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Галета виходить 
з 1939 року.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА! НА
ПОЛЕГЛИВО ВИХОВУЙ
ТЕ В СОБІ КОМУНІСТИЧ
НУ ПЕРЕКОНАНІСТЬ! 
ВЧІТЬСЯ ЖИТИ, ПРАЦЮ
ВАТИ 1 БОРОТИСЬ ПО- 
ЛЕНІНСЬКОМУ, ПО-КО- 
МУН1СТИЧНОМУ!

(Із Закликів ЦК КПРС до 60-1 річ
ниці Великої Жовтневої соціалістич
ної революції).

ВІТЧИЗНІ, 
ПАРТІЇ, 
НАРОДУ 
рапортують Мц^аторю
трудових пожимань
на чєєть бО-рІччя
Великого Жовтня

ПРО ВИКОНАННЯ СВОЇХ ЮВІЛЕЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СЬО
ГОДНІ РАПОРТУЄ МОЛОДЬ ОРДЕНОНОСНОЇ КІРОВОГРАД- 
ЩИН’Й. Я, ТИ ВІН, БОНА — МІЦНОЮ РАДЯНСЬКОЮ СІМ'ЄЮ 
ВПЕВНЕНО Г-ІДЕМО МИ ДО СВОГО 60-РШЧЯ, овіяного 
СЛАВОЮ БОРОТЬБИ 1 ПЕРЕМОГ. ТВЕРДНИ НАШ КРОК. 
НЕПОХИТНА ВІРА В ТОРЖЕСТВО ІДЕЙ КОМУНІЗМУ. БО З 
ПАМП — ПРАВДА, БО З НАМИ - ЛЕНІН. ІМ'Я І СПРАВА 
НОГО. БО З ПАРТІЄЮ І ЛЕНІНИМ МИ - ВСЮДИ, ЗАВ
ЖДИ, В УСЬОМУ.

НАШЕ УЛЮБЛЕНЕ СВЯТО СЬОГОДНІ ОСОБЛИВО ЗНА
МЕННЕ - ПІДСУМКИ 60-Р1ЧНОГО ЖОВТНЕВОГО ШЛЯХ.У 
КРАЇНИ РАД ВТІЛЕНО У ПРИЙНЯТІЙ ЩОЙНО НОВІЙ КОН
СТИТУЦІЇ СРСР. ЦЕ ТВІЙ. РОВЕСНИКУ. ПІДРУЧНИК ЖИТ
ТЯ ЖИТИ, ВЧИТИСЬ 1 ПРАЦЮВАТИ ПО НЬОМУ - НЕ ЗНА
ЧИТЬ БУТИ ВІРШЕМ СИНОМ БАТЬКІВЩИНИ ЦЕ ЗНАЧИТЬ 
БУТИ ПОПЕРЕДУ. ЩОБ СЛОВО ЗАВЖДИ ДІЛОМ ПРОРОС
ТАЛО. ОТАК, ЯК В ІНІЦІАТОРІВ ЖОВТНЕВОЇ ВАХТИ КОМ
СОМОЛУ - У ТИХ. ХТО ПОРУЧ З ТОБОЮ ВСІ ДНІ ПІДГО
ТОВКИ ДО ВСЕНАРОДНОГО СВЯТА ЖОВТНЯ ПОКАЗУВАВ 
ЗРАЗКИ ПРАЦІ КОМУНІСТИЧНОЇ. ЩОДНЯ ЗВІРЯВ СВОЄ 
ЖИТТЯ по ЛЕНІНУ ПАМ'ЯТАЄШ: ПРАПОРОМ У НАШИХ 
РЯДАХ ЗЛЕТІВ почин комсомольсько молодіжної 
БРИГАДИ ПЛАВИЛЬНИКІВ МИКОЛИ ПЕТРОВА СВІТЛО. 
ВОДСЬКОГО ЗАВОДУ ЧИСТИХ МЕТАЛІВ «ПЛАН ТРЬОХ РО
КІВ П'ЯТИРІЧКИ — ДО 60-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ!» 
СЬОГОДНІ СТАЛО ВІДОМО. ШО БРИГАДА РАПОРТУВАТИ
МЕ ПРО ДОТРИМАННЯ СЛОВА В ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЛЕ
НІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ.

В ХОДІ ЮВІЛЕЙНОЇ ВАХТИ НАРОДИЛОСЬ БАГАТО ПАТ
РІОТИЧНИХ ІНІЦІАТИВ І ПОЧИНАНЬ. ТО Ж СЬОГОДНІ 
СЛОВО ІНІЦІАТОРАМ.

На бригадних зборах напередодні 22 
квітня, дня пам’яті В. І. Леніна, ми, п’я
теро робітників бригади, переглянули 
свої зобов’язання, взяті раніше на честь 
60-річчя Великого Жовтня і вирішили до 

.7 листопада цього року випустити понад 
план 700 кубічних метрів залізобетону 
(замість 300), виконання норми виро
бітку ДОЕЄСТИ до 123 процентів, 85 про
центів продукції здавати з першого пре
д’явлення. Я не скажу, що нам було 
легко дотримати даного слоєа. Одначе 
сьогодні можна з певністю сказати, що 
ювілей Жовтня ми зустрічаємо з гордо

ДЕВ’ЯТЬ —
ЗА ОДНО
піднятою головою, з усвідомленням то
го, що наша праця була справді удар
ною, що ножна наша зміна була присвя
чена 60-річчю Жовтня, тому дню, з яко
го засвітилася нова зоря для людства. 
І сьогодні ми, формувальник Віктор Ти
тов, машиніст бетоноукладача Марія Ко
валенко та інші члени нашої бригади, 
можемо з гордістю доповісти: з початку 
п’ятирічки видали понад план 1400 ку
бічних метрів залізобетону!

А в хорошого почину крила завжди 
широкі. Ми-раді, що нас підтримали ін
ші комсомольсько-молодіжні колективи 
заведу. Так, наприклад, недавно звіту
вали про виконання плану двох років 
п’ятирічки комсомольїуі бригади вер
статників, де бригадиром Валерій Лсба- 
ссв. Добре попрацювали, йдучи до юві
лею, токарі Олександр Степашко, Ана
толій Дерев’янко, Анатолій Сідаков. Та 
не тільки вони, — всі дев ять членів 
бригади. Виконання змінної норми виро
бітку довели до 123 процентів, зеконо
мили чорних і кольорових матеріалів 
ча суму 150 карбованців.

Ударна праця — наш дарунок ювілею.

О. ПАВЛЕНКО, 
бригадир комсомольсько-молодіж
ної бригади формувальників го
ловного заводу світловодського 
виробничого об’єднання «Дніпро- 
енергобудіндустрія».

«Річне завдання — до 60-річчя Великого 
Жовтня». Працюючи за ним девізом, майстри 
машинного зоїніиі піолочнотопаріїої ферми 
відділка імені І орького радгоспу Ульяновсько- 
ю цукрокомбінату добилисч великих успіхів 
і рапортували про виконання соціалістичних 
зобов’язань на місяць раніше, ніж передбача
ли. В передовому иолеитипі ударно трудиться 
комсомолка Наталя Нечиїїорснііо.

На фото: II. НЕЧИПОРЕИКО.
Фото В. ВЕРБЕЦЬКОГО.

МЕТА 
СТАЛА 
РЕАЛЬНІСТЮ

Кожний ПОБИЙ рубіж — 
це новий етап у житті ко
лективу, нова сторінка в 
його біографії. Наша ком
сомольсько - молодіжна 
бригада першою на «Чср- 
воіпй зірці» підтримала 
почин лсііінградн'в «60-річ- 
чю Великого Жовтня — 
60 ударних тижнів!» і за
кликала молодіжні брига
ди підприємства боротися 
за право носити звання ко
лективу імені бО-річчя Ве
ликого Жовтня.

А коли бригада Героя 
Соціалістичної Праці, де
легата XXV з’їзду КПРС 
О. О. К.ошурка виступила 
з ініціативою — 2,2 річно
го зобов’язання викопати 
до ювілею, а П'ятирічку—

за чотири роки, м», пора
дившись, вирішили, що цей 
рубіж нам під силу. Біль
ше того, внесли корективи 
у своє соціалістичне зобо
в’язання: до ювілею — 
дві з половиною річні нор
ми.

Завдання двох років ви
конали ще в серпні 1977-го. 
А цими днями рапортува
ли: є дві з половиною річ
ні норми! Цього ми віхо
ли не досяглії б. якби ко
жен не почував тієї відпо
відальності, що є основою 
успіху колективу. Вся про
дукція у пас іде лише з 
першого пред’явлення. 
Щомісяця добиваємось ви
робітку па 60—65 процен
тів вищого від запланова
ного Цифри пі. думаю, — 
красномовний штрих до 
колективного портрета 
бригади.

