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X НОВОАРХАНГЕЛ Ь С Ь К.

Комплексна бригада між
колгоспбуду, очолювана 

, молодим комуністом Федо
ром Самошиним в першо
му році десятої п’ятирічки 
виконала робіт на суму 151 
тисячу карбованців при 
плані 120. В січні на базі 
цього колективу організу
вали комсомольсько-моло
діжну бригаду. До своїх со
ціалістичних тобов язань 
комсомольсько - молодіжна 
записала: «Освоїти капіта
ловкладень протягом 1977 
року на 15 тисяч карбован
ців більше плану». На 
бригадних зборах минулого 
тижня під час обговорення 
Постанови U.K КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ про Всесоюзне 
соціалістичне змагання бу
дівельники . переглянули 
своє зобов'язання і виріши
ли освоїти ці кошти не до 

/ кінця року, як намічали ра
ніше, а до 5 грудня.

НОВОМИРГОРОД. На пло
доовочевому консервному 

ji|)0 ЗЙ&Ір’О. комсо
мольські збори, на яких бу
ло підбито підсумки соціа
лістичного змагання за сі
чень. Як відзначили учасни
ки зборів, молоді виробнич
ники внесли свій достойний 
доробок до загального ус
піху колективу підприєм- 
сіва — завод виконав пла
нові завдання з усіх техні- 
ко-єконо?лічних показників. 
На зборах переможцям со
ціалістичного змагання
стартового року п’ятирічки, 
комсомольцям майстру Лі
дії Лукаш, слюсареві Ан- 
доію Литвинову та робітни
ці Клавдії Дорогань було 
вручено знаки «Ударник-76».

ГОЛОВАМ ІВСЬК. /Линуло- 
го тижня передовій доярці 
Марії Гуцалюк з Іллічівсько- 
го відділення Перегонів- 

’*’■ ського цукрокомбінату бу
ло вручено орден Трудово
го Червоного Прапора, 
яким комсомолка нагород
жена за високі досягнення 
в соціалістичному змаганні 
1976 року. По 4105 кілогра
мів молока від кожної ко
рови надоїла Марія я пер
шому році п’ятирічки. У 
вілповідь на Постанову ЦК 
КПРС «Про 69-у річницю 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції» вона 
зобов’язалася до ювілею 
Жовтня взяти чотиритисяч
ний рубіж, а до кінця року 
надоїти ще по 500 кілогоа- 
мів молока від корови. Че
рез районну газету «Кому
ністична поаця» комсомол
ка Марія Гуцалюк звсону- 
лася до всіх доярок району 
із закликом: «Виходьте на 
змагання за чотиритисячні 
надої, здавайте продукцію 
тільки першим сортомі».

КІРОВОГРАД. Комсомоль
сько-молодіжна бригада 
формувальників ливарного 
цеху сірого чавуну заводу 
«Червона зірка» першою 
підтримала ініціативу Героя 
Соціалістичної Праці О. Ко
шурка, кавалерів ордена 
Леніна В. Гетьманця та 
В. Гончаренка: «З робочого 
місця починається культура 

• підприємства і міста».
- -Г»---------— *-■— *««. — ■ЙН-К .» _ . .

НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ- 
ДВАДЦЯТЬ 
ТРЕТІЙ

Трудовим піднесен
ням юнаки і дівчата 
республіки зустріли 
черговий XI з’їзд 
ЛКСМУ, що відбувся 
7—12 лютого 1939 року 
в Києві. На з’їзді від
значалося зростання 
політичної й трудової 
активності молоді. Де
легати з радістю зу
стріли повідомлення 
комсомольців Кривого 
Рога про завершення 
будівництва третьої за 
потужністю в країні 
доменної печі.

У березні 1939 року 
відбувся XVIII з’їзд 
партії, який затвердив 
третій п ятирічний план 
розвитку народного 
господарства на 1938— 
1942 роки. З їзд за
твердив Статут партії в 
новій редакції. До Ста
туту було внесено спе
ціальний розділ «Пар
тія і комсомол», який 
визначив місце й зав
дання комсомолу на 
новому етапі розвитку 
радянського суспіль
ства. Визначаючи роль 
ВЛКСМ у державному 
і господарському бу
дівництві, у Стату
ті наголошувалося, що 
«комсомольські орга
нізації мають право 
широкої ініціативи в об
говоренні і постановці 
перед відповідними 
організаціями всіх пи
тань роботи підприєм
ства, колгоспу, рад
госпу, установи...».

Партгрупорг бригади А. І. ЧІ.РІІИЦОв тпайомип» членів бричні постановою Іік КПРС?
♦ Про 60-у річницю Великої Жовтневої соціалістичної революції*.

НА ОРБІТІ — 
КОРАБЕЛЬ 
«СОЮЗ-24»

7 лютого 1977 року в Ра
дянському Союзі здійсне
но запуск космічного ко
рабля «Союз-24», пілото
ваного екіпажем у складі 
командира корабля Героя 
Радянського Союзу, льот- 
чика-космонавта СРСР пол
ковника Горбатка Віктора 
Васильовича і бортінжсне- 
ра підполчовника-інжене- 
ра Глазкоеа Юрія Мико
лайовича.

Метою запуску корабля 
«Союз-24» є продовжен
ня науково-технічних до
сліджень і експериментів 
з орбітальною науковою 
станцією «Салют-5», поча
тих 7 липня 1976 року при 
спільному польоті тран
спортного корабля «Со- 
юз-21» і станції «Салют-5».

Бортові системи кораб
ля «Союз-24» працюють 
нормально, самопочуття 
екіпажу добре.

Космонавти товариші 
Горбатко і Глазков розпо
чали виконання програми 
польоту.

(ТАРС).

Як перемогти 
героїв?

♦огп Ю. ДГРУЖНН1 ЬКОГО. В КОВПАКА.

НА ЧЕСТЬ
БОРЦІВ

ЗА СВОБОДУ
І МИР

Містечко виринуло несподівано, пря- 
мо за околицею села світлим одно

поверховим будинком І ЕИЩИ/.аИ буд р 
ми за ним. Несподівано, бо через густі 
дощові потоки видимість була, мабуть, 
не довшою ста метрів. «В таку погоду.— 
подумалось, — сидять механізатори 
десь у теплій кімнаті і забивають «коз
ла» — якраз обідня перерва. Та про
гноз» виязився помилковим.

— У нас сьогодні взаємоперевірка. 
Делегація з колгоспу імені Горького. 
Сусіди наші,—повідомив літній чоловік, 
якого ми зустріли В КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНІЙ тракторній бригаді колгоспу 
імені Ульянова першим. Ним вияьиася 
ветеран-механізатор, майстер-налалчик 
Опанас Іванович Черницос. — Зараз всі 
пішли перевіряти Ферми, — і він пока
зав, як туди пройти.

Дуже короткою була обідня перерва того 
дії» в містечку механізаторів. Дуже насиче
ним діловою напруг оіі> — сам робочий день. 
З хвилювання почався він v комсомольців Р ■- 
лерія Враді-.і і Віталія Мельника. Погода, якої 
у лютому давно пжс не пам’ятають, просто це 
дозволяла топлницу апаратуру їхнього тпакто- 
|;а тепміново доставити до ремонтної м. йс тер
ні раііоб’єднаїніл < Сільгосптехніка». Саме нс- 
ьідкладио. адже до кінця строку рсмоіиу ма- 
иіііни залишилося всього чотири дні • хоча 
вже майже псе зробили під них залежне, та 
хочуть встигнути ще рад «пропустити четі 
руки» всі вузли. Щоб потім v полі, іін прийде 
чесна, не зупинився їхній трактор. Похви.чю- 
чачися хлопці, попи відправили ту апаратуру 
3 бригади.

