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ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ 
КОЖНОМУ
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б квітня відбулись обласні збори партійно-пролагаЕдиєтськс- 
го активу, на яких було обговорено питання дальшого вдоско
налення економічного навчання, намічені в постанов» ЦК 
КПРС «Про роботу партійних організацій Башкирі» по поси
ленню ролі економічної освіти трудящих у підвищенні ефек
тивності виробництва і якості роботи в світлі рішень Хл\; 
з’їзду КПРС».

З доповіддю на зборах виступив другий секретар обкому 
Компартії України Л. Ф. Кібець.

Учасники зборів прийняли звернення до всіх првйаіандисив 
і організаторів економічної освіти, в якому закликали іолсзпу 
увагу приділяти підвищенню ідейно-тсоретнч.іого рівня еконо
мічного навчання, формуванню у слухачів мархснстсько-ленін- 
ст.кого світогляду, розвивати вміння застосовувати набуті 
знання в боротьбі за зростання продуктивності праці, підви
щеній якості продукції на кожному робочо?иу місці; забезпечи
ти тісний зв’язок економічного навчання з життям. :з завдан
нями тоудових колективів по виконанню рішзн» XXV 
КПРС.'
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ТОБІ СЛОВО,
НОВАТОРЕ!
Винахідник, раціоналізатор... Лю

дина, робочий день якої не закін
чується разо/л із робочою зміною. 
Егрстат передане товаришу, а думка 
гжог.цюс так же інтенсивно, як і в го
дини найпродуктивнішого труда. Но
ватори як і письменники, поети, 
дожники, звикли до постійного 
пруженого мислення, 
щуку. Інакше вони й не 
свого життя.

Та якщо кажуть, що митцем треба 
народитися, то новатором може ста
ти, мабуть, кожен. У великій мірі 
сприяють цьому конкурси молодих 
винахідників і раціоналізаторів. Один 
з них оголосили техніко-економічна 

рада обласного виробничого об'єднан
ня по виробничо-технічному забезпе
ченню сільського господарства та бю
ро ебному ЛКСМ України, підсумки 
якого будуть підбиті в кінці листопа
да. Молоді розвідники майбутнього 
подадуть на адреси районних та об
ласної сільгосптехніки кращі винахо
ди і раціоналізаторські пропозиції, 
спрямовані на підвищення ефектив
ності і якості ремонту сільськогоспо
дарської техніки і механізацію трудо
містких процесів у сільськогосподар
ському виробництві. Конкурс прово
диться з мстою ширшого залучення 
молоді до розробки новозведень, зни
ження собівартості продукції.

Участь молодих робітників у кон- 
---------- оглядах науково-технічної 

і, інших заходах по виявлен
ую талантів, дає їм широкі можли- 
®ті розкрити себе, своє обдару
вання. Нововведення, запропоновані 
молодими новаторами, дали змогу 
заводам І Фабрикам, Іншим підпри
ємствам області зекономити десятки 
мільйонів карбованців, у багатьох ви
падках виключити трудомісткі про
цеси. На заводі «Червона зірка», 
гриміром, успішно працюють близь- 
ио п'ятисот молодих винахідників і 
раціоналізаторів, які тільки минулого 
року запровадили у виробництво по
над п’ятсот раціоналізаторських про
позицій з економічним ефектом пів- 
мільйона карбованців. Тут виросли 
тамі відомі раціоналізатори, як 
лауреат премії Всесоюзного това
риства винахідників і раціоналізато
рів Петро Драч, робітники-слюсарі 
Яків Рильцсв, Федір Водовозов, ін
женери Микола Агесв, Володимир 
Манжула »а багато інших.

йде третій етап Всесоюзного огля
ду науково-технічної творчості, під
сумки яного будуть підбиті в лютому 
наступного року. Участь у ньому ста- 
/^кАправді масовою. Минулого року, 
наприклад. V технічній творчості взя- 

' ли участь 2»,5 тисячі робітників, кол
госпників, службовців та інженерно- 
технічних працівників області, які 
розробили і запровадили у вироб
ництво 16,5 тисячі раціоналізатор- 

. сьних пропозицій І 477 винаходів з 
економічною ефективністю понад 36 
мільйонів карбованціс. »Чині загін мо
лодих винахідників і раціоналізаторів 
значно зріс.

Високих показників у соціалістич
ному змаганні за досягнення кращих 
результатів у науково-технічній твор
чості добились колективи світловод- 
єького заводу чистих металів, побузь- 
ного нікелевого заводу, кіровоград
ських заводів «Червона зірна», трак
торних’гідроагрегатів та багатьох ін
ших.

Шириться рух молодих еикахідни- 
(► мів і раціоналізаторів. У поході за 

А удосконалення технологічних процес 
беруть участь творчі бригади но

ваторів, громадські конструкторські 
бюро, творчі об’єднання трудящих, 
тисячі окремих робітників І колгосп
ників. Вени вносять значний вклад у 
фонд економі' десятої п'ятирічки, 
сприяють швидшому виконанню рі
шень ХХУ з’їзду КПРС.

ху- 
на- 

ТЕорчого по- 
уявляють

курсах, ог 
творчості, і

На знімну: депутат обласної Ради народних депутаті, 
токар Кіровоградського ремонтно-механічного заводу Унррем- 
тресту Надія ЮРКОВСЬНА.

Фото В. ГРИБА.

А що зк головне?
@ Посада, яка зобов’язує ©А суперник... умовний ©Колективно чи у 

«вузькому колі»? С Хто знає про перший ударний день?
ВОЛОДИМИР СКРИННИК — 

поважана людина в кол
госпі імені Чкалова Новомир- 
городського району. Після за
кінчення технікуму механізації 
сільського господарства еру- 
дованого, завзятого комсо
мольця призначили механіком 
машинно-тракторного парку 
господарства, комуністи прий
няли у свої ряди. Секретар 
парткому колгоспу В. І. Венгу- 
ренко характеризує його з 
найкращого боку.

— Коли виникло питання 
про те, кому стати головним 
інженеосм господарства, — 
розповідає Володимир Івано
вич, — вирішили рекомендува
ти на цю посаду Скринника.

Правління колгоспу, партійна 
організація не помилилися. 
Володимир, як кажуть, знай
шов себе на посаді головного. 
Досить сказати, що всю грун
тообробну і посівну техніку у 
колгоспі полагодили у точно 
встановлені строки. Важко 
знайти механізатора, який без 
симпатії говорив би про свого 
головного інженера. Володи
мир може запросто, засукав
ши рукави, копатися у моторі 
трактора чи комбайна, відшу
куючи поломку. І знаходить її 
швидше, ніж будь-хто.

За порівняно г.ороткий час 
хлопець став у господарстві 
своїм. Одне слово, ‘ кращої 
кандидатури на секретаря ком
сомольської організації шука
ти годі. І Володимира обрали 

секретарем. А заступником 
стела недавня випускниця се
редньої школи, інструктор по 
спорту Тетяна Погоріла.

Посада у Володимира Скрин
ника висока і відповідальна, 
вимагає чимало затрат сил і 
часу. Господар на полі — ме
ханізатор. Якщо машина надій
но підготовлена, якість польо
вих робіт буде висока, від чо
го, зрештою, залежить уро
жай/’ Кожному трактористові 
чи комбайнеру "потрібна пора
да, допомога, і Володимир в 
цьому не відмовляє нікому. Та
кий у нього характер. Та ос
новну увагу Володимир зосе
реджує на тому, що вважає го
ловним. І, на жаль, головним 
для Володимира залишилась 
техніка. А людина, гка управ
ляє нею, почала відходити на 
задній план.

Володимир може з цим не 
погодитись. Він поважає своїх 
товаоишів, ладен віддавати їм 
кожну вільну хвилину, якщо 
вона трапляється. Та е тому ж, 
мабуть, і головна риса комсо
мольського ватажка, щоб уміти 
розподілити свій час, виконую
чи обов’язки, покладені на 
нього посадою, і не забувати 
про обов’язки секретаря. У 
Володимира це виходить поки 
що кепсько.