Л. АРТЕМЕНКО, 
бригадир комсомольсь
ко-молодіжної бригади 
різальників металу кс- 
вальсько-прсссвого це
ху заводу «Червона 
зірка».

«До 60-річчя Великого Жовт
ня ламо комсомольську дворіч
ку!» Цей заклик, з яким члени 
нашої ферми звернулися до 
ВСІХ КО М СОМ О.Т ЬСЬКО.-М ОЛ ОД І Ж В Н X 

колективів молочнотоварних 
ферм області, був викликаний 
палким бажанням гідно відзна
чити славний ювілей. І хоч 
яким напруженим був план — 
надоїїн 4844 нені пери молока 
в першому році п’ятирічки і 
6154 центнери — в другому,— 
ми дали слово викопати його.

1 сьогодні з гордістю рапор
туємо. слова додержали достро
ково. При завданні надоїти за 
два роки 11641- центнер молока 
ферма вже виробила його 
1295! нсптпср.

Правофланговими в нашому 
колективі є Тетяна Ковтун, Зоя 
Плахотнюк. Єва Рубансиь Во
ни вже мають нинішнього року 
від кожної корови по 3300—

ДВОРІЧКУ—
ДОСТРОКОВО!

3550 кілограмів молока і пра
цюють у рахунок травня нас
тупного року Па робочому ка
лендарі ферми — березень 
1978-го.

Зд час. що лишився до від
значення свята, кожен майстер 
машинного доїння взявся 
одержати від кожної корови 
шс по !60 кілограмів мл :оиз.

Г. ГРИНЬ, 
грункомецрг комсомольсь
ко-молодіжної молочното
варної ферми колгоспу іме
ні Мічуріна Новгород кївсь- 
кого району.

ОБГАИЯЮЧИ
СЬОГОДЕННЯ

На Всесоюзних комсомоль
ських зборах наш колектив дав 
слово до славного ювілею — 
60-річчя Великого -Жовтня 
виконати план двох років деся
тої п’ятирічки, впровадити у 
виробництво раціоналізатор
ські пропозиції з економічним 
ефектом не менше 2500 кар
бованців, у трудовому пошуку 
вибороти право іменуватися 
бригадою імені 60-річчя 
Жовтня.

З того часу зміни пульсували 
в наших буднях напругою ви
сокої відповідальності і само
дисципліни. Тобто ми прагнули 
працювати так, щоб усі семеро 
токарів бригади були схожі на 
сім пальців однієї сильно', 
невтомної і розумної руки.

Так саме розумної. Адже 
нам доводиться мати справу з 
деталями нестандартного ус
таткування. Потрібно вміти гра-’ 
мотно й швидко читати крес
лення, ескізи.

Я недаремно порівняв наш 
колектив із семипалою рукою. 
Працюючи кожен за своїм вер
статом, ми робимо спільну 
справу. До речі, у нас і різаль
ний інструмент, і оснастка — 
спільні.

Міцна дружба, взаємодопо
мога і взаєморозуміння між 
членами бригади — це ті риси, 
які визначають творчий почерк

наших ір/дсьих буднів. Пре це 
краснсмсЕно свідчать і такі 
фанти, ще у нас немає жодно
го прогульника, сто процентів 
готової продукції відділові тех
нічного контролю ми здаємо з 
першого пред’явлення Всі 
члени бригади мають середню 
освіту.

По-справжньому, з комсо
мольським вогником працюють 
токарі Віктор Силіян, Олек
сандр Заплавний, Еасиль Лав- 
ри.чеяке Анатолій Дикусар, 
Микола Шмигайло, групком- 
сорг бригади О гександо Ку- 
бишкіч.

З гордістю за своїх товари
шів можу повідомити, що з 
узятими зобов’язаннями на 
честь славного ювілею ми 
справилися певністю. План 
двох років десятої п’ятирічки 
виконали Від наших пропози
цій впроваджених у виробни
цтво, підприємство отримало 
економічний ефект у 3,6 тисячі 
карбованців. Заощадили мате
ріалів на 120 карбованців.

У зв’язку з цим хочу під
креслити таке: з метою еконо
мії металу бригада старається 
використовувати металеві від
ходи.

Наближається всенародне 
свято — 60-річчя Великого 
Жовтня. Трудова напруга на
ших буднів не спадає. Вонв 
диктує ударні зміни юеілєйнСй 
вахти, яку ми прагнемо нести, 
обганяючи сьогодення.

А СКВОРЦОВ, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бриіади ре
монтно-механічного цеху 
Кіровоірадсіюго заводу 
тракторних гідроагрегатів.



• 2 стоя

• Звіти і вибори 
в комсомолі

Комсомольська органі
зація вагонного депо чис
ленна: на обліку з ній май
же півтораста залізнични
ків різних професій. На 
рахунку молоцих вагонни
ків чимало і добрих справ, 
і цінних починань. Ниніш
нього року комсомольці 
широко розгорнули зма
гання за гідну зустріч 
60-річчя великого Жовтня.

Трудові здобутки колек
тиву комуністичної праці 
незаперечні. Роль комсо
мольців і молоді в цьому 
чимала. Про це й говори
лось у звітній доповіді ко
мітету комсомолу. Так, 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НИЙ колектив азтоконт- 
рольного пункту вже 
виконав свої річні соціа
лістичні зобов'язання. З 
місяця з місяць перевико
нує свої завдання комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив зміни № 1 пункту 
технічного огляду, загоніз. 
У напруженому трудово-

НІ
ЗЛОБО
ДЕННІ 
ТЕМИ
му суперництві з колегами 
інших відділків залізниці 
колектив здобув право но
сити ім’я Павла Корчагіна.

Поїзд «Кіровоград — 
Москва» формується у 
Знам'янці. Від бригади 
провідників залежать і 
добрий настрій пасажирів, 
і зручність у дорозі. Про 
все це постійно дбають 
члени комсомольсько-мо
лодіжного колективу з 
бригади провідників.

Але на фоні добрих 
справ і трудових здобут
ків виразніше видно недо
ліки. Тож саме на них і 
звернули серйозну увагу 
всі промовці. Комсомоль
ців хвилювало передусім 
те, що останнім часом 
значно погіршилася вну
тріспілкова робота. За
гальні комсомольські збо
ри проводились нерегу
лярно і далеко не на зло
боденні теми, допускались 
порушення Статуту ВЛКСМ. 
То шо вже тоді говорити 
про роботу цехових ком
сомольських організацій і 
комсомольських груп! 
Контролю за їхньою діяль
ністю з боку комітету май
же не було.

Звідси — зниження тру
дової активності окремих 
молодих виробничників, 
були прикрі випадки, коли 
комсомольці порушували 
порядок у громадських 
місцях.

Про це говорили у сво
їх виступах секретарі це
хових комсомольських ор
ганізацій Валентина Чайка, 
Раїса Іванова, секретар 
парткому депо І. 3. Піско
вий. А комсомолець Петро 
Смаглій подав пропозиції 
щодо того, як поліпшити 
обслуговування пасажирів.

Молоді залізничники у 
своєму рішенні поставили 
за мету значно активізува
ти роботу, підвищити роль 
комсомольської організа
ції в боротьбі за успішне 
втілення в життя завдань 
десятої п’ятирічки.

Своїм ватажком комсо
мольці депо обрали На
дію Загородню.

П. МАКАРОВ, 
секретар вузлового ко
мітету комсомолу Зна- 
м’янського відділка за- і 
лізпиці.

».ЛТолодвгй хсолагулглр et ______________ _______ 22 жовтия Я977 року-------- -

І. ПЕРШОПРОХІДЦІ
4 січня 1976 року потяг 

доставив і:а станцію До- 
лнііська чотири невеликих 
спеціальних вагони з Киє
ва. Ного пасажири почали 
знайомитися з місцевими 
залізничниками.

— Спершу нас було 
дванадцятеро, — згадує ті 
дні старший виконроб 
тресту «1 іівдензахідгранс- 
буд» Олександр Куріаи- 
ський. — Згодом будівель
не управління №> 146 при
слало ще кілька десятків 
чоловік. Перші кілометри 
майбутньої магістралі ви
рішили прокласти полот
ном, яке насипали в неза
пам'ятні часи паралельно 
колії на Миколаїв, але чо
мусь так і не використали. 
Не пропадати ж праці!

Звичайно, раніше тут 
побували проектувальни
ки, інженери. 'Іа саме Кур- 
ганському і його товари
шам випала честь узяти 
на себе місію иершолро- 
хідців, прокладати перші 
кілометри вельми важли
вої для степових районів 
Кіровоірадщшш залізниці. 
Вже в лютому вони про
йшли 2,7 кілометра — до 
поста № 84, звідки магі
страль повернула право
руч, щоб перетнути знач
ний шмат території нашої 
облає і і і вийти на вузлову 
станцію Помічна, а далі— 
у світ широкий.