І взагалі, як тут вважають, хвилювати
ся с чому. Вже кілька років бригада зма
гається з колективом тракторної брига
ди свого колгоспу, яку ще донепевна 
очолював Герой Соціалістичної Поаці 
Яків Григорович Кожухар. В комсомоль
сько-молодіжній багато вихованців Ге
роя Сам бригадир Василь Семенюк з 
гордістю називає ім’я свого наставница 
Кожухаря. Нещодавно Яків Григорович 
пішов на заслужений відпочинок, а 
бригаду за традицією називають його 
іменем. Стремління стати в рівень з ге
роями праці — що може бути бажані- 
шим і почеснішим для молодого хлібо
роба! I хоча нелегко брати такі високі 
рубежі, але мета визначена, і не б пра
вилах хлопців з бригади Василя Семеню
ка відступати від наміченого. Тим біль
ше, коли у бригаді Героя — досвід, 
уміння, величі практичні знання, а у ком- 
< ОМОПЬСЬКО-МОЛОДІЖНІЙ --- це все лише
попереду. Так, наприклад, по врожай
ності всіх культур боигада Василя Семе- 

нкжа вже два роки підряд випереджає 
бригаду Кожухаря. А ось за рівнем ви
користання техніки старші на першому 
місці: середньорічний виробіток на ета
лонний трактор в бригаді № 1 (очолює 
Б. Семенюк) — 1942 гектари умовної 
оранки, в бригад' № 2 — 1950, на 1 гек
тар вищий у сусідів і середньозмінний 
виробіток на еталонний трактор. Тож 
хвилюються в комсомольсько-молодіж
ній з конкретних причин. У Рапорт Ле
нінського комсомолу Центральному Ко
мітетові КПРС на честь 60-річчя Велико
го Жовтня хлопці хочуть внести такі сло
га: «У бооотьбі за врожай ювілейного 
року — стали в рівень з героями праці».

Право це потрібно тс завоювати Тому під 
»умовують у КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІ жн’р.і зпоб- 
. ••не за кожну годину. б<, всі вони, ці години. 
'.іітллом мають «працювати» на майбутній 
урожай. Сьогоднішня втаїмоперевірна готоп- 
иості техніки. яку проводить делегація з кол
госпу імені Горького. — перший екзамен в 
програмі імаганіні юві шйііоіо року. Тану ж 
пере.чірку кілька днів тому пронс.ід у своїх 
суеіжіп спеціалісти колгоспу імені УльяиоіЕа. 
І ось. нарешті, головний івжсиер колі оспу іме
ні Горького Сері ій Кприлович ИІколсіїко до
кисав рядки акта перевірки.

— Ну що ж. — відклав гість ручку убік. — 
дсіпо краще у пас. а дешо — у пас Тільки 
нн-паю. до весни г.и готові, деякі дрібниці за- 
Мішнлнся. а нам ще наздоганяти вас.

Серйозно, по-діловому готуються до 
весни другого року п ятирічки члени 
комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади Василя Семенюка. На початку 
тижня провели збори на яких обгово
рили Постанову ЦК ИПРС, Ради Міністрів 
СРСР. ВЦРПС і ЦК ВЛКС/А про Всесоюз
не соціалістичне змагання. Молоді хлі
бороби взяли підвищені соціалістичні 
зобов язання: виростити і зібрати по 35.5 
центнера зернових та по 300 центнерів 
цукрових буряків на кожному гектарі 
То ж в час «пік» на полі кожна машина 
їхнього тракторного парку повинна пра
цювати без простоїв і з найвищою про
дуктивністю.

В с\бої у після ганять З підчищення хвалі 
і’--;, тії т і проходили в конторі колгоспу го
мінкі.ю глупою висипали на вулицю За роз
мовами ніхто спочатку не і»оч$ п отого кинуто 
гц між іншим: Підмерзло ж хлопці!»

Прямо з занять пішли ір. тім у бВйгаЛУ ком
сомольці Олександр Тапапухп і Микола Голо
син». Гак відбувся першчй комсомольський су- 
ботицк по зйі-отівлі I вняезсшію лпгипішедх 
добрив Кожен бою учасник виконав того дня 
ііілмве як по півтори нопми Наступного дня 

а прикладом ко.чспмольп>п на н* з і льни к ви- 

(Закінчений на 2-й стор.)»

Щороку 8 лютого юні 
громадяни нашої країни 
хвилиною мовчання вша
новують пем ять своїх ро
весників, які загинули в 
боротьбі з реакцією і фа
шизмом. У цей день 1962 
року в Парижі був убитим 
французький комсомо
лець п ятнадцятирічний 
Даніель Феррі, в через 
рік в Іраку розстріляний 
його ровесник підпільник 
Фазил Джамаль. Москов
ські піонери, члени клубу 
інтернаціональної дружби 
імені Ю. Гагаріна при Па
лаці піонерів, звернулися 
з закличом відзначати 
8 лютого в пам’ять загиб
лих Донь юного героя- 
антифашиста. Цей заклик 
підтримала Всесвітня фе
дерація демократичної 
молоді.

Діти з КІДу Палацу 
піонерів стали ініціатора
ми багатьох славних 
справ. які зміцнюють 
дружбу дітей різни* кра
їн. Збирання коштів для 
будівництва Палацу піоне
рів у Ханої і допомога 
першим піонерським за
гонам Португалії, мітинги 
солідарності з народом 
Чілі, який бореться, і сот
ні книг, іграшок, відправ
лених у подарунок дітям 
Азії. Африки, Латинської 
Америки....

Сьогодні у школярів 
відкрився десятий, юві
лейний Форум «Юність у 
боротьбі за свободу > 
мир». У школах пройшли 
Ленінські уроки «Вчимось' 
у комуністів вірності про
летарському інтернаи'она
нізму, піонерські збори, 
присвячені наступному 
1 Всесвітньому дитячому 
Фестивалю «Хай завжди 
буде сонце!»

(Кор. ТАРО-

— — < s-



2 стор ---------■ ^Молодий комувкр“ ІО лютого 1077 року ———

перемогти

героїв?
(Закінчення. Псч. на 1-й стор.).

йшли механізатори старшого покоління: ЛІ. Ю. 
Набока, В. Д. Богдан, І. М. Дотань. По 
2Б тонн добрив вивезли вони в бурти при змін
ній нормі 17 тонн. Поспішали, бо ранком ме
теозведення обіцяло туман, дощ, ожеледь...

Тиждень ударної вахти в одній із 35 комсо
мольсько-молодіжних тракторних бригад об
ласті. В бригаді, яка поставила собі — наздо
гнати о праці перших-. Він,, цей тиждень, був 
напруженим, як і попередні. Сподіваєшся, що 
станом справ у ці дні, якщо зробити підсумок, 
Задоволені всі. 1 раптом Василь Ссмснюк ви
хопився на прощання:

; ' — Ще позаминулого року одержали 
новий трактор Т-150К, а сівалок до них 
не дали. І в цю посівну стоятиме маши
на. А в «Сільгосптехніці» — і районній і 
Іо’бласній — ніби про це й не знають... 
Доведеться по допомогу звертатись в 
.Ьбком комсомолу,

Працювати зі щирою хліборобською 
совістю і не терпіти всього того, що за
важає такій роботі. Це—настрій бригади
ра, це — настрій усіх членів комсомоль
сько-молодіжної бригади в дні вахти н а 
Честь Великого Жовтня.

