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Нарада в ЦК
24 січня в ЦК КПРС відбулась нарада го

ловних редакторів центральних газет і жур
налів, керівників видавництв, інформаційних 
агентств, Центрального телебачення і Все
союзного оадю, Держкомвпдаву СРСР, 
Дсржкіно СРСР. Були розглянуті питання 
підвищення організаторської ролі засобів 
масової інформації в здійсненні планів со
ціально-економічного розвитку країни, вису-

КПРС
лутпх XXV з’їздом КПРС, положень і 
висновків, що їх містить промова товариша 
Л. 1. Брежнєва на жовтневому (1976 р.) 
Пленумі ЦК КПРС, виконанні постанови 
ПК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ про Всесоюзне соціалістичне 
змагання за успішне виконання завдань де
сятої п’ятирічки, в реалізації завдань, по
ставлених у Листі Центрального Комітету

КПРС колгоспникам, робітникам радгоспів, 
механізаторам, ученим, спеціалістам сіль
ського господарства, працівникам промис
ловості, яка поставляє селу матеріально- 
технічні засоби, всім трудящим Радянського 
Союзу.

Па нараді виступив член Політбюро, сек
ретар ЦІ< КПРС А. II. Кприленко. В роботі 
наради взяли участь секретарі Ц1\ КПРС 
ІЗ. І. Долгнх і М. В. Зимянін.

СУЧАСНІ

ЖОВТНЕВА 
ВАХТА 
КОМСОМОЛУ

ТИ ОТЯГ до автоматизації 
** праці — ось що об’єд
нує інтереси членів ком
сомольсько - молодіжно
го колективу цеху конт
рольно - вимірювальних 
приладів та автоматики 
Маловисківського цукро
заводу. Це їхнє захоплен
ня не підлягає нормуван
ню. Тут не скажеш: вико
нав завдання на стільки-то 
процентів.

Сотні приладів, засобів 
автоматизації під щоден
ним наглядом чотирнадця-

цій подав колектив мину
лого року. Це понад сім 
тисяч карбованців еконо
мії...

Зовсім недавно Володи
мир Кирилов (групком- 
сорг) разом з начальни
ком цеху А. Г. Власснком 
розробили і впровадили 
схему автоматичної пода
чі формаліну в дифузійні 
апарати (він потрібен для 
дезинфекції розчину). Щоб 
узятися за це, їм довелося 
перечитати чимало літе
ратури, навіть з /лікрсбіо- 
логії...

У цеху особливо цікав
ляться електронікою, ра
діотехнікою. Мою 
привернула 
дошка, на 
накреслено 
іричних схем.

— Суперечка виникла у 
Красовського з Шевцс-

вим. — Ну, а на дошці 
істини шукали, — пояснює 
Володимир Кирилов.

Цех для них — не тільки 
місце, де працюють. Кни
ги, журнали, саморобний 
ра^тприймач (Валерія 
Красовського робота), не
велика звукова колонка — 
все це створює якийсь до
машній затишок.

Того дня, коли я зайшов 
до цеху, Володимир Кири
лов, Станіслав Коваленко 
мізкували над новою, до
сконалішою схемою лі
чильника готової продук
ції. інші займалися поточ
ним ремонтом... Словом, 
усе було, як завжди.

1 лише коли я обійшов

лагодив підсилювач для 
заводського естрадного 
оркестру. Треба квапи
тись: двадцять третього 
лютого комітет комсомолу 
влаштовує вечір-зустріч 
колишніх воїнів Радян
ської Армії... Взагалі для 
репетицій радіоапаратура 
є. Та хочеться довести до 
ладу окремий підсилювач 
для гітар. Тільки за тран
зисторами затримка. На
писали комсомольцям за
водів Кіровограда і Вінни
ці. Може, допоможуть?

Біля прохідної побачив 
юнака з альбомом... За
кінчить Василь ШєЕЦог 
Московський університет 
мистецтв. Чи залишиться в

нарешті вирішити, що йо
му дорожче — вимріяна 
професія інженера-акусти- 
ка, чи все ж таки автома
тика?

* * *
Ми вихопили один день 

із життя комсомольсько- 
молодіжного колективу; 
де групкомсоргом Воло
димир Кирилов. Ясний 
день із життя радянських 
людей. в

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Дружні шаржі 
на членів бригади

В. ШЕВЦОВА.

ЗУСТРІЧІ
З МАЙБУТНІМ

увагу 
саморобна 

якій крейдою 
кілька елек-

ж.:

ПавлоТОГУЦЬКИП.

двадцять
першим

Серпи ВОЛКОВ.

ти юнаків і дівчат. Що 
допо/лагає їм орієнтува
тись у потоці технічних 
новинок?

Творчий пошук!
Доказів треба? Ось пер

ший: чотирнадцять раціо
налізаторських пропози-

Наступний
тиждень

г-?'

■ і—

ОДЖИ дииь
життя
ф РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

пропливла 
нового 

ліво- 
бага- 

бу-

цеху? Мабуть, ні. Але ро
бітнича тема, напевне, бу
де найближчою для моло
дого художника...

Цього ж вечора студент- 
заочник Станіслав Кова
ленко сидів у бібліотеці 
над книгою. Турботами 
про навчання жили Віктор 
Калиновський та Юрій Хо
тиненко. Обоє трудились 
над першими в новому 
році інститутськими зав
даннями. Наймолодший 
член- колективу Сергій 
Волков зосереджено гор
тав довідник для вступни
ків до вузів. Хоча до літа

завод, побачив на власні 
очі безліч контрольно-ви
мірювальних приладів, ав
томатичних пристроїв, зро
зумів: як це відповідально 
для бригади М. М. Ткачен- 
ка — щодня тримати їх у 
бездоганній справності. 
Процентами і цифрами та
кої роботи справді не по- 
нажеш. І хоч вона й непо
мітна, без них, оцих 
тирнадцяти слюсарів, 
вод — безпомічний, 
нологічний процес 
керований.

...Після роботи 
Богуцький додому 
шов. Ось уже кілька днів ще далеко, але треба ж Валерій КРАСОВСЬКИН.

40-
за-

тех-
— не-

Павло 
не пі-

почи-

«Тільки вперед, тільки на 
логшо, тільки через труднощі до пе
ремоги й тільки до перемоги — і ні
куди інакше! Ось девіз молоді на
шої країни, девіз прекрасний, девіз 
мужній».

Ці слова сказав Микола Остров- 
ський. Людина, яка мала на них 
повис право. На одному із засідань

ІНІЮ ЇХ з'їзду ЯКОЇ України. їло про
ходив 1936 року; делегати слухали 
по ра.ііо промову' славного сина 
партії, вихованця комсомолу — 
незламного Корчагина...

Слова, ного палкого звернення до 
юнаків і дівчат переплавились у рі
шеннях з’їзду в конкретне завдання 
юнацтву країни — активно допома
гати партії в будівництві соціалізму.

Слова ці стали лозунгом 1937-го. 
Наприкінці року в промисловості 
республіки працювало 540 тисяч 
молодих робітників, половина з 
них — комсомольці. З 9600 комсо
мольців, іцо трудилися н шахтах, 
7700 були стахановцами та ударни
ками. Розмаху набрало соціалістич
не змагання на честь 20-річчя Ле
нінського комсомолу.

залік

Ленінський

О Ленінський залік «Рішення XXV з’їзду КПРС — у 
життя!»: йде громадсько-політична атестація. Комсо
мольці і молодь області звіїують своїми діяннями за 
минулий рік і приймають особисті комплексні плани 
«Вчимося комунізму., будуємо комунізм» на другий рік 
десятої п’ятирічки.

