груп змагаються 
за звання кращої. Не 
просто стати переможцем 
у соціалістичному змаган
ні. Адже кращій групі бу
де приезоєно звання «Ре
зерв бригад комуністичної 
праці». Ті, хто з майбут
ньому працюватиме по- 
комуністичному, повинні й 
тепер бути такими — пер
шими в навчанні, труді, 
громадсько корисній ро
боті, бути вимогливими до 
себе і товаришів, уміти 
допомогти з потрібну хви
лину. Сьогодні попереду— 
учні першої, третьої та 
п’ятої груп.

Є така приказка: не від
разу Москва будувалася, 
У Світловодського техніч
ного училища № 5 
іще чимало проблем. Ком
плекс на 720 чоловік, куди 
ввійдуть навчальний кор
пус, майстерні, гуртожи
ток, ще тільки намічено 
спорудити. А поки що ко
лектив відчуває деякі 
труднощі з технічним ус
таткуванням майстерень, з 
приміщеннями для житла. 
Тут він потребує допомо
ги від шефів, комсомоль
ців міста. Але є впевне
ність: у стінах нового учи
лища готують справжніх 
робітників з міцними тео
ретичними знаннями та 
практичними навиками, за
коханих у свою професію, 
відданих робітничому кла
сові.

М. ВЕНІККОВСЬКИЙ^ 
член корпункту «Мо
лодого комунара».

м. Сзітловодськ.
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1 ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

ТОДІ, В СОРОК ПЕРШОМУ

одну танкову роту з 
матеріальною частн- 
бропемашин, чотири 

гармати, створило 
з одинаків, що йшли 
•ЛО до складу гарні-

1 коли з’явилися фашисти, 
застава вистояла, а потім оче
ретами вирвалася з-під обстрі
лу, організовано останньою віді
йшла на лівий берег. І ось остан
ній офіційний документ — під
писаний начальником політич
ного управління військ НКВС 
СРСР дивізійним комісаром 
Мироненком зведення від 9 ве
ресня 1941 року про бойову ді
яльність Ізмаїльського прикор
донного загону по обороні міс
та Кіровограда в серпні сорок 
першого року.

«Перед зайняттям Кіровограда 
гарнізон міста складався з Ізмаїль
ського прикордонного загону...

З метою посилення гарнізону ко
мандування затримало прямуючу з 
фронту в тнл --------
несправною 
пою, взвод 
протитанкові 
зведену роту _______ ____
в тил, включило до складу гарні
зону зенітний дивізіон, бо Кірово
град зовсім не мав зенітних засо
бів...

Силами загону організували ева
куацію матеріальних цінносте», 
коштів банку. Товари і продукти, 
яких не можна було евакуювати, 
роздали місцевому населенню, під
готували до висадження в повітря 
залізничний міст і підприємства 
міста.

В обороні міста особовий склад 
загону показав себе витриманим, 
стійким. Незважаючи на малу кіль
кість бійців гарнізону і посилений 
артилерійський га мінометний во
гонь, не було жодного випадку роз
пачу, безладної стрілянини чи втечі 
з поля бою.

Прикордонники на вогонь ворога 
відповідали вогнем і винятковою 
витримкою. В результаті боїв під 
Кіровоградом ворог утратив 50" 
солдатів і офіцерів, 7 танків, 10 ап-

(ЗаКінчення.
Поч. в №№ 137, 138, 139).

томашин і 15 мотоциклів...».
- Бої за Кіровоград були сер
йозним випробуванням для 
прикордонників. І вони його 
витримали. А далі — знову бої.

Бої, бої, бої... Під Кринич
ками і під П’ятихатками. Під 
Дніпропетровськом і під Хар
ковом. Усі, хто • вцілів у тих 
боях, хто вирвався з ворожого 
оточення, бились потім у Ста- 
лінграді. Сталінградська бит
ва — перелом війни. Фашистів 
і до цього добре били, а 
погнали. І разом з усіма 
ськами рушив на

тут 
вій- 

захід 79-й 
прикордонний полк, охороняю
чи тили Сталіиградського, Пів
денного, 4-го Українського 
фронтів. З боями він дійшов 
до західного кордону. Багато 
його воїнів брали участь у пе
реможному штурмі Берліна.

IV.
Як же склалася подальша 

доля учасників оборони нашого 
міста?

...25 травня 1942 року біля 
хутора Лозовеньок під Харко
вом загін разом з частинами 
27-ї дивізії попав в оточення. 
Фашисти були впевнені, що 
жоден радянський солдат не 
вийде живим з цього котла. 
Але на^ранок 26 травня загін, 
винищуючи ворога, просунувся 
вперед на сім кілометрів і ви
йшов до хутора Садків. Увесь 
день вели розвідку боєм, а вно
чі було сформовано групу з 
бійців 1-го батальйону і штаб
них підрозділів.