Якби йому сказали, що кол
госп не повністю готоеий до 
весняно^ сівби, він щиро зли
гувався б. Я*'? Машини пола
годжені надійно, насіння ячме

яаповіт
У ТОМУ, що цей молодий 
* чоловік уже давненько се
ред випивак, винна трохи і йо
го дружина. Що Бона зробила 
для того, аби врятувати його? 
Ходила до начальства, скаржи
лася, що пропив премію Сусі
дам, усім подругам роздзво
нила про його вади. Не часто 
чув од неї" ніжне, добре слоео. 
Близькій людиьі треба уміти й 
прощати Звичайно еін слабо- 
духий^ Але хто подав йому ру
ку? От хотілося йому піти на 
весілля, в театр А нона: «Мені 
до мадистки трлба». І чоловік 
пішов у пивний бар... Він но

ню, вІЕса, гороху, інших куль
тур заготовлено. Є вдосталь 
добрив, гербіцидів. Що ж іще? 
Погода поки що не сприяє, але 
як тільки вигляне сонце, про
гріється до потрібної темпера
тури грунт...

Так, есє це зроблено. І честь, 
і хвала за це хліборобам. Але 
ж зроблено не все. Не зробле
но саме те. шо Володимир вва
жає не першочерговим. Мова 
йде про організацію соціаліс
тичного змагання серед моло
ді. Вважається; що в колгоспі 
створено шість комсомольсько- 
молодіжних груп. Не колекти
вів, а саме груп, бо перші, як 
правило, беруть певні соціаліс
тичні зобов’язання, обговорю
ють їх, прагнуть виконати. В 
групах же ні про які зобов’я
зання не йшла мова. Комітет 
комсомолу вважає, що взятих 
хліборобами відділку соціаліс
тичних зобов'язань досить і 
для комсомольців та молоді. 
Дали слово, приміром, земле
роби першого відділку вирос
тити на круг по 35 центнерів 
зерна ячменю, 23 центнери на
сіння соняшнику, 310 центне- 
ріе буряків — нехзй на це і 
орієнтуються молодіжні групи. 
Члени комітету не враховують 
специфіку молодості. її за
взяття, пошук, енергію, праг
нення зробити більше і краще.

Власне, організацією комсо- 
м.ольсько-молодіжних колекти
вів у колгоспі не займаються. 
Жодного з них не затверджено 
на засіданні комітету, не ви

МОЛОДИЙ ДЕПУТАТ

лись хотів у 
хор заводський 
запигатись, а 
вена своє: «Що 
серед дівчаток 
молодень них 
тобі цікаве?» 
Ні, не зуміли 
молоді люди 
разом бороти
ся за еясс 
щастя.

Так міркувала не досаідчена 
е сімейному житті жінка а 
24-річна робітниця, яка про 
своє особисте сказало тільки 
раз: <Ось кінчу технікум — то
ді й у наречені можна...»

І до неї приходять на пораду 
сімейні.

Одна робітниця бідкалася, 
що їй важко самій виховувати 
дечку-школярку. Прийде з ро
боти, а дівчинка в школі Пішла 
на завод — дитина самотня. 
! депутат обласної Ради народ
них депутатів Надія Юрксаська

(Закінчення на 2-й стер 1.

І

значено рубежі, які вони по
винні взяти цього року. А без 
цього досягти знач'-кх резуль
татів у поаці важко. ’ .

Якщо вже групу (погодимось 
з цим неви’наченим терміном) 
названо комсомольсько-моло
діжною. і якщо вонз в госпо
дарстві не одна. то. природно, 
що всі вони повинні і змагати
ся між собою.

— З ним суперничає група 
Олександра Кравченка?

— Могла б змагатися з ком
сомольсько-молодіжною лан
кою Віктора Рябошаг.ии, — . 
відповіла Тетяна Погоріла.

Соціалістичне змагання пс- . 
требує гласності. Без цього, ’• 
власне, немає змагання. У кол
госпі закрили вологу на 640 
гектарах. Більше зробити ке 
дозволили погодні умови. Але 
вже того першого дня ВСТИГЛИ ' 
відзначитися члени групи ‘ 
Олександра Кравченке. Моло
ді механізатори виконували 
змінні норми на 13О і більше 
процентів. Варто було б поши
рити їх досвід, розповісти про 
перший ударний день. Цього 
не зробили.

Безумовно, машина потребує 
уваги. Але ще більше уеа'и І 
потребує людина, яка управ
ляє нею. Тим більше, коли лю
дина молода, сповнене енер
гії. Це варто врахувати Воло
димиру Скриннику, якому ком
сомольці дали в руни кермо 
від своєї організації

В. ШАРЇЙ, ’ 
спецкор «Молодого кому
нара».
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Підбито підсумки соціалістичного змТ^| 

|| гання серед молодих майстрів доїння і 
В комсомольсько-молодіжних колективів | 
■ молочнотоварних ферм області за пер-| 
| ший квартал 1979 року.

СТУПЕНІ
СХОДЖЕННЯ
Обговорюючи звернення молодих тваринників— 

перемолціів обласного соціалістичного змагання, 
що було надруковане в «Молодому комунарі» на 
початку нинішнього року, комсомольці і молодь 
тваринницьких ферм Кірозоградщпип брали під
вищені соціалістичні зобов’язання на четвертий 
рік десятої п’ятирічки: надоїти по п’ять тисяч 
кілограмів ломка на корову.

Підсумки першого кварталу показали, що в ба
гатьох господарствах молоді тваринники широко 
розгорнули трудове суперництво за високий ру
біж. Так,

Валентина МАРТИШОК з колгоспу імені XXII 
з'їзду КГ.РС Добровеличківсікого району за три 
місяці надоїла від кожної корови по 1226 кілогра
мів молока;

Валентина МАХНО з колгоспу «Перше травня» 
Мгловисківського району — 1110;

Валентина ЄПІШЕВА з цього ж господарства— 
1100;

Ірина ЯРМОШЕВИЧ з колгоспу імен1 Калшіна 
Новоукраїнського району — 1071;

Людмила ОЛІХНОВИЧ з Ульяновського відділ
ка бурякорадгоспу Ульяновського району — 1062, 

Валентина ТИЩЕНКО з колгоспу імені XX П 
з’їзду КГ1РС Доброьслпчківського району — 1030;

Володимир МІЩЕНКО з колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Бс-бршіецького району — 965;

Степанида ЯКУБЕНКО з колгоспу імені Шев
ченка Новоукргїнсіжого району — 957;

Долрка колгоспу імені Леніна Допинсьиого ра
йону Наталка Сита торік сід кожної корози 
одержала по 40С5 кілограмів молока.

У ювілейному році комсомолу Унраїни молода 
доярка зобов’язалася значно підвищити продук
тивність своєї групи йорів і одержувати сід неї 
тільки першосортна молоко. Нині Наталка надоює 
його від кожної корови в середньому по 10 кіло
грамів.

На знімку: Наталка СИТА.
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

Катерина ТАЛАН з колгоспу імені Леніна По- і 
і:оар.\ангельського району — 883;

Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА з колгоспу імені Ле
ніна Устш-.івського району — 882.

