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Завтра, 24 лютого,—вибо
ри до Верховних Рад со
юзних республік і місцевих 
Рад народних депутатів.

Десятки тисяч юнаків і 
дівчат Кіровоградщини при
йдуть на виборчі дільниці, 
щоб віддати свої голоси за 
кандидатів народу, за не
порушний блок комуністів 
і безпартійних.

Всі — на вибори!

Ленінський урок„По-ленінськивчимося комунізму, будуємо комунізм!“ 
почнеться завтра в комсомольських органі
заціях Кіровоградіцияи.

Тисячі юнаків і 
дівчат області зу
стрінуться з ке- 
тергнами партії і 
комсомолу, з пере
довиками народ- 
ноіссподгрсьно г о 
виробництва. Ця 
Зустріч стане ще 
одним важливим 
екзаменом моло
дих у ході Всесо
юзної Ленінської 
певірки, в ударно
му поході за гідну 
зустріч 110-ї річ
ниці з дня народ
ження В. І. Леніна.

Ровесники!
Нехай Ленінський урок стане для вас уро

ком трудового і громадянського мужніння, 
активної життєвої позиції, новим творчим 
поштовхом до дальшої боротьби за справу 
великого Леніна, рідної Комуністичної пар
тії.

Звіряймо кожен свій крок по Леніну!

Зустріч виборців
З Л. І. Б режнєвим

д22 лютого в Кремлівському Палаці з’їздів відбулись передвиборні збори виборців Баумаисько- го виборчого округу Москви, присвячені вусі річі з кандидатом у депутати Верховної Ради РРФСР — Генералы и пі секретарем Центрального Комітету КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР Леонідом Іллічем Брежнєвим.Учасники зборів бурхливими, тривалими оплесками зустріли товаришів Л. І. Брежнєва,Гришина, А. А. Громнко. А. П. Кириленка. О. М. Косигіна, А. Я. Пельше, М. А. Суслова, М. О. Ти

хонова, Д. Ф. Устинова, К. У. Черненка, М. С. Горбачова. II. II. Дсмічева, В. В. Кузнецова. Б. М. Пономарьова, М. С. Соломенцева, І. В. Капітонопа, В. І. Долгих, М. В. Знмяніна.Довірена особа кандидата в депутати — радіомонтажипк заводу лічильно-аналітичицх машин В. М. Єжлов розповів про ЖИТІЯ і діяльність товариша Л. І. Брежнєва. Він звернувся з закликомВ. В. ДО всіх виборців округу — 24 лютого, в день виборів до Верховної Ради РРФСР, одностайно віддати свої голоси за видатного

діяча Комуністичної партії і Ра дяиської держави, міжнародного комуністичного 1 робітничого руху Леоніда Ілліча Брежнєва.Промовці відзначали на зустрі чі, ідо трудящі Бауманського ра йону, як і всієї Москви і країни, новими звершеннями відповідають на рішення листопадового (1979 р.) Пленуму ЦК КПРС, заклик товариша Л. І. Брежнєва зробити завершальний рік п'яти річки роком ударної робити. ро боти по-ленінському.З промовою виступив товариш Л. 1. Брежнєв. Учасники зборі'.; Еітайи його поячи. тривалою ова цією.Зустріч виборців з товаришем Л. 1. Брежнєвим знову перекоп ливо підтвердила непорушну • д ність блоку комуністів і безпар піших. Бона стала свідченням іа- рячої підтримки радянським народом мудрої ленінської політики нашої Комуністичної партії.
(ТАРС).

Зустріч виборців
з О. М. Косигіним

21 лютого в Москві, у Великому 
театр; Союзу РСР, відбулася зустріч 
представників трудящих Фрунзен- 
ського виборчого округу столиці з 
кандидаток у депутати Верховної 
Ради РРФСР — членом Політбюро 
ЦК КПРС, Голевою Ради Міністрів 
СРСР Олексієм Миколайовичем Ко- 
сигіним.

Учасники зборів одностайно обра
ли почесну президію з складі По- 
літбюро ЦК КПРС на чолі з товари
шем Л. І. Брежнсеим.