М | О. БАСЕНКО,
V» спецкор «Молодого комунара», 

Добровеличківський район.

Член бригади — Олександр КОЖУХАР.

ТІЛЬКИ ПОДІЯ

іосиодар- 
усіпшно 
третьої 

був пер- 
народногосиодарськнй 
держави 

соціалізму.

сільської о 
інтелігенцій 

плани 
Це

Ви хованка школи ФЗН і Московсі.кого аероклубу, борт
механік Є. її. Прохорова була учасницею перинах у ситі 
групових жіночих перельотів, ііі.л з. звлеиих льотчицями екс
периментального інституту Н; ркочважпрому. В 1934 році вз- 
Иа встановила два світові рекорди дальності польоту».

«Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область».

Взаємоперевірка техніки в тракторній 
бригаді № і колгоспу Імені Ульянова.

• На фото: головний інженер колгоспу 
імені Горького С. К. ИІКОЛЕНКО (праворуч) 
і бригадир колгоспу імені Ульянова Василь 
СЕМЕНЮК (зліва).

Фото 
Ю. ДЕРУЖИНСЬКОГО, В. КОВПАКА.

РІК. 1938-й
Двадцять перший рік Радян

ської влади буї: важливою 
історичною віхою в житті на
шої країни. Трудівники про- 
мисловосіі, оудівництьа, тран
спорту, 
егва,
виконували 
п’ятирічки, 
ший
план держави перемігшо
го соціалізму. Приріст на
ціонального доходу в третій 
п'ятирічці намічався в розмірі 
78 мільярдів карбованців — 
біліше, ніж за першу и другу 
п'ятирічки, разом узяті.

У серійному шірооництві 
на заводі «Червона зірка» по
ряд з кінними сівалками були 
вже й тракторні: зернова Г-9, 
бурякова ТБ-зШ, зерноовочева 
0 1-7-2. З конвейєрів сходили 
потужні посівні машини, при
значені для роботи з найнові
шою вітчизняною сільськогос
подарською технікою. На під
приємстві ширився стаханов 
ськнй рух. Очолював його мо
лодий комуніст ливарник Ки
рило 
зміну виконував 
дев’яти норм.

Удостоїлись права де
монструвати на Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці 
свої досягнення колгоспниці 
артілі «Проміні. Жовтня» 
(с. Хмельове Маловисківсько- 
го району) М. Рябокінь та 
Я. Білоус, кбтрі виростили 
1938 року: перша — по 54Н. 
друга — по 414 центнери цук
рових буряків на гектарі.

3 12 червня в Новгород
ці почала виходити районна 
гаїета «-Маяк комунізму», щ-і 
відіграла 
зміцненні 
дарств.

аріс добробут 
села. Б Підвисокому 
архангельського району пра
цювали медична амбулаторія і 
лікарня. Діти колгоспників на
вчалися в середній і двох по
чаткових школах. 1938 року 
відбувся перший випуск деся
тирічки. В селі були клуо зі 
стаціонарною кіноустановкою, 
бібліотека. Будинок піонерів, 

ф Гракторнсіпд із села 
Красносілкн Олскьаидрівсько- 
го району комсомолка II. їсть-, 
ман виробила 810 гектарів 
умовної оранки. Перше місце 
по врожайності зернових куль
тур У районі посів колгосп 
«спільне життя» (с. Красно- 
сілка), за що одержав район
ний перехідний Червоний пра
пор.

ф В Олександрії було 
створено пересувная робітни
чо-колгоспним драматичний 
театр імені Л1. Л. Кропивннць- 
кого, У 32 бібліотеках налічу
валося 162 тисячі книг. Трудя
щі передплачували майже 
5 тисяч примірників періодич
них видань.

Тракторний парк Улья
новської машинно-тракторної 
станції зріс утроє проти 1932 
року'. Механізатори разом з 
колгоспниками боролися за ви
сокі врожаї зернових і техніч
них культур. Так. середин 
врожайність зернових у кол
госпах, які обслуговувала 
МТС, 1938 року досягла 14,6 
центнера.

XIV Олександрійська 
конференція ЛКСМУ констату
вала: «За 1938 рік комсомоль
ська організація Олександрій
ського району зросла на 1935 
чоловік. Серед прийнятих — 
744 юнаки і 769 дівчат».

У. - ■—'

Столяренко, якин за 
не менше

важливу роль у 
колемІІВІІИХ госіїо-

жителів
Ново-

ТОН рік назавжди увійшов в
* історію радянської авізнії. 

Ще не стихли гучні рукоплес
кания на честь небаченого лосі 
перельоту в Америку Валеро, 
Чкалова, а світ знову дивується: 
цього разу авіаційні рекорди 
встановлюють жінки. Марина 
Раскова з подругами здійснює 
дальній переліт за маршрутом 
Севастополь — Архангельськ, а 
трохи пізніше — Москва — Да
лекий Схід.

Не встигли люти «перевари
ти» зміст цих подія, яким суди
лося стати ісгирнчними, а на 
штурм висот вийшли планерис
ти. і ось телеграф відстскуь 
чергове повідомлення: на Все
союзних імаганнях планеристів 
встановлено відразу два рекор
ди. Планер «Рот-фро:іт-7*. ке
рований Єнгеїіісю Прохоровою, 
піднявся на висоту 3396 метрів і 
подолав відстань у 313 кіломет
ри. Такого ще не добивалась 
жодна жінка у світі. На сторін
ках центральних газет з'явились 
знімки усміхненої, радісної дів
чини. Мине немало років, перш 
ніж ми довідаємося у всіх по
дробицях про коротке, мов спа
лах блискавки, прекрасне, як 
казка, життя рекордсмсши.

...Ранньою весною 1‘.».;’ року' 
сім’я знам’инського ;алізнич>иі- 
ка Пилипа Прохорова покидали 
місто. Не приховував сліз ста
рий машиніст — шкода було 
залишати рідні місця. Зволоже
ні очі смутком виблискували і 
в дітей — старшого сина Рома
на і двадцятилітньої Жені. Не 
заспокоювало і те, що їхали во
ни не в яку-иебудь і лушину, а 
в саму Москву — на нове місце 
призначення батька. Та хіба 
можна забути безкраї степові 
просторі;, неозорі .пси навколо 
Знам’янки, де пройшло непо
вторне босоноіе ДИТИНСТВО?

— Не тужіть, діти, — засип- 
коюпап батько. Москва швид
ко полонит .. Роботи а столиці 
для всіх вистачить. А захоп-

Немов у воду дивився старий 
Прохоров. Вже через кілька 
днів Євгенія прибігла додому 
радісна, схвильована, з «Комсо
мольской правдой» в руках.

— Читали? — аж підскочила 
до батька і юлосно продекла
мувала. — «Спільне рішенії!: 
ЦК ВЛКСМ. ЦК Тсоавіахіму 
та ВЦРПС про перебудову I 
розгортання .масового планериз
му у країні». Та ви розумієте, 
що цс значить? Це значить — 
відтепер я буду регулярно зай
матися планериімом. А планер— 
майбутній літак. Я буду водити 
повітряні кораблі. Буду, бу-у- 
-у-ду! — І дівчина дзигою за
кружляла но кімнаті.