))МОЛОДЯЙ комуняр“

С Л

Командиром групи призначи
ли капітана Скляра, коміса
ром — політкерівннка Лісуна. 
Прорив другої групи очолили 
Грачов і Прибилов.

О 2-й годині ночі прикордон
ники пішли на прорив, щоб за
безпечити вихід загону з ото
чення. В перші ж хвилини бою 
загинув капітан Скляр, а о 3-й 
годині ночі, незадовго до вихо
ду з оточення, від смертельно
го поранення в голову загинув 
підполковник Сав.ч Гнатовнч 
Грачов. Під час атаки прикор
донників військкомові загону 
старшому батальйонному комі
сарові Івану Даниловичу При 
Силову черга гітлерівського ав
томатника роздробила обидві 

ноги. При спробах винести ко
мандира і комісара з поля бою 
загинуло кілька сміливців, та 
загін продовжував битися.

Святиню частник — бойовий 
Червоний прапор — зняли з 
древка і під безперервним об
стрілом 27 травня винесли з 
оточення та переправили через 
Північний Донець начальник 
продовольчої служби загону 
технік-ііггендант першого рангу 
Микола Заворухін, політкерів- 
ник Володів і єфрейтор Ссргі- 
єнко. За цей подвиг Заворухі- 
иа нагородили орденом Черво
ної Зірки, а його бойових дру
зів — медалями «За відвагу».

...У багатьох бонх брала участі, 
зарахована військовою медсестрою 
4-ї комендатури 79-го прикордон
ного загону кіровоградська комсо
молка Тамара Пилипівна Аксьонкі- 
иа. Лід Кіровоградом двічі ходила 
з розвідниками в гнл ворога, і по
ранені розвідники вчасно діставали 
медичну допомогу. Під Криничками 
винесла з поля бою в укриття деся
тьох тяжкопоранених прикордонни
ків. а коли під час атаки гітлерів
ців загинув командир підрозділу і 
настала критична хвилина, вона 
схопила автомат загиблого коман
дира і з криком хУраї За мною'» 
підпила бійців у контратаку.

Під час бою біля П’ятпхаток між 
нашими іі ворожими позиціями бу
ло підбито радянський танк. Німці 
пели по ньому нніцівнпГі погонь. 
Машина горіла Тамара, рискуючи 
життям, схопила гвинтівку і кину
лась до палаючою танка. Вихо
пивши звідти стікаючою кров’ю 
командира, вона ’.валила бою на 
плечі і винесла в тил.

У жовтні 1941 року за муж
ність і відвагу Аксьонкіну 
представили до нагородженні' 
медаллю «За бойові заслуги», 
але командуючий 6-ю армією 
генерал-майор (пізніше — Мар
шал Радянського Союзу Сою
зу) Родіол Якович Малинов- 
ський, прочитавши опис подви
гів медсестри, у графі «Достой
на нагородження» замісіь ме
далі власноручно написав, 
«орденом Червоною Прапора».

У лютому 1942 року Тамару

в Ді
жі їла

біпв

-------------З сшор.--------  
ирийпя.'іп кандидатом у члени 
ВКІІ(б), а в травні вона зі 
штурмовою групою пішла на 
прорив з оточення і загинула в 
бою разом з багатьма іншими 
прикордонниками. Іменем Та
мари Аксьоіікіної названо ву
лицю на ІІовоолексіївці 
ровограді, де до війни 
комсомолка.

...Через погонь багатьох __
пройшов іюліткерівник Олексій Лі- 
сун. За себе і іа загиблих товари
шів йому пощастило весні погонь 
но столиці фашистської Німеччи
ни — Берліну. Тепер він жппе п 
місті Душанбе. Колишній началь
ник штабу 97-го загону Гнат Сте
панович Афанасьев у складі 2-ї 
гвардійської армії брав участь у 
прориві Турецького валу, у іініко- 
лсіпіі від фашистів Євпаторії, Се
вастополі, в штурм? Кенігсберга. 
Тепер він — гвардії підполковник у 
відставці живе в .Москві.

Після .звільнення в запаб поселив
ся і жив у Ярославлі полковник 
Іван Никифорович Бурмистров. 1962 
року він номер.