На молочнотоварних фермах області працює 
близько ЗО комсомольсько-молодіжних колективів. 
Доброю славою користуються вони в Маловікжш 
ському, Бобрписцькому, Гайвороиському районах. 
Зокрема, ■ - - а

комсомольсько-молодіжний колектив молочно
товарної ферми колгоспу імені XXII з’їзду КПРС 
Добровелпчкізського району (групкомсорг Галина 
К.о иірова) від корови одержав в середньому ї 
852 кілограми молока;

комсомольсько-молодіжний колектив імені 
60-річчя ВЛКСМ МТФ колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобрпнецького району (групкомсорг Воло-і 
димир Мітенко) — 820;

комсомольсько-молодіжний колектив першої 
МТФ колгоспу «Перше травня» Маловпсківського 
району (ірупкомсорі Валентина Єпішсва) — 765; І 

комсомольсько-молодіжний колектив МТФ кол
госпу імені Шевченка І Іовоукраїнського району І 
(групкомсорг Ніна Лубенсць) — 739;

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ колектив МОЛОЧНОЮ І 
парної ферми № 2 колгоспу «Перше травня» Ма-| 
лсвисківського району, (групкомсорг Валентина І 
Махне) — 723. 1
А . І!-. НІЧИМ похвалитися молодим тваринникам

Світ товодсіїкого, Знам’янського, Голованів- І 
((.кого, Кіровоградського, Компаніївського райо-1 
і:ів. Райкоми комсомолу мало дбаїбть про глас-1 
кість соціалістичного змагання, г.ро моральне] 
',:іо.\( чеппя юнаків і дівчат, які працюють у тва-1 
риішіщгві. З пішого боку, в багатьох господар
ствах цих районів на фермах мало молс-дпх над-1 
рів, велика їх плинність А цс, зрештою, веде до І 
зниження продуктивності діі’шого стада.

(Закінчення.
(Початок на 1-й сюр.), 

запропонувала дівчинку з 
школу-інтернат на якийсь 
час віддати. Радилася з 
учителями, в міськвиконко
мі, міськвно. Розмовляла 
ще раз із молодою робіт
ницею. 1 коли та була з 
нею за одно, Надія пішла 
в школу-інтернат...

Чи не найважча пробле
ма — допомогти людині 
отримати квартиру. В зав
комі профспілки навели 
порядок у цій справі, чітко 
встановили чергу. Але На
дія все одно цікавиться, 
хто буде першим новосе
лом. Тільки ж кожному не 
терпиться — швидше б. А 
будинку ще не закінчили.

мальну депутата, що в ма
шинобудівному технікумі, 
приходять до неї люди, щоб 
розділити свою радість. Ми
нулого тижня завітали два 
літніх робітники і дізчина.

— Ми хочемо висловити 
сеоє вдоволення, почувши, 
що в місті скоро буде но
вий кінотеатр для дітей. Це 
дуже добре, що про них 
думають, піклуються.
- Дівчина:

— А бібліотека яка гарна 
будеї

Посивілий робітник:
— Це добре, коли ми бу

дуємось. То так і скажіть на 
сесії: ми раді, ми вдячні...

Надія навіть розгубилася. 
І раптом згадала розповідь

заповіт

щастить. Послухали 6, що 
вона якось сказала своїй 
подрузі Лідії Балицькій:

— Коли я подала заяву 
на розрахунок, то вважала, 
що мене всі осудять. Учили 
мене З торговельному учи
лищі, а я раптом попрацю
вала три роки контролером- 
кас -ром і передумала. А на 
мене ж держава кошти ви
трачала.

Справді, зона була на 
роздоріжжі. їй аж ніяково 
контролювати інших, хотіло
ся самій зробити щось ве
лике, значне. Так, як батько. 
Працює звичайним зварни
ком у майстерні райсіль- 
госптехніки. Та його шану
ють, наче він уже відомий 
інженер-конструктор. І мо
лодший брат збирається 
вступити до училища меха
нізації сільського господар
ства. Щоб бути нарівні з 
батьком.

Тепер той день уже забу

Он прилюдно розтривоже
на жіночка ремствує:

— Інші отримали аж три 
кімнати, а я удвох із сином 
і невісткою мучусь.

Надія запрошує «потерпі
лу» до себе. І спокійно ка
же:

— Безперечно, вам по
трібна окрема квартира. 
Але он є й такі, що мають 
по двоє дітей, а живуть в 
однокімнатній. Є люди, які 
розгубили сили в окопах 
війни і тепер хочуть ДОЖИТИ 
віка в затишку. 1 житло їм у 
першу чергу. Прислали на 
завод спеціаліста, що мав у 
столиці квартиру. Його ми 
запросили. Значить, повинні 
забезпечити житлом.

Неспокійна жінка нарешті 
вгемозується:

— А я думала, мені най
тісніше.

І додала:
— Я, звичайно, почекаю. 

Та часом син із невісткою 
сперечаються, — не хочу "м 
заважати.

Надія зраділо дивиться 
на жінку й каже:

— Як добре, що зрозумі
ли. Тільки не думайте, що 
вас забули. Почекайте трі
шечки.
Д ЛЕ НАЙБІЛША зтіха для 
'' неї, коли сюди, в цей 
невеличкий кабінет — прий-

для себе
своєї подруги про вчораш
ній випадок у тролейбусі. 
Горлав хуліган. Та його ні
хто не присоромив. Усі 
мовчали. А міліціонера не 
було поруч.

1 зона розповіла про це 
своїм зідзідузачам. Робіт
ники відразу спохмурніли:

— Там сиділи байдужі. В 
нашій бригаді таких немає.

— У нашій теж, — відпо
віла Надія Юркозська. 1 по
думала: «Як це гарно, коли 
люди приходять до тебе 
просто такі Щоб душевно 
порозмовляти...» •

ЇЙ ПО-ДОБРОМУ зазд-
‘ рять: така молода, а 

вже досвідчений токар, бо
на змиться на вечірньому 
відділі машинобудівного 
технікуму, їй похвала, коли 
виступає на сцені завод
ського клубу. Молода, а 
який авторитет має :— депу
татом обрали, довірили... І 
тим, хто її не знає близько, 
здається, що дівчинз не мзє 
ніяких тривог, що їй завжди

вається. Надія Юрковська 
нині зже токар ремонтно- 
механічного зазоду Укр- 
ремтресту. Все наче йде 
добре. Он і цієї зміни пра
цювала не гірше від ко
лишнього свого наставника: 
потрібно було зробити сто 
штуцеріз, а має 130. Так 
майже щодня. Але хіба це 
багато? Контролери повто
рюють: краще менше, та 
краще. Ні, вона не дає бра
ку. А інші?

...І Надія Юркозська при
ходить на комсомольські 
збори з претензією до се
бе, до зсіх:

— Порушення дисциплі
ни — це не обов’язково 
зробити прогул. Висококва
ліфікований робітник не по
чинатиме п’ять разів пере
куру на день. До обіду ли
шилося п’ять — десять хви
лин, і ніхто з нас уже не за
пускає верстат. Бо все од
но, мозляз, не встигнеш 
зробити ще деталь. Після 
обіду знозу п’ять — десять

хвилин розкачки. Сто чоло- І 
вік — дві тисячі втрачених і 
хвилин. Тож І ВИХОДИТЬ, 1 
г.онад шістнадцять годин 
дза верстати стояли без дії. ■

Та ще про вільний від р3. і 
боти час. Починає розмову, і 
згадавши ветерана заводу ! 
Володимира Івановича 1
Мельникова, майстра «Зо 
лоті руки», кавалера ордена 
Леніна, батька десятьох ді
тей.

— Спитайте його, чи блу- V 
каа зін коли містом, щоб / 
тільки вичовгати черевики? І 
Чоловік цей має право, і 
щоб тепер сидіти собі з са
дочку і милуватися красою 
яблунь. Та йому ніколи — 
він садить нові. Він плекає 
квіти. А з цей час деякі мо
лоді, здорові хлопці міря
ють синє зино а ‘забігай
лівці».

Ні, зона не запрошує всіх 
у вокально-інструменталь
ний ансамбль чи худоэкню 
агітбригаду, де сама спиає. 
Не наполягає, щоб запису
валися в хор чи інші гуртки. 
На це потрібні здібності. 
Але;

— Кожна людина має по
любити красу і дарувати її 
іншим. Тільки треба знайти 
своє золоте руно.

Так, і їй завжди ніколи: 
робота з цеху, технікум, 
клубна сцена, депутатські 
турботи. Знаходить час і 
для організації колективно
го відпочинку. Гуртом. ЇЗ.-Т. ф 
ли в ліс, разом з усіма зби
рається з турпохід. І дуже 
їй незручно за діечат-ро- 
зесниць, яким треба по 
кілька разів нагадувати 
щоб прийшли складати нор
мативи ГПО. Ті завжди ви
правдовуються: «На це ж 
треба час. Та й не тренува
лися ми — сміятимуться з 
наших «рекордів». Для На
дії оте «ніколи» — значить: 
кожну хвилину вільного ЗІД 
роботи часу «викраяти» не . 
красиве і корисне.