Гак наладчиця Першого дер
жавного шарикопідшипниковоги 
заводу комсомолка Євгенія 
Прохорова опинилася в цент
ральному інституті авіаційного 
моторобудування. Віднині що
денним маршрут її пролягав 
гід лабораторії, де випробову
вались двигуни літаків, до аеро
клубу. Ще ближче колишня зна- 
м’янчанка відчула притягальну 
силу безмежної блакиті неба. 
Тут, на околиці Москви, в Із 
маіілові проходили іспити на 
мужність планеристи, техніки, 
стрільці, мотористи, парашутис
ти. Серед них і громадський ін
структор Женя Прохорова. У 
неї вже неабиякий досвід, вона 
вміло, немов граючись, керує 
легкою машиною.

Наступного, 1938 року, ком
сомолку призначають на посаду

льот і і;. :-і»іструі:і.-.ра в Цент
ральному аероклубі імсі.' Чка
лова. Мужності, хоробрості, ви
щому пілотажу мічмісь наша 
землячка у легез.іхрної льот
чиці Марини РаскозоТ.

І ось настав той пам'ятний 
пітній день. Пекуче' серпневе 
сонце розпеченою кулею повис
ло у зеніті. Легенький вітрець 
ледь-ледь погойдує теїідітяі 
листочки берез, що струихимн 
білокрилими стовбурами обсту
пили з усіх боків льотне поле. 
Керівник польотів, витираючи 
вологе, чоло, ще раз перевіряє 
готовність машин. Здасться, все 
в нормі. Звучить команда:

— Прохорова, повітря!
сРот-фропт-7». натіигуючи бук

сирний трос, легко відривається

ЛЮДИНА 
КРАЇНИ

РАД

ПОЛІТ

ТРИВАЄ...
від землі. Зустрічний вітер при
ємною прохолодою обвіває об
личчя Євгенії, вириває З-під 
шолома біляве волосся. Плане
ристка зосереджена. уважна. 
Вона давно готувалася до цьо
го дня, все віддавала для пере
моги. 1 ця перемога прийшла. 
Є два світові рекорди! З висо
ти і дальності польоту!

Другого дня. розглядаючи 
портрет сестри у «Правде», Ро
ман сказав:

— Ось ти іі стала справжньою 
льотчицею. Залік здала на ' від
мінно». Так і тримай. Женю.

Євгеній Прохорова гідно ви
тримала І найтяжчий в її житті 
і житті Країни Рад екзамен. 
Коли над Вітчизною в 1941 році 
запалало страшне полум'я вій
ни, комсомолка однією з пер
ших влилася н жіночий авіацій
ний полк Героя Радянського 
Союзу Марини Раскової. Вона 
стало ■ т<- &
НО І . »» ' ...» .
[»ику почалися її бонові, важкі і 
суворі будні. Захищаючи Ста- 
.чіиград, в б)й доводилось внаі- 
татн по шість—сім разів па до- 
буї 1 щоразу в саме пекло. Не 
однії хрестатий кат знайшов 
свою могилу в хи.'. ідинх приг- 
волзьких снігах після зустрічі з 
літаком відважної льотчиці.

У грудні сорок другого, вико
нуючи спеціальне завданий 
командування, чсрвонозоряіінА 
птах Євіенії дав останній повіт
ряний бій. Тяжко поранена, дів
чина кілька днів боролась за 
життя, але медицина виявилася 
безсилою.

Ти навіки залишишся у пам’я
ті народній, смілива і нескорена 
знам'яіічаика. Політ, який ти 
розпочала у тридцять восьмо
му, не має кінця.

О. ЧОРНОМОРСЬКИЙ.

ЗИМА надворі. Біло, мороз- 
( но за околицею, в полях 

к;уляє вітер. А хлібороб уже в 
Очікувашіі тепла і весни. Там, 
її а ланах, його радість і ему- 
,ток — молодий хліб, що за
таївся під снігами. Яким вій 
£уде, повий урожай? Що втне 
природа? Запитань багато, і 
відповіді на них погрібно готу
вати саме сьогодні, в ці зимові 
дні, керуючись мудрим хлібо
робським правилом; «Не по
давши — думай, а почавши — 
роби». Думає, розмірковує ге
рой жпив-76 Ніна Василівна 
ГІеревсрзєва, розповідає про 
£ебе, про своїх товаришів, про 
минулі жнива, про види па ни
нішній урожай. «Новий рік — 
повий хліб!» — так озаглавлю 
ііо її виступ у журналі.

Січень — лютий — час підбиття 
підсумків і час роздумів. Можна 
^рвої скромні успіхи порівняти з до
сягненнями сусіднього госиодар- 
істпа. Не йдуть ні в які порівняння? 
У сусіда інші, кращі грунтові умо
ви? Але ж для цього іі складено 
земельний кадастр, щоб об'єктивно 
Сцікіс-ватп можливості кожного по- 
лр, кожного господарства. 1 щоб 
)їа цій основі диференціювати за
купочні ціни.
/ Пі, цс не новорічна фантазія. Ди
ференційовані закупочні ціни за 
•групами господарств установили, 
наприклад, па Владпмнрщніїі. Сама 
для цьою тут комплексно оцінили 
кожний колгосп і радгосп з ураху
ванням родючості грунтів, природ
но-економічних умов, наявності 
.Основних фоїїДІв. віддаленості від 
пунктів постачання і збуту про
дукції, а також інших факторів.

Отже, умовк різні, можливості 
Однакові,

І, знаючи, що методи вирів
нювання економічних можли
востей господарств цікавлять 
читачів, наш кореспондент по
просив розповісти про них 
першого секретаря Владимир
ського обкому партії М. А. По 
номарьова.

людина жити не може. Зна
чить, необхідно й далі розвива
ти тваринництво, та все ж ко
лись буде досягнуто межі і в 
приростах, і в надоях. Чисель
ність же людства дедалі збіль
шується, зростають його потре
би. А чи не можна одержувати

нічних наук Ю. Новиков, який 
розповідає про перші досліди 
виготовлення «трав’яного» 
м’яса.

Наука і техніка йтимуть уперед, 
висуватимуть і здійснюватимуть 
нові іі нові ідеї Застаріватимуть і 
вдосконалюватимуться технології. 
І лише природа зостанеться вічно 
молодою. Хочеться нам. щоб вона

Журнал „Сельская новь^— 
гість „Молодого комунара“

О Новий рік — новий хліб
© Завод замість корови?
• Шкільні бувальщини села Нєбилого

А тепер давайте полічимо, 
скільки тонн додатково м’яса 
можна отримати в господар
стві, коли врахувати, що вико
ристання біологічного препара
ту па заключному періоді від
годівлі дає прибавку приростів 
у середньому на 10—20 про
центів, і це, до речі, при тих же 
кормах! Про цей препарат і 
розповідається в статті «Біоло
гічний двигун». Без м’яса і мо
лока, а точніше — без тварин
них білків, які в них містяться,

тваринний білок в «обхід» тва
ринного? Адже кажуть: «У ко
рови молоко на язиці». З’їла 
іраву, «переробила» її— і, 
будь ласка, йди, людино, доїси. 
Ось би іі придумати, нехай не 
сьогодні, не завтра, а в май
бутньому, такий завод, котрий 
«їв» би траву, а виробляв, як 
і'шіішпій м’ясокомбінат, м’ясо.