Роз’їзд Червоне Озеро, 
станція Ворошнловка, 
роз'їзд Морквнне, станція 
Бобрішець, станція Кова
лівна... Все це буде. А по
ки що ми сидимо в затиш
ній кабіні тепловоза, що 
його веде нещодавно збу
дованим відрізком заліз
ниці молодий машиніст 
Едуард Антохін. Молодий, 
але досвідчений: сьомий 
рік працює самостійно.

Обабіч усіма барвами 
осені виграють поля, лісо
смуги. Попереду — міст 
через річку Березівку. До 
нього проходимо схил.

— Дев'яти тисячний, — 
пояснює майстер Іван Ан- 
тнпенко.

Дев’ятитисячннй — це 
коли на один кілометр пе
репад висог становить 
дев'ять мет рів. Схилу май
же не відчувається.

А ось і міст. Дугою ви
гнувся він над Березівкою. 
Річка невеличка, та мосто
будівники, далебі, добре 
поморочилися з нею: мала, 
а з гонором — широко 
розливається під час по
вені. Тож і спорудили 

-Г*??,1.1, у ВИКОНАННІ СІ.Х’ЕПП'ГГС» Д’-'t ІА П)1^УЖ’<Я 
ВАСИЛЯ ШЕРЕМЕТ З I ViroCilV ІМЕЙҐ ФРУІіЗ" 

rV^ivncioPu1-’^10 РЛ1ЮИУ- ЮСТУЮТЬСЯ ШИРОКОЮ 
‘r 4 V .І,1(ЛЮ у мешканці* . ї\ С-ДФ!іЗ\И ЇХНІ БИ
ми Аг1. „ЛАВА'ДН В'П'АІ ОГОД -І > ОіЬДЯ ЩііІ’ІІЛШ 1 ТЕПЛИ
МИ ОП ЛЕ(. к АМН ГЛЯДАЧІВ

НА ЗНІМКУ: ПОДРУЖЖЯ ШЕЖШ
♦ото М. ЖИТНЬОГО.

селнцького 
ьомбіпату ( 
2180;

комсомольсько-молодіжний колектив МТФ кол
госпу імені Шевченка Долнксыюго району (групком- 
сорг Івгн Федоров) -=- 2463.

Уявлення про хід соціалістичного змаїапня серед комсо- 
мольсько-молодіжних колектипі.ч буде неповним, ЯКЩО N11 
не скажі мо про колектив ферми .*6 ? колі оспу «Прогрес» 
Новомирі еродського району, що зайняв однна.цыге місце. 
За дев’ять місиціа колектнн надоїв від кожної корови по 
2155 кілограмів молока при річному зобов’язанні 2500. Під- 
трпмагшп почин нарофоміпців «Юпілені.ій вахті — ударний 
фініші», молоді майстри машинної о доїння ф.-рмії заплану
вали до 60-річчя Великою Жопіня одержати від ножної «о 
рови ще по і:и кілограмів молока Цей девіз — у цент и

над її басейним такий 
місі, що ніяка стихія не 
застукає тепер зненацька 
колінне господарство.

— Це хлопці з Микола
ївського мостозагопу по
старалися. Просто молод
ці! — задивився Па міст 
Антипенко.

Похвала скупуватого на 
слова майсіра вже сама 
по собі щось та значить. 
Очолюваний ним колектив 
дільниці монтажу колій за 
підсумками першою її 
другого кварталів цього 
року здобував першість у 
змаганні серед будівників 
«Малого БАМу». А тон за
дає бригада колійних мон
терів комуніста М. І. Уса- 
чова.

Земля лише па геогра
фічних картах гладенька. 
А насправді — горби, ви- 
ямкн. Цьою вдосталь на 
трасі майбутньої магістра
лі Долпнська — Помічна. 
Хоча взагалі степ за До- 
линською її ііаіадує гігант
ський рівний більярдний 
стіл в обрамленні золотих 
у цю пору лісосмуг, та не
рідко трапляюіься складні 
для будівельників місця. 
Іоді будівництво ведеться 

прогресивним методом 
«виїмка — насип», коли в 
одному місці, де гори, 
грунт виймають і відразу 
ж перевозять гуди, де тра
су необхідно піднімати. 
ІЦоб підготувати фронт 
робіт для укладання рейок 
і шпал, треба лише від 
станції 1 ямкове до Боб- 
рішця перегорнути майже 
4 мільйони кубометрів 
грунту. Цю роботу ведуть 
колективи 16-і Запорізької, 
25-ї Черкаської, 18-і До
нецької і 62-ї Краснодар
ської механізованих колон 
(воістину, «Малий БАМ>. 
став чи не всесоюзною бу
довою1).

Залізнична магістраль — 
це не тільки шпали і рейки 
на насипі. Складне колій
не господарство. 1, що ці
каво, вдосконалюється во
но вже в ході будівництва. 
Скажімо, планували зро
бити 73 сірілочннх пере
води, а потім з’ясувалося, 
що для продуктивної екс
плуатації залізниці потріб
но додати ще одинадцять...

Магістраль — не тепли
ця, над нею даху не поста
виш. Аби колії в будь-яку 
погоду були в зразковому 
стані, треба зводи пі штуч
ні споруди — водопро
пускні труби і лотки в по
лотні залізниці та поблизу 
нього. Цим займається ко- 

.ТСМШІЗ ДІЛЬНИЦІ »V» б. яким 
ілзрує і. 1. Левченко. Ha
ul lul СПІіібеє ІДИ ЯКОМ BSi- 
яізизси комсомолець Гри- 
го-чі Дудпз. иправжшії 

■; од/ігііеіііі.і 
у зі ієну куртку з емблє- 
и аіи Будови (внизу — ма- 
гг о а.іь іде за гориззд., 
у ..їм — комсомольськан 
з:ц!'ізк) itj рукаві, Жарив- 
H. чі, веселун. А > иловне — 
в;.:ііі:іи професії оудівника 
с /илевих доріг. До служби 
а. іфми працював у «ііів- 
діеіі.;а.хідт;шнсоуді.>, сюди 
л-діпитш і повернувся, ЯК I 
и-зчциз своєму наставнико
ві. Чико.ті Івановичу Уса- 
ЧОВу.

— У нас тут весело, — 
0-<и‘іе розповідає. — Ну, 
рьмюта є роботою, а от ко
лії су оош.’іки влаштовує- 

ОсоОлнво ии благо- 
у д .рою бу дмістечка. j нас 
ж.е з тресп гіде змагання 
зга краще містечко. Спаси
бі, долини ХІ КОМСОМОЛЬЦІ 
і йп.іодь допомагають.

ііз.ія і-ємокот, секретар 
кєзйісомо. > ьської органіва - 
на: станції Долпнська:

— На «Малому і»аМі? 
лане гості — іосподарі. 
11 ріІД'ДЯ І Ь КОМСОМОЛЬЦІВ 
сіавиїі не припускають 
/ї .’йдииїо субот лика, що 
із-ідсу ваєгься і.а оудиві.

Так, вони справжні юс- 
подзрі своєї ударної ком- 
C y.VO. ІЬСЬКОі оу дозп — 1 
біудіїиельиики, 1 делійські 
зилізпичиики. і іершонро- 
Х.ДДЦ1-. і\оокеи метр ДОЬО- 
Д ЛІаСЯ браги <3 ООТС». ііе- 
льдпю, ск.іадіга. С'оціаліс- 
;січними зобов яза.шямі: 
ви честь 60-річчя Великої о 

передбачено до 
едшаого ювілею укласти 
4£) кілометрів залізниці. 
1>>жг на сьогодні «.малойа- 
іі.цщі» уклала 55 кіломет
ри в.

ІД.Ч'І ту г ходить Лише 
і-'-сіі .овоз потужністю В 1Я- 

кінс >юіх сил. А буді- 
зча/ьникн бачаїь електро- 
зиз. (.магістраль електри
фікуватиметься), що но- 
»ічить степовим краєм. У 
к ожен «запрягатимуть» 
б тисяч «коней». То'му-то й 
кладуть колії з точно роз- 
р -злузаним запасом міц
ності.

і аццін Ворошнловка — 
кілька вагончиків. 1 все. 
Аіле в уяві будівельників 
»кліа бачиться зовсім іа- 
щдіію, з просторого товар- 
ц площадкою.

Іїершопрохідці дпв.тя- 
ttw в майбутнє евоєі ма
гіє далі—«Малого Б AM у -.

А. КУБАНСЬКИЙ.
Дзлинська — 
іКфоаоі рад.

г На приз газети «МК» —-

Ступені 
ж

сходження
Підбите підсумки соціалістичного змагання серед 

молодих майстрів машинного доїння та серед ком
сомольсько-молодіжних колективів молочнотоварних 
фч-рм області за три квартали.