Довірена особа кандидата в депу
тати — Адакстер кондитерської фаб
рики «Большевик» Герой Соціаліс ■ 
тичної Праці Є. О. Ожина розповіла 
про життсвий шлях, державну і гро
мадську діяльність О. М. Косигіна. 
Бона закликала виборців Фрунзен- 
ського округу в день виборів відда
ти голоси за вірного сина Кому
ністичної партії і радянською наро
ду товариша О. М. Косигіна.

Робітничий клас, всі трудящі сто
лиці, підкреслювали промовці, які 
виступали на зустрічі, цілком і пов
ністю підтримують мудру внутріш
ню і зовнішню політику КПРС, гаря
че схвалюють багатогранну і ціле
спрямовану діяльність Центрально
го Комітету партії, Попітбюро ЦК, 
особисто Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР Л. І. Брежнєва. Рк 
бойову програму дій сприйняли во
ни рішення листопадового (1979 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. Широко розгор
нувши соціалістичне змагання, мо
сквичі, як і всі радянські люди, 
прагнуть зробити все можливе, щоб 
достроково виконати плани і соціа
лістичні зобов язання 1980 року і де
сятої п яіирічки в цілому.

Тепло зустрінутий присутніми з 
промовою виступив О. ЛА. Косигін.

Чотири роки тому юні 
спортсмени Кіровограда 
одержали чудовий подару
нок—дитячо-юнацьку спор
тивну школу облепорткомі- 
тету, яка стала улюбленим 
місцем тренувань легкоатле
тів, гімнастів, плавців.

Щодня 7G0 хлопчиків і 
діпчаток наповнюють зали, 
манежі, басейн ДЮСШ. Де
сятки досвідчених тренерів 
готують своїх вихованців до 
штурму спортивних висот. 
Найбільш масові тут — гру
пи спортивної гімнастики.

На знімку: кожна з 
цих дівчаток мріс бути схог 
тою на Ларису Патиніну, 
Ольгу Корбут, Неллі Кім...
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

(Репортаж «Кроки посту
пу», прнснячегіпй вибори»!, 
читайте на 2-й сторінці).

(ТАРС).



Швидко зростає 
сельнісгь робітників і 
службовців, зайнятих у 
народному господарстві 
країни. Якщо в 1940 році 
вона становила 33,9 міль
йона чоловій, то в 1965 
РаІл ~ 7-6'9 мільйона, а в 
1979 році - цо,б мільйо
на чоловім.

11 Знайомство з Олександ
рійським електромеханіч
ним заводом починається 
Ще за прохідною. Почи
нається з оголошення: під
приємство запрошує на 
постійну роботу слюсарів- 
складальників, токаріа- 
розточуаальників, зварни
ків точного зварювання, 
термітів, намотувальни
ків... Годі й запам’ятати всі 
ті двадцять із лишком спе
ціальностей, представники 
яких так потрібні електро
механічному.

£ Нічого надзвичайного 
І цьому немає, скажете 
0 Практично кожен завод 
з чи фабрика потребує ква- 
I ліфікованих кадрів. Так, 
“ але з ОЕМЗ випадок особ- 

ливий. «Ростемо, як на 
Н ДР,жДжах”» — Цв слоза з<і- 
I ступника секретаря комі- 
fl тегу комсомолу Лариси 
і] Романко. 8 них більше ре- 
Я альності, ніж жарту. Про

тягом останніх.трьох років
1 на колишньому пустирі за

■ старим корпусом (старим
І відносно, бо його збудо- 

Н зано на так давно) виріс
■ корпус магнітних пускачів.
§ — Якщо офіційно, то,

звичайно, корпус, — сміє- 
ться Тетяна Урнцька, на- 

I чальник бюро оперативни- 
I то планування виробиичо- 

Е диспетчерського відділу.—
І Але у нас його частіше на- 
І зивають заводом. Так 1 ка

ет жуть: «Натому заводі*.
» І це, мабуть, .найбільше 

відповідає дійсності. Щоб 
П обійти всі сім цехів корпу- 
м су магнітних пускачів 

(КМП), потрібно не меншо 
Я години. Але вражають 

Я не тільки розміри новобу- 
а Д08И.