До редакції йдуть пові
домлення про те, як про
ходить Ленінський залік у 
нашій області.
У Компаніївському 

комі комсомолу, як розпо
вів другий секретар Ста
ніслав Галянт, вчасно підго
тували семінар секретарів 
первинних комсомольських 
організацій, на ньому об-

рай-

говорили проблеми і ви
значили завдання третього 
етапу — громадсько-полі
тичної атестації учасників 
Ленінського заліку. При
сутнім запропонували захо
ди організації і проведення 
цієї важливої кампанії, пе
редбачивши в них усі на
лежні компоненти атестації, 

(Закінчення на 2-й crop.).

Уявляєш себе через де
сять — п’ятнадцять років, 
читачу! Непросто, правдо? 
Змужнієш, здійсняться мрії., 
1 змінишся сам...

Озирнись навколо. За
пам’ятай. Бо пролетять ро
ки, і ти житимеш уже не 0 
цьому, сьогоднішньому, се
лі чи місті. В майбутньому. 
Воно теж зміниться разом 
з тобою.

Уяви собі, що ти в май
бутньому в'їжджаєш до Кі
ровограда. Он там височать 
крани, бетонні естакади. 
Це — домобудівний комбі
нат, з конвейєра якого схо
дять будинок за будинком. 
Он на гігантську широчінь 
розкинулись корпуси заво
ду дизельних двигунів для 
магістральних тепловозів. 
Красиві, з фантазією опо
ряджені квартали Черему- 
шок. Праворуч
велична споруда 
драматичного театру, 
руч — пнуться вгору 
топоверхові житлові 
динки.

Ось від площі, де
нається вулиця Яна Томпа, 
раптом стрічкою вириває
ться транспортна естакада. 
На високих опорах вона 
крокує над сквером імені 
Ленінського комсомолу, 
над Інгулом, береги якого 
одягнулись Б бетон і при
красились дев’яти—чотир
надцятиповерховими будин
ками.

Вулиця Карла Лібкнехта 
стала одна з найкрасивіших 
у місті. А втім, декому біль
ше подобається оновленим 
дроспект Карла Маркса. Є 
тут і старі будинки. Вони 
здаються милими смішними 
дідусями оцих гордовитих 
надсучасних споруд, шр 
сяють веселками вітражів. 
Але без тих «дідусів» і міс
то не таке затишне...

Так. чимало вражень буде' 
у тебе, друже, від Кірово
града дев’яностих років. Ми 
спробували описати лише 
частину прийдешніх змін 
архітектурного обличчя 067 
ласного центру. Та'зміни ці 
неминучі. Бо за накреслен
нями партії дедалі більше 
риштувань виростає в містах 
і селах країни. Бо симеоп 
майбутнього — новобудо
ва. Бо є такі люди — спе
ціалісти по майбутньому. 

(Див. 3-ю сторінку). г
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Тобі — дев'ятнадцять. Що ти встиг 
зробити за своє життя? Замислювався 
над цим? Поспішай! Іепер саме час 
ставати корисним Батьківщині, своєму 
народові. Все у твоїх руках.

Для людини дев'ятнадцять років — 
пора розквіту, юності. А для країни?

Чи уявляєш ти свою Батьківщину 
дев'ятнадцятирічною?

Отже, рік 1936. Юність Радянської 
країни. Для історії такий про/ліжок 
масу надто малий. Тим-то й виклика
ють захоплення успіхи молодої Краї
ни Рад. Є соціалізм! Вдумайся в ці 
короткі слова. За ними — грізні роки 
Жовтневої резолюції, буремна гро-

НАПОЛЕГЛИВІСТЮ...“

І ВЧИТИСЯ, І БУДУВАТИ
(З.ІКІП'ІСНІІИ

Ноч. на І-й стор.).

8 комсомольських органі
заціях району діють комі
сії по проведенню Ленін
ського заліку. До їхнього 
складу входять секретарі 
партійних організацій (во
ни очолюють комісії), ве
терани партії, комсомолу, 
учасники Великої Вітчизня
ної та громадянської воєн, 
знатні трудівники, пропа
гандисти, комсомольські 
активісти.

Нн семінарі виникали 
дискусійні питання, примі
ром: як заповнювати бух
галтерові графу «Жодного 
відстаючого поруч!», чи є 
відповідні критерії виміру 
праці з невиробничій сфе
рі. Йшлося про якість та 
ефективність роботи, про 
самовідданість у праці, 
про економію та береж
ливість.

Широко розгорну го гро
мадсько-політичну атеста
цію в колгоспі « Дружба-, 
де порівняно численна 
комсомольська організа
ція. Понад сімдесят членів 
ВЛКСМ разом з молоди
ми трудівниками звітують 
про свої діяння в минуло
му році. Атестаційна комі
сія називає кращих меха
нізаторів: Петра Чорнова, 
який на тракторі Т-74 ви
робив 1243 гектари умов
ної оранки, Василя Лук я- 
ненка, котрий на машині 
Т-40 дав 969 гектарів.

У колгоспі «Іскра» на 
комсом.ольських зборах, 
присвячених підбиттю під
сумків Ленінського заліку, 
серед п ятдесяти членів 
ВЛКСМ також назвуть пе
реможців соціалістичного 
змагання, в тому числі шо
фера Юрія Волотка і ме
ханізатора Олександра 
Пастухова. Перший з них

за минулорічним сезон н;. 
автомобілі ГАЗ-51 виробив 
68 тисяч тонна-кілометрів, 
другий на тракторі ЮМЗ-6 
— 980 гектарів умовної 
оранки.

ІЦо особливо слід від
значити: кращі, найактив
ніші учасники Ленінського 
заліку в обох згадуваних 
господарствах стають іні
ціаторами важливих справ 
на початку нинішнього ро
ку, борються за право 
підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу Цент
ральному Комітетові КПРС 
до 60-річчя Великого 
Жовтня. Так практично 
здійснюється мета Ленін
ського заліку «Рішення 
XXV з'їзду КПРС — у жиг- 
тя|» — скласти іспит на 
відданість Комуністичній 
партії і народові, вірність 
ленінським заповітам, на 
єдність помислів і дій.

мадянська, перші п'ятирічки. За ни
ми — життя тисяч людей. Життя — 
подвиг. Життя — спалах. У боях і а 
труді.

Твої земляки, кірозці (Кіровоград 
•годі мав назву Кірово), внесли вели
ку частку о загальну справу будів-’ 
ництва соціалізму.

Ти, певно, не раз чув про Марію 
Демченко, просту трудівницю з Чер
кащини, котра прославила Україну 
п'ятсотцентнеровими врожаями цук- 
розих буряків. Знай: у цей же рік, 
другий відтоді, як зародився стаха- 
новський рух, у нашій області було 
чимало послідовників уславленої 
ланкової.

Гортаємо пожовклі сторінки «Кіров* 
ської правди». Вчитуємось у невеличку за
мітку «За п’ятнеотеннніі урожай»:

«Моя ланка з більшовицькою наполегли
вістю бореться за тс. щоб з кожного гекта
ра взяти цього року не менше 500 центне
рі« цукрових буряків». Вдумайся в ці слова. 
Що стоїть за ними? «З більшовицькою на
полегливістю...» Значить з упевненістю, з 
вірою п успіх, не виадпіочи у відчай при 
тимчасових невдачах. «Хто ж пирішує до
ля» врожаю в моїй ланці? Осі. хто: ІІадіи 
Мартинова, Софія Паньковська, Любо» 
Звенигородська, Настя Чубова, Тося Гай- 
дамаченко. ІЦоб одержати високий урожаи 
і бути справді передовою ланкою в кол
госпі, ми змагаємося з ланкою Ольги Шля- 
піїїої. У перемогу віримо.

Люба Давидова, ланкова колгоспу імені 
Димитрова Черняхівської сільради».