...Дізчина стояла у лісі не 
березі ставу і знову думала 
про заповіт для себе — 
завжди йти до людей. Про
сто так. На душевну розмо
ву. Щоб завжди була по
трібна їм. Щоб лишити для 
інших добро.

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.

ж.

ШКОЛА КОМСОРГА: ЛАБОРАТОРІЯ УПРАВЛІННЯ

ПРАВДА
На Світловодському заводі чистих 

металів він працює сім років. У робіт
ничому колективі його вважають май
стром,Дікпй досконало володіє всіма 
технологічними операціями народжен
ня напівпровідникового кремнію.

— Багатьох молодих робітників до
велося мені вчити, — розповідає до
свідчений плавильник комуніст М. М. 
Мусієйко. — Хто місяць учився, хто— 
близько двох. Але такого, як Володю 
Татаренко, не пам’ятаю. Після перших 
чотирьох змій почав працювати само
стійно! Це ж талант!

Тож недаремно вже через півтора 
року роботи Татарспка включили за
пасшім у бригаду, яка захищала честь 
заводу на всесоюзному змаганні пла
вильників галузі. А наступного, 1974 
року, па такі ж змагання він їхав уже 
в основному складі бригад«. Посіли 
тоді перше місце, а особисто В. Тата
ренко здобув почесне звання «Кращий 
плавильник країна». Пізніше ще у двох 
всесоюзних галузевих поєдинках май
стерності він брав участь. І знову ви
ходив у число призерів.

Того ж сімдесят четвертого Володи
мир Гатарепко ввійшов до складу но
вої комсомольсько-молодіжної бригади 
Миколи Петрова. Кращого плавильни
ка .хлопці обрали своїм ватажком. І не 
помилилися. Чимало ініціатив, починів, 
започаткованих комсомольцями брига
ди, підказав сам Володимир. Як у 
групкомсорга у нього наче н небагато 
справ: у бригаді всього п’ятеро чоло
вік. Але щомісяця члени бригади раз 
або й двічі збираються на комсомоль
ські збори. Дехто подумає: що ж тут 
такого, належним чином дотримуються

У ВІЧІ...
Статуту ВЛКСМ. Але не просто робіт
никам зійтися па збори. Справа з тому, 
що бригада працює позмінно. Тому 
нелегко викроювати час для вироблен
ня колективного рішення. Такий час 
плази іьники завжди знаходять. Разом 
підбивають підсумки роботи, виконан
ня комсомольських доручень, розв’язу
ють поточні спрази. 1 хоча за п’ять ро
ків спільної роботи здружилися і на
віть поріднилися (стали почесними 
батьками дітей один одного), та груп
комсорг залишається принциповою лю
диною, тою ж вимагає і від товари
шів. Встають і кажуть правду у вічі — 
ображайся чи пі, а критику сприймай.

Такі Ъборп ще більше згуртовують 
комсомольську групу, підвищують від
повідальність кожного за спільну спра
ву. З таким комсомольським ядром 
бригада вийшла в ударники. Трирічні 
завдання усі виконали до першої річ
ниці нової Конституції СРСР, план чо
тирьох років — до Дня металурга ми
нулого реку. Сьогодні бригада випус
кає продукцію в рахунок наступної 
п’ятирічки.

Коли випадає працювати за плавиль
ними печами поруч, я із задоволенням 
спостерігаю за роботою Володимира 
Татаренка. Недарма кажуть, що труд— 
найкращий засіб самовираження. Рухи 
у Татаренка наче неквапливі, а приди
вишся — на лобі крапельки поту. Ви
являється, за зовнішньою легкістю 
криється висока внутрішня напруга. 
1 невдовзі піч уже почищено, норму 
часу, відведену на це, скорочено в 
кілька разів. Щодо якості, то вона від
мінна. . І ’знпрнскіп.тивіше око не знайде 
непорядку. Гому и хочеться бути схо
жим на групкомсорга.

Володимир — раціоналіст. У кращо,- 
му розумінні цього слова, звкчай’^.У 
нього па все вистачає часу. 1 цс пму, 
що він нічого не робить стихійно. Про
думає, зважить, підрахує, а тоді прий
має рішення. Тому, встигає дуже баї а- 
то. Зранку в день вечірньої зміни, під* 
вівши шестирічного Олега в. дитсадок, 
обоь язково завітає до підшефної шко
ли. В обід уже сидить у читальному 
залі бібліотеки, переглядає повний« 
наступного дня, у вихідний, копається 
в «Жигулях», або з дружиною Гали
ною і меншеньким Сергінком їдуть про
відати оатьків. А завтра — чергові 
комсомольські збори. З .хлопцями 
оригадн не доведеться довго вибирати 
тему для розмови, тому, що у НИХ еДЛ- 
на справа, тому що в багатьох питан« 
нях вони однодумці, тому, що В СЩі’.О 
МОЛОДИХ’ трудівників десятої п’яТКртИ 
вони на одному — правому фланзі,

с. ТИШКО, 
плавильник Світловодського заво
ду чистих металів імені 50-річчи 
СРСР.
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ремос! Для народу Чілі».
І ми добре розуміли Юргена, Не 

тільки Юргена — привітну людину і 
члена Народної палати НДР. Ми розу
міли мистецтво його юних вихованців, 
чиї прості і паличні «Спортивні змаган
ня» і білі голуби на малюнку ріднили 
нас.

Ми розуміли дитяче мистецтво, яке 
на народжує творіз одним лише натис
ком олівця на папір.

іЯитаик. СП

ввес- 
' гро
га зет а

світу з хо-
Канади — збір- 

о закінченні —

ЗАВТРА
міжнародний

ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ
В'ЯЗНІВ

ФАШИСТСЬКИХ
КОНЦТАБОРІВ
34 РОКИ З ДНЯ

ЗВІЛЬНЕННЯ (1945)
В’ЯЗНІВ

БУХЕНВАЛЬДА

У мирних веймарських узгір’ях мир
но стояв гранітний Бухенвальд. До ньо
го йшли радянські піонери — учасники 
поїзда Дружби «СРСР — НДР».

Пам ятіно дитячі очі: вони боялися 
навіть гранітного Бухенвальда. Цей 
страх очей дітвора привезла із собою 
додому на плівках фотоапаратів. Хоча 
в бухензальді було б краще робити 
зйомки кінокамерою. Бо страх очей 
тут — не мить...

І, від їжджаючи звідси, гам треба 
було запам’ятати її, цю довгу мить — 
від входу в Бухенвальд до його вихо
ду. Запам'ятати гірку хроніку минуло
го, помножену на пам’ять сьогодення. 
Щоб гранітний пам’ятник Бухенвальд 
став нашою гранітною пам'яттю. Аби 
потім ще не раз згадувати з«-і<атова;іих 
в’язнів Бухенвальда, яких було тут 
майже 55 тисяч...

Щоб можна було з гордістю і вдяч
ністю дивитися на нашу юність, на наше 
дитинство.

Ідея дапня, як давня сама пам'ять; 
зона старша за-нзе, хоч і завжди мо
лода. І я ще раз згадую очі оадянсььої

дітзери, коли вона одразу ж за воро
тами Бухенвальда зустрічалася з німець
кими піонерами-тельманівцями. Хлоп
чаки й дівчатка говорили про листи 
дружби, і очі їхні посміхалися.

Я знаю: ці листи й донині приходять 
з НДР і летять до нащадків Ернста 
Тельмана. Ернста Тельмана, пам’яті 
якого салютували юні ленінці з Бу- 
хенвальді.