Фантастика? Нехай фантас
тика, але з тих фантазій, котрі 
цілком імовірно можуть здійс
нитися. Так вважає доктор тек-

залніпалась такою, щоб не бідніша
ли її комори. Щоб на місці видо
бутих торфнннків синіла водна гла
дінь озера, а в озерах — плеска
лась риба. Ми можемо зробиш це 
вже сьогодні. Але не завжди вихо
дить так, як хочеться, як задума
лось Про не в парпсі «Сюрпризи 
торфпннх підземель» розмірковує 
В. Мельников.

А ще хочеться нам. щоб наша 
зміна любила землю, своє село і 
труд на : емлі. Одначе ці почуття 
не приходять самі собою. їх потріб
но виховувати, і не тільки в школі, 
а й у полі. В ц'-й справі школа і 
господарство повинні бути союзни
ками. Ось про такі добрі відносипн 
школи і радгоспу іі розповідає фо»

тонарме «Шкільні бувальщини села 
Нєбилого». Так, треба про хліб 
дбати, але не менше — про підро
стаюче покоління. 1 першим настав
ником тут нопинен бути батько. 1а 
не в усіх сім'ях батько — механізаґ; 
тор. який навчить усього, дасть 
посидіти поруч себе в кабіні трак
тора, «покермаинтн», а то й попра
цювати. поки начальство не бачить'.

— Створюється недоладне 
становище. — розмірковує з 
цього приводу Герой Соціаліс
тичної Праці Василь Макаро
вич Чердннцев. — До вісімнад
цяти років людині не довірн- 
ють трактора. У вісімнадцять 
років її призивають в армію, і 
ми вручаємо їй складну ракет,- 
ну техніку. До вісімнадцяти 
років у людині мимоволі ви
кликаємо недовір’я, до своїх 
сил, здібностей, і це навіюван
ня прискорюється всією його 
суттю. В пій зароджується 
сумнів, здається їй, що сама 
вона нічого не зможе створити 
власними руками...

Аналізуючи цс становище, лн эр 
нарису простежує шлях самого 
Чердннцсва, який почав, як і бага; 
то ного сучасників, свою трудову, 
діяльність іще підлітком. Ного ск- 
ц:і. зовсім ас заради хліба насущ
ного, сіли на комбайн теж у 12-ІЗ 
років. І коли-небудь вони обов’яз
ково повторять слова батька: «Не 
було в моєму жигіі миті, коли б я 
засумнівався у важливості своєї 
професії. І це — велике щастя».

Думається, чимало цікавого, 
знайде читач і в інших матер?-* 
ла.х журналу «Сельская

І. ФІЛОНЛІКО, 
оглядач журнал «^ель-* 
ская новь».

і-.-. ■ . .----------------------
-< Яг
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------ Ю ..лютого 1&7Т року
НАШУ країні, де кожен талано- 
вит-л твір літератури чи мис- 

тецт1' стає національним надбанням, 
»-.Щодь має необмежені можливості 
для творчого зростання і самовдоско
налення. З трибуни XXV з’їзду партії 
Генеральний секретар ЦК КПРС то
варній І. Брежнєв із задоволен
ням відзначав, що молоде покоління 
цашаї творчої інтелігенції все впев
неніше входить у життя. Підготовка 
и виховання творчої зміни — одне з 
найважливіших завдань культурного 
рудівніцтва в нашій' країні, якому 
приділяє неослабну увагу Комуніс
тична партія.

Свідчення тому — постанова ИК 
КПРС «Про роботу' з творчою мо
лоддю* *.  У цьому важливому партій
ному документі визначена широка 
програма дальшого вдосконалення

системи професійного навчання та 
Ідейно-політичного загартування мо
лодого покоління художньої ііпелі- 
ГСІЩІЇ.
• Спільні збори відділень творчих 
Спілок і об’єднань Кіровоградщиіш, 
присвячені обговоренню завдань, що 
ви тікають із постанови ЦК КПРС 
<П>)О роботу з творчою молоддю», 
відбулися позавчора в обласному 
центрі. Перед учасниками виступали 
'зі ■. літами голова бюро обласної орга
ні :ац:і Спілки журналістів УРСР 
їО. Д. Моторний, заступник голови 
обласного літературного об’єднан
ня В. О. Базилевський, член Спіл
ки художників СРСР Б. М. Вінтенко, 
голова правління обласної ор
ганізації Спілки архітекторів УРСР 
ІО. М. Гурбо. В обговоренні взя
ли участь начальник обласного 
.Управління к\ п,тури Ф. О. Цигуль- 
'ськин, член Спілки композиторів 
"СРСР К. О. Шутенко, завідуючий від
ділом пропаганди і культмасової ро
боти обкому ЛКСМУ М. Гарба, ди
ректор Олександрійського культос
вітнього училища В. С. Карпов, го
ловний режисер обласного театру ля
льок О. О. Ічюточкін та столяр мо- 
’Дельної дільниці заводу «Червона 
зірка» А. В. Поркуян.
/Збори стали центром, аудиторією для 

.. пристрасної і ділової розмови про завдан
ня митця, його- роль і місце в суспільстві, 
"про допомогу молодим творчим силам об- 
?.'їасті, про проблеми майстерності і зв’яз-
*кїї з життям. У процесі обговорення чвер- 
’дилася думка: невідкладне завдання пар
тійних та комсомольських організацій 
‘творчих об’єднань і колективів Кіропо- 
‘градщйнн — відкривати шлях до великого 
мистецтва молодим обдарованим митцям, 
пропагувати вдалі спроби письменників, 
художників, артистів, режисерів, музикан
тів, архітекторів, словом і особистим при
кладом допомагати їм у становленні ідей
ного гарту.

Учасники одностайно схвалили положен
ня і думки партійної постанови про необ-

І............ ——.........-—■—
• Ділова розмова про завдання 

митця
• Головна тема — образ 

сучасника

ТВОРЧІСТЬ —
ЦЕ

ф НОТАТКИ ЗІ ЗБОРІВ ПРАЦІВНИКІВ 
ВІДДІЛЕНЬ ТВОРЧИХ СПІЛОК 
І ОБ’ЄДНАНЬ ОБЛАСТІ

^ДКолодиА копту-нар“
хідність грунтовного дослідження і вивчен
ня передових ділянок праці, трудових под
вигів кращих колективів. Так і звучало з 
трибуни: «Давайте шукати поезію в на
ших насущних проблемах дня, серед лю
дей, які своїми оправними руками і світ
лим розумом творять сьогодення. Нас’че
кають адреси: будівництво залізниці До- 
лкнська - Помічна, ударні комсомольські 
будови області спорудження газопроводу 
«Дружба», індустріальні ритми І пафос 
хлібородної ннвп. Є про що писати і пе
ром і пензлем, с що сказати зі сцени і 
музичним образом. Тільки з вікна худож
ньої майстерні чи концертного залу не 
тільки не охопиш усно: о, а й не зумієш 
наблизитись до події чи факту, збагнути і 
осмислити їх природу, «х героїку...»