1 зони були не поодинокими, стаха- 
позці ниви. За такий же високий ру
біж боролась і ланка Насті Логзино- 
вої з колгоспу імені Фрунзе Грузь- 
ківської сільради. А Поліна Остапен
ко та Марія Ткаченко з колгоспу 
«Червоний колос» Великомамайської 
сільради вирішили ознаменувати 
1936 рік урожаем у тисячу центнерів 
цукристих з кожного гектара (прав
да, ділянки, на яких працювали лан
ки, за нинішніми нормами невеликі: 
від 1,35 гектара й більше).

Послідовниці Марії Демченко з ла
нок Тетяни Козакової, Надії Ковальо
вої, Доні Шевельової (колгосп імені 
Ворошилов т Калинівської сільради) 
боролися за високі врожаї куку
рудзи, сої, сорго.

Так утверджували кіровці право на 
працю, закріплене новою Консіиту- 
иією, прийнятою 1936 року.

Тоді, влітку 1936 року, тривало іі 
всенародне обговорення. Проект 
Конституції, що його схвалив у черв
ні Пленум ЦВК СРСР, утверджував 
остаточну перемогу соціалізму в 
країні.

Основними законами Радянської 
держави стали права на працю, від
починок, освіту — права, виборені в 
тяжкій боротьбі. Розкутий вільний 
народ став вершити трудові подвиги. 
Приклад того — стахановський рух.

Повергаємось ло пожовклих газетних 
сторінок. З ОДНІЄЇ ДИВИТЬСЯ юііс. усміхнене 
обличчя штурвального комбайна «Сталі- 
нсць» Петра Безушка з Кіровської МІС.

Члени комсомольсько- 
мо; одіжінн :> екіпажу 
агрегату (до агрега
ту входили трактор 
ЧТЗ і комбайн) ком
сомольці Безушко і 
Тотурсвич зобов’яза
лися за двадцять ка
лендарних днів зібра
ти врожай і 5(Ю гек
тарів. Поруч — фото
графія і пиступ Ко
стянтина Ткача — су
перника Петра Бе-

зупнеа в соціалістичному змаганні. Він на
мітив ще вищий рубіж — 550 гектарів. Тру
дово суперництво комсомольців, твоїх ро
весників, надихнуло молодих механізаторів 
Кіровщинн на в.'пття нових трудових рубе
жів. І вони їх долали. Таким було практич
не схвалення права па працю.

Двадцять сьомого травня почався 
прилюдний захист дипломних проек
тів учнями будівельного технікуму. 
Реальних проектів, що були такі по
трібні нашим містам і селам, котрі 
рік у рік обростали будівельними 
майданчиками. Серед 132 випускни
ків був і Георгій Левченко — відмін
ник навчання, активний комсомолець. 
І дипломний проект Георгій за
хистив на «відмінно».

Так, це практичне утвердження 
права на осеіту, записаного о Консти
туції СРСР. Тисячі таких, як Георгіїц, 
Левченко, набули професій, про які 
ще дев'ятнадцять років тому їхні 
батьки тільки мріяли...

А право на відпочинок, на щасливе 
дитинство? Лише влітку 1936 року а 
піонерському таборі заводу «Черво
на зірка» відпочило п’ятсот п’ятдесят 
дітей робітників. Чи мріялось про це 
менше двох десятиліть тому?

Чн склалось у тебе з цих прикладів 
уявлення про рік 1936, рік юності 
Жовтня? Коли так — поспішай! Ти 
вступив у золоту пору свого життя. 
Зумій немарно прожити його, спро
буй залишити свій слід в історії. Як 
залишили свій колишні ланкові Полі
на Остапенко, Марія Ткаченко, Настя 
Логвинова, Тетяна Козакова, . Любов 
Давидова, механізатори Дмитро Маг- 
льований, Кость Ткач, Петро Безушко, 
робітник Кіровського цегельного за
воду Микола Демченко, доярка-три- 
тисячница Наталка Осика та багато 
інших кіровців — стакановців року 
1936-го. Будь гідним їхньої трудової 
слави, ровеснику!

Профілактична робота па фермі, тракторній бригаді, в дитя
чому садку колгоспу «Україна» Новгоподківського району — 
справа рук мотодого медика Галини КРАВЕЦЬ. Вона добре 
справляється зі своєю роботою, за що їй вдячні односельчани. 

Фото А. ВУДУЛАТЬЄВЛ.

ВЧЕНИЙ 
НА ЗАСІДАННІ 
«ГЛОБУСА»

Нещодавно в приміщен
ні обласної дитячої екс
курсійно-туристської стан
ції відбулося чергове за
сідання міського науково
го географічного товари
ства «Глобус». На ньому 
школярі зустрілися з кан
дидатом геолого-мінера- 
логічних наук Володими
ром Григоровичем Рутке- 
вичем. Учений розповів 
про геологічну структуру 
Кіровоградщини, природ
ні ресурси і їх раціональ
не використання. Зустріч 
з ученим допомогла стар
шокласникам глибше пі
знати рідний край, його 
минуле, сучасне, уявити 
його завтрашній день.

Засідання міського на
укового географічного то 
вариства «Глобус» систе
матично відвідують юні 
географи з багатьох шкіп 
м. Кіровограда.

Р. ДЛИДАКУЛОВ, 
керівник міського на
укового географічного 
товариства «Глобус», 
Дійсний член Геогра
фічного товариства 
СРСР.

ЩОБ ОПИНИТИСЯ в космосі, не потрібний космічний 
корабель. Не треба навіть виходити з дому. Ад

же ми — вже в космосі. «Ми — небожителі», — ска
зав ще чотири століття тому Джордано Бруно.

Справді, пронизані полями і матеріальними частка
ми космосу, ми живемо його життям. Летимо, оточе
ні зоряними світами, по складній траєкторії навколо 
центра Галактики...

Наукове усвідомлення буття людніш в космосі по
чалося вже в перші десятиріччя XX століття. Про цс 
писали багато видатних учених. Володимир Іванович 
Вернадськцй, основоположник геохімії, підкреслював, 
що «Земля є певноіо просторово-часовою частиною 
нашого Чумацького Шляху — зіркової системи. 
У біосфері він бачив «планетне -явище космічного ха
рактеру». Незалежно віл нього інший дослідник про
фесор Олександр Леонідович Чпжевський одночасно 
дійшов аналогічного висновку: «Зовнішній лик Землі 
і життя, що сповнює його, є результатами творчого 
впливу КОСМІЧНИХ і псі». Своїми дослідженнями він 
показав, що уяв тения про житт я па Землі поза зв’яз
ком із процесами, які відбуваються в космічному 
просторі, безгрунтовне.

У міру освоєння космічного простору картина сві
ту наповнюється якісно новим змістом. Змінюються 
погляди на цей сніг \ процесі наукового пізнання і 
практичного його перетворення.

Ми свідки га учасники становлення нової якості 
духовної культури людства Воно зумовлене науково- 
технічною революцією і кардинальними соціально- 
економічними зрушеннями в яких велику роль .віді
грає і космонавтика Успіхи її всебічно вплнваїотьпа 
наукове пізнання та суспільну практику. Доречно на
рада ги рядок і «Основних напрямів розвитку народ
ного іосподарствт СРСР па 1976—1980 роки»: «По
силити взаємозв’язок суспільних, природничих і тех
нічних наук».

Космонзвгнка виступає иршіцпгііа.ииіо новим зна- 
ряддям праці і с разом з гпм засобом застосувати 

г
1

творчих- сил людини в зовсім новому полі дії, в пев
ному розумінні — об’єктом нових виробничих відно
син. Туг мається па увазі як ракетно-космічна інду
стрія зі складною системою управлінських і техноло
гічних взаємодій, так і міжнародне співробітництво 
в космосі.