Гглина Білозер з колгосп; <Д'>ря комунізму» ііо- 
Боарханісльської о району за деиГягь місяців (Кідоі.іа 
ьід кожної корови 4119 кілограмів молока.

Надія Паранюк з колгоспу імені Шевченка У.іьк- 
шшськогс району — 3876.

Надій Максименко з колгоспу «Перше травня» Мдч 
.товискізськрго району' —374Х

Ольга Шевченко з колгоспу «Прогрес» Новгород- 
ківського району — 3169.

І глина Поклад з колгоспу імені Леніна Долиц» 
сі.кого району — 3460. '

Валентина Сиса з колгоспу імені Кутузова Ново- 
українського району — 3405.

Тетяна Ковтун з колгоспу імені Мічуріпа Новго 
ре. ківського району — 3398.

Марія Толуб’як з колгоспу «Родина» Долинсь.ьоїо 
району — 3338.

Галина Олефіренко з колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Ьобрикецького району — 3332.

Людмила Сокирська з колгоспу «Росія» Новоукра- 
їігською району — 3326.

Кожен день наближає нас до великого свята — вО-річчя 
Жовтня. 1 кожен із них для молодих майстрів машг.наиго 
доїння Кіровоградщини напружениіі.

Лід час підготовки до іолілею народилося баї ато цінник 
по'іиігіг. та Ініціатив, спрямованих па дис гронове википаїїіяі 
виробничих завдань, па підвищення якості рітоогп іі ефек
тивності і-иройніїцтва. «Річне завдання — до ювілею Жоиг- 
ня!» — закликала комсомолка раді оспу Другою імені Нет- 
[■оьи-кого цукрокомбінату Олександрійської о району Ярое.тд- 
т-а Лндруїцаясвич. «Продукцію — лише першим сиртом:» — 
кіоіу.іа к.чііч маіістср машинного доїння радгоспу іісрею- 
иівськогс цукрокомСінату Голованіпського району Марія Гу» 
цилюк. «До ФЬріччя Великого Жовтня иопад річний план — 
И)ЬЄ кілоіраміі інолоьа під кожної корови» — під таким де
візом трудиться Галина Ьілозер з колгоспу « іоря комун.с 
му» ііочоаркаїїгельського району, і зі своїм іівданннм вина 
піравляьті-ся успішно. Надоівіїїн за дев'яіь місяців від кож
ної коропі по Н19 кілограмів молока (планове річне зав
дання — 3500), Галина Ьілозир упевнено очолює змагання 
молодих майстрів машинного доїння обласи.

За підсумками змагання трьох кварталів їй присуджено 
перехідний приз «Молодого комунара» «Першій молодій и и- 
тнтисячні-.ці кіровоградщіїни десятої п’ятирічки».

Чотирі.тпсячіїїій рубіж до дня свята подолає комсомолка 
Надія Паранюк з колі оспу імені Шевченка Ульяновської о 
району, де до недавнього часу змагання очолювала Гаміла 
козішхурт з колгоспу імені чірупіе. Змінилися лідСри І ц 
Нопоукраїьськіїму, Долшіському та Бобринецькому районах. 
Тут уперед вийшли Валентина Снса, Галина Поклад і Гали
на Олефіренко.

Рьбсчу правофлангових характеризує гтисока продуктив
ність. Приклад з них беруть усі молоді доярки області. Вени 
сі.пінені бажання достроково, до дна ви-р:ччя Жовтня, влив- 
наш взяті зобов’язання.

«До ювілею Великій о Жовтня дамо комсомольську дворіч
ку!» Цей заклик членів комсомольсько-молодіжною колек
тиву ферми колі оспу імені Мічуріна Нові ородкюс.і-.оіо райо
ну знайшов широку підтримку серед гвиринникіз області. 
Першими про виконання своєї дворічки рапортували члени 
киусимслісько-молодіжного колективу колгоспу імені ХК 
з’їзду К ПЕС Бобріїяецикою району, де групкомсоргом Во- 
лоді-мир Міщснко. Очолюваний ним колскіиз за дев’ять мі
сяців надоїв від кожної корови по 3001 кілограму молока і 
виборов перехідний приз ^Молодою комунара» «Кращому 
комснмольсько-мо.іодіжпому колективові МТФ області». Вн- 
сских результатів також добилися;

гсмсомольсько-молодіжиий колектив МІФ кол
госпу «Перше травня» Малсвисківського району 
(групкомсорг Марія Мірошниченко), що одержав від 
кожної корови по 2900 кілограмів молока;

комсомольсько-молодіжний колектив колгоспу іме
ні Мічуріна Новгородківського району (групкомсорг 
І ьшіа Грищ.) — 2872;

комсомольсько-мслодіжннй колектив ферми № 2 
колгоспу «Перше травня» Маловисківсжо:о району 
(ірупксмсорг Валентина Ма.хно) — 2820;

комсомолісько-молодіжшін колектив І Іесзатків- 
ськсго відділка радгоспу Другого імені Петровского 
ц\крокомбіиату Олександрійського району (групком- 
ссрг Ярослава Андрущаксвич) — 2793;

комссмольсько-молодіжниїт колектив МТФ кол
госпу імен: І орькою До.їинського району (груп

комсорг Поліна Бублик) — 2686;
Комсомольскко-молодіжиїін колектив МІФ Ульй- 

ксгськсго відділка радгоспу Ульяновського цукри- 
комбінату (групкомсорг Надія Оліхови і) - 2578;

комсомольсько-молодіжний колектив МТФ кол
госпу «Більшовик» Гайворонського району (групком
сорг Марфа Савченко) — 2524,

комсомольсько-молодіжний колектив МТФ Поно
ві тділка радгоспу Ульяновського цукро- 
грункомсорг Любов Бсзкаровайна) —•
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комітету, підказати цікаву ідею, до них без боязні можна зайти’по пораду 
чи щоб розв’язати якусь проблему.

«Комсомольський директор» — це визначення учнів. 1 вони дають його 
найулюбленішим своїм керівникам. А як дивляться на свою роль самі 
’ комсомольські директори? Як удалося їм завоювати авторитет і визнан
ня? Наскільки гтибоко вони с никають у справи комсомольців? Першим у 
розмові на цю тему бере участь директоо Гайворонської середньої школи 
№ 5 А. 5. РЄЗНИК. А де розмови ми закликаємо підключитися всіх ба
жаючих.

ЧИМ більше я працюю в школі, 
глибше вдумуюсь у багатогран

не шкільне життя, тим міцніше 
утверджуюсь у думці: справжнього 
успіху, сталого результату не до
сягнеш, якщо все робитимеш рука
ми вчителя.

Це аж ніяк не моя власна думка. 
Життєвий досвід грунтується на 
■уюретичпих засадах.

1922 року, виступаючи на 
V з’їзді РК.СМ, нарком освіти, видат
ний радянський педагог А. В. Лу- 
иачарський назвав комсомольців 
дорослими союзниками педагогів у 
нашій надзвичайно важливій робо
ті. На VIII з’їзді комсомолу він 
цю тезу поглибить і надасть їй 
афористичної виразності: «Не мож
на працювати без комсомольців, як 
не можна працювати без рук».

За зміцнення контактів між учи
телем і комсомольцем полум’яно 
виступала Н. К. Крупська.

І па XV з’їзді ВЛКСМ Геие- 
рельннй секретар Ц1\ К.ПРС това
риш Л. І. Брежнєв підкреслив: 
«Союз комсомолу і школи — важ
ливий як ніколи».

Огне, і історія, і сучасність ра
дянської школи настійно вимагають 
від педагогів чіткої орієнтації на 
спільну роботу, співдружність з 
комсомольцями. Я вдався до най
авторитетніших тверджені, не тому, 
що спостерігаю в педагогічних ко- 

якість протилежні думки. На 
Д'лму грунті стоїмо всі. Пишу про 
дертому, що сам до кінця не з’ясу
вав усієї складності реалізації них 
настанов. А тому хочеться поради
тись, поміркувати...

Спостерігаю...
Йдуть комсомольські збори. Чийсь 

виступ схвилював — загомоніли. 
Утворилось кілька мікрозборів. Або, 
ьа жаль, типовіше: читає оратор на
писану ним чи кимось промову, 
зміст якої добре відомий старшо
класникам з багатьох конкретних 
зборів, — заговорили кожен про 
своє. Не слухають.

І от бачу: встає вчитель, а то й 
кілька зразу і... закликають до по
рядку. Якби почулася туг репліка 
якогось не дуже ввічливого юнака: 
<Це вам не на тропі, гут президія 
б». —• я ие здивувався б. А вчитель, 
"збуть, образився 6.
.Анатізуючи цю ситуацію, бачу 

-тй її аспекти: перший — до питан
ня про тишу па зборах, другий — 
про роль учителя иа них.