Вік тих, хто трудиться в 
1 КМП, чи не найголовніша 
л ознака сьогоднішнього 

дня і перспектив електро- 
у механічного. На 
к ємстві, якщо 

працівників
и ного конструкторського 

. бюро, працює 5800 чоло- 
5 вік, з них близько 3 ти-

К сяч — молодь, у тому чис- 
I лі 2105 комсомольців. A s 

новому корпусі понад 500 
спілчан.

П Термічний цех — один із 
К найменших у КАЛП, la ха- 
И рактерне для нього те, що 
Ы й для інших цехів — МО- 
ЙІ лодість робітників, серед

ній вік яких — 22 роки, 
ta Обладнання тут, як і скрізь 
З у корпусі,.найновітніше. А 
'?] тому, природно, виникло 
Л запитання до начальника 
• цеху Віктора Бурлака, теж, 
® до речі, молодої людини:

— Чи не існує розбіж- 
іа постей між професійним 
в рівнем у більшості своїй 

Я малодосвідчепих випускнії- 
й кін технічного училища, 
S котрі становлять осноііу 
Я робітників цеху. 1 вимога- 
" ми, що ставляться до них у 

процесі експлуатації склад- 
« пої техніки?

підпри- 
врахувати і 

спеціалізооа-

Малюнок А. СИДОРЕНКА
Таким буде новий квартал по вулиці Полтавській * м. Кіровограді,

2-3 стор.
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заслуженого самодіяльного

I
КУЛЬТУРА

І
ловими лікар Світлозод- 
ської райлікарні Микола 
Петрович Козловський.

ансамблю танцю УРСР. 
Фото L КОРЗУНА.

т— Таких розбіжностей л 
не бачу. Звичайно, трудно
щів вистачає. Це стосує
ться не тільки нашого це
ху. Але на заводі знайшли 
оптимальний шлях до роз- ОСВІТА
в’язання такої проблеми. 
Професійне навчання у пас 
поставлено на хорошу ос
нову: заняття з робітника
ми проводять висококвалі
фіковані спеціалісти. І до
сить успішно.

Всі дороги ведуть у 
складальний цех — так 
можна перефразувати кри
латий вислів. Якщо КМП— 
завод у заводі, то скла
дальний — корпус у кор
пусі. Та, зрештою, не роз
мірами визначається йоіо 
важливість. Кожен, хто 
причетний до випуску де
талей магнітних пускачів, 
бачить у складальниках 
контролерів, хоча офіцій
но такими функціями вони 
не наділені. Адже в робо
ті цеху, як у дзеркалі, від
бивається робота всього 
корпусу

РЕПОРТАЖ

ШРОВОГРДДЩИНА: ВІД ВИБОРІВ ДО ВИБОРІВ

Коли заступник началь
ника складального Олек
сандр Володимирович Ти
мошенко повідомив, що а 
період виходу цеху на 
проектну потужність тут 
працюватиме близьке? 1400 
чоловік, виник не те що 
сумнів, а великий подив. 
Не без причини, звичайно. 
Скільки оком кинь — ав
томатичні лінії. Чимало 
елементів процесу скла
дання магнітних пускачів 
виконуються без втручан
ня людей, за винятком на
ладчиків. Та О. В. Тимо
шенко швидко розвіяв 
цей подив:

— Слюсарі - складальни
ки, оператори складання, 
випробувачі електричних 
машин 1 апаратів, намоту
вальники... Я міг би продов
жити цей перелік...

— Як же практично 
здійснюється комплекту
вання цеху кваліфіковани
ми кадрами?

— Олександрійське тех
нічне училище № 3, наше 
базове училище, готує ви
сококваліфікованих робіт
ників...

Ще один штрих: з - 325 
чоловік, які працюють ни
ні в складальному цеху, 
близько 300 — молодь. І 
незаперечна заслуга мо
лодих у тому, що, незва
жаючи на труднощі періо
ду становлення, цех вико
нав завдання грудня 
1979-го на 102,7 проценті«, 
а січня 1980-го — на 102,5 
процента.

Електроніка, верстати-ав- 
томати і напівавтомати все 
більше входять у трудові 
будні омолодженого під
приємства, у працю моло
дих трудівників...

А на території електро
механічного виростає ще 
одна будова — інженер

но-лабораторний корпус. 
Воістину завод переживає 
другу молодість.