«Ми... старатимемось мати космічний погляд на 
речі», — писав ще па початку столі і ти Костянтин 
Едуардовнч Ціолковсікпп. І в наші дні. коли почи
нають справджуватись пророчі слова цього великого 
вченого, космонавтика, безперечно, значно розширяє 
суспільну практику, сприяючи соціальному прогресу. 
Все цс відбиваєшся в суспільній свідомості, на всіх 
її рівнях, починаючи від звичайного і кінчаючи пчй- 
ьищпмн формзмп теоретичного мислення.

Аж до останніх двох десятиріч більшість наук про
довжували залишатись геоцентричними, земними. Для 
певного історичного стану, точніше, для певної о рів
ня розвитку продує.півнях сил це було неминуче. Ад
же, як зауважив Фрідріх Енгельс, «якщо ми серйозно 
зажадаємо позбавленої центру науки, то ми зупини
мо рух усякої науки».

Які ж космічні аспекти сучасної науки? Візьмімо, 
наприклад, гаку земну науку, як географія. Предме
том її тепер є не просто опис ландшафтів земної обо
лонки і зв’язаних з ниміі процесів, а розгляд планети 
в цілому, вивчення механізмів як взаємодії між ком
понентами її «лику», так і взаємодії ії з компонента
ми космічною простору.

Найважливішим фізичним фактором, що зумовлює, 
циклічність більшості таких явищ, як єні іеміі масові 
захворювання тварин і рослий, багатьох процесів, що 
відбуваються стихійно, виступає сонячна активність. 
Жоден організм на Землі не перебуває в абсо.інпно

вільному стані, він нерозривно зв’язаний з матеріаль- 
но-епсрістичним середовищем. 1 ЦИМ середовищем кі
нець кінцем є космос. *

Вплив Сонця і космічного простору па -геофізичні 
іііішги" "ИГАЄ- прсд.\’стом »''вчення спеціальної галузі 
фізики - геліогеофізики. Дуже важливі роботи по 
ди.і'дяюигю впливу сонячного Й галактичного пи- 
п.омнновань на земні організми. Геліобіологія вже 
тХсАХГА^ ВІ, і,,ащія- В Іркутському упіверсп- 

.11 ось уже майже десять років працює лабораторія 
де моделюються окремі фактори сонячної акювносгі 

вивчається їхній вплив на живі істоти. В ряді країн 
світу функщовує «медична с.ісжба Сон ц А Збій 
™хТтши,фа0кт,в міокарда’

5 пеі,іо;1" СО,І"ЧІ,,К —
Інщвн космічний аспект - гравітація З її сні™., 

виявляється, пов'язані ніхшсеї - - сі.лах.н.Такого висновку чііииов ііпХ^-пАп Г1Ч1,Оіт ево?1юціі-

Г\ мільов «заиі гпЧп.., ПР1 фесор .Іев Миколайович 
Динаміці’ет-ФшА^роцес^3 ™ вав- У'

камАшй ’АА°п1шродвАІ',АААів Г\ш зАА'- ' Д”’ 

факторів.°3розу мАїГ б\ ть * * У” Я 15 п 1 и ВУ ічних 
АгємАв’язку його ' ”ЙШЦЄ МОЖНа -™11*
•о розсуваються дедалі шмршеШЬ1М СВ‘ТЭМ °б₽" яко'

кам Л ГОЛОВАНОВ, 
кандидат філософських наук.
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З схпор
вз

зразкове^місімо

Яким бути Кіровограду через десять років?
• Набережна, будинок чотирнадцятиповерховий
• Над сквером,,, на автобусі?

Де? на е&ііїіі .мсії/ша

Яків БОНДАР, перший секретар 
Кіровоградського міськкому комсомо
лу. Що ви, молоді архітектори, знали 
про наше місто, збираючись їхати 
сю ля за направленнями інституту? 
Мабуть те. то воно випускає різні 
сівалки, що и цьому «Ятраиь» круто 
вгору гґється, що воно лежить у сте
пу широкому... А за кілька років на
ше місто прославиться ще її двигуна
ми для магістральнії < тепловозів, ча
вунним і сталевим литвом, друкар
ськими машинками, телевізійною апа
ратурою. Вірю. Кіровоград буде зраз
ковим! Ного контури можна уявити, 
оглянувши виставку архітектурних 
проектів, котру редакція «Молодого 
комунара ■ влаштувала спіліло з мі
ськкомом. Потрібен час, роботящі ру
ки та безліч ідей, пропозицій, проек
тів. Тож на вас, молодих зодчих, ве
ликі надії.

Є такі люди — спеціалісти по майбутньому. Йдучи на роботу сучасними 
і у.іицями, еони вже бачать їх ширшими й просторішими: штовхаючись у черзі 
тісного магазину, вони уявляють на його місці зручний універсам. І, можливо. в 
цю секунду, проводячи лінію на бі юму аркуші ватману, вони тим самим став
лять стіну стрункого будинку-красеня, в якому житимеш ти.

Ці люди — архітектори. Чим чсивуть вони сьогодні? Які проблеми розв'язу
ють? Як борються за зразкове місто? Якої допомоги чекають від комітетів ком
сомолу? Про все це йшлося на зустрічі молодих ирхітекторів обласного центру 
ти комсомольських працівників за традиційним «круглим столом» «Молодого 
комунара».

лекторів оголошує творчий конкурс 
«60-річчю Великого .Жовтня —Ф0 ку
точків відпочинку». Візьми учисть. 
Включайся в конкурс.

вати території. Міськком та комітети 
комсомолу заводів і фабрик улашто
вують суооті-нки на зелених новобу
довах. А за авторами —право на
гляду .

Готуючись
текторів, комсомольських пра- 
цікникіп та 
дакція
В-"".'---

На її

Юрій МИЛЬНИКОВ. із задоволен
ням € задумки. Але хочу вислови пі 
свою думку про рух за створення ку
точків відпочинку. Партійні і комсо
мольські органи, «Молодий комунар» 
активно ведуть цей рух. Та чомусь

Борис МОТОРНИЙ. Для проекту- 
і.г.ння зон відпочинку погрібні мате
ріали зйомок міста. Чи зможе управ
ління головного архітектора забезпе
чити нас вихідними даними?

ЯК СПРАВИ,
ТОВАРИШУ

Неоміла НИРКО. Ііа жаль, поки що 
це неможливо. Геодезична зйомка Кі
ровограда — робота трудомістка, а 
сил наших геодезистів явно не віїста 
чає...

Борис РИВЧУН, секретар Кіров- 
ського райкому комсомолу. Яку допо
могу може тут подати молодь Міста?

'Олександр ГУРБО, голова обласної 
організації Спілки архітекторів Ук
раїни. Паша робота — на видноті. 
Успіхи помітні, але й помилок не схо
ваєш. Брак металіста чи навіть буді
вельника часто ложка усунути. А не
доброякісна праця архітектора впа
датиме в очі десятки років. Великого 
чекають від пас радянські люди.

Микола ГАРБА, завідуючий відді
лом пропаганди і культурно-масової 
роботи обкому комсомолу. Постанова 
Центра амюго Комітету партії про • 
роботу з творчою молоддю зобов'я
зує пас ще і ще раз замислитись над 
тим, чн сповна віддаємо свої знання і 
хист творчім роботі? Чи кожен втілює 
свої плани?

ЗОДЧИИ?
«КРУГЛИЙ СТІЛ» 

«молодого 
КОМУНАРА»

Неоніла НИРКО. Ця робота вима
гає певних спеціальних знань...

Яків БОНДАР. А учні будівельного 
технікуму?