Ми йдемо до 60-річпого ювілею Ве
ликого Жовтня, і наші помисли нині 
звернені до надзвичайно глибокої, 
яскравої постанови ЦК КПРС, при
свяченої цій знаменній даті, у якій 
відбиті всі етапі! нашого поступу — 
від пострілу «’Аврори» до останнього 

— З сшо^. —...... -

ВО-ЗМ7?Щ’$іі5
комяинма

польоту В КОСМОС— 
«Союзз-21». Цей 
цінний історичний 
документ має ста
ти поштовхом, ру
шієм творчого за
глиблення у ВСІ 
сфери нашої жит
тєдіяльності. На- 
дихаюча, живо
творна тема для 
митця — образ су
часника, комуніс
та, — від першо
го більшовика-ле- 
нінця, котрий за
свічував зорю 
Жовтня, до моло
дого самовіддано
го патріота сімде
сятих. Ось, ствер
дили учасники 
зборів відділень 
творчих Спілок і 
об’єднань області, 
неперехідна цент
ральна постать лі
тературною та му
зичного твору, 
спектаклю та ху

дожнього полотна.
Загальній спразі ідейного становлення, 

зрілості молодих митців зростанню їхньої 
професійної майстерності з успіхом слу
жить наставництво у колективах творчих 
працівників Кіровоградщини. У постанові 
ЦК КПРС наголошено, що вся робота з 
молоддю має базуватися на поєднанні 
чуйного, уважного ставлення до неї із ви
могливою, принциповою ОЦІНКОЮ її діянь, 
спрямуванням розпитку талантів по твор
чо перспективному шляху.

Збори підтримали і ухвалили в ре
золюції потребу її надалі постійно 
зміцнювати і збагачувати зв’язки мо
лотої художньої інтелігенції З ЖИТ
ІЯМ, сприяти громадській активності 
митців, виховувати їх стійкими бор
цями за комуністичні ідеали.

Чимало важливих і суттєвих проблем, 
висунутих і обговорених па обласній на
раді засвідчили небайдужу, вимогливу 
позицію наших митців не тільки до своєї 
праці, а й до творчих здобутків товаришів 
з інших творчих груп. Нагальною стала 
необхідність (і цс- засвідчили виступи) 
створити молодіжний клуб чи об’єднання 
у Кіровограді, де могли б зустрітися ху
дожник і актор, поет і музикант, і всі ра- 
зсм — із робітничо ю, скажімо, чи студент
ською аудиторі*  ю. Очевидно, влаштування 
такого мистецького клубу у нашому об
ласному центрі і буде тією головною лан
кою, яка з'єднає, збере багато нових ціка
вих спраз. Під йою крилом є змога зосе
редити і повести плідну діяльність різних 
студій і гуртків мистецтва, у такому клубі 
була б змога ефективніше, повноцінніша 
вести культмасову виховну роботу.

Є проблеми, малі і великі, у колек
тивах наших обох театрів, у худож
ників і архітекторів, у музикантів і 
літераторів. Обговорення їх серед 
учасників зборів творчих працівни
ків області дає упевненість, що зав
дання, ухвалені в резолюції, знайдуть 
своє втілення всіма колективами від
ділень творчих Спілок і об’єднань об
ласті.

У роботі зборів взяв участь і ви
ступив з промовою секретар обкому 
Компартії України А. І. ГІогребняк.

ТЕОРІЯ? 
ЦІКАВО!

Вона стала своєрідним під
сумком дослідницької роботи 
учнів, які брали участь у кон
курсах з суспільно-політичних 
дисциплін. Вісімдесят друго
курсників, які зібралися в ак
товому залі технікуму, про
слухали сім доповідей кра
щих юних науковців нашого 
навчального закладу про 
проблеми теоретичної і прак
тичної діяльності партії, су
часності і історії Радянської 
держави. Особливий інтерес 
викликали ті положення, де

У ході громадсько-політич
ної атестації учасників Ленін
ського заліку «Рішення ХХУ 
з’їзду КПРС — в життя!» від
булася науково-теоретична 
конференція «Ленінським 
курсом» у Кіровоградському 
будівельному технікумі.

теорія пов'язувалася з прак
тичною діяльністю учнів: ана
ліз форм і методів соціаліс
тичного змагання в технікумі, 
зроблений Юрієм Волошкою 
дослідження про роботу 
студентських будівельних за
гонів нашого закладу «Тоза- 
риш-76» і «Бригантина-76», 
проведені Оленою Лсйкіх та 
Аллою Чернік, та ряд інших 
робіт.

Користь від конференції? 
Учні детальніше ознайомили
ся з матеріалами XXV з’їзду 
КПРС, 60-річною історією

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
Батьківщини. А це, як відомо, 
входить до завдань Ленін
ського заліку.

Є, правда, ще одна мета. 
Поки що на конкурси з су
спільно-політичних дисциплін 
учні технікуму представили 
32 роботи. Сподіваємось, 
конференція допоможе знач
но поповнити ряди юних •’ 
науковців. ,

Н. ЄГОРОВА, 
секретар комітету ком- 
сомолу Кіровоградсько- ’
го будівельного техні- ,
куму. -і

„Круглий 

стіл**  

у Ле її і яз сі» ііом у 

райкомі 

комсомолу

ЧЛЕНИ комсомольського 
ШТАБУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ПАН
ЧІШНОЇ ФАБРИКИ ПЕРЕВІРЯ
ЮТЬ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В’Я
ЗАЛЬНО! ДІЛЬНИЦІ.

СПРАВА НАЛІВО: ВАЛЕНТИНА 
РАК, ТАМАРА ЛОЗИНСЬКА, НА
ДІЯ ПИЛИПЕНКО, В’ЯЗАЛЬНИ
ЦЯ МАРІЯ ПЧВЛОВСЬКА.

Фото-Тї. 
МЛСЛГ.ННИКОВА, В. КОВПАКА.

Трохи більше року тому комсомольська організація ЦУМу «Кіровоград» виступила 
з ініціативою: «Товарам широкого вжитку — комсомольську гарантію якості від вер
стата до покупця!». Заклик підтримали колективи промислових підприємств Кіровограда, 
Олександрії, Світловодська. що випускають товари масового попиту. І молоді вироб
ничники, і торгівельники протягом року докладали зусиль, іцоб виробляти і продавати 
ці товари з комсомольською гарантією якості. Минулого тижня у Ленінському райкомі 
комсомолу відбулась зустріч представників цих колективів.

ДРУГИ 
НАСКРІЗНІ
Валерій МАЛЬЦЕВ, перший секретар рай

кому комсомолу. Говорити про актуальність 
ініціативи комсомольців ЦУМу навряд чи 
треба. Достатньо нагадати, що питання під
вищення якості товарів для народу поставив 
XXV з’їзд партії, жовтневий (1976 року) Пле
нум ІД К КПРС. Тому цей рух включає в себе 
як вивчення покупецького попиту і його тен
денцій з виробленням рекомендацій для спе
ціалістів підприємств, так і цілий комплекс 
заходів по боротьбі за якість продукції на 
заводах і фабриках.

Минув рік. Чи можна вже говорити про 
якісь відчутні результати?

Тетяна БОРОДІНА, товарознавець, секре
тар комсомольської організації ЦУМу. 
Конкретних не дуже багато. Але ті, що є, 
окрилюють. За минулий рік спеціалісти ви
робництва побачили цінність комсомольсько
го руху за якість.

Раніше частими були у нас, торгівельни- 
ків, конфлікт н із адміністрацією заводу «Чер
воний дзеркальник». Справа в тому, що 
дзеркала випадали з арматури, навіть не до
чекавшись своїх покупців. Ми запросили ін- 
женерів-техпологів заводу в магазин на 
кон’юнктурну параду, дали пропозиції. Потім

вони покликали нас па засідання художньої 
ради. І тепер вже маємо результати. В остан
ніх зразках, що їх пропонує «’Червоний дзер
кальник», змінено кріплення, форму дзеркал. 
Нові товари заводу користуються попитом 
покупців.