Всі види освіти у 
шій нраїні безплатні. Що
року держава витрачає 
на кожного учня шноли 
180 карбованців, учня се
реднього спеціального за
кладу — 670, студента — 
1000.

У 1979 р. понад 5 млн. 
юнаків та дівчат здобули 
середню освіту, при цьо
му 1,3 млн. — без відри
ву від виробництва. У 
цьому ж році у вищі на
вчальні заклади прийня
то 1 млн. 43 тис. юнаків 
та дівчат, в середні спе
ціальні заклади — 1 млн. 
444 тис.

На виборчій дільниці 
№ 50/9, що в Знам’янській 
середній школі № 3, все 
готово до виборів. Заліз
ничники, вчителі, робітни- 

підприємств привоїс-

туг

спор- 
це теж

зального мікрорайону при- міського бюджету виділе- 
йдуть сюди голосувати за но на потреби освіти, 
своїх кандидатів з особли
вим почуттям. Адже шко- ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 
ла ця побудоззна за їх на
казами, і навчаються 
їхні діти.

Це й не школа, а ціле 
шкільне містечко. Кабіне
тами, звісно, нікого не 
здивуєш. А от блоки, де 
окремо проводять занят
тя підготовча група, мо
лодші класи і старшоклас
ники, є но скрізь. Дитяча 
юнацько-спортивна школа 
на громадських засадах, 
кінолекгорій, 12 груп по
довженого дня, з яких од
на — спеціальний 
тивний клас, — все 
тут.

— Школа ця, — розпо
відає голова постійної де
путатської соціально-куль
турної комісії міськвикон
кому, директор школи-ін- 
терчату К. А. Бугайоаа, — 
ой як потрібна була місту. 
З уведенням її в дію ми 
змогли обладнати старе 
приміщення третьої дося- 
тирічки під навчально-ви
робничий комбінат. А за
лізничники недавно пода
рували дітям свій клуб. Те
пер там чудовий Палац 
піонерів.

На черзі — нові завдан
ня. На передвиборних збо
рах виборці міста дали 
кандидатові у депутати до 
Верховної Ради УРСР Ге
рою Соціалістичної Праці 
голові колгоспу імені Ле
ніна В. М. Гуртовому наказ 
сприяти спорудженню у 
Знам'янці дитячо-юнаць
кої спортивної ШКОЛрІ.

Тільки нинішнього року 
більше половини загально-

завдань 
По за- 

лікарями

Охорона здоров’я ра
дянських людей — одно з 
найголовніших 
нашої держави, 
безпеченості . __ .
СРСР займає перше міс
це у світі — 362 на 100 
тисяч чоловік. Тільки ми
нулого року стали до ла
ду лікарні на 64 тисячі 
ліжок і амбулатормо-пс 
ліклінічні заклади на 126 
тисяч відвідувань 
зміну.

за

«Пла-

Кожна лінія мас нести 
сонце, радість — ця мрія 
лікаря, героя п'єси Олек
сандра Корнійчука 
тон Кречет», стала реаль
ністю у цій світлій чотири
поверховій будівлі. Тут лі
кує вже сама обстановка— 
чисті, просторі холли з 
картинами і квітами, доб
ре, тепле слово, усмішки 
лікарів. Поліклініка Світло- 
водської райлікарні за 
день може прийняти по
над півтори тисячі пацієн
тів. Але справа не тільки в 
цифрі. Ще і в тому, що 
допомога хворій людині 
стала ефективнішою.

Завідуюча терапевтич
ним відділенням Лідія Ни- 
кифорізна Панасенко по
казує своє господарство. 
Операційна... Підлітковхй 
кабінет — сюди прихо
дять на профілактичний 
огляд підлітки міста. Кабі
нет інфекціоніста. Рентге
нологічний. Тут зстановле- 

новітня діагностична 

апаратура — гордість мі
ських медиків. Кабінет 
професійного медичного 
огляду. Для ти5с, хто 
оформляється на роботу, і 
вже немає проблем із - 
медоглядом. Медсестра 
знає умови праці на кож
ному підприємстві і відра
зу ж направляє робітника 
до потрібного йому ліка
ря. А введення чіткої пе
ріодичності оглядів дозво
лило своєчасно виявляти 
початок професійних за
хворювань і взагалі не до
пускати їх. Кабінети діль
ничих терапевтів. їх три
надцять. Світловодці одни
ми з перших в області 
розукрупнили терапевтич
ні і педіатричні дільниці. 
Якщо ще два роки тому 
один лікар обслуговував 
2 тисячі дітей на дільниці, 
то тепер — 890. Зрозумі
ло, наскільки якіснішим 
став лікарський догляд за 
ними.