У Харкові живе всісран 7!У-го за
гону підполковник у відставці Д. А. 
Хох.тов у Часів Ярі Донецької об
ласті — колишні воїни М. В. Іва- 
ііенко га І. С.'БрижіпічеііКО, в Мол
давії — колишній начальник штабу 
однієї з комендатур М. Є. Варен
ников і прикордонник А. і. Чорний, 
у Вітебській області — кулеметники 
маневрової групи 1. С. Синего тя 
II. Є. Кулешов

XXX
ЦЕ і вся розповідь про три 
дні серпня суворого‘Сорок 

першого року. Про ірії дні з 
історії обласного центру і про 
і их, хто грудьми став проти 
ворога, — хто віддав у дні Ве
ликої Вітчизняної війни своє 
життя за Батьківщину, за пере
могу. Хай ця розповідь буде 
даниною їхній світлій пам’яті. 

Пам’ять про героїв погрібна 
жнвнм. 1 особливо тим, двадця
тирічним, кому довірено ' сьо
годні охороняти спокій і працю 
радянських людей.

В. ЧАБАНЕНКО, 
інженер.

м. Кіровоград.
На фото: М. І. ЗАВОРУХІН.

Л-

Г
іПІ О РЕДАКЦІЇ надійшов тривожний 

“ лист матері про виховання сина.

Мати — на роздоріжжі. Що робити? Як 
урятувати сина від морального падіння? 

І Що повинна зробити школа, а що — во
на сама? Люди добрі, плаче її серце, 
допоможіть...

Лист схвилював громадськість, і чита
чі заговорили до матері щирими, прав
дивими словами.

І
 Ми уявляємо собі, з яким нетерпінням 

мати чекає кожного наступного номера 
газети. Виправдаємо ж, друзі, її надії і 
сподівання, хоча й важко давати пора
ди, не знаючи тих конкретних обставин

і ситуацій, що склалися в її сім’ї, а та
кож причин втрати контактів зі школою 

І та громадськістю.
...Того дня, як завжди, Олена Несто* 

рівна, вихователька групи подовженого 
дня (четвертин клас), прийшла до своїх 
вихованців на останній урок. І перше, що 
вона помітила, — у Саші X. сумні-сумні 

І очі. Він слухав учительку географії, але 
нічого не чув. І подумалось їй, що в 
сім’ї Саші знову неспокійно. Пізніше ви
явилося, що так воно й було. Вихова
телька тверде^ вирішила приступити до 
здійснення наміченої програми. Мусить 
же вона довести батькозі, що Сашко 

І добре вчитиметься навіть за несприятли
вих умов у сім’ї, навіть, коли батько, 
вдаючись до «зеленого змія», порушує її 
спокій!

І Олена ІІесторівна відводила певний 
І час для роботи із Сашком у такій послі

довності: читання знайомого тексту з 
добором малюнків за змістом прочита
ного; читання незнайомого тексту із са
мостійним виконанням малюнків за 
змістом прочитаного (спочатку вихова
телька сама малювалз, потім — рукою 

І Саші, потім Сашко почав малювати са
мостійно); читання віршованого тексту 
перед класом і похвала вчительки за по
мітні успіхи (звернімо увагу: вчителька 
порівнює успіхи учня відносно його са
мого, тобто яким Саша став сьогодні по
рівняно з тим, яким вія був учора); чи- I гания знайомого і незнайомого.текстів і 
похвала в присутності батьків; суботні 
читання казок та оповідань у сім’ї від
повідно до рекомендації виховательки; 
створення сімейної бібліотеки з участю 
Саші і його батьків. - 

І Намічену програму індивідуальної ро
боти із Сашею X. вихователька здійсни
ла протягом 1973—1974 назчального 
року.

Паралельно вона працювала і з бать
ком Саші.

На цьому закінчився (умовно, звичай* 
I по) перший етап педагогіки — іядиві- 
I дуальної роботи виховательки із Сашею. 
І Потім почався наступний. Справа в то- 
I му, що вихователька розбудила у Саші

її

Дискусійний клуб «МК» 
Діти ваші — чий клопіт?

Виступом відомого вихователя, ди
ректора Богданівської середньої 
школи імені В. І. Леніна, Героя Со
ціалістичної Праці, заслуженого вчи
теля УРСР, кандидата педагогічних 
наук І. Г. Ткаченка ми закінчуємо дис
кусію, викликану листом «На роздо
ріжжі...» («Молодий комунар» за 12 
жовтня).

РОЗУМ
інтерес не тільки до читання, а й до від
биття в малюнках змісту прочитаного. І 
коли вже хлопчик навчався у п’ятому 
клас?, вона ознайомила його з творчими 
роботами учнів, які пройшли школі’ 
прикладного мистецтва в учителя Бори
са Івановича Спромятникова.