Товарознавці встановили контакт із взуттє
вою фабрикою та швейно-виробничим об’єд
нанням. За нашими рекомендаціями взуттє- 
вики протягом року замінили у виробництві 
дві «неходові» моделі черевиків на нові, а 
модельєри виробничого швейного об єднання 
перед тим. як впровадити у виробництво 
якусь модель пальта, влаштовують виставки 
в універмазі. Вони радяться з нами і про пер
спективи па наступний рік.

Колись слабкими були паші зв'язки з Кіро
воградським заводом тракторних гідроагрега
тів В цілому хороші товари широкого вжит
ку, що їх випускає це підприємство, не мали 
ніякої реклами, поступали в магазин у непри
вабливій упаковці. (Про цс. до речі, писав 
«Молодий комунар» минулого року в статті 
«Сковорідка для інженера»). Нещодавно ху
дожники ЦУМу розробили для заводу рек
ламний проспект.

(Закінчення на 4-й стор.).
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ДРУГИЙ ЕТАП— 
НАСКРІЗНІ БРИГАДИ

(Закінчення. Поч. на 3-й стер.).

Треба розповісти і лр > спілкування молодих продавців 
з комсомольською організацією панчішної фабрики. Пер
ші завели книгу обліку покупецького попиту на шкар
петки. панчохи і колготки, а другі, піднімаючи якість 
них виробів, до упаковки кожного вкладають невеликий 
червоний ярлик із написом: «Комсомольська гарантія 
якості».

В нинішньому році ми думаємо тимчасово «змінити» 
ваші професії: продавці контролюватимуть якість про 
дукції па взуттєвій фабриці, а комсомольці фабрики в 
універмазі пропоіпкатвмуть свої товари покупцям.

Валерій МАЛЬЦЕВ. Комітет комсомолу маїа нпуіуг 
відіграв свою роль?

Тетяна БОРОДІНА. Аякже. Перші контакти ми вста
новлюємо з комітетом комсомолу йідврпємства, а по
дальші зустрічі спеціалістів намагаємось в.ташкшуиаіи 
ча спільних засіданнях комітетів. Цс ефективно

Тетяна ХВАЛЬЧЕВА, секретар комітету комсомолу 
взуттєвої фабрики. Так, ми дійсно .зняли з виробництва 
дві моделі в.-угтл. Ініціатива комсомольців універмагу 
спрнчла сі горению на фабриці комсомольських постів 
якості. В- іш контролюю! і- випуск протекції, добиваю
ться, щоб вироби па потоці відповідали вимогам ГОСТу.

Станіслав ГОЛОВКО, секретар і о.мсомо іьсі.коі орга
нізації заводу «Червоний дзеркальник». Як ію п;:ч вда
лось протягам року, тобто в процесі чннііО'. гі н;-е та- 
твердженого промфинплану, зняти з внробвнігі на і-і 
моделі?

Тетяна ХВАЛЬЧЕВА. У нас є кілька ре■•орзніїл. па які 
роароблена технологія випуску. Ми їх вищімо після 
нового року, а у виключному випадку ні моделі моа на 
постовіші па потік, ве чекаючи кінця року

Марина ІРЗА, секретар комітету комсомолу панчішної 
фабрики. З другого кварталу мипу 'ою рок\ методі г,о- 
біпінки нашої фабрики, підхопивши ініціативу І'ЛМу. 
почали випускати внообч з комсомол'с.кою гарантією.

Валерій МАЛЬЦЕВ. Як ви вва-кагте. та цей рік яка ть 
підвищилась?

Марина ІРЗА. В цілому тек. А~е багато в 'Ому вона 
залежить від сировини. Суміжники ж нас часто відво
дять.

Олександр БІЛЯКОВ. заступник секретаря комітету 
комсомолу Кіровоградського заводу радіовнробів. 
Очевидно, виходом з такої ситуації, та й ч аг? іі, поки 
що єдино доцільним для підвищення якості, було б СІНО- 
ремкя игскрізквх бригад — від заготівельних віапри- 
ємств до магазинів...

Тамара ЛЄКАРЄВА. заступник секретаря комітету 
жсмсомолу виробничого швейного об'єднання. У\.і вж.е 
<тргя«&авуекго таку бригаду. Ло неї пхо.чнтни\ п, йодолі 
працівники складів, усіх цехів, пр^даг.ці відповідних 
иідг.і. ів ЦУМу. Вони познзйомЛйться з:. - ні ' часу зби
ратимуться. щоб обговорити свої справи.

Тетяна ХВАЛЬЧЕВА. І на взуттєвій зранюватиме та
ка бригада.

Олександр БІЛЯКОВ. Мені здається, що без участі в 
них суміжників нічого не вийде.

Тетяна БОРОДІНА. що заважає апроев'и їх до 
співробітництва чараз, коли наскрізні бригади тільки 
на пол жуються’

Тамара ЛЄКАРЄВА. Ми написали листи до Москви, 
Чернігова, в інші міста — на всі фабрики, що поставля
ють ьам тканини. V комітети комсомолу.

Тетяна БОРОДІНА. Так. від комітету багато зале
жить. Якщо адміністрація інколи може відмахнутись від 
наших прохань, то, звернувшись до комітету; ми роз
раховуємо. що секретар не один раз нагадає своєму ди
ректору чи інженепе про те, що нас хвилює

Валерій МАЛЬЦЕВ. Отже, ми визначили основні на
прямки. Комітетам комсомолу підприємств цілком піл 
силу активізувати роботу постів і загонів якості, націли
ти на боротьбу за відмінну, якість штаби «Комсомоль
ського прожектора*. доручити радам мотодих спеціаліс
тів вирішувати актуальні технічні читання, створити иа- 
екпізні бригади.

Хто зацікавиться тим. як створити справжню, діяльну 
бригаду, прогну звфтагись безпосередньо до секретаря 
комітету комсомолу виробничого швейного об’єднання 
Надії Хорошенко Нещодавно вона у складі групи ви- 
вчр.іа досвід тнраспольиів.

Е’Д РЕДАКЦІЇ. Зустріч учасників руху «Товарам широ
кого ежитку— комсомольську гарантію якості від вер
стата до покупця» у Леїбиському райкомі комсомолу 
м. Кіровограда була ділозою і плідною. Найголовніше, 
що принесла розмова — це рішення псо створення на
скрізних комсомольсько-молодіжних боигад якості. Ре
дакція ввежає, що і молодим швеям Олександрійської 
швейної фабрики, і робітникам Світловодського заводу 
господарчих товарів, які підтримали ініціативу комсо
мольців центрального універмагу «Кіровоград», необ
хідно зважити свої можливості і організувати такі 
бригади.

«■Молодий комунар» чекає відповідей з Олександрії 
Т<- Світлсг-одська. А у ствооювзних боигадах кіровоград
ських підприємств редакція організовує свої кореспон
дентські пункти.

Бесіду за «круглим стидом» з.чписап
М. ВІДЕНКО.

JTOДВГ2^Г XCOJVyE&pfe

Від деяких моїх колег 
часом чую:

— З нормативами ново
го комплексу ГПО ми зна
йомилися тоді, коли він 
лише стартував. А зараз 
головне — практичні за
няття...