Власне, з дітей і почало
ся наше знайомство з по
ліклінікою. Один із їі 
під їздів ряснів різноко
льоровими дитячими ко
лясками. Вівторок. У дитя
чій консультації — день 
здорової дитини. Раз на 
тиждень мами і тати при
носять сюди своїх малю
ків, щоб показати їх ліка
реві, розказати, як вони 
ростуть, спитати поради. У 
дитячому відділенні від
крилися також кабінети: 
маніпуляційний, фізіотера
певтичний та щеплень. Є і 
свій клінічний лаборант. 
Тепер батьки з дітьми не 
стоять у загальних чергах.

На озброєнні у 14 дитя
чих лікарів — складні діаг
ностичні апарати «Малюк», 
«Віта», «Медикор».

На столі у заступника го
ловного лікаря Світлани 
Костянтинівни Деружин- 
ської, крім необхідного, 
ще й звичайні дитячі іг
рашки. Є вони у кожному 
кабінеті. Іграшки, зобра
ження героїв улюблених 
дитячих казок і мульт
фільмів—усе це теж ліки.

Нова поліклініка — ли
ше один із об'єктів охоро
ни здоров'я, що з'явилися 
у Світловодському районі 
за період від останніх ви
борів. А список їх чима
лий. Це і поліклініка при 
Глинській дільничній лікар
ні, і великоандрусівська 
лікувальна амбулаторія, і 
фельдшерсько - акушер
ський пункт у селі Микіль- 
ському. Нині ведеться бу
дівництво Озерської ліку
вальної амбулаторії. У се
лах поруч із цими заклада
ми одночасно споруджую
ться і квартири для ліка
рів. Це зручно: якщо по
трібно — лікар поруч.

Збільшилась кількість лі
карів у районі. Зараз їх 
280, тобто, більше 38 на 10 
тисяч населення. Стали до 
ладу нові дитсадки, дитячі 
комбінати,

У цьому — чимала за
слуга народних депутатів.

Серед кандидатів у де-« 
путати міської Ради, за 
яких завтра виборці відда
дуть свої голоси —• і го-

В СРСР одним із голов
них завдань партії і уря
ду є духовне збагачення 
радянських людей. 1940 
року, в нашій країні було 
95,4 тисячі масових оіб- 
ліотен, у 1979 році — 131 
тисяча. їхній книжковий 
і журнальний фонд у 
1940 році становив 199,7 
мільйона примірників, а а 
1979 році — 1 мільярд 771 
мільйон. І

І•— Мені, будь ласка. «Пе
ре.* Юрія Бондарева. — 
просить іона читачка.

— А а агрономії у вас є 
щось? — цікавиться висо
кий юнак.

— У насте, ще раз хоче
ться прочитати «Тройку» 
Олеся Гончара. — літ киї 
чоловік запитально диня 
ться на працівницю абоне
ментного відділу 
Зииоровську.

І так щодня. У 
читача свій смак, 
хоплення. Працівники об
ласної наукової бібліотеки 
імені Н. К. Крупської зав
жди знаходять час, аби 
щось порадити, допомогти 
відвідувачам. А це не так 
просто: 1б тисяч чцловік 
користуються їхніми по
слугами. Значить, потрібно 
шукати нозі, ефективні 
форми роботи з читачами.

— Недавно ми створили 
відділ літератури інозем
ними мовами та відділ мис
тецтва. Саме життя підка
зало, — розповідає заступ
ник директора бібліотеки 
Алла Федорівна Иіуравльи- 
ва. — У практик}’ ввійшло 
проведення днів інформа
ції та літератури па під
приємствах. Сектор конт
ролю і реєстрації прови
дить своєрідні соціологічні 
дослідження серед читачів, 
вивчає їхні смаки, запити.