...По тому ми сідали у великі соняч
ні автобуси і їхали до сьогоднішнього 
Зеймара — міста Шіллера і Гете, Гер- 

-^«ра і Баха; їхали до сьогоднішнього

сВікаріат солідарнос
ті» — організація като
лицької церкви Чілі, яка 

лає на захист політ- 
- оголосив на- 

минулого року 
що в покинутій 

кіло-

в'язнів, 
прнкінці 
про те, 

^^^ахті за п'ятдесят
ЛїТріз від Сантьяго чі.іііі- 
ська охранка ховала тіла 
замучених нею патріотів.

Це повідомлення викли
кало паніку в сіавці Пи
ночета. Диктатор розпоря
дився негайно оточиш вій-

Берліна — 
меччини...

Майже завжди з нами був молодий і 
привітний чоловік — Юрген Маннавай- 
гер, член Народної пзлати НДР. Розпо
відав він багато про що. Та найчасті
ше — про дітей НДР. Про дітей його 
міста Галле-Нойштадт, котрі «люблять 
сонячне життя» і розповідають про це 
у своїх малюнках.

І Юрген даруваз нам невеличкі ко
льорові книжечки репродукцій тих ма
люнків. На першій сторінці ми читали 
написані ним слова: «У цих малюнках 
ви побачиїе, як діти і підлітки ставля
ться до боротьби за інтернаціональну 
солідарність, за мир, дружбу і неза
лежність людей усього світу».

Подивіться на деякі з них. «Спортив
ні змагання» — так назвав шестиклас
ник °етер Мюллер той, що вгорі. «Ми 
у нашому місті» — малюнок десяти
класника Міхаела Гайте (внизу ліво
руч). І ссь зозсім «дорослий» (п'яти
класниці Ути Маннвайлер) — «Венсе-

ськамп весь район Тала
нтів і піддавати цензурі 
всі повідомлення з місця 
розкопок. Адже до цього 
ІІіпочет твердив, що пові
домлення про масові вбив
ства в Чілі бездоказові. 
Виявлення тіл жертв ре
пресій—-неспростовне 
чсиня брехливості 
заяв.

Незграбну спробу 
ти в оману світову 
мадськість зробила і 
«Меркурії». Вона писала,

«ста-
іпдійське похо- 
Місгпфікація з

що це кладовище — 
роди ВІІЄ 
вашій»!
тріском провалилася. Су
довії експертиза встанови
ла. що тіла загиблих було 
скидано в шахту всього 
два—три роки тому. Кла
довище було старанно за
масковано, вхід висадже
но в повітря і отвір 
штольні зали і о бетоном.

Із шахти було витягну
то понад сто трупів. На 
тілах сліди катувань. Де
які загиблі, в тому числі 
жінки і підлітки, «сповиті» 
колючим дротом. Як уста
новила експертиза, бага
тьох було скинуто в шах
ту ще живими.

10 КВІ ТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 

10.00 — Новіш». 10.15 — 
«Мальовничий сад дитин
ства». 10.40 — Док. теле
фільм «Одеса». 11.10 — 
Фі л ьм-кон церт «Покликан
ия». 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. 12.10 — 
Фільм «Справа була в 
Пенькові». 1-1.30 — Нови
ни. 14.50 — «До ювілею 
першої п'ятирічки ». Кіно- 
програма. 15.55 — «Мами
на шкода». 16.25 — «На
ставник». 'Теленарис. 16.55
— Концерт дитячого ан
самбля «Говенда». 17.45 — 
«Якість — головний на
прямок». 18.00 — «Адреси 
молодих». 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — 
«День за днем». (К-д). 19.15
— «Великий почин». До 
60-річчя першого комуніс
тичного суоотника. 19.-15
— Телефільм «Строгови». 
6 серія. 21.00 — «Час/. 
21.35 — Грає симфоніч ній 
сркестр Софійської філар
монії. По закінченні — 
«Сьогодні у світі.».

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.03 — «Веселий світ». 
Концерт. 9.35 — С. Фле- 
шаропа-Мускат. «Батько». 
Телевистава. 10.50 — 
церт артистів балету, 
закінченні — ноЕиніі. 15.35
— Для маТіят. «Срібніш
дзвіночок» 16.15 — «Рес
публіканська фізико-мате- 
матична школа». Переда
ча 1. 16.50 — «їм салюту
вала Москва». До 35-річчн 
визволення Одеси від ні
мецько-фашистських за
гарбників. 17.35 — Кон
церт заслуженого силіфо- 
нічного оркестру Україн
ського телебачення і ра
діо. 18.00. — Реклама. Ого- 
лошеиня. 18.30 — «Кому
ністи 70-х». 19.00 —«Акту
альна камера». 19 30 —
Грають Н. Толпиго та 
11. Новиков (фортепіанний 
дуст). 20.0 — Футбол: «Зо
ря» — «Спартак». 2 тайм. 
20.43 — <1іа добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.33
— «Чи любите пи театр?» 
Студентський пародніиі те
атр Кіровоградського 
інституту. (К-д).

сурмачі! Теле
фільм «Строгови». 0 серія. 
10.50—«Адреси молодії.*:». 
ІГо закінченні — новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. фільми до Дня космо
навтики. 15.45 — «Народні 
мелодії». 16.0 0— «Сторін
ки історії». Ленінський 
план ГОЙЛРО. 16.30 —
«Російська мова». 17.00 — 
«На будовах п'ятирічки-.
17.30 — Тележурнал «Дже
рела». До обласного Дня 
поезії. (К-д). 18.00 — «Ле
нінський університет міль
йонів». 18.30 — «Веселі 
потілі». 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19 00 — «Людина. 
Земля. Всесвіт». 19.30 — 
Телефільм «Строгови». 7 
серія. 21.9 — «Час». 21.35 
— Закриття Днів культури 
Польської Народної Рес
публіки в СРСР. Концерт. 
У перерві — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.35
— Для малят. «Срібніш 
дзвіночок». 16.15 — «Сьо
годні — День космонавти
ки», Док. телефільм «Го
ловний конструктор». 18.15
— Концерт фортепіанної 
музики. 18.30 — «Космос 
кличе». Творчість юних 
техніків. 19.00 — «Актуаль 
на камера -. 19.30—«! зно
ву взуття!»» 20.45 — «Ііг. 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.-10 — Телефільм 
«Людина з планети Зем
ля». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Новини. 10.15- Виступ 

естрадно-симфонічного ор
кестру Українського теле 
бачення і радіо. 11.00 — 
Док фільм. 11.15—Мульт
фільми. 12 15 — «Суботній 
репортаж». 12.45—«Наука 
Радянської України». Хар
ківський науковий центр 
13.45 — «Голосую за про
фесію». 14.30 — VII Спар
такіада УРСР, Баскетбол. 
Чоловіки. Фінал. 15.50 — 

Концерт радянсько) пісні. 
16.10—«Сатиричний об'єк
тив». 16 35 — «Народна 
творчість». Концерт народ
ного ансамбля танцю 
«Кривбас» Криворізького 
металургійного заводу 
ім. В. І. Леніна. 17.20 — 
О. Коломіець. «Фараони». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Пісня на 
конкурс», 20.30 — Док. те
лефільм «Марія». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 
— «Час». 21.35 — Фільм 
«Вірліісп», 23.20 — VII
Спартакіада УРСР. Волей
бол. Чоловіки. Фінал. (Хар
ків). По закінченні — но
вини.

15 квітня

13 квітня

II КВПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. Б.00
— «Час/. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Улюблені вір 
ші». 9.35 — Телефільм
«Строгови». 7 серія. 10.45
— Романеи П. І. Чайков- 
ського По закінченні — 
новини 14.30 — Новини. 
14.50 — «По Сибіру і Дале
кому Сходу ». 
хова школа» 
НІШ ...
«Рік четвертин. . 
17.05 — Концерт 
ментальної музики.
— Телефільм. (К-д).
— «День за днем». 
17.55 — Оголошення. 
18.00 — «Народна 
чістьТї-леогляд. 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19 00 — 
Політичний оглядач В. II. 
Бекетов коментує листи 
телеглядачів. 19.45 — Те
лефільм «етрогози». 8 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Здрастуйте, ;і 
ваша тьотя». По закінчеи-

— «Сьогодні у світі».