Неоніла НИРКО. Справді, майбутні 
будівельники стали б у пригоді. Тео
доліт вони знають, і практики пабу 
лн б відповіднеї.

Яків БОНДАР. Отже, чекаємо від- 
гехнікуму..

ь до зустрічі прхі-

• журналістів, ре- 
розповсюдила серед 

молодих зодчих анкету.
На її запитання відповіли 

архітектори Кіровоградського 
філіалу інсіитуту «Укрміськ
будпроект» Борис Моторний і 
(оргій Сорока та архітектор 
Ленінського району м. Кіро
вограда Неоніла Нирко.

— Над якими проекта
ми трудитесь нині!

Б. Моторний. Над про
ектом планування емт Пет
рового.

С. Сорока. Над проекта
ми окремих будинків для 
міст і сіл області.

Н. Нирко. Готую пропо
зиції щодо реконструкції 
будинку державного архі
ву для Палацу одружень.

— Яку свою роботу вва
жаєте найбільш вдалою і 
чому!

Б. Моторний. Проект 
реконструкції частини мі
крорайону № 14 — центра 
міста. Перша самостійна 
серйозна робота.

С. Сорока. Проект проф
техучилища заводу дру
карських машинок у Кіро
вограді. Запам'ятався він 
колективізмом роботи,

доброю 
праці.

Н. Нирко. Проект плану
вання і забудови с. Криш- 
кауци Дондюшанського 
району Молдавської РСР, 
з розробкою проекіу 
школи на 480 учнів. Ця ро
бота пам’ятна тим, що ми, 
студенти, могли вільно ви
брати напрями пошуку, 
пропонувати найсміливіші 
рішення. І взагалі вона бу
ла першою...

— А що, на вашу думку, 
потрібно зробити для по
ліпшення благоустрою п 
забудови міста!

6. Моторний, С. Сорока. 
Застосовувати для забудо
ви цікавіші типові проек
ти, ширше використовува
ти індивідуальні. Розв'я
зати проблему транспорту 
в місті, організувати зони 
відпочинку, вулиці робити 
широкими, будувати під
земні переходи.

Н. Нирко. Будівельникам 
необхідно точно дотриму
вати принципів забудови і 
проекту детального плану
вання міста.

організацією

И//ОЄКИУ

поки що йдеться тільки про центр міс
та. А околиці, невтюрядковапі в’їзди 
в Кіровоград?

Надія КОРЖ, технік-архітектор фі
ліалу інституту «•Укрміськбудпроект,?. 
А непривабливе оточення залізнично
го вокзалу? Чи не час молодим архі
текторам пройтися містом і ііодішн- 
тнеь на нього очима господарів?

Григорій МЕДВЕДЕНКО, архітек
тор філіалу інституту «Укрміськбуд- 
проект». Художникові ніхто не ста
вать завдання; напиши кар гину вар
тістю в тисячу карбованців. Архітек
тори ж постійно працюють у жорст
ких рамках асигнувань, кошторисів, 
фондів, • '

Юрій МИЛЬНИКОВ, архітектор 
обласного відділу у справах будів
ництва та архітектури. Очевидпо.'трс- 

-аґ>а частіше організовувати різпома- 
ІіІТПІ конкурси. Ні, Я зовсім не проти 
творчого пошуку н межах поставле
ного завдання, але змагання горп- 
зопти розширяє.

Олександр ГУРБО. Конкурсів 
улаштовуємо чимало. Та часто про 
них не знають. Аі5о ж доводиться в 
Останні дні ходити і просити: давай 
проект. Це теж характеризує пози
цію. Обласна організація Спілки архі-

Юрій МИЛЬНИКОВ. І чи не час 
рух за створення куточків відпочинку, 
за зразкове місто підхопити Олександ
рівнам, світловодцям, МОЛОДИМ ЖИТЕ
ЛЯМ інших міст і сіл?

І Із зустрічі за «круглим столом» 
молоді архітектори пообіцяли по 
можливості забезпечувати наше місто 
своїми проектами куточків відпочин
ку. Вони запропонували порядок, за 
яким треба втілювати ні проекти в 
життя. Річ у тому, що райвиконкоми 
силами будівельних організацій і ко
мунальних служб не можуть викона
ти всі роботи. Необхідна активна 
участь колективів промислових під
приємств. Ось тому було висловлено 
пропозицію: архітектори через управ
ління головного архітектора міста по
дають свої проекти до відповідних 
виконкомів Рад депутатів трудящих, 
які своїми рішеннями зобов'язують 
і ерівшікіп підприємств, розташова
них поблизу них куточків, упорядку

іуків з
Вони говорили також і про те, що 

зодчі-мають прагнути органічно поєд
нувати непе й старе. Інакше появля
ться забудови з безпринципною міша
ниною стилів. Архітектори домовили
ся скласти карту цікавих споруд Кі
ровограда, яка стане в пригоді вже- 
сьогодні, коли починається рекон
струкція центру.

Потрібен клуб молодих архітекто
рів. Потрібні творчі відрядження, зу
стрічі з колегами. Зодчі багатьох міст 
країни мають великий досвід будів
ництва нових споруд і збереження 
пам’яток архітектури. Про цс говори
ли Борис Моторний та Григорій Мед- 
ЕСДЄ1ІКО.

Микола Гарба сказав, що 
комсомолу зможе посилати у 
тілрялженпя за межі області 
можців конкурсів, кращих 
лістів.

Отже, від кожного з молодих архі
текторів, від їхніх особистих внесків 
у спільну справу залежить і те, на
скільки цікавою буде їхня робота.

|| І це не перша моя робота. Але відтоді, як я працюю у 
11 філіалі інституту «Укрміськбудпроект», найбільш вда
лим. самостійним серйозним своїм доробком вважаю роботу 
над проектом реконструкції ценграті.ііої частини мікрора
йону № 14 п м. Кіровограді, що включає, зокрема, вирішення 
іеиплаїїу і а індивідуальної прибудови до 14-новсрховою бу
днику — бібліотеки .жеку.

Одним з принципів композиції є поєднання будинків різ
ної довжини, висоти, різного призначення. Так, три дев'яти
поверхових житлових будники розміщені торцями до набе
ре а ко( річки Інгулу. До них прилягає одно-диоповерхопа 
прибудова громадсько-торговельного приніачеппя. Ці сію- 
І удн об'єднуються в цілісну архітектурно-просторову ком- 
іисицію, що замикаєгьс-і двома і4-лоперховііми -будинками 
баштового тішу і кінотеатром па г>ОС місць.

Після втілення проекту майбутньої набережнії змінять ■ 
своє обличчя й вулиці Калініна та Карча Лібкнехта. Це 
значно поліпшить загальний силует центрально? частини Кі- 
роисі рада.

Б. МОТОРНИЙ.

Зпіотки зиррунобсСелст ■
Висловити свої думки про забудову Кіровограда 

ми попросили відвідувачів виставки «Кіровоград 
майбутній» — жителів обласного центру.

оригінальність, яка потрібна?
Леонід БАГАЦЬКИЙ, 

конструктор дослідного 
заводу дозуючих авто
матів.

ИОВЕ І СТАРЕ
Кіровоград — своєрідне 

місто, центр має своє архі
тектурне обличчя. Але тут 
переважно старі будинки, 
їх необхідно зберігати. А 

=^рму так мало ставлять но
вих, оригінальних споруд? 
Мені здаєтеся, що новобу
дова автоматичної телефон
ної станції має вигляд над
то промисловий як для 
Центра міста. Хіба це та

ЖИТЕЛІ
НЕ СТОРОННІ

Великим і красивим про
мисловим центром бу^е 
згодом Кіровоград. Але, 
щоб став він зразковим, не
обхідно, на мою думку, зро
бити його зручним для жи
телів: будувати широкі тро-

обком 
творчі 

псрс- 
спепіа-

Па закінченню зустрічі за «круглим 
столом» Я'<ів Бондар вручив грамотії 
і премії переможцям конкурсу моло
дих архітекторів на кращий проект 
реконструкції скверу імені Ленін
ського комсомолу та куточків відпо- 
чнпку.