Задум виховательки виявився вдалим: 
Саша з особливим інтересом дивився ро
боти учнів, котрих він зназ особисто. 
Його схвилювала «Чапаєвська тачанка» 
Володі Марчеика, викликали у нього 
роздуми композиції «Серце Данко» Лю
би Гончар та «Олександр Матросов» 
Миколи Савицького, а шкатулку «Друж
ба» Наталі Чорної він розглядав довго- 
довго.

І коли ця своєрідна екскурсія закінчи
лась біля роботи Слави Миколаєнка 
«Хай завжди буде сонце», Борис Івано
вич, переконавшись, що Саша психоло
гічно готовий до того, щоб спробувати 
свої сили, запропонував йому «на хви
линку» присісти до робочого стола, взя
ти в руки деякі інструмент:! і зобразити 
колосок пшениці. Саша навіть не помі
тив, як почав працювати. Коли перший 
варіант був готовий, Борис Іванович 
сказав: «У тебе, Сашо, золоті руки!». Л 
не помилився.

За два роки, навчаючись у V—VI кла
сах, Саша X. оволодів п’ятьма видами 
прикладного мистецтва: інтарсією, різь
бою і випилюванням по дереву, мозаї* 
кою соломкою, граверним мистецтвом. 
Тепер він — незмінний учасник щоріч
ної традиційної мистецько-художньої ви
ставки в школі..

М
И СВІДОМО навели один із прикла
дів, характерних для стилю роботі? 

виховаїеліз нашої школи, — серцем і 
розумом дійти до кожного ■ вихованця, 
допомогти йому знайти себе і розкрити 

повністю свої фізичні, моральні, інтелек
туальні сили в певному виді праці, ска
зати про нього добре слово в школі, 
сім'ї і серед громадськості, активізувати 
сім’ю, створити в ній сприятливий клі
мат для повноти духовного житія, до
помогти дітям та батькам пережити ра
дість колективної праці і морального за
доволення від здобу і их напруженою 
працею успіхів кожного.

З листа матері ми не побачили, що 
школа активно діяла у справі виховання 
іі сина, а можливо, ня дія була такою, 
яка не дала практичних результатів. І то
ді вирішено було рекомендувати матері 
іншу школу.

1 СЕРДЕ
Приходять сумні думки: невже колек

тив учителів може видати «візу» на свою 
педагогічну неповноцінність? А як же 
мати, в чому суть і зміст її виховних 
впливів на сина?

Ось послухайте, мати, про що розпо
відали батьки наших вихованців па ос
танніх батьківських зборах.

— Я вчу своїх дочок, — сказала кол
госпниця Марія Т., — безкорисливої 
дружби, щоб вони завжди шукали і зна
ходили причину поділитися з подругами 
яблуком, цукерками, подарувати книгу 
чи сувенір, виготовлений власними рука
ми. Чому я так роблю? Цього мене на
вчила моя мама. її мудрість я запам’я
тала на все життя. Ось мамина наука: 
одного разу восени, коли я вчилася в 
четвертому класі, ми з сусідкою Олею 
попали під холодний дош і кинулись біг
цем до нашої хати. Змоклі,- але веселі 
забігли в дім. Мама переодягла пас, на
поїла теплим молоком, а проводжаючи 
Олю з хати, одягла її в моє нове пальто. 
Для мене це було так несподівано, що я 
розгубилася і почала плдкатн... Мама 
підійшла й лагідно промовила: «Не плач, 
доню, ми тобі купимо нове пальто, а 
хто ж Олі купить? Вона ж сирота...» Ось 
так благословила мене мама в життя — 
поділися з сиротою найдорожчою для 

станеш тебе річчю, від цього ти сама 
духовно багатшою.

— У нашій сім’ї, — розповів 
Микола Іванович, — е одна

столяр 
НР. трудова 

традиція: кожної суботи ми робимо ге
неральне прибирання своєї квартири, ко
жен член сім’ї (я, дружина і дві дочки) 
мають свій «квадратний метр» для при
бирання. А коли закінчимо, то робимо 
взаємну перевірку па «знак якості».

З листа матері до редакції ми, читачі, 
не бачимо, які уроки життєвої моралі

дістають її сини в сім’ї і чи є в сім’ї І 
трудові традиції, які, як відомо, станов- І 
лить основу здорових моральних стосун
ків дітей і їхніх батьків. _

Молодшому синові, котрий викликає І 
тривогу у матері, пішов одинадцятий рік. І 
Це означає, що він вступив у перший І 
період підліткового віку. Чи враховують І 
цю обставину мати і школа?