Давайте поміркуємо.
Буває, виходжу з комсомольських 

-борів... з хрипотою. Був у президії, 
’■’•зв празо закликати до порядку, 
користувався ним. І хоча дуйте ие 
*оіїлося до такого стану доходити,
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ввірвалося життя з йою склад - 
суперечливим неспокоєм.
такої тиші відмовляюсь. Про ін- 
мрію. Про ту, що порадує вихова- 
яка пов'язана з умінням ввелухл-

подібні збори запам'ятовуються 
найбільше.

Розсудимо спокійно. Хіба ж уіримав- 
ться юнацтві» від то:«, щоо не зреагува
ти сміхом чи реплікою на якусь своєрід
ну думку зраюра? Якби цн думка тіль
ки була! Навіть старшокласникові важко 
відкласти «на потім» те, що гільки-но 
визріло і вимагає негайної о (з його по
гляду) висловлення. Кому 6 руку підня
ти, слова ііонросіпи, а він не піднімає і 
не просить, а просто товаришеві (чи то
варишам) висловить думку, і і відгукну
ться: хтось підтримає, інший заперечить, 
і пішло... А до президії дійшло тільки 
галасування.

Не ехпа пою, але розумію. І все роблю, 
щоб, по-перше, подібні ситуації мали 
підставу, а по-друге, щоб виховували 
стриманість.

Мені часто доводиться спостерігати ти
шу ьа зборах, яку можна назвати мері- 
вою в повному розумінні цього слова. 
Тихо не тому, що вміють ссое стримува
ти, а тому, то ніщо не стривожило. 
І важко навіть сказати, чк лоаелися б 
ці ж юнаки і дівчата, якби у виступ про
мовця 
ним і

Від 
ні у — 
ІІІСТЮ, _ І
ти думку до кіпця, зібратися зі своїми 
думками і висловити їх у передбаченому 
порядку.

Згадується: довелося якось розмовляти 
з комсомольцями однієї школи.

— Розкажіть, — попросив, — про ваші 
останні збори.

виявилося, то останні були одночасно 
й першими. Отже, мали запам'ятатися.

— Бу ю так цікаво, тах цікаво, — пер
шою відповіла комсомольський секретар.

— То розкажіть, щоб і мечі цікав"» 
було.

Замовкла. Мовчали й інші активісти. Я 
все ж допитувався:

— Чий же виступ був найцікавіший? 
Мовчанка.
— Скільки ж виступило?
— Чотири учні.
Мої співбесідники поступово зашепоті

ли. Почулося ім’я. Схопився за нього. 
Оратор був тут.

— Чим же твій виступ сподобався?
— Не знаю. Розповідала про піонерську 

роботу.
А мені почумалося: «Вона не читала». 

І іце одне: як небагато потрібно, щ*>>» 
зацікавило. Говорила про буденне, але, 
мабуть, про болюче, тільки іі усього.

У нас на зборах виступають багато 
хто. По 15—17 комсомольц я. їіс одні і 
ті ж щоразу. Збори тривають півтори 
дві години. Кожен виступ, як правило, 
короткий.

Нещодавно иа занятті школи самоосві
ти знайомилися з порадами відомою 
знавця наукової організації праці А. К. 
І астееа. Коли дійшли до гвер іжепііл: 
«На зборах ніякий оратор _ не повинен 
брати слова, якщо не може йою закінчи
ти пропозицією». — зіюмоніти.

— Чого? — питаю.
— А це ж і у нас'на зборах так!
Дуже зрадів я, що «теоретично» осмис

лили наше буденне життя.
І, мабуть, старшокласники мають 

«право» (не формально, звичайно) 
ігнорувати читані без переконанос
ті иа зборах чиїсь слова.

А щодо вчителя, то иа комсо
мольських зборах він, на мін по
гляд, гість. Новообраного секретаря 
я, навіть, зорієнтую: «Класних ке
рівників запросіть...» — «Та вони ж 
і гак прийдуть» — відповіла мені 
ілсось дев’ятикласниця. Так, при
йдуть. Не тому, що накажу, а і ом у, 
що в противному разі не знатимуть,
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ЧЕТВЕРНІЙ ДЕНЬ ТРИ
ВАЄ ЦЯ ЗУСІРІ І. 1ЕПЛО- 
1А СЕРДЕЧНІСТЬ. БО 

ДРУЗІ. А'ІСАЛБЛЬ ІПСгії 
І ГАНЦЮ голи?. ХІНСЬКО- 
ІО ОКРУГУ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ БОЛІ А»її 
ВГіЛІОІБ РОБІ І ПИКИ І 
С ІУДЕЇ 11II. САМОДІЯЛЬ
НІ .миші м. Кіровогра
да ЯК ВІТАЛИ .МИНУЛОЇ 
СЕРЕДИ. КОЛИ НА І ЇЛО- 
іці імені і:, м. Кірова 
ВІДБУВСЯ .МІТИНГ ПАШ! 
БОЛГАРСЬКІ ДРУЗІ 031-ІА- 
ЇІО.МПЛНСЯ З МІСТОМ, з 
ЙОГО СЬОГОДЕННЯМ І 
МИНУЛИМ. А СВІЙ ПЕР
ШИЙ КОНЦЕРТ ВОШІ ДА
ЛИ В БУДИНКУ КУЛЫА- 
РІ( школи ВИЩОЇ ЛЬОТ
НОЇ ПІДГОТОВКИ

Фото і. КОРЗУНА.

НА ЗНІМКУ: КІРОВО- 
ГРАДЦІ ЗУСТРІЧАЮТЬ 
БОЛГАРСЬКИХ ДРУЗІВ.

Л t «золото» юних 
А І БУЛИ ПОСТРІЛИ 
3... ОЛІВЦЯ

БЕЗ
чим живе шкільна комсомолія. Не 
побачать своїх хлопців і дівчат у гур
ті, але не на уроці. І, якщо хочете, 
не збагзтятьсд юнацькою життєра
дісною силою.

Розмірковую-..
Останнім часом багато думаю 

над тим, що умовно назвав механіз
мом взаємодії педагогічного та 
комсомольського колективів школи.

Якось узяв я аркуш і сгав малю
вати. Від мене, директора, до за
ступників, учителів, комсомольсько
го комітету, класних бюро, гуртків, 
клубів провів стрілки. І ВСЮДИ ВІД 
мене до когось ішов гой «вектор».

Потрібен був час, щоб помітив 
помилку: до комсомольської орга
нізації я не мав права отак підходи
ти Наказувати можу підлеглим. Хо
ча й тут переконувати краще. Сто
совно до вчителів — я адмінісгра 
тор. У певній мірі гака ж моя роль 
стосовно до гуртків чи клубів. ЛІож- 
на завітати з вказівками.

До комсомольців .іду лише з по
радою. А ще краще, щоб вони 
мене по неї приходили. Якщо 
йдуть — стривожений. Щось, зна
чить, обірвалося.

Новообраного секреіаря прошу: 
«Понадайся мені щодня на очі».

Іноді зустрінемось і усміхнемось 
одне одному. І все. Нічого особли
вого. Сказати нічого. Але зустріч 
відбулася. її зміст? У нас нічого но- 
ьсго Гаразд.

Але якщо таке мовчання повто
рюватиметься часто, воно може пе
рерости в щось інше: у нас нічого 
нема. Нам поговорити ні про що. А 
це вже (іоі ано.

Знаючи про іаку зустріч «на хо
ду», я праіиу щось маш «про за
пас». 1 не, на мін погляд, найважче.

до 
не

Пролунали останні 
стріли обласних і республі
канських змагань. _ Мол на 
зробиш деякі підсумки 
весняно-літ нього сезону в 
стрілецькому спорті Н І І\І- 
ровогридіцині.

Що ж змінилося за кас, 
що минув після найти 
розмови на цю /ему з бе
резні нинішнього року 
(«Молодий комунар» А? Зд,' 
«На мішені не завжди 
« решето»)?

Чи сталися якісь пози- ' 
тивні зміни в спортивно
му житті шанувальників 
найпопулярніиіого з вій
ськово-прикладних видів 
спорту — кульової стріль
би?

* * ПРИЦІЛУ

чотири 
комсо- 

денним

Підказую...
На одному з комсомольських з’їз

дів прозвучала цікава думка. Коли 
йшла мова про стосунки педагога і 
\ чия, одна делегат сказав: «Якщо 
ідея, навіть підказана старшими, 
сприймається дітьми як своя влас
на, — це найкраще».

Без підказки учням важко органі
зувати змістовне життя. Відсутність 
ЖИТТЄВОГО ДОСВІДІ' нічим не компен
суєш, окрім спілкування з тими, хто 
його- має. І а підказувати потрібно 
вміти.

Взяв собі за правило: ідеї ие по- . 
давати активові, як страву на стіл, 
а підводити до неї шляхом 
мів.