Гадаю, що така думка 
помилкова. У колектив 
фізкультури приходить 
молодь. І перед ТИМ, як 
почати тренування, їй тре
ба визначити ту висоту, 
що має взяти. І тому в 
кожній групі нашого учи
лища тривають лекції, бе
сіди: «Ранкова гігієнічна
гімнастика», «Особиста і 
громадська гігієна», юнаки 
та дівчата готують рефе
рати на теми: «Фізична 
культура і спорт в СРСР», 
«Радянський спорт і його 
міжнародні зв’язки» тощо. 
З метою пропаганди комп
лексу, фізкультурні акти
вісти виготовили стенди, 
таблиці, діаграми. І тепер 
кожен учень знає які 
йому вправи і нормативи 
треба виконати, щоб стати 
значківцем. Великою по
пулярністю серед юнаків 
і дівчат користуються кі
нофільми на спортивні те
ми. То — розповіді про 
радянських олімпійців, 
чемпіонів світу, рекорд
сменів країни, про кращі 
колективи Фізкультури.

І це дало нам можли
вість залучити до складан
ня ноомативів ГПО 536 уч
нів. 213 вже стали значків
цями. Кращі з них очоли
ли навчальні групи і допо
магають своїм друзям як- 
найчоаще скласти заліки 
з Фізичної підготовки.

За спеціальною програ
мою тренуються у нас до-

ІО лютого І.977 року---------- -

Наша адреса і теле
316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: зідповідального секретаря та відділу 
комсомольського житія—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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# Йде обласний огляд колективів 
фізкультури по впровадженню 
комплексу ГПО

• КУБОК 
«МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

ПЕРШОГО
ВИМІРУ

призовники. Норматив 
складено. Але вони про
довжують самоудоскона- 
лення. А на старті міських 
змагань Юрій Масюк ки
нув гранату за 52-метрову 
відмітку, Сергій Олейни
ков підтягнувся на пере
кладині 23 рази, Віталій 
Коваленко подолав кросо
ву дистанцію (1000 метрів) 
за 2 хвилини 58 секунд. 
Це — значно вище показ
ників на золотий значок.

Особливу увагу ми при
діляємо роботі спортив
них секцій. Тут той же 
напрям — якість і ефек
тивність. За чітким графі
ком тренуються баскетбо
лісти, волейболісти, легко- 
аїлети, тенісисти, стрільці, 
а с спортивно-технічному 
клубі ДТСААФ — авіамо
делісти, мотоциклісти, ра
дисти. Випробовуємо май
стерність на спортивниу 
змаганнях. Торік в учили-

щі таких поєдинків було 
17. 358 юнаків і дівчат ста
ли розрядниками. І ось 
вже на вечорі спортивної 
слави ми називаємо най- 
сильніших — Петра Гужія 
(плавання, волейбол), Сер
гія Бугайченка (плавання), 
Євгена Семеняка, Івана 
Філоненка (легка атлети
ка), Івана Федченка (ку
льова стрільба), Тетяну 
Тендюк (настільний теніс). 
Саме завдяки таким спорт
сменам у міській спарта
кіаді спартаківських ко
лективів ми зайняли пер
ше місце, а на обласних 
змаганнях були четвер- 
тими.

Люблять наші вихованці 
зимові види спорту — 
стартують лижники, хо
кеїсти, ковзанярі. На лиж
ну трасу, наприклад, ви
йшло 545 учнів. 9 чоловік 
стали третьорозрядника
ми, 150 виконали юнацькі 
розрядні нормативи.

В 1 ’.І'ПВОГГ-АДСІ КІП СЕРГ ЛІПИ ШКОЛІ Лі 5 ПДЕ УРОК ФІЗІ УЛЫУРИ. УЧИ
ТЕЛЬ А Л. САЛЕНКО ЗАДОВОЛЕНИЙ < ВОЇМИ ВИХОВАНЦЯМИ - ВПРАВИ З М'Я
ЧЕМ ВИКОНАНІ ВІДМІННО. І Г11Д ЧАС СКЛАДАННЯ НОРМАТИВІВ КОМПЛЕКСУ 
І ПО ЗНОВУ ВИСОКІ РЕЗУЛЬТАТИ.

д ПОТІМ - ІГРИ. ЩЕ ОДНА ПРОБАСИЛ ПЕРІЩ ЗАЛІКОМ З ФІЗИЧНО! 
ПІДГОТОВКИ.

gfc ВПРАВІ! НА ПІ РЕІ ЛЛДПІП ВИКОПУЄ СЕ.’ГТІ! ДЕЛІЙСЬКИЙ. А. А. СА 
ЛЕЙКО ПІДСУМОВУЄ УРОК. А РОЗМИНКА З М’ЯЧЕМ.
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Окремо хочеться сказа
ти про будівництво та 
експлуатацію спортивних 
споруд. Наприкінці січня 
в училищі почав діяти но
вий спортивний зал. У йо
го будівництві взяли 
участь учні всіх груп. Те
пер фізорги і комсорги 
контролюють, щоб тут 
завжди було людно, щс^. 
кожне заняття спортивних 
секцій, кожен поєдинок 
були організованими і ці
кавими. Сьогодні тут това
риська зустріч волейболіс
тів, старти значківців ГПО, 
завтра — поєдинки за 
програмою спартакіади 
училища. В кожній групі є 
спортивні команди, і вони 
по черзі користуються за
лом. Після занять в ауди
торії приходять майбутні 
значківці ГПО. Починаю
ться тоенування на пере
кладині.

А на подвір’ї училища 
гартуються лижники — за
плановано туристський по
хід.

А. ЛАРІОНОВ, 
керівник фізичного 
виховання Олексан
дрійською педучи
лища.

ЗШІДКЙ- 
и уед/ 

мшьти

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

ПОГОДА
Вдень 10 лютого по 

області то місту н - 
редбачасгьСЯ хмарна 
з прояенсЯ'іямп і; >- 
гола, короткого спий 
«ніг. хургопяиа Ві
тер півні ио-захіл- 
ш.О 12—15 метрів на 
секунду. Температу
ра повітря 1—6. 4°
місту 2-і градуси 
морозу.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. У Кіро
вограді відбувся обласний підбір- 
кояіій легкоатлетичний крос. Під 
«.ас забігів для жінок па дистанції 
2 і 3 кілометри перс могли пвапгар- 
дівки з Олександрії Ольга Дсмеха 
! Галина Баб’як чоловіки мірялися 
і-ііламн на дистанції Sill кіломет
рів. Першими тут фінітні стрічки 
пересікли о.іександріеці. Володимир 
Чернуха (товариство «Авангард») І 
і.'іровоградеіп. Володимир Алек- 
сапдровськиіі («Буревісник»).

А КЛАСИЧНА БОРОТЬБА. Дру
гім видом програми снартакіадн-77 
обласної ради товариства «Трудові 
резерви», присвяченої «0-річчю Ве
ликого Жовтий була класична бо
ротьба. Майстерністю мінялися Г20 
юнаків. Звання чемпіонів у своїх 
вагових категоріях завоювали кіро- 
коградці Сергій Тунік Анатолій 
Овчаров. Григорій Жнвицький. Ана
толій Гкачепко. Ігор Ауліп. олек- 
сандрійці Сергії« Малий. ЄвстаФій 
Ковальчук. Іван Семенченко, Во
лодимир Ч збане її ho. Анатолій Рад-, 
ченко і Новгород к и за янам’янча-' 
нічі Євген Маркидов. У командно
му іаліку перемог пі борці Олек
сандрійського <111У Л' 1 га Кіро
воградського МИТУ № 2.

Редактор М. УСПАЛЕНКО,
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