15.25 — сШа-
15.55 — «Сріб- 

двіночок». 16.15 —
удирний».

інстру- 
17 25 
17.45 
(К-Д). 
(К-д). 
твар-

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8 40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 —Арії з 
опер виконує заслужена 
артистка РРФСР Р. Волко
ва. 9.3С — «Будильник». 
10.00—«Служу Радянсько
му Союзу!» 11.00 — В гос
тях у газки. Фільм «Золо 
тнй гусак». 12.30 — «Сіль 
ська година». В передачі 
бере участь перший сскре 
тар Кримського обкому 
Компартії України В. С. 
Макаренко. 13.30 — «Му
зичний кіоск». 14.00 —
«Сьогодні — День радян
ської науки», 14.45 — «-За 
вашими листами» Музич
на програма 15 ЗО — Док. 
телефільм «Особистий ва 
ріант» із циклу, присвяче 
ного'- радянським жінкам 
15.50 — Мультфільм «Рік 
кі-Тіккі-Таві». 16.10—«Між
народна панорама». 16 55
— Чемпіонат світу з хо
кею: збірна ФРН — .збірнії 
СРСР. 19.30 — «Шипя 79«. 
20.00 — <’• 
жен». 21.00 —
— Чемпіонат 
кею: збірна 
на ЧССР. ііс 
новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.ÜÜ 
-. 8.40 — Гі.миастп- 
5 — Мультфільми 
Те лефільм «Строї о- 

□ серія. 10.40 — < Клуб 
кіпоподорожс»":*-. 11.-10 — 
«Шкільний екран». 8 клас. 
Російська література. 14.ЗО
— Новини. 14.50 
труд — ТВОЯ ВИСО-
— «Рідна природа».

Концерт. 16.25 
гніться, сурмач 
Урочисті збори 

чені Дню 
18.15 
церт ______ __
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — Футбол: «Динамо» 
(Київ) — «-Динамо» (Тбілі
сі). У перерві — «День за 
днем». (К-ц). 21.00 —«Час». 
21.35 — Концерт, присвя
чений Дню космонавтики. 
ІІо закінченні — «Сьогодні 
у світі >.

— «Твій 
а->. 15.J0 

15.55 
«Від-

! • 16.5,5
гірисвн- 

космонавтики.
■ «До зірок». Коп- 
радянської пісні.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Новини. 10 15 — «Май 

рп мистецтв України». 
Народний артист.- СРСР 
С. НоноМарсико. Г1’ 15 — 
Музичний фільм «Молдав
ські ескізи». 11.40 —
«Шкільний екран». 8 клас. 
«Народна вояй».' 15 55 — 
«Поезія», С. Иіароіі. 16.20
— «Москва і москвичі». 
16.5.) — «Книга у твоєму 
житті». 18.00 — «їм салю
тувала Москва». До 35-рІЧ- 
чя визволення м. Сімферо
поля від німецько фашист
ських загарбників. 18.30— 
«Актуальна камера». 19.00
— Хокей: «Сокіл» (Київ) —
сТрг.кгор» (Челябінськ). 1 і 
2 періоди. 20.45 — На доб
раніч. діти!» 21 00 —«Час». 
21.35 — Хокей: «Сокіл»
(Київ) — «Трактор» (Че
лябінськ). З період. 22.10—- 
«Музична вікторина», 
закінченні — поении.

ДРУЇД ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш 10.15 — .«Сьо
годні — День радянсько; 
науки». «АН УРСР — 60 
років». 11.10 — Концерт 
учиеїіпків художньої само
діяльності. 12.30 — VII
Спартакіада УРСР. Бороть
ба дзю-до. Фінал, 13 00 — 
«Пароль- «Дружба». 13.39
— «Доброго вам здоров я». 
14.00 — «Пісня сісліік 
друзів 1 1 ЗО — «їм і 
лютували Москва». 
35-річчл виз 
І.ОПОЛЯ від 
шнстських 
15.00
фа>. Лялькова висіиса. 
16.00 — «Слава солдатська». 
17.20 
нір».
для 
19.00 
ра> 
тисгів 
музичної комедії. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм 
«Я. бабуся, Іліко та Іла- 
ріоіі’». По закінченні — но
вини.

l-’j.V 
с а

________ До 
ВОЛСШИІ М. 'ІСр- 

німецькофа- 
____ загарбників.
— «Ириюди Пі 

Лялькова

— «Недільний сувс
17.50 — Телефільм 

дітей. «Пляшечки».
— «Актуальна нам»- 

19.30 — Концерт ар
Одеського театру

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 
Новини. 10.15 — Для ді

тей. «Лис Микита». Виста
ва. 11.15 — Фільм-концерт 
«Танець — життя моз». 
11.40 — Новини. 15.55 — 
Для .малят. «Срібний цзві 
ночок», 16.15 — «їм салю 
тувала Москва». До Зо-річ 
чя визволення м, Керчі від 
німецько-фашистських за
гарбників. 16.45 — «Сі.ої 
вірші читає О. Ющенко». 
17.15 — «М. В. Гоголь і 
Полтавщина». До 170-річчя 

народження ппсьмші- 
18.00 —«Закон і ми».

Фільм-коїіцерг. 
—- «Актуальна камс- 
19.30 — Л. Смілгш- 

.. Тслеионела 
— «ІІа добраніч, ді- 

21.00 — «Час». 21.3.5 
їв) — 
З пс- 

22.10 -- 
дорос-

з ДНЯ 
пика. 
18.30 
19.00
ра». ____
ський. «Сад*.
20.40
ти!» 21.03 — «Час».
— Хокей: «Сокіл» (Kt: 
«Динамо» (Мінськ), 
ріод. Віпеозаиис. 
Мультфільми длл 
лих. По закінченні 
вини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
0 — Гімнасти- 
< Відгукніться.

14 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час -. 8.10 — Гімнасти
ка. 9.05 — / АБВГДсіпні». 
9.35 - Телефільм «Строго- 
ви». 8 серія. 10 45 — «Дня 
вас. батьки» 1) 15 — Му
зична програма «Ранкова 
пошта». 11 45 — < 
хороших товарів».
«Ио музея« і віїстаиочгшх 
залах - 12.40 — - -Хокей.
«Правила гри». 12 55- Тс- 
лс-клуб «Москвичка». 14.05
— «Здоров'я-. 11.50 —
лефільти дгія дітей. «І 
рик у космосі ■ • 15.55
«Життя науки». 16.25 
Тираж «Сгіортлоіс». 16.10
— «Наш огляд ». Ведучий —
політичний оглядач 10. Ле
ту поп. 17.25 — М ул ьті|й л ьм 
«Все навпаки». 17.35 — 
«Веселка» III Міжнарод 
ний фестиваль тслсиро 
грам народної творчості. 
(Ірак). 19.05 — Співають 
Л. Іванова і Б. Киров. (Бол
гарія). 19.55 — Худ. фільм 
«Так починалась легенда». 
21.00 — «Час». 21.35 —
Чемпіонат світу а хокею: 
збірна СРСР — збірна 
Польщі. По закінченні 
ПОВНІШ.

Удень 10 квітня но 
області хмарно, корот
кочасний дощ. Вітер 
півні'Кіо-східіг.ін 7—12 
метрів на секунду- Тем
пература повітря по 
області 9—14, у місті 
9—12 градусів гспла.

У наступні 2 дні 
хмарно з проясненням, 
короткочасний дощ. Ві
тер північний 7—12 
мої рів на секунду. Тем
пература повітря вночі 
1—6, удень 6—11 гра
дусів гспла.