А підлітковий вік багатий своїм «під
водним камінням». Як твердить В. О. І 
Сухо.млннський у своїй книзі «Народ- І 
ження громадянина», саме в' підлітковий І 
вік наші вихованці від світу речей пере- І 
ходять у світ ідей, вони прагнуть пізнати | 
себе, своїх товаришів, визначити своє 
місце в колективі, охоче беруться за най- ■ 

-ЮНИМІ
складніші завдання (в їхній уяві — без
ліч проблем, причому найблагородиі- 
ших), хоча не мають іше достатнього за
пасу фізичних, моральних та інтелекту
альних сил, щоб їх успішно розв’язати 
практично і пережити радість перших 
справжніх відкриттів.

Нам хочеться вірити, що школа і мати 
знайдуть спільну мову в ім’я сива-Лю- 
дини. В цьому їм допоможуть і мудрі 
книги з питань виховання, і мудрість ко
лективного досвіду. І почнуть вони з ма
лого, але вагомого:

— одинадцятирічний син напише одне 
речення про свою Батьківщину, розв’я 
же найпростішу задачу, принесе в шко 
лу книгу, яку він гірочигав, і прочитає 
те місце, яке його схвилювало,, а. йому 
скажуть: «Це ти .зробцв сьогодні, а 
завтра ти зробиш більше, бо треба йти 
в йогу з товаришами, класом, школою, 
суспільством»;

— виключать зі свого вжитку ті слова 
що принижують його гідність, а па їхнє 
місце поставлять слова, які допоможуть 
йому повірити у свої сили — моральній 
розумові, повірити, що, нарешті, дорослі 
його зрозуміли і не будуть (1) вимагати 
від нього стати таким, щоб зручно і спо
кійно їм жилося, а, навпаки, будуть по- 
справжньому переживати і його успіхи, 
і його невдачі.

Будемо ж пам’ятати, що кожна дити
на — це Людина з великої літери, якою 
починається книга життя

І. ТКАЧЕНКО. 
директор Богданівської середньої 
школи імені В. І. Леніна, Герой 
Соціалістичної Прані, заслужений 
учитель УРСР, кандидат педаго
гічних наук.

Зиам’янськпн район
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Буває так: фізкультурні 
працівники, звертаючи 
увагу на відстаючі колек
тиви, менше бувають у 
кращих. Там, мовляв, і так 
усе добре — нічого конт
ролювати таких, там люди 
відповідальні, самі справ
ляються. Але ж і у пере
довиків є свої проблеми. 
Розв'язати їх так само не
легко, як і у відстаючих. 
І нерідко вчорашній чем-’ 
піон відходить у число 
крайніх. Якщо ж постійно 
підтримувати правофлан
гових, допомагати пропа
гувати їхній досвід, «пере
лому» не буде. Бо там, у 
тих, на кого ми надіємо
ся, знають: їм довіряють, 
на них рівняються інші.

Наприклад, колектив 
фізкультури Користівської 
середньої школи. Ми знає
мо, що про розвиток 
спортивно-масовсї робо
ти тут дбають і директор 
І. А. Чалапко, і вчитель 
фізкультури П. І. Якунін, 
комсомольські активісти, 
весь педколєктив. Тож у 
перші місяці стартів за 
нормативами нового комп
лексу ГПО користівці бу
ли в числі тих, хто потур
бувався і про масовість, і 

.про якість підготовки 
,'' значківців.

.Але зробити ще шир
ший крок уперед заважа- 

\ ла відсутність зразкових 
спортивних споруд. 1 тоді 
ми звернулися до шефів, 
робітників Користівського 
відділення «Сільгосптех
ніки», щоб вони допомог
ли школі. Невдовзі тут 
появилися стрілецький

тир, навчальні класи і ка
бінети, на будівництво та 
обладнання яких було ви
трачено пснад 35 тисяч 
карбованців. Разом із ше- 

'фами на будівельні май
данчики вийшли вчителі, 
батьки, комсомольські і 
фізкультурні активісти, 
старшокласники. Облад
нали футбольне поле, лег
коатлетичний і гімнастич
ний комплекси, сектори 
для баскетболістів, волей-

О СПОРТ

Змагання на призи ге- 
роїв-земляків, легкоатле
тичний крос «Золота 
осінь», спортивні поєдинки 
«Салют Перемоги» були 
своєрідною складовою 
частиною пропаганди фіз
культури і спорту серед 
шкільної молоді.