Все, що тут робиться для 
читачів, заслуговує великої 
розповіді. Але й у май
бутньому багато перспек
тив. Вони пов'язані з тим 
часом, коли будівельники 
здадуть нове приміщення 
обласної наукової бібліо
теки. Обіцяють вони це 
зробити нинішнього року.

— Тоді удвоє збільша
ться штат працівників, -- 
каже Алла Федорівна. — А 
головне — у відділі мис
тецтва створимо нотний 
сектор, буде окремий зал 
нової літератури, зал для 
наукової роботи, актовий 
за.ч для проведення масо
вих заходів, на абонементі 
буде організовано кафедру 
обслуговування спеціаліс
тів 1 студентів, читачі 
іймуть безпосередній 
ступ до книжкових 
лиць...

Прекрасні перспективи. 
Але й нині старший бібліо
текар науково-методично
го відділу, секретар ком
сомольської організації 
Ольга Гайко, бібліограф ® 
Ганна Гапонова, старший ■ 
бібліотекар Катерина Ко- Я 
рольова, інші працівники 
роблять усе, щоб відві- 
дання бібліотеки було для і 
кожного читача справжнім 
святом.

Репортаж вели

Д. БОНДАР.
А. РОМАНЮК, І 

спецкори «МОЛОДОГО Л 
комукаран. Л

Натилю

кожного 
своє за-
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Всесоюзна 
Ленінська 
повірка

є шт річних нори!
листки трудового календаря 1982 року перегорнула комсо- 

І ^/^^ко-молодіжна бригада зварників (бригадир Олексій Попов, 
у”КО5'’с°рг Микола Дорош) з другого механоскладального цеху кі- 

® Легкого заводу «Червона зірка». Хлопці подолали важливий
в/?* >К .Достроково виконали соціалістичне зобов'язання «До 110-ї 
і ’-‘іииці з дня народження В. І. Леніна — шість річних норм».

В. КУЛИК, 
секретар комітету комсомолу кіровоградського заводу 
«Червона зірка».

Сьогодні __ День
Радянської Армії 

і Військово-Морського 
Флоту

лист 
ПОБРАТИМА

шй

ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК

X Р АДИЦІІ
МНОЖАТЬСЯ

Одкритий Ленінський урок «По-ленінськи вчимося ко- 
мунз3му, будуємо комунізм» відбувся у колгоспі імені 
•» льянова Добровеличківського району
І ! НН«ІЗКА — одне з найбіль

ших сі.і району — багата ре- 
волїоційііпмя, боновими традиція
ми. Створений у 1955 році на базі 
кількох господарств колгосп тиш- 
К’.вці на :ва.ш іменем В. І. Ульяно
ва. Пего грудівникн, розуміючи, 
яка це висока честь, завжди праг
нуть пумі в шеренгах передовиків. 
Ось кілька віх із історії колгоспу. 
До И)0-річ:іого ювілею В. І. Леніна 

гектар зібрали 40- 
иеитнеркпй урожай озимої пшени
ці. Колгосп імені Ульянова в 1959
році стан учасником ВДІІГ. Голов
ний комі іг Виставки нагородив 
його дипломом першого ступеня і 
преміював вантажним автомобі
лем. За перемогу в соціалістично
му змаганні господарство відзна
чене «Ленінською ювілейною Почес-
кою і рамо гою Ц1< КГІРС, Президії 
Верховно! Ради СРСР, Ради Мі- 
нісірів СРСР іа ВЦРПС, занесене 
до обласної Ленінської книги тру
дової слави, 295 трудівників тоді 
удостоїлися ювілейних медалей, а 
бригадир іракторної бригади Я. Г. 
1<’о,к\.хар - - звання Героя Соціа
лістичної 11 раці...

От і і-' . .'
дня нзі»о іження В. І. Леніна 
критий «. 
про вест

* і іеред 
мали 
нідїбрапа тсратура про 

рада 
цію ’ 
по.м у 
лорі рот 
працюва г і 
рукам.