туари, підземні переходи.
На планшетах — проект 

нового мікрорайону по ву
лиці Волкова. А подивіться 
на вже існуючі масиви; 
асфальт вибитий, брудно. І 
взагалі в місті брудно. Чис
тота ж залежить від самих 
перехожих. Найперше, що 
потрібно, — це привчити кі- 
ровоградців любити й бе
регти своє місто.

Михайло КРЮК 
сержант міліції

А ДЕ
Тії ІіЛЮТЕІЇИ?

Мені здається, що вже 
обжитий район вулиці 50 ро
ків Жовтня бідний на біб
ліотеки, кінотеатри та інші 
заклади культури. Це ж са-

|| РОБКТ II ГУ заводу друкарських машинок у Кіровогра- 
11 ді — цс перша робота, п якій я брав участь. Для мене 
пам’ятні іі дні роботи над проектом саме колективним тру
дом, який виховує, допомагає ротв'пзуватн складні зав
дання.

Цс ПТУ буде об’єктом, що ввійде в майбутній 
навчально-виробничої зони, яка підходить до

комплекс 
ЖИТ.'ІОКПХ

мі крора ноні о нашого міста. Думаю, що робота колективу 
нашої архітектурно-планувальної майстсоиі буде зручним 
об’єктом з цікавим об’емчо-лланувальннм вирішенням. Про
емом передбачено будівництво гуртожитку, громадсько-по
бутового корпусу, навчальних І виробничих корпусів, госпо
дарських будов, комплексу спортивних майданчиків, зон під- 
почш ку, скверу — все. то потрібне для наичашія і відпо
чинку 720 учнів.

З хвилюванням чекаю початку будівництва 
го об'єкта.

спого пер то»

СОРОКА.

архі-
слід ураховувати, 
мешкають тисячі

ме можна сказати і про Че
ремушки. Очевидно, 
текторам 
що там 
жителів.

Лідія ГУЛ НІ,
лікар протитуберкульоз
ного диспансеру.

ТАК ТРИМАТИ!

М. ВІДЕНКО.

Якщо з такою ж сміливіс
тю і з таким же натхненням, 
з яким працювали молоді 
архітектори над виставлени
ми роботами, буде здійсне
но їхні проекти, то Кірово
град стане одним з кращих 
міст республіки.

Володимир Б ЕКАЄ В, 
старший методист об
ласного бюро подоро
жей та екскурсій.

>» І1ДЄТЕ. прінмно. що па конкурсі молодих архітекторів 
** мій проект рскопсгрукції скверу імені Ленінського ком
сомолу отримав найвищу нагороду. В ньому я праінула мак- 
сомалі.і о зберегти існуючі іслсиі насадження, вже сіьорспу 
оеіпральїіу алею Прагнула також пов’язати оїдоблспня 
малими архітектурними формами входів у сквер т вулиць 
Карла Маркса і Кірова •• вільним п іануніїнпям внутрішньої 
їкчо частини. Домінуючим елементом повинен бути мемо
ріальний комплекс (можливо, пам’ятник еп іргакіпцям). який 
композиційно іааершнгь простір іолдопою входу. Проект 
передбачає, широке застосування малих архітектурних форм 
засобів наочної агітації, вітрин політичного плаката. Така 
своєрідна аіігацііїна зона повніша бути біля входу з вулиці 
Кірсва.

Зв’язок споріивнгх зон з набережною річки здійснюється 
алеєю, шо виходить до човнової сіапції.РоЛробляючн про
ектне рішення я враховувала матеріали проекту р^конструк-. 
і.ії набережної річки Інгулу, особливо зміну лінії берега.

Буду рада, якщо цей проект буде втілений і сподобається 
кіровоградця.м.

II. НИРКО.



* СШОр, „Молодях комунара 27 січня 1977 року I І

I UШкола, в якій працює Анатолій Гри- 
майло, уявлялася мені трохи незвичай
ною. Єдина в місті, де вожатий — 
хлопець, — вона не може бути такою, як 
усі інші, котрим не пощастило! •

Вчитель. Вожатий. Сучасній школі 
важко без них. Вона відчуває гостру 
потребу у високому авторитеті мужнос
ті, такому необхідному для духовного 
загартування підростаючого покоління. 
З цим згоджуються всі — нерозумно 
було б заперечувати очевидне.

Анатолій, вирішуючи, якою з трьох 
тисяч доріг іти далі (легше було б ви
бирати з трьох — як у добрих дитячих 
казках), керувався власним орієнтиром. 
Просто він любив дітей і думав, що з 
ними буде цікаво й весело. Вчитель істо
рії і суспільствознавства Анатолій Ва
сильович Насонов, думку якого він най
більше цінував, радив іти вожатим.

Не тільки деі5|>отою.«о

У середній школі № 2 м. Олександрії 
ЇХ двоє. Під началом Люби Зажигіної 
ціла маленька армія — від четвертих до 
старших класів. Толі доручено наймо
лодшу грїпу, жовтснятську. Розподіл 
обов’язків, як бачимо, нерівний, але в 
якійсь мірі справедливий. Люба па піо
нерській роботі давно: починала вожа- 
тою-впробничшщею в Дніпропетровську, 
за кілька років пройшла чудову школу в 
«Молодій гвардії» — сонячній піонер
ській республіці. Для Анатолія ж тільки 
в червні минулого року прозвучали за
ключні акорди випускного балу, а пер
шого вересня він прийшов ДО ЦІЄЇ шко
ди, маючи за плечима досить скромний 
багаж знань шкільних (у класі еруди
том не вважався), ще скромніший — 
спеціальних. З відомих педагогів читав 
В. О. Сухомлиііського. Захопило багато 
що. Наприклад, це. Вранці вчитель не 
побачив па ділянці щитів для снігоза
тримання, хоча ще вчора нагадував Петі 
про них. Учитель не лаяв хлопчика, не 
гнівався — взяв Петю за руку і запро
понував разом їх поставити.

ніколи не доби- 
і вважав, що ця 

педагогом для 
— злочин. Анато-

" “ ШТРИХИ до
Толя говорив і усміхався якійсь твоїй, 

І!ен исл овл Є11 і її д у м ці.
Пізніше він розповість про те, як одна 

дівчинка взяла його руку в маленькі до
лоньки і призналася, що любить його. 
Вожатому стало приємно, радісно; його, 
вихователя, вже зв’язують з дітьми не
видимі ниточки. Проте згадаємо А. С. Ма- 
каренка: він особисто 
гався дитячої любові 
любов, організована 
власного задоволення, 
лієві цей висновок, можли
во, допоможе знайти пра
вильне тлумачення щирого 
дитячого освідчення, зрозу
міти його як щедрий аванс.

Він переконаний: доброта 
— найейльніший засіб вихо
вання (тією історією про 
вчителя 
доводив 
Ну, що 
лежить 
сильний 
мудрою, звідки він черпає своє терпіння, 
свою мужність. А мудрість’ приходить як 
нагорода, як найвищий вияв майстер
ності.

і неслухняного хлопчика 
правильність свого погляду), 

ж, нині Анатолій бачить те, що 
на поверхні Педагог і справді 

добротою, тільки ж добротою'

прискоре
не зрозу-

Всі таємниці світу
— Скажіть, будь ласка, скільки ми 

вчора здали макулатури? — В очах пер
шокласника тривога, очікування. — Я 
не про себе, я — про клас...