Традиційними стали в 
школі вечори спортивної 
слави. На них іде розмо
ва про досягнення радян
ських спортсменів на чем

ГПО НА МАРШІ

ВСЕ ПЛЮС І
ЕНТУЗІАЗМ І

болістів, гандболістів. Те
пер можна було планува
ти ще більш масові зма
гання. І найцікавішими бу
ли поєдинки з багатобор
ства ГПО, «Старти надій». 
Визначилися найсильніші 
в кожному класі. А потім 
загальношнільні змагання.

Петро Іванович Якунін 
щоразу відзначав своїх 
громадських фізоргів — 
Сергія Кушніренка, Івана 
Лисака, Аллу Коваленко. 
Це вони були першими 
його помічниками в орга
нізації спортивно-масової 
роботи. Як кращі спорт
смени, вони допомагали 
тим, кому було важко 
виконати нормативи ГПО.

піонатах світу,, на Олімпій 
ських іграх. Тут же вша
новують і кращих спорт
сменів школи.

Тільки в цьому навчаль
ному році з 208 фізкуль
турників школи 138 стали 
значківцями, 98 розрядни
ками. Десятикласник Вя
чеслав Цехоцький — чем
піон школи зі стрибків у 
довжину, штовхання ядра, 
семикласник Валерій Ра- 
хубовський — багаторазо
вий чемпіон з багатобор
ства ГПО. Ось результати 
десятикласника Вячесла
ва Зеленського: 100-мет- 
рову дистанцію він долає 
за 12,1 секунди, кіломет
рову — за 3 хвилини 2се-

кунди. Цей комсомолець 
виконав норматив третьо
го спортивного розряду, 
став чемпіоном району. А 
його товариш по команді 
Валерій Гладушко був 
найсильніший на районних 
та обласних змаганнях з 
плавання. А коли майстер
ністю мірялися допризов
ники району, він теж був 
першим — 22 рази підтяг
нувся на перекладині.

У школі фінішувала 
спартакіада, присвячена 
59-м роковинам Великого 
Жовтня. На старти ви
йшли 186 учнів. Знову то
чилися поєдинки з багато
борства ГПО, змагалися 
волейболісти, баскетболіс
ти, тенісисти, футболісти. 
В ході спартакіади спор
тивні секції поповнилися 
здібними фізкультурника
ми. І тепер є ще міцніший 
фундамент для зростання 
майстерності спортсменів. 
Головний девіз у школя
рів: «Кожен комсомолець, 
кожен учень, стань знач
ківцем ГПО, спортсменом- 
рсзрядникомі».

Ось чому цей колектив 
фізкультури ми ставимо 
за приклад іншим.

В. КРАСНИКОВ, . 
голова Олександрій
ського районного спорт- 
комітету.

Нещодавно в 
гостярі у кіропо- 
градців побував 
відомий актор Во
лодимир Кореигн.7 
Глядачі пам’ята
ють його дебют У 
кінофільмі «Лю
дина — амфібія» 
(тричі відзначе
ний па міжна
родних фестива
лях. вій демон
струвався в 96 
країнах світу).

Відтоді актор 
створив яскраві 
образи в бага
тьох спектаклях 
Московського дра
матичного театру 
імені К. С. Ста- 
нісл авського і в 
таких картинах 
як «Діти Дон-Кі- 
хота», «Багато 
галасу даремно», 
«Визволення».

Перед прем’є
рою фільму «Пе
реможець» у кі
нотеатрі «Комсо
молець», в якому 
артист .зайнятий 
в одній з голов
них ролей. В. Ко
ренев зустрівся з 
глядачами. (Па 
фото).

Володимир Ко
ренев побував та
кож у Знам’янці 
та Олександрії.

Фото
Н. КОВПАКА.

«НАС БУЛО ВЖЕ 2000»

Л. ГУСЬ.

Фото Л. РІЗННЧЕНКА.

В”РЯВИ з обручем виконує

ФАКУЛЬТЕТ Ф13ВИХОВАННЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ПЕДІНСТИТУТУ ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА 
ВІДЗНАЧИВ СВОЄ ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ

ГІМ-

Наталці Тереіценкл минуло вісім років, 
аолм по неї зверне в увагу Едуард Йоси
пович Иечай. У нього, тренера дитячо- 
юнацької спортивної школи спортклубу 
«Зірка», було немало здібних дівчаток. 
Але Наталка краще зя інших уловлюва
ла й осмислювала няйтоніні нюанси еле
ментів спортивної гімнастики. Тренер 
«прогнозував» їй великі перспективи.

і коли кілька років тому Едуардопі 
Йосиповичу запропонували роботу в Ма
гаданській області, він перед від'їздом з 
Кіровограда сказав Наталці:

— Впевнений, що з себе вийде
мастка високого класу. Було б добре, як
би ми пранмівя.ти разом.