1! раці...
іНДОВГО до 110-ї річниці з 

від- 
іСІ інськин урок вирішили 
і: КОЛГОСПІ Імені У.ТЬЯПОВЗ. 
!: )іо початком учасники 

змої ■ ознайомитися з кннхе- 
.< зне гашіа.м;*ч*га яких була 

. ІСНІ-І-’І, 
...сььч демократію, Коистигу- 
Сі’С.Р У святково прикраше

не а бі н гі політосвіти колгоспу 
■Леніна, лозунги: «Жати і 

її Цб-леяшськи», «Хвала 
що .чзхну'іь хлібом», «Ти на 

«'/»’чИГ зовеш, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ кви
ток’* &е '• !іб’буяе 1 пісня>- Зау* 
Ум-г-ь мелоД’* «Пісні про Леніна», 
рсе ,і;е настроює на святковий

♦ ?!>!!<•'■ 'ІІІ З глибокою ПОНЬІ- л а Д - 1 'і -__________________

пою зустрічали, комсомольця 20-х 
років 11. С. Дудинка, Героя Соціа
лістичної Праці Я. Г. Кожухаря, 
учасника Великої Вітчизняної вій
ни М. Ф. Богопіла, цілинника П, Г, 
Всретюка.

Відкрила Ленінський урок про
пагандист гуртка комсомольської 
політосвіти колгоспу Г, Є. Глухо
ва. Право покласти квіти до 
пам’ятника В. і. Леніну надається 
комсомольцям Віктору Кожухарю 
та Валентині Маліогіній. Пропа
гандист підкреслила, яке значення 
для радянського народу, всього 
людства має святкування 110-ї 
річниці з дня народження В. І. Ле
ніна, зупинялась на головних по
ложеннях Постанови ЦК КІІРС 
«Про відзначення 110-ї річниці з 
дня народження Володимира Іллі
ча Леніна».

З великою увагою прослухали 
комсомольці колгоспу виступи 
П. С. Дудника, Я, Г. Кожухаря, 
М. Ф. Вигоріла, II. Т. Веретіока. 
Молодь немовби перегортала ра
зом із ветеранами сторінки історії 
країни, комсомолу, села, колгоспу.

Тому-то и схвильованими були 
виступи слухачів — секретаря ком
сомольської організації Юрія /Ку
лан, шофера колгоспної автоколо
ни Віктора Шевцова. Вони розпо
відали, як молодь колгоспу своею 
ударною працею множить славні 
традиції батьків.

Протягом усього Ленінського 
уроку вміло використовувалися 
технічні засоби: діапроектор, грам-- 
записи промов В. 1. Леніна, музич
ні записи. Ленінський урок стаз 
своєрідним звітом слухачів гуртка, 
перед вождем, старшим поколін
ням, партією.

М. ЧАЙКА, 
другий секретар Добровелич- 
ківського райкому ЛКСМ Ук
раїни.

я

У боях за Кіровоградщи- 
ну в роки Великої вітчиз
няної війни полум'яний 
патріотизм І героїзм про
явили тисячі радянських 
воїнів, представників усік 
братніх народів нашої краї
ни. Понад 400 з ни!х були 
Удостоєні звання Героя Ра
дянського Союзу...

ЯРОСЛАВЦІ
Тільки скупі рядки з на

городних листів, тільки ко
роткі характеристики, на
писані командирами... І пе
ред нами постають образи 
мужніх воїнів-ярсславціи. 
які визволяли наш край від 
ворога.

ИОПИЛОВ Іван Андрійо
вич. Командир взводу 16-го 
окремого гвардійського 
артполку. 29 вересня 1943 
року старший сержант Ко
пилив переправився зі свої, 
ми бійцями на правий бе
рег Дніпра. Але фашисти 
намагалися скинути смі
ливців і' річку. 20 днів 
взвод комуніста Копилова 
утримував зайнятий рубіж. 
Було відбито 70 контратак 
противника, знищено один 
танк, артбнтарею. три гар
мати, близько 150 ворожих 
солдатів і офіцерів, підби
то самохідну гармату...

І командир артполку 
гвардії полковник Богуше- 
пнч написав: «Своїм осо
бистим героїзмом і злагод
женістю роботи взводу 
старший сержант Копилов 
забезпечив завоювання і 
утримання плацдарму па 

_ правому березі Дніпра. 
Завдання взводом викона
не».