Ми спостерігаємо надзвичайно склад
ний процес формування позиції — пози
ції маленького колективіста, 
пий побоюванням, ще його 
мйоть.

Рухливість, допитливість, конкретність 
мислення, велика вразливість, емоцій
ність, наслідування і водночас невміння 
довго концентрувати свою увагу на чо
мусь одному — так визначає’ педагогіка 
загальні риси, характерні для молодших 
школярів. Ось такі малюки (а певно ж, 
усі вони симпатичні, як і паш знайомий
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ПОРТРЕТА
Русланчик з 1 «Б») довірені педагогічній 
совісті і хистові Анатолія. А він майже4 
не’знає — всім нам властиво розгублю
ватись —‘ не знає, ідо з ними робити. 
Трудові десантл йому вдаються (хоч і 
тут не використано багатого арсеналу 
елементів гри, не враховано самої форми 
операцій,Чка могла б захопити жовте
нят). Але світ дитинства, весь незвичай
ний, незбагненний, прихований від нього 
світ ставить його перед тисячею, загадок. 
А може, й перед ста тисячами — вів ще 

не завжди вміє їх почути, відрізнити. Що 
вже тоді казати про те, щоб їх розгаду
вати!

Мі: помилилися б, вирішивши, що пі
хто lie підказав, не показав Анатолію, 
не навчив його. Були місячні курси піо- 
нервожатих у Кіровограді: щось він ви
ніс із них. Пробувала раніше говорити з 
ним' Люба.” потім відмовилась: критику 
Толя сприйняв боляче. Не дуже хотілося 
йому радитись і з учителями.

Зрештою він опинився наче на незасе- 
леному острові, і становище його було 
тим важчим, що сталось це в найгомін- 
ливішому і найвесслішому місці на зем
лі, якою і належить бути школі.

«Вожатий, ти — педагог!» — повто
рюємо ми слідом за Б.'М. Терським, со
ратником і другом А. С. Макареика. Во
жатий викладає своїм учням ази колек
тивістської поведінки, розвиваючи вод
ночас індивідуальні нахили. Він ставить 
перед ними мету і допомагає її досягти, 
підказуючи иайкоротший шлях. Дітям 
необхідна особистість вожатого, особис
тість вольова й значна, якій можна без
застережно вірити і не розчаруватись у 
цій своїй вірі. Вожатому, порівняно з 
вожатою, вони дають два очка вперед,

- все Ітому спочатку йому легше. Далі — все 
в його руках. Т F*
Діити—значить зростати

Анатолій ще зрозуміє багато дечого в 
цій професії одержимих. Пишніші зро
зуміти, адже сам вибрав її.

За якусь годину після нашого знайом
ства ми стояли під дверима класу, де 
молодий учитель священнодіяв на уроні 
співів. Анатолій захопленим напівшепо
том переконував себе і мене, що теж на
вчиться грати. Трохи пізніше, показую
чи мені своє місто, він помітить високо 
над дахами стріли баштового крана і до
вірливо скаже, що давно мріяв разом з 
кращим другом вивчитись па кранівника. 
Мріяти і згадувати мрії — прекрасно! 
Ще прекрасніше вчити мріяти маленьких 
товаришів і вчитися у них.

Зміцнювати силу волі, штурмувати 
висоти педагогічних премудростей : 
«взагалі взяти себе в руки» Анатолій за
планував з перших же днів нового року. 
Звичайно, цс ніколи не пізно робити, але 
краще — робити з самого початку, від 
першого дзвоника.

і
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Замість епілога
Школа не розчарувала: там справді є 

чого повчитися, є що взяти до свого 
активу з досвіду піонерської роботи. 
Щоправда, вклад Анатолія Гримайлащс 
дуже скромний. Бо ж працює піп лише 
кілька місяців, і цього не можна не вра
ховувати. Універсальні поради дати 
неможливо, та навряд ч:і вони й потріб
ні. Одне хотілося б сказати. Він працює 
поруч Люби Зажигіної — справжнього 
ентузіаста і, без зайвих слів, майстра. 
Йому найвидніше, якою може бути само
віддача, помножена па любов до справи.

Бути попереду, вести за собою ма
леньких громадян нашої великої краї
ни — дуже почесно. Міру ж відповідаль
ності кожний визначає сам.

Т. ЛЮДНА.
м. Олександрія.

ю

змагання спортсмені в-підвод- 
ннків і : швидкісного плавання 
в ластах, присвячені 51>-річчю 
ДТСАЛФ

На фото: чемпіонка об 
ласті Світлана РОМЛШКЛН.

Фото В. КОВПАКА.

НАБЛИЖЕННЯ МЕТИ
Олімпійський рік — не тільки для 

слімпійців. Це девіз нашого спорту. На 
старти виходять мільйони фізкультурни
ків. У тому числі 4 майбутні представни
ки великого спорту. Один із них — 
Сергій Зелінський. Народився в рік XVI! 
Олімпіади — в 1960-му, а через дванад
цять, коли стартували XX Олімпійські 
ігри, він, шестикласник, уперше почав 
оволодівати азами боротьби під керів
ництвом тренера майстра спорту СРСР 
Миколи Миколайовича Бондаря. Завзя- 
тий, наполегливий до знань, Сергій ба
гато часу віддавав улюбленому виду 
спорту. Звідси й результати. В червні 
1975 року на першості Центральної ради 
товариства «Авангард» він вийшов на 
перше місце серед юнаків. У січні цьо
го ж року на всесоюзному традиційному 
турнірі в Алуніті на приз імені Дмитра

СТАРТУВАЛА 
ЮВІЛЕЙНА

Почалася обласна спар
такіада товариства «Тру
дові резерви», присвячена 
60-річчю Великого Жовт
ня. До її програми вхо
дять десять видів спорту. 
Першими вступили у зма
гання представники на
стільного тенісу. Ці по- 
слішки. в яких узяли 
участь 22 колективи фіз
культури. проходили на 
спортивних базах Олек
сандрії. В командному .за
ліку переможцями стяли: 
в групі міських професій
но-технічних навчальних 
закладів — юнаки четвер
того і дівчата .лругогт кі
ровоградських МПТУ. а се
ред СІЛЬСЬКИХ — тенісисти 
Новгородківського С.ПТУ 
V- 6. Спортсмени ТУ № б 
і тенісистки ТУ V? 4 не 
мали собі рівнії^ у групі 
технічних училищ.

Наступні:її спартакіадний 
пил у майбутньої зміни 
робітничого класу і трудо
вого селянства — класич
на боротьба •

В. ШАБАЛІН.

Ульянова Сергій посіп другу сходинку і 
був удостоєний срібної медалі.

Весь недовгий життєвий шлях нашого 
юного земляка пов’язаний з олімпій
ськими роками. І коли радянські спорт
смени готувалися до виступів у Мон
реалі, на юнацькій першості Радянсько
го Союзу, що проходила торік у квітні 
в Кіровограді, Сергій виявився найсиль- 
кішим серед борців другої півсередньої 
вагової категорії. Він уперше одержав 
найвищу нагороду — золоту медаль 
чемпіонату. І його було включено до 
складу збірної колективу країни.

Сергій і його наставник прагнуть зро
бити все від них залежне, щоб на зма
ганнях «Юний авангардІЕець», які про
ходитимуть у березні в Краснодоні, 
увійти в число найсильніших борців свого 
товариства, а потім у травні вдало висту
пити на других республіканських моло
діжних спортивних іграх.

В. ТВЕРДОСТУП.