Як же треба любити гімнастику, віри
ти у свої» наставника, щоб погодитись 
на таке їй, учениці третього класу! На
талка разом з батьками поіоднлнсь і не
забаром стали жителями селища Усть- 
Омчуі на Далекому Сході.

Вихователь і вихованка не помилилися 
одне в одному. Талановитий тренер «від
крив» справді талановиту гімнастку. Торік 
семикласниця Наталка Терещенко стала 
переможницею молодіжної першості краї
ни за програмою кандидатів у майстри 
спорту. А у вересні нинішнього року ми 
бачили Наталку та її тренера в Кірово
граді. де проходив рознграш Кубка краї
ни зі спортивної гімнастики серед молоті.

Ці змагання були оглядом олімпійських 
надій тому на них приїхали знамениті 
гімнасти чемпіони світу іі Олімпійських 
ігор, заслужені майстри спорту Юрій Ти
тов. Лариса Латнніна Поліпа Астахова. 
Лідія Іванова фахівці зі спортивної гім
настики Наталка Терещенко, виступаючи 
перед ними за програмою майстрів спор
ту. показала найскладніші елементи і 
композиції А коли змагання закінчили
ся, з рук Лариси Латнніиої вона одер
жала нагороду за друге місце в гімнас
тичному багатоборстві Нашу юну зем
лячку зарахувало кандидатом у збірну 
команду країни, що виступатиме ьа 
Олімпіаді І9$С року в Москві.

Нагадали ми про це у зв’язку з двад
цятиріччям факультету фізичного вихо
вання Кіровоградського педагогічного ін
ституту імені О С. Пушкіна, випускни
ком якою «■ Гдуарт Йосипович Він н» 
зміг побувати на святі, шо відбулося з 
цього приводу в Кіровограді. — готує 
Наталку яо міжнародних змагань. Але 
на зустріч з щінішпіми студентами, з 
викладачами прибуло багато з тих двох 
тисяч випускників 
них кінцях країни.

Скільки цікавих 
« Першовідкривачі» 
ють. коли вовн мали лише баскетбольний 
’ял. наполовину менший від стандартно
го, невеликий гімнастичний зал. примі-

її!о працюють у Pil-

зустрічей. спогалів! 
факультету пам’ніа-

і^ Наша адреса і телеФо
376050. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луизчарськогс, 36. 
Телефони: відповідального сеиретаря та відділу 
комсомольського жипя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

ЕК 15655 Індекс 61197, Формат А-3,

УВАГА/
КОНКУРС ПРОДОВЖЕНО!

7 жовтня цього року «Молодий комунар» надруку
вав умови Відкритого конкурсу молодих архітекторів 
та будівельників м. Кіровограда на ескізний проект 
оформлення скверу імені Ленінською комсомолу, на
бережної річки Інгулу в районі торговельного центру, 
а також куточків відпочинку. Останнім днем подачі 
проектів було визначене 20 листопада.

На прохання багатьох учасників, строк конкурсу 
продовжено до 15 грудня нинішнього року. Після 
цього дня конкурсних робіт оргкомітет не прийма
тиме.

Оргкомітет.

тивннй стадіон. А те
пер у новому корпу
сі зраткопий ігровий 
зал для баскетболу, 
волейболу' і ручно
го м’яча, зал музич

ного ритмічного виховання за художньої 
гімнастики, зал загальпофі пічної підго
товки, великий зал спортивної гімнасти
ки. Збільшилась кількість лабораторій 
та кабінетів, обладнаних сучасним устат
куванням.

А поруч нового корпусу розкинувся су
часний відкритий спортивний комплекс: 
стадіон а футбольним полем, гумоьо-б|- 
туміїою бііовою доріжкою та легкоатле
тичними секторами баскетбольний і ганд
больний майданчики. Щороку студеній 
проподягь літо в ііавча.тьііо-трснувальпо- 
му таборі, обіалпаному в районі місько
го пляжу на Новбмиколаїяці.

Багато ветеранів тиснули руки першим 
викладачам факультету: нині деканові 
В. Я Ушакову, завідуючому кафедрою 
М. 0 Гасмапу, О. Г. Циганенку. М. К. 
Рабогпоііій узнали, то в складі педаго
гічного колективу — 18 колишніх студен
тів. докіор медичних наук, шість канди
датів наук і доцентів.

Найважливішим підсумком лпатіїяти- 
річиого існування факультету с його вне
сок у якісні зміни спеціалістів фізичного 
виховання. Якиїо під час його відкриття 
в школах області було лише до тридцяти 
вчителів 1 вищою спеціальною освітою. ГО 
нині вони є майже в усіх загальноосвіт
ніх школах Кіровограда, в багатьох шко
лах обласіі.