Двічі вже (з перервою в 
роки) проводилися у нас 
польські збори з порядком 
«Найважливіша справа твоя». Йде
ться про навчання.

Як підходили до цієї справи? * 
Зайшла мова їм комітеті комсомолу 

про пастуші збори.
— Час поговорити про кавчання, — за

пропонував начальних штабу «Знання».
Всі були «за».
— Вирішили, — підсумував секретар.
— А як же сії сформулюєте порядок 

денний? — запитую.
— Дул;е просто, — відповів. — «Про 

навчання комсомольці«».
Та ера.» засумнівався;
— А може, краще — «Про роботу шта

бу «Знання»?
— Ні. Хай про звітують невстигаючі... 
Перебирали варіанти і відкидали. По

глядали иа мене, мовби промонлпіочи: 
«Бачите, не можемо придумати. Допо
можіть...»

— А чому в 
зборів питання 

—Так це 
справа!

— То так і 
справа івоя».

Здипісаію посміхнулися, заюиоиілн. 
Стали думати, як краще підготувати збо
ри, аби «взяло за живе», щоб не збитися 
на банальну «проробку двієчників».

— Може, ви щось підкажете? — цс 
вже до мене, після тривалої о обгово
рення.

Мабуть, ніколи гак напружено не ду
маю, як у подібній ситуації. Зіадую, ви
шукую якісь аналогії, враховую можли
вості даного колективу, приміряючи по
трібне до можливого. Важливо маги на 
увазі: мені в мої майже шістдесят роме

■носите НІ обгьііОрсІІІІИ 
про н'аечаиня?
ж наша найважливіша

пишіть: «Найважливіша
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(Закінчення на 4-й стор.).

ПЕРЕДУСІМ із задоволенням відзначу, що рівень 
майстерності наших провідних стрільців не зали

шався на місці, як це було в останні роки, не знизив
ся, а, навпаки, впевнено піднімався вгору. 1 тенденція .- 
цьою руху обіцяє зберегтися й надалі.

Загін провідних стрільців'області одержав солідне 
поповнення. Тільки в стінах обласного стрілецько- 
спортивного клубу ДТСААФ було підготовлено двох 
майстрів спорту, чотирьох кандидатів у майстри ї 24 
першорозрядників. Почесне звання .майстра дістали 
Олександр Близшоченко (вихованець тренера Г. В., 
Чо|шясської о) га Олександр Булкіа (тренер О. М. 
Шилов з Кіровоірадськеї ДЮСШ № І).

Зростання маіїстзріїості спорі сменит, як і слід було 
чсіОгти, привели до успіху кіровоградців у вирішаль
них поєдинках республіканських змагань. Одним із 
серйозних досягнень наших стрільців є ЇХНЄ Іретс 
призове місце па республіканській першості ікрпроф- 
ради. Щоправда, цю перемо: у кірової радці здобули, 
виступаючи в другій групі, це було представлено 1о 
областей реіпуилікії. Але в таких же умовах вони 
були на цих змаганнях і 1975 року, де зуміли виборо
тії лише дев’яте місце. Шість сходинок угору — нема
лий крик уперед. Дооре попрацювали на команду 
цьсго разу саме нові кадри, які за останні роки зрос
ли, як кажуть, на очах. Це — кандидат у маисіри 
Наталка Фіногенова, Гамара Інде і Василь Бородай. 
Високу майстерність показали кіровоїрадці й на рес- 
публікйнськіїх змагання за нрогрмою 11 спортивних 
пор молоді України. Успіху доєні Олександр Булкін. 
У вправі А1І -9 (стрільба з малокаліберної гвинтівки 
з положення «лежачи») він вабив 597 очок із бии 
можливих. Цей результат був найвищим. Ьулкіи удо
стоївся червоної стрічки чемпіона -а золотої медалі. 
Всього на дев’ять очок менше було на мішенях иа- 

. ц.иіо земляка Юрія Язикова, який виконував ту ж 
вправу, що и Ьулкіи. Пістолетник Володимир Тозсто- 
таїі у вправі Мі 1-8 (швидкісна стрільба по п'яти си
луетах) теж показав високий результат — 583 очка 
з 609.

Безумсг-но, були її інші приємні /рушеная в бата- 
юіраіігін спортивній діяльності кульовнків. У ряді 
районів і міст поліпшилася спортивна база. Вїдрємон- 
гсі-ано та обладнано тири Кіровоградського спортив
ного клубу, розв’язано питання про встановлення а 
них автоматичних приладів для стрільби по силуетах 
з пістолеіа і по «кабанозі», що рухається. Активні
шою була участь районних і міських організацій 
ДТСАдФ у спортивних змаганнях обласного масшта
бу. Більшість їхніх команд брала участь не тільки в 
обласній першості, а й у таких змаганнях, як багато
борство 1’110 за програмою Зимової спартакіади і 
/■инього військово-прикладного багатоборства, тур
ніру на- приз імені Людмили Павлюченко.

Водночас у ряді міст і районів цього піднесення в 
сперті не спостерігалося. Якщо в березні серед від 
стаючих у стрілецькому спорті було названо Устн- 
нівські-.й, Нсвоархангельськіш і Негрівськнй райони, 
то тепер до них можна ще додати її Сиіуфріївськті, 
який не взяв участі в жодному з обласних стрілець
ких змагань ДТСААФ у весняно-літньому сезоні. Ли
ше на одному турнірі з чотирьох були команди Дои- 
роьеличківського, Ма.товисківського й Петрівського 
районів, двічі приїздили на такі змагання команди т 
Устинівського, І’аГшороііського й 1 Іизгиродківського 
районів.

Хто ж із дгсаафізськнх стрілецьких команд Оуп попереду і 
хто позаду? 1а все ті ж щч й раніше. Переможцем виходила 
ьіравоградська команда, серед інших призерів були щор ізу 
Олександріііці (міська команда) та ульпновці. Замикали таб
лицю ьсс ті я; райони, що їх ма вже ззш.ли бачити / 
«хвс-счї» (і Іозоарх-нігсльський. УСтииівеькнії, Ііетрівськии),

Неі.іі-пііі результати і в особистому заліку. Баюто стріль- 
ції» і>е вкладалися навіть у нормативи ЕІЮ. ііиіькі показни
ки були у спортсменів не тільки під час пиединчіи еа пер- 
ьіістг. оборонного гсЕаріїсівіг. а її па змаганнях серед уч
нівських колективів, між командами спортивних чевариств. 
Ще іірше вр-окения залишалося від сірільби допризовни
ків — мейбутніх ЕОЇ-іів. На жаль, іг.пом.т вігл стрільців з 
низьким рівнем підготовки серед ІИХ, які »роблять» масо-, 
вість у цьому виді спорту, ще ДОСИТЬ ВИСС КЗ. і це ПОМІТНО 
відбивається на просуванні багатьох здібних сиоргсмсиЬ- 
тлаткіміів у великий спорт. Що >1 казати, під Цлсго ж кі- 
нець-кіицем програє і ааіальиа оцінка сіаиу сгрілецького 
спої ту в області. Вихід один — посилити бороіьбу за яг.ісгь 
підготовки спортсменів-сгрільців. особливо в початковій ста
дії, тобто — коли юиал чи ДІВЧИНИ роб/ІИЇЬ лн-нс перніі кро
ки у володінні спортивною зброєю

ЕЗГІЕРЕЧіЮ, що кожне «зайве» очко в мішені 
спортсмена має радувані вихователя. Але запо

рукою цього повинна бути лише завзята праця і на-.’ 
полегливісгь у досягненій мені — як з боку спортсме
на, гак і з боку йою вихователя. Це істина, про яку 
може й (іе слід було иагадуваїи, якби не зустрічали
ся ще «вихователі» іншої орієніації, котрі гадають, 
що якості можна досягти значно простіше.

(Закінчення на 4-й стор.).
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— У райкомі порекомспчували провсс- 
■ -*■ з таким-то питанням.

добре.
ж порадьте, як? 
вже думали?

Д И Р В К Т О Г
BiJ

ти збори
— То й
— Але
— А ви
— Ііі.
— То, може, подумаєте?
— Гаразд.
Виходили усміхнені. 1 хтось, зупинив

шись на мить, сказав;
— 1 нп тс ж.
— Що?
— Подумайте, будь ласка.
Слухаючи на нарадах виступи де

яких моїх колег, я завжди заздрю: 
легко їм усе дається. Учні все зна
ють, на все кидаються із завзяттям. 
Що ж до керівників, то працюють 
вони впевнено, знають усе, на всі 
випадки житія у них заготовлена 
відповідь. Свідомо, звичайно, дєіцо 
утрирую. Та в нашому (знову про 
вчителів) спілкуванні замало спіль
них роздумів про труднощі, з якими 
стикаєшся повсякчасно, які долаєш 
не завжди вміло, 
помилок.