БАСКЕТБОЛ. Посилено го
туються до фіналу других рес
публіканських молодіжних 
ігор з баскетболу, то про
ходитимуть з 2 по 9 лютого
в Дніпропетровську, вихован

ки кіровоградського тренера Леоніда Вязопського. Нещодав
но вони взяли участь у традиційному турнірі в місті Бенде
рах. то в Молдавії, де, крім них. мірялися силами представ
ниці КишіїнегхТ. Одеси, Риги. Мінська та господарки май
данчика — місцеві спортсменки. Наші землячки без жодної 
поразки провели всі зустрічі і стали переможцями цих зма-
іань.

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. Прицільна стрільба — цс мистецтво, 
оволодіти яким можна тільки після вивчення матеріальної 
частини зброї, пошіомів і правил стрільби, після паполеглн- 
гііХ тренувань. Вихованню вмілих спортсменів приділяють 
велику увагу в Кіровограда кін Д1ОСІІІ № 1. Минулого року 
тут підготувалг. двох майстрів .спорту. Це пихочанці трене
рів Миколи Андрійовича Доіінсспка І Льва Миколайовича 
Шплова — десятикласники Олександр Гсрих (СШ № 17) та 
Ігор Кузьміп (СІП Л' 13). Три спортсмени викопали норма
тиви кандидатів v майстри спорту, п’ять — першорозряднії- 
і.ів. Успішно виступають стрільці школи на змаганнях різ
них масштабів. Так було й на зональній першості Міністер
ства освіт'і України, шо проходила в Сімферополі.

Кірсвоградці п командному заліку зайняти другу сходинку 
(після кримчан) І здобули право захитати спортивну честі, 
області з кульової стрільби у фінальних змаганнях, які бу
де проведено в березні цього року під час весняних шкіль
них канікул.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00- 

Йовнпн. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. і Кондептиий зал 
телестудії «Орля». 10.15 — К. т. 
Художній телефільм «Діїї хі- 

-пурга Мішкіна» 3 серія • 11.25—
К. т. «Ленінський університет 
мільйонів». 14.40 — «Творчість 
В. Катаева» 15.40 — Фільм — 
дітям «Думо про козака Голо
ту». 17.00 — 1<. т. -Москва І 
москвичі» 17 30 — «П’ятирічка 
ефективності ! якості». Криво
різька ДРЕС. 18.00 — Новини. 
18.15 — «День за днем». (К-д).
18.30 — Художній фільм «Ніч
ний мотоцикліст» 19.40 — «По
казує рейдова». Репортаж з бу
дівництва Кіровоградського за
воду друкарських машинок. 
(К-д). 20.00 — К. т. «Наша біо
графія. Рік 1929». 2100—«Час».
21.30 — К. т. «Спортивна про
грама». Чемпіонат Європи з Фі
гурного катавпя. Чоловіки. До
вічна програма. Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Крила Рад» — 
«Спартак». З період. ГІо закїи- 
пенні — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.10 - 
«Шкільний екран». історія лея 
учнів 8 класу. 17.30 — «Дітям 
про звірят». 18.00 — Фільм-кои- 
церт. «У свігі казки». 18.30 — 
«Орбіта дружби». 19.00— Вісті.
19.30 — «’ЗО років радянської 
музики». Творчість А. Хачатуря
на. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — Ху
дожній фільм «Маскарад». 23.15 
— «Співає В. Герасименко». 
23.45 — Повіти.

18.00— Новини. 18.15 — «У світі, 
тварин». 19.15— К. т. Чемпіона? 
Європи з фігурного катання'. 
Спортивні танці. 21.00 — -Чиє»’. 
21.30 — К. т. «Кінопанорама». 
23.00 — К. Т. Хокей .з м’ячем: 
збірна Норвегії — збірна СРСР. ’ 
2 тайм. По закінченії: — повніш.'

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Концерт. 10.30 — «Школа пере
дового досвіду». 11.00 — Нови- 
ян. И ІЗ — Документальні філь
ми. 12.15 — Сузір’я». Посіїя 
Білорусії. 12 45 -• «Любителя^ 
оперної музики>. 13.35 — «Лю
дина і її справа». 14.10 
«Жовтневий заспів». Антологія 
революційної та радянської пій-« 
ні. Випуск 4 14 40 — Гуморис
тичний журнал лтя дітей «Єр.-Ї- 
лаш». № 8. 11.50 — «Славо'6
овіяні». 15.50 — Тележурнал 
«Інтеграл». 16.30 — «Ви нам пи
сали». 17.30 — Всесоюзний тур
нір з міні-футболу серед команд 
вищої ліги. «Чорноморець» -ф 
'Дніпро». 18.40 — «Маленький 
концерт». 19 00 — Вісті. 19 30 
«Папіл біографія. Рік 1927». 
20.4.3 — «Па добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Ф. Л<^ 
гар. «Граф Люксембург». Фільм- 
опсрста. 23.10 — Новини.
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
■ЇДДІлу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Певніш 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.3С — К. т. «Умілі руки». 
10.00 — К. т. «Для пас. батьки!»
10 30 — К. т. «Ранкова пошта».
11 00 — К. т. «По музеях і ви
ставочних залах». 11.30 — К. т. 
«Природа і людина». 12.00 — 
К. т. «Співає М Кондратюк». 
13.00 — К. т. Кіножурнал «Хочу 
все знати». 13.15 — К. т. «Здо
ров’я». 14.00 — К. т. Хокей: 
-.-Динамо» (М) — ЦСКА В пе
рерві — тираж «Спортлото». 
10.15 — К. т. «В гоСтях у каз
ки». «Давил, давня казка».

ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 -=» 
Повніш.-.9.10 — К. т. Гімнастика 
для дітей. 9 50 — К. т. «Ву
дильник». 10.00 — «Служу Ра- . 
ляиському Союзу!» 11.00 — ♦Ро’- 
би з нами, роби, як ми. робіі 
краще пас». 12.00 — К. т. -Муи- 
ЗИЧІІІ.'Л кіоск». 12 30 — «.Сіль/ 
ська година». 13.30 — «Етани 
великого шляху». Художній 
фільм «Депутат Балтики». 15.20 
— К; т. Чемпіонат Європи з фі
гурного катання. Довільна про
грама. 16.00 — К. т «Міжнарод; 
на панорама». 16.30 — К. т. 
Мультфільми. 17.00 — К. т. 
«Клуб кіноподорожей» 18.00 -ф 
Повніш. 18.15 — К. т. Чемпіонат 
Європи з фігурного катання. 
Показові виступи. 19.55 — К. т: 
Художній телефільм - Небесні 
ластівки». 1 і 2 серії. 21.00 —- 
«Час». 22г35 — К. т. Мульті’ііль? 
ми для дорослих Із серії «ІЗать,- 
ко і сім’я». Но закінченні 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Для школярів. ’ «Пошта зелено
го вогника». 10.30 — --Тслснікої 
ла механізатора» 11 00 — *Сл<и 
на солдатська». 1145 — Фільм- 
концерт. I2.no — Докумспгаль; 
іп:Гі філі м «Вогненний іііля.х»'.
13.30 — «Найдорожче». Псрсда?
чз 2. «Комуніст». 14.30 -1-
М. Шатров. < Погода на завтра»'. 
Телепистава. 16.35 — Науково- 
популярний фільм «Вартові по
годи». 17.30 — Концерт. 18.00 —• 
Всесоюзний турнір .з міні-фут
болу город команд пінної ЛІГИ.,_к/ 
19.15 — Вісті. 19.45 — Гумопис? 
тнчний журнал для літоі’і «Єргі- 
лапі», № 9. 19.55 — Музн’їнні)
фільм «Веселка». 20.45 — «Па 
добпапіч. діги!» 21.00 — «Час»4:
21.30 — Художній Фільм «Хліб 
пахне порохом». 23.05 — Но' 
ВІІІШ.
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