Понад сто майстрів і кандидатів у май
стри спорту підготовлено я стінах Фа
культету )■ нині серед студентів чимало 
володарів вищого ’ спортивного титулу. 
Не — Л'ол.мпла Пашук. -Тариса Гусь, 
Надія Руденко. Тамара Фролова. Олек
сандр Ргдозубон. Ольга Фешук. відмін
ники навчання Тетяна Осадчепко. Олек
сандр» ї’олоха та інші. С-аме вони ста
новлять ядро Факультетських команд, 
котрі мають солідні здобутки. Неодіїооа- 
зовимн призерами першості педагогічних 
вузів України і Республіканської ради 
тодарнсгпа «Буревісний» ₽ команди з ху- 
дожньо" та спортивної гімнастики, бас
кетболістки факультету. Високі' досягнен
ня на обласних і міських змаганнях пока- 

вело-яу'ють легкоатлети волейболісти, 
гипедистії. бопиі класичного стилю, пред
ставники інших видів спорту.

Відзначити спій ювілей випускники фа
культету зібралися в міському Будинку 
культури імені Компанійця. Свято три
вало на Факультеті Фізвиховлиня Знову 
були спогади про радісні зміни зя 20 ро
ків Кращі спортсмени виступили з пока
зовими пправдмн. точилися поєдинки 
гандболістів, волейболістів, свою май
стерність демонстрували гімнасти.

П. ГРЕЧАНІОК.
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Того вечора Палац куль
тури імені Компанійця був 
переповнений. Афіші спо
віщали: відбудеться твор
чий звіт-концеот самоді
яльних композиторів Кі- 
ровоградщини.

Саме для пропаганди і 
популяризації кращих пі
сень нашого краю у пла
ні І Всесоюзного фестива
лю самодіяльної худож
ньої творчості трудящих, 
присвяченого 60-річчю Ве
ликого Жовтня, і було 
влаштовано творчий звіт- 
концерт самодіяльних 
композиторів Кіровоград- 
щини: Володимира Скля
ра з Олександрії, Олек
сандра Іванова з Вільшан
ки і Дмитра Валуци з Но-

Еоукраїнки. Діяльну участь 
у підготовці і проведенні 
концерту взяли обласні 
будинки народної твор
чості та художньої само
діяльності, обласне об’єд
нання самодіяльних ком
позиторів та обласне від
ділення Музичного това
риства УРСР.

У концерті взяли участь: 
самодіяльний народний 
хор «Веселка» Олександ
рійського електромеханіч
ного заводу, лауреат рес
публіканського огляду- 
конкурсу дитячої самоді
яльності хор «Соловушка» 
обласного Палацу піоне
рів і школярів імені В. І. А \ 
Леніна, вокальні й вокаль
но-інструментальні ан
самблі, тріо, дуети і соліс
ти Вільшанського та Но- 
Еоукраїнського районних 
будинків культури.

Л. МИКОЛАЄНКО.
«ваяв

Редактор М. УСПАЛЕННО.

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6 
ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учнів 
НА 1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на спеціальності: слюсар-інструмевтальник, слюсар 
по ремонту промислового устаткування, столяр, 
електрозварник, електромонтер по експлуатації про
мислової о устаткування.

Строк навчання: для звільнених у запас із рядів 
Радянської Армії — 8 місяців; для осіб, які мають 
освіту за 9—10 класів і не призваних на службу в 
Радянську Армію, — Ю місяців. Устигаючим випла
чують стипендію в розмірі ЗО карбованців, відмінни
кам навчання — 37 карбованців 50 копійок, звіль
неним у запас, укомплектованим в окремі групи, — 
60—70 карбованців на місяць.

За виконані роботи в процесі виробничої практики 
учні одержують 33 проценти від заробленої суми.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж.

Навчання в училищі кожний учень може поєднува
ти з навчанням на підготовчих курсах для вступу до 
інституту.

Ті. хто закінчив училище .з відзнакою, мають прано 
вступати па вечірній відділ інституту поза конкурсом.

Початок занять з 10 січня 19*77 року.
До заяви слід додати документ про освіту, сві

доцтво про народження, паспорт, військовий квиток 
чи приписне свідоцтво. 6 фотокарток розміром 
3X4 см, довідку з місця проживання і про склад сім’ї.

Звергатись на адресу: 316050, м. Кіровоград, вул. 
Декабристів, 26. Телефон 2-35-31, 2-50-20.
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