Так от признаюся: часіенько 
знаю, що порадити
І дивуюся: п роботі з учителями та
ке трапляється рідше. Мабуть, тому, 
що ситуації там стандартнішого по
рядку (футбольний коментар назвав 
би ї.х — «награні»).

Гіду, скажімо, на урок. Якщо за
хочу, відшукаю авторитетні реко
мендації (що і як спостерігати, де 
сидіти, як позодшись. і т. п.), пере
лік десятків запитань, на які пови
нен зібрати відповіді.

Збираюся завітати на ■ засідання 
комітету комсомолу — порад не 
знайти. Тож надія лише на свої 
знання, переконання, досвід. Буває, 
що їх бракує.

Цьою разу було саме так. Само
му потрібно було подумати.

А все ж краще — давайте поду
маємо разом.

ОБРИСИ
РАНКУ

ОСІННЬОГО
1 холодна, і прозора,
1 смачиа-смачна!
В цю криницю, мабуть, зорі 
Падають щодня...»
1 відтоді Я щоліта
Дибаю туди:
Рибок в річці по повити 
І попить води. 
Кришталевої, з криниці. 
Прохолодної,
Копачеві поклониться. 
Що добув її.
— Де цс диво? — хтось 

сні: гає. —

Народження 
віршарезультатом свого навчання?» Від

кинули: «Як ги ставишся до на
вчання?» (Це, виявляється, видно 
і з відповіді па попереднє запитан
ня). Об’єднали в одне: «Яким з на
вчальних предметів ти захоплюєш
ся, чим він тебе захоплює? В чому 
виявляється твоє захоплення?»

Не мав наміру виправдувати по
передників, які складали колись цю 
анкету: тоді не було у нас ні кон
сультантів, ні «Клубу «чомучок», ні 
школи чи бібліотеки самоосвіти, ні 
бібліографічних занять.

Поступово додаються нові запи
тання: яке з доручень з метою по
ліпшення організації навчання ти б 
хотів виконувати (асистент? Кон
сультант? Відповідати на запитання 
«чомучок»? Ще які?).

Приблизно так щоразу. І якби 
опісля запитали членів комітету: 
«Хто ж розробляв що анкету?» — 
сказали б, не задумуючись: «Як — 
хто? Ми!»'

1 справді, вовн.
Якщо запитаєте: «Хто допома

гав?», мабуть, згадають і мене.
Гака роль цілком задовольняє. 
Що порадити іншим? Не знаю. 
Трапляється й такс.
Якось прийшли до мене члени ко

мітету:

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
може й буде ціново. А от їм — у їхні 
чотирнадцять—шістнадцять?

Мабуть, тому в моїх рекомендаціях рід
но звучить категоричність. Як і вони, 
міркую вголос:

— Оце згадав. Були колись збори. 
Якось дивно їх назвали: «Про що говори
ла анкета?» Розробили тоді комітетники 
анкету. Кожен заповнював. Зацікавило 
всіх.

— Давайте й ми так зробимо.
— А де та анкета? — звертаються 

знову.
— Треба пошукати. А ви самі хіба йе 

придумаєте?
— Ми будемо думати, а ви, будь лас

ка. пошукайте.
Домовились; вони , думають, я — шу

каю. Збираємось на першій великій пе
рерві наступного дня.

Лін взагалі багато питань розгля
даємо на перерві. Зрозуміло, не
складних. Радитись необхідно часто, 
часу ж у комсомо.тьців-актнвістів не 
так уже и багато.

Як далі розвивалися події? З’ясу
валося, то придумане не завжди 
за х ошлоє.

Подаю анкету. І відси приймають 
не все. Сподобалося: «Що спонукає 
тебе до навчання (прагнення до 

. знань, вимога батьків)?» І тут же 
продовжили перелік можливих ва
ріантів: почуття обов'язку, роздуми 
про майбутнє.

Залишили: «Чи задоволений тн

Спочатку — звуки, звуки.,. 
Л там — з туману слово, 
Л там, як зерна му ни, — 
Рядок — строфи основа.

припускаючись

не
комсомольцям.

За ним — катрен. І другий... 
Є силует сонета...
І все —х вітай поета?
О, ні! Тремтить напруга.

Даті віршу кров і силу, 
Одежину красиву... 
Тоді й виводь у люди.

У якім кінці?
Я скажу, пі приховаю: 
— У Лелеківці.

Твій вірш — твоє сумління, 
Твій злет або ж — падіння. 
Народ і час тут — судді.

Падає, падає листи додолу — 
Падають літа короткого дні. 
Стане і пусто, і юло довкола, 
.Стліє все в жовтім холоднім 

вогні.

Б шелесті осені лиха не чунМ^ ;; 
Просто це одяг міняє земля. 
Білою люттю зима відлютує. 
Радість зелена довкруж 

забуя.-

Понад річкою Інгулом 
Якось я ходив.
Сонце небокрай минуло,
Та ніяких днв
Не побачив у долині. 
Втім, лото дива?
Гарно її так отут Людині — 
Де трава сніва.
...В роті сохло. «Де б 

напиться!
Без поди — біда...»
Гладі : над річкою — криниця. 
Значить, е. вода!
Витяг я відро з кринички. 
До води припав.
А напивсь — «Опс водичка! *— 
В захваті сказав. —

БЕЗ ПРИЦІЛУУ шаховому 
клубі «Спартака» 
закінчилися

на пер- 
обласпої

На знімку: 
І. ЛЯШКЕВИЧ.

Фото М. ТЕР- 
НАБСЬКОГО.

гаипя 
шість
раді профспілок

(Закінчення. Поч. на 1-й crop.).

Знову багато завруниться 
поле.

Хлібом запахне в моїй 
стороні...

J

-24 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Телефільм 
«Ходіння по муках». 4 серії’. 
11.00 — К. г. «У світі тварин; . 
14.30 — Документальні філь
ми. І5.30 — Тс тс фільми для 
дітей. 16.45 — «Рідна приро
да». 17.05 — К. Мамина
школа». 17.35 — Вірші

А. РЄЗНИК, 
директор Гайверонської се
редньої школи № 5.

...Осінь обтрушує листя 
поволі —

Стеле дороіу прийдешній 
весні!

Роман ПОПОВИЧ.
м. Кіровоград.

із шахів серед 
юнаків 1958 —
1961 років народ
женії». В турнірі 
взяли участь 11 
найсильн і ш и х 
юних шахістів — 
пре де гав н її к і в 
добровіль них 
спортивних това
рне г в.

Після напруже
ної боротьби пер
ше місце посів 
студент третього 
курсу Кіровоград
ського інституту 
сільгоіпмаши п о- 
будуванпя першо
розрядник Ігор 
Ляшксшіч. На 
другому місці — 
студент першою 
курсу цього ж ву
зу першорозряд
ник Василі, Ля
шенко. на третьо
му — учень 9 кла
су середньої шко
ли № 5 Віктор Ку
товий.

Перс м о ж с п ь 
юнацької обласної 
шахової олімпіа
ди профспілок 
візьме участі, у 
республіианськ і й 
олімпіаді. яка 
почнеться в лис
топаді е Києві.

радянських поетів у виконанні 
школярів. Ів.ОО — Новини. 
18.15 — К. т. «У кожному ма
люнку — сонце». 18.30 — К. т. 
«Творчість народів світу». 
19.00 — К. т. «Ювілейній вах
ті — ударний фініш». 19.55 — 
К. т. Телефільм «Ходіння по 
муках». 5 серія. 21.00—«Час». 
2Ї.30 — К. т. «Зустріч з пись
менником Чінгітом Айтмато- 
вим». 22.15 — К. т. Естрадний 
концерт. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
К. т. «Наша біографія. 
1973». 11.00 — К. т. "

. 11.15 — Камерний
11.40 — «Шкільний
Фізика для учнів X класу. 
12.10 — «Під прапором Жовт
ня». 'Звітують трудящі Воро- 
шнлояградської області. 16.25 
— Для дітей. «У дружбі, 
щасті ми зростаєм». Концерт. 
16.55 — «Соціальний портрет

Рік 
Новини, 
концерт, 
екран».

Ось один з прикладів такої «боротьби» за якість. Це була 
і:а чемпіонаті області з баті: гобсрі тла ГГіО :іа призи «Кем- 
сомольскоЛ праЕДЬі». Йшли змагання із сірільб»?. Серед мі
шеней, що надходили після стрільби команд у суддівську 
колегію, увагу арбітрів лпііі-српулй дні. на яких рясїііли 
десятки. Стрільба проводилась по двох мішенях — п’ять по
стрілів у кожну. В них налічувалося 47 і 43 очок. Такому 
результату міг би пззїзлритп кожен спортсмен. Та суддів 
зіпікавила не висока сума очок, а походження пробоїн, іцо 
були зовсім несхожі на куліогі. Підоіра підтвердилася. 
Дірки в мішенях було зроблено з допомогою олівця чи яко
юсь іншого предмета. Мішені ці належали члеисві слск- 
сйндрійськрї міської команди Федорснку. Судді запросили 
ного для розмови. Замість нього прпбуз іникій спортсмен. 
Виявилося, що Фсдорснка і:а змаганнях немає — взагалі пе 
г.рчбув. Його «виручилн» другі.