Середня температура 
грунту на глибині 
10 см 7—9 градусів 
і сила.
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I ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?
«молодого 
КОМУНАРА»

СПОРТИВНИЙ ВИПУСК

Чотири дні на гімнастичному помості дитячо-юнаць
кої спортивної школи обласного спорткомітету прохо
дили змагання номанд ДЮСШ Міністерства УРСР зі 
спортивної гімнастики. В них узяли учзсть 24 колективи 
дівчат 1S63—1967 років народження. В командному за
ліку найсильнішими виявились юні гімнастки Київ
ської центральної ДЮСШ. Другими призерами стали 
представниці ДЮСШ № 7 м. Харкова, а третє призоса 
місце посіли вихованці Севастопольської ДЮСШ.

Кіровоградські дівчата з ДЮСШ № 1 були шостими 
в командному загіну. А учениця середньої школи № 16 
Антоніма Цибульсьна, що виступала за програмою май
стрів спорту, завоювала друге місце а гімнастичному 
багатоборстві. Дванадцятирічна Ірина Халіна виборо/а 
золоту нагороду у вільних вправах за програмою канди
датів у майстри спорту.

І, звичайно, дівчатам приємно було одержати наго
роди з рук першої радянської олімпійської чемпіонки 
зі спортивної гімнастики, заслуженого майстра спорту 
СРСР М. К. ГОРОХОВСЬКОЇ. Наш кореспондент попро
сив Марію Кіндратівну прокоментувати результати 
юних гімнасток.

Перша 
радянська 
олімпійська
чемпіонка
М. К. Гороховська

Будьте
І по-своєму
красивими
ДИВЛЮСЬ я на оцих 

дівчат і навіть Е 
. віриться, що їм по 11 — 

років. Вони демонструва
ли дуже складні комбіна
ції та елементи, вправи, де 
з грацією межували впео- 

® ка техніка і риск.
в Мені згадується 
к рік. Хельсінкі. Тоді. 
Р XV Олімпійських іграх, 
І радянські спортсмени вп- 
I ступали вперше і добили

ся блискучого успіху. В
■ неофіційному командному 
І заліку вони набрали одна- 
| кову кількість очок з 
І командою США. яка до 
І того не мала конкурентів і 

вважалася недосяжною. 
Це було рівнозначно пе
ремозі.

Радянські гімнасти, став
ши чемпіонами ігор, дове
ли, шо наша гімнастична 
школа — одна з нансиль- 
ніших і передових гім
настичних шкіл світу. По
щастило тоді мені — за
воювала дві золоті і 
рп срібні медалі.

Нам. олімпійським 
піонам того часу, 
мріялося, скажімо, * про 
потрійне сальто, складні 
пірмсти дивовижні стриб
ки. які під силу тепер зов
сім юним.

Тан, спортивна гімнасти
ка дедалі ускладнюється і 
молодшає. В неї приходять 
нині з дитячого садка — в 
такому віці можна швидше 
навчити складних елемен
тів. І про межі людських 
можливостей у цьому від
ношенні говорити поки сю 
рано. Але я хочу підкрес
лити. що складність гім
настики досягла дуже ви
сокого рівня. Звичайно, не 
граничної висоти, але при 
такому рівні, мені здає
ться. еже немає необхід
ності далі збільшувати 
складність і риск. Гім
настика настільки різно
манітна. наскільки багато
гранна і тан озброєна різ
ними засобами, що спорт
смени і тренери-новатори 
повинні виявити творчість 
і знайти нові шляхи її роз
витку, від яких вона не 

збідніє, не стане менш ці
кавою, складною, оригі
нальною.

На цих змаганнях — 
посланці майже всіх об
ластей республіки-, кращі 
з кращих представниць 
українського гімпастлчно-

і

І

чоти-

ЧЄМ- 
Й НС

го світу. Серед них. до ре
чі, багато гідних спортсме
нок. талановитих трене
рів. Запам’яталися висту
пи таких дівчат, як Ната
ля Савенкова із Севасто
поля, кіровогоздка Толя 
ЦпбулЛька. Оксана Ма- 
зуренко з Хмельницького, 
котрі показали складну 
красиву програ-му м: 
стрів спорту. Серед к 
лодішіх. що виступали за 
програмою кандидатів у 
майстри спорту, своєю 
творчісі ю відзначилися 
харків’янка Алла Мисник, 
Людмила Пильнова із Се
вастополя. ваші юні зем
лячки Ірина Халіна та 
Ірина В’яіисвко.

Зростає гідна зміна 
старшим. ї хочеться бачи
ти них юних V числі тих, 
хто продовжить, примно
жить і збагатиіь добрі 
традиції української гім
настики.

Хай же вени пам'ятають 
сказане колись Ларисою 
Латиніною, яка в літописі 
Олімпійських ігор стоїть 
першою: «Ніхто з абсолют
них чемпіонок, якими б 
сильними рони не були, не 
створить абсолютної доско
налості. бо краса різнома
нітна, багатолика і не тер
пить канонів, ані старих, 
ані новостеорених. У кож
ної великої спортсменки 
повинні бути ссоє обличчя, 
свій стиль, своє амплуа».

Тож не дотримуйтесь 
моди, будьте кожна по- 
своєму красива й доско-
мала!

цівсьних якостей збірних 
команд, запросили на 
матчові зустрічі баскетбо
лістів і волейболістів шкіл

«Зірка»—«Атлантика»—hl

дячи, стрибки 3 ААІСЦЯ, ДІД- 
жимання рук в упорі...

Весело, цікаво.
А тим часом Василь

Андрійович уже бачив уч- обласного центру. І вже 
нів, яких раніше називали 
тихими: дев'ятикласниця
Тетяна Шаповалова 25 ра
зів віджалась від гімнас
тичної лави, а Ольга По
хил стрибнула в довжину 
з місця на 210 сантимет
рів — такого результату 
не мали навіть хлопці- 
старшокласники.

А якщо таких потренува- 
и?

Під час канікул зібрали 
бажаючих стріляти у пнев
матичному тирі. Прийшло

ясно громадським трене
рам, де упущення, а де 
таки зуміли «насипати го
ру».
П ИМІРИ в кожному 
" класі. Стрибки, підтя
гування на перекладині, 
стрільба, старти на біго
вих доріжках. Очки, бали, 
залікові оцінки. Який же 
клас найбільш спортив
ний? При ретельному під
рахунку результатів кож
ного учня можна, звичай
но, це визначити. Але хай

ЩО КРАЩЕ — провести 
один раз на квартал 

велике спортивне свято, 
запрограмувавши поєдин
ки з багатьох видів спор
ту, чи практикувати що
тижневі турніри у вузько
му колі? Вчитель фізкуль
тури Ссзоиісської серед
ньої школи Василь Андрі-І 
йович Нечипуренко не 
робити тут дилеми:

— Окремі мої колеги «за
прошують» юнаків І дівчат 
у спортивні секції під «над
тиском». Мовляв, ти пови
нен неодмінно приходити 
на тренування, бо маєш 
усі дані для здобуття спор
тивних висот. Інакше су
сідня школа візьме вищий 
щабель. І нам буде сором, 
но. Тож і —- .щ:т' 
до «активізації» класні ке
рівники, директор школи. 
І високого на зріст юнака 
неодмінно «затягують» у 
баскетбольну сенцію. а 
кремезного — на важкоат
летичний поміст. Але, мо
же, цей високорослий хоче 
бути стрибуном чи металь
ником? Може, навіть від 
малопомітного хлоп’яти 
при нагоді слід чекати 
сюрпризів? Тільки хай цей 
хлопчик спробує свої сили 
І вміння.

І вчитель' разом з фіз
оргами, комсомольськими 
активістами вирішує: що
тижня — цікева гра.

Ось хоч би «Веселі стар
ти». І не тільки для учнів 
молодших класів. Для всіх. 
Нехай змагаються 2-й з 

3-м, 4-й з 5-м, 6-й із 7-м, 
8-й з 9-м. Спочатку ці по
єдинки ніби нічого спіль
ного зі спортом і не ма
ли: хто 
картоплю, зробить віне
грет, спече коржики. Та 
ось уже й складніша про
грама: опорний 
через козел, 
баскетбольного

ВІД МАСОВОСТІ ДО МАЙСТЕРНОСТІ

ПОБАЧИТИ

таку організацію, яка б 
допомогла йому роздобу
ти блоки для фундаменту 
і залізобетонні плити для 
перекриття.