Отака неприваблива історія трапилась па чемпіона
ті області. Найприкріше, що тут пе обійшлося без 
участі представника команди. Даремно намагався го
лова Олександрійського міського комітету фізкультури 
і спорту О. Перетятко надати цін справі жартівливо
го вигляду: мовляв, це була звичайна спроба переві
рній пильність і досвідченість арбітрів. Такий погляд 
БІДПОРІДІ'ЛЬПОЇ В спорі! люднії!: заслуговує осуду.« * *

У попередньому огляді було пагалош.'ио н,і стані матері
альної бази в стрілецькому спорті, без якої, як відомо, пе-

можливо його розвивати. Тоді, на початку сезону, ми були 
особливо стурбовані ’незадовільною забезпеченістю низооіїх 
м .'іектпвів спортивною зброєю і тирами. А як ке з цим сьо
годні? Чи сталися за минулий сезон істотні зміни у створен
ії! бази? На жаль, цього не скажеш. Якщо лс-пс-дс збудува
ли тир. обладнали кімнату для зберігання зброї, придбали 
гіпіпівку чи пістолет, то цс іце далеко пе вирішує даного 
питання, яке перетворилось у проблему.

Миряться з відсутністю тирів у колгоспних оборонних ор
ганізаціях. ЗВИКЛИ ДО НЬОГО спортивні КО.іеКГПЗі! промнело- 
і.пх підприємств, у тому чіслі і в облтсиому центрі. Навіг, 
і:а «Червоній зірпі», де питання про будівництво свого стрі
лецького тпру вже не раз порушувалось мелоддо. Ця спра
ва теж чомусь стоїть па мертвій точні.

Дуже затягнулося будівництво стрілецького тпру Кі:>очо-' 
гргдсі.кої ДІОСІІІ № 1. що його ви тонує рзмоіітпо-будіпсльне 
управління № 2 обласного рембудтрссгу. Цей об’єкт був 
довго зовсім ’забутим. Нині роботи трнзтють. Але як? Ро
бітники часто просиджуюіь без діла через нестачу матеріа
лів чи г чтокрапа.’ З всього видно, що юним стрільцям дове
деться те й четвертий рік чекати - свого тиру Добре, -цо 
незважаючи на неревантажсність-тпрів стрілецько спортивно
го клубу ДТСААФ, юним друзям тут завжди знаходять мі 
це Але ж у своїй хаті й стіни допомагають...

Бідність бази в стрілецькому спорті, особливо 
сільські»’! місцевості, заважає в підготовці спортсме
нів високого класу. Тому-то ми вже давно не- маємо 
поповнення для обласних команд з «периферії». 
Команди ці хоч і звуться збірними, але фактично -- 
кіровоградські. Так було й минулого сезону. І якщо 
становище з матеріальним забезпеченням V селах і 
містах області пе зміниться, якщо там не буде ство
рено потрібної бази, розраховувати на піднесення в 
спорті немає ніяких підстав. Отже, треба без лро- 
1-іяння, по-діловому боротися за усунення всіх пере
шкод.

С. ОЛЕРСЬКИЙ, 
заступник завідуючого позаштатним відділом 
пропаганди і військово-патріотичного вихован
ня молоді обкому ДТСААФ.

колективу Харківською трак
торного заводу». Передача 
перша. 17.25 — В сіЬірі — піс
ня. І7.ЗО — Кубок С.РСР з на
стільного тенісу. 18.00 — «Юві
лейна вахта прані». Донецькі 
металурги. 18.30 — Міжнарод
не життя. 19.00 — К. т. «Віс
ті». 19.30 — «На ланах рес
публіки». 19.45 — К. т. < Наша 
біографія. Ріц^ 1971». 20.45 — 
«На добраніч.' літі»!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. Теле
фільм «Бумбараш». 1 серія 
По закінченні — новії <»

346650. ГСП, Кіровоград 50, еуп. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
ськсво-патріотичною виховання та спорту — 2-46-87.

25 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти 
к.т. 9.30 — К. т. «ХодПгвя па 
муках». 5 серія. 10.35 — К. т. 
«Роби з нами, роби як ми. ро
би краще за нас». 11.00—К. т.

Документальний телефільм 
«Мурманськ». 14.30 — Доку
ментальний телефільм «Я — 
радянський робітник». 15.25 — 
М. Остропський. — «Як гарту
валася сталь». 16.15 — К. т. 
«Об’єктив». 16.45 — К. т. «Ро
бітнича гарантія москвичів». 
17.15 — К. т. Концертний їла 
телестудії «Орля». 18.00 — Но
вини. 18.15 — К. т. «Подвиг». 
18.45 — К. т. Коннерт артистів 
Великого театру Союзу РСР. 
19.30 — К. т. «Документ істо
ричного значення». 19.45 —
К. т. «Ходіння По муках». 
0 серія. 21.0 0— «Час». 21.30— 
К. т. «Веселка». Програми 
Польщі, Монголії, Іспанії. 
Греції, удостоєні призів 2-го 
Міжнародного тслефестивалю 
народної творчості. По закін
ченні -- ’новини.

К. т. Новпнн. 11.15 — Ліричні 
мелодії. 11.40 — «Шкільний 
скрап». Українська література 
дія учнів 10 класу. 12.10 — 
К. т. Телефільм «Бумблраш». 
1 серія. 16.30 — «Ювілейна 
пахта праці». Львівські хіміки. 
17.00 — Соціальний портрет 
колективу Харківського трак
торного заводу. Передача дру
га. 17.30 — Концерт. 18.00 — 
«Для. вас. учителі». Великий 
Жовтень і багатонаціональна 
радянська література. 18..зо — 
Для дітей. «Компас». 19.00 — 
К т. «Вісті». 19.30 — К. т. Ді
йові особи та виконавці. 20.45
— «На добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.-ЗО — К. т. Теле
фільм «Бумбараш». 2 серія;- 
22.35 — Тележурнал «Старт». 
По закінченні — к. т. Новини.

С9-річчя Великою Жовтня. Ра
дянська Росія». Б передачі 
бере участь кандидат у члени 
Політбіоро ЦК КПРС. Голова 
Ради Міністрів РРФСР М. С. 
Соломспцсп. ’1.00 — «Час». 
21.30 — К. т. «Майстри мис
тецтв». Нарочний артист 
СРСР К. Лавров. 23.00 — К. т. 
Тираж «Спортлото». По закін
ченні — новини.
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ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. Документальний фільм 
«іду дорогою віку». 11.00 —

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
сріан Кирової радскою обкома 

ЛКСЛ1У. г. Кировоград. 
Гпзега печатается

• на украинском языке.

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

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

26 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.20 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. «Ходіння по 
муках». 6 серія. 10.45 — К. т. 
«Клуб іЛногіодорожей». 14.30 — 
К. г. Документальні фільми. 
15.05 — К. т. Фільм для дітей. 
«Шукачі затонулого міста’. 
16.15—К. т. «Наука сьогодні». 
16.45 — К. т. «Відгукніться, 
сурмачі!» 17.30 — К. т. «Юві
лейній вахті — ударний фі
ніш». Устьілімська ГЕС. 18.09 
— Повніш. 18.15 — К. т. «До

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1974». 11.00 — К. т. Новини. 
11.15 — К т. Телефільм «Бум
бараш». 2 серія. 12.30 — Лю
дина та її справи. 15.45 —’ 
«Впевнена хода п’ятирічки». 
Телсогляд. 16.30 — «Народні 
таланти». Виступ самодіяль
ної хорової капели вчителів 
м. Мукачспа. 17.00. — Соціаль- 
ний портрет колективу Хар
ківською тракторного заводу. 
Передача третя. 17.30 — ‘На 
шкільних широтах». 18.00 —■ 
«Ювілейна вахта ЛІ1Я,31«: 
Херсонські текстильники. 18.30 
— Естрадні мелодії. J8.45 
«Сільськогосподарський тиж
день. Телсогляд». 19.00 ~т- 
-Вісті». 19.30 - К. т. 
кіноекрану. 20.45 — К. т. ’На 
добраніч, літи!» 21.00—» Іас». 
21.30 — «Під прапором Жовт
ня». Звітують трудящі Київ
ської області. В передачі бере 
участь пеогинй секретар ..Київ
ського обкому Компартії Ук
раїни В. М. Цибульно. 22.45—4 
К. т. Новини.
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