ЙОГО ОТОЧИЛИ стар
шокласники.

— Це правда, що 
знову стали чемпіоном?

Вчитель ніяковіє:
— У районі. На облас

них змаганнях. А коли в 
складі збірної «Колоса» 
поїхав на республіканські, 
не пощастило...

Це він про старти бага- 
тоборців ГПО, під час яких 
наблизився до нормативу 
кандидата в майстри.

Цієї миті в гурті школя
рів появляється Нечипу- 
ренко-молодший, син Ва
силя Андрійовича:

ПОЧАТОК: «ВЕСЕЛ! СТАРТИ» 
ЕКЗАМЕНУЮТЬ «СТАРТИ НАДІЙ» 

НА ЧЕРЗІ МІСЯЧНИК ГПО

— Сітку натягнули вже.
/Ложна починатиі —- виїук-
нув Геннадій.

1 восьмикласник кимув
м’яч над головою. 

Всі за ним, за своїм
фізоргом, який у всьому

fa;-- «ажаяЕвсдтг: •

ЧЕМПІОНІВ
і підключаються «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

У ПІДШЕФНИХ КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

швидше почистить 
зробить

стрибок 
метання 

м’яча си-

Відділ веде кандидат 
у г.іайстои спорту 

Г. ДУБІВКА.

«БЕЗСМЕРТНА»
Це сталося понад 120 літ 

тому. 1851 року е Лондоні 
відбувся перший в історії 
шахів міжнародний турнір. 
Переможець цих змагань 
А. Андерсен у зустрічі з 
Л. Кизерицьким блискуче 
пожертвував ферзя. оби
дві тури слона й оголосив 
мат на 23 ході.

Ця партія дістала назву 
«Безсмертна».

Заключна комбінація ду
же красива, вона й нині 
хвилює всіх, хто цікави
ться стародавньою грою. 
Ось ця партія:А. АНДЕРСЕН — Л КИЗЕРИЦЬКИН

1. е4 с5 2. Г4 еі 3.
ФГ14+ 4. КрП Ь5 5. С:Ь5 
І\16 6. К43 ФЬ6 7. <13 КЬ5 
(помилка: чорним слід бу
ло подбати про розвиток

Сс4

знімках: чгорі — 
ГОРОХОВСЬНА. вни- 
Антоніна ЦИБУЛЬ-

Н я 
М. К.
3V — 
СЬКА.
Фото в. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

80 учнів. Сергій Сила ви
бив 42 очка з 50 можливих, 
Валя Ханюкова — 39. 21.
учень винонав норматив 
юного стрільця. А потім 
— день стрибуна. І вже 
Ольга Похил /лапа кращий 
результат — 220 сантимет-., чемпіонів, 
рів.

День метальника. Є ще 
один чемпіон — Геннадій 
Нечипуренко кинув теніс
ний м’яч за 58-метрову 
єідмітку (на золотий зна
чок ГПО досить було й 
46).

Та ще 
«Нумо, хлопці!», 
дівчата!» — і теж 
ментами фізичних 
вимогами 
ГПО. Є нові 
жаючі записатися у спор
тивні секції. Щоб подару
вати собі захоплення і на
дію взяти помітніші висо
ти.

Щоб зробити вимір бій-

іще поміряються силами 
колективи, хай кожен клас 
виставить найсильніших на 
фінальні змагання «Стар
тів надій». Щоб уся шко
ла пересвідчилась, щоб 
кожен з учнів побачив

ігри-кочкурси
«Нумо, 
з еле- 
вправ, 

нормативів 
імена. С ба-

Так само і в багатобор
стві ГПО. Виявили най
сильніших у класах. Тепер 
на черзі загальношкільний 
турнір на призи «Комсо- 
мольской правдьі».

Тільки перед цим спор
тивним святом треба ще 
розв’язати деякі пробле
ми. Оновити майданчики 
не так уже й важко — все 
буде зроблено під час 
суботників. А ось тир, 50- 
метровий стрілецький тир, 
будівництво якого почато 
ще восени /минулого року, 
в стадії «за/лорожеиня». І 
вчитель фізкультури весь 
свій вільний час витрачає 
на те, щоб нарешті знайти

показує приклад — Ген- 
недій Нечипуренко захоп
люється борьбою самбо, 
волейболом, баскетболом, 
кульовою стрільбою, спор
тивною гімнастикою, лег
кою атлетикою, шашками 
І шаха/ли. З усіх цих ви
дів спорту має розряди. 
Він, як і батько, — чемпі
он району з багатоборст
ва ГПО. Бо є мета — стати 
офіцером Радянської Ар
мії. А там потрібні силоні, 
мужні люди. Тож і готу
ється завчасно. .1 допома
гає іншим. Тепер уже й у 
нього є суперники — сьо
годні Сергій Стародуб і 
Сергій Максютін удвоє 
перекрили .норматив з 
підтягування на перекла
дині на золотий значок.

— і не тільки вони, — 
запевняє не без гордості 
Василь Андрійович. — Ось 
почнемо місячний ГПО, 
покажемо чемпіонів з 
усіх класів. Залік з фізич
ної та військово-технічної 
підготовки /лають скласти 
всі комсомольці.

...А наприкінці навчаль
ного року — традиційне 
спортивне свято, яке в Со- 
зонівці називають мали
ми Олімпійськими іграми. 

Тоді й ще раз школярі пе
реконаються, що таки 
можна «насипати гору».

М. ВІНЦЕВИЙ.
Кіровоградський район.

своїх фігур. Заслуговува
ло уваги 7... сб і 8... (15). 
8... Ф«5 9. К15 сб 10. Т£1! 
(якби білі відступили сло
ном, то-після 10... (Ї5 чорні 
дістали б певну контргру, 
тому Андерсен жертвує 
фігуру, посилюючи 
наступ на позицію 
них). 10... сЬ 11. £4 
12.'114 Фяб 13. 115 
14. ФІЗ Ксг8 15. 
Ф16 16. КсЗ Сс5 17.
Ф:Ь2 18. С<16! (красивий 
хід, жертвуючи обидві ту
ри, білі створюють матову 
сітку). 18... С'.£І? 19. е5!і 
Ф:а14- 29. Крс2 Каб
2). К-.С7+ Кр(І8 22. Фібф! 
К,:16 23. Се7Х-

МАТ У 9 ХОДІВ
Повторюємо текст шахо

вої задачі, надрукованої 
І березня цього реку:

Білі: Крс5. Ф<18, Тз4. 
ТЬ4. СЬ5, КГ5, пп: (13, 12

Ф17. TF3.

Минулої неділі в урочис
тій обстановці на кірово
градському стадіоні «Зір
ка» відбулося відкриття 
футбольного сезону. «Зір- 

перший 
полі. її 
«Атлан-

КАЛЕНДАР КВІТНЯ
2—10 — чемпіонат області зі стокліткових шашок 

серед жінок.
2—28 — чемпіонат центральної ряди товариства 

«Спартак» з шахів серед жінок, м. Світловодськ.
19—26 — чемпіонат України зі стокліткових шашок 

серед жінок, м Світловодськ.

на» проводила 
матч на своєму 
суперником була 
тика» Із Севастополя. Зу
стріч розпочалася атаками 
наших земляків. Уже на 
початку гри вони мали 
можливість повести в ра
хунку. Але швидше це 
зробили гості — на 10-й 
хвилині. Автором гола 
став Володимир Науменко.

Після відпочинку загроз
ливі моменти все частіше

частіше виникали 
штрафному майданчику 
«Атлантики». Під час од
ного з них, на 55-й хвили
ні, Олександр Алексеев з 
подачі Андрія Карпкжа 
встановлює рівновагу. Піс
ля цього штурм воріт гос
тей не втихає, але завер
шальні удари не досягають 
мсти.

У «Зірки» зараз два єм
на із шести.

В. ШАБАЛІН.

Редактор і

М. УСПАЛЕНКО. ’

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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