Наприкінці жовтня 1943 
року сер,канту Копилову 
було присвоєно звання Ге
роя Радянського Союзу.

А потім бої за Кірово
град і Новоукраїнку. Іван 
Андрійович .Копилов брав 
участь у параді Перемоги 
на Красній площі в складі 
гвардійської Красногре.д- 
с. ько-Новоукраїнс ької ар г- 
бригади.

♦ ♦ ♦

СОЛОВЙОВ Михайло Пав
лович. Командир танково
го взводу. Штурмував обо
рону гітлерівців у районі 
Кіровограда. Форсував Дон, 
Дніпро. Західну Двіну. За
хідний Буг. Німан. Віспу, 
Одер. У січні 1945-го ходив 
у нічну розвідку па від
стань 40 кілометрів. У ра
йоні Шенгінаи першим 
увірвався на залізничну 
станцію, знищив три воро
жих бронетранспортери, 
дві протитанкові гармати, 
захопив два ешелони. зни
щив близько 100 гітлерів
ців 1 доставив у штаб своєї 
військової частини 9 поло
нених.

29 січня прийняв коман
дування ротою. Ще через 
дванадцять днів пішов у 
бій 1 захопив переправу 
через Одер, утримував її 
до приходу підкріплення, 
при цьому був Ініціатором 
і учасником звільнення 
4 тисяч радянських 1 аме
риканських полонених.

Герой Радянського Сою
зу М. II. Соловйов нині пра
цює в Ярославлі.

♦ « *

2 ЛИШОК у наш дев'ятий 
клас учитель і сказав:

—- Тепер ви будете вчи
ти інших — своїх молод
ших братиків і сестричок. 
Бо я — на фронт.

1 ми вчили. І чекали то
го дня. коли нам дозво
лять теж узяти в руки 
зброю. Сповнилось мені 
шістнадцять, і пощастило 
— у військкоматі дозьо 
лили...

Бої за Україну. Мопда 
вію. Румунію. Болгарію, 
Югославію. Ось 1 Болград.

...Наша рота займана 
зруйноване приміщення 
школи. А вранці наказ — 
почати наступ на сусідній 
квартал. Вулиці не перебі
жиш. не переповзеш—фа
шист б'є суцільним вог
нем. Якби проскочити в 
найближчий будинок — 
звідти можна допомої ти 
нашим. І ми зі старшиною 
Єре щенком пробуємо цс 
зробити. Ривок — І ми в 
будинку, де. як нам здава
лось. немає жодного гітле 
рівця. Мені рухатись ду
же важко — кров юшить з 
ноги, ось-ось втрачу свідо
мість. Микола Єрещеііко 
теж поранений, але и ньо
го вистачило сил підняти 
мене і занести в підвальну 
кімнату. Там він наклав 
жгут, перев'язав рану, дав 
напитися води Цілий день 
старшина очищав дім І ву
лицю від фашистів. І при
бігав до мене, щоб узнати, 
як себе почуваю, щоб зно
ву дати води.

А коли мені стало зовсім 
пбіано. він знайшов десь 
вірьовку, прив’язав мене 
одним кінцем, а інший пе
рекинув на протилежний 
бік вулиці, до наших. 1 ко 
ли прогримів вибух остан
ньої гранати, яку кинув 
старшина на гітлерівський 
бронетранспортер, мене пе
ретягли в безпечне місце. 
Я потрапив у госпіталь.

Повернувся додому інва
лідом. Працював у школі, 
буй секретарем райкому 
комсомолу, закінчив педа
гогічний інститут...

Якось з одному з творів 
Костянтина Симопова про
читав про старшину Єре- 
щепка, про Белград. І од
разу збагнув — це він, мій 
дорогий рятівник. З редак
ції газети «Правда» мені 
повідомили, що Герой Ра
дянського Союзу Микола 
Юхимович Срещенко жи
вий. працює в Кіровограді 
директором автобази.

Я одразу беру відпустку 
і лечу до нього, мого цоро- 
юго старшини.

...Сидимо за святковим 
столом, згадуємо свої юш 
роки, дні війни. Згадуємо 
Дністер. Тоді фашисти на
тискували, Ми сиділи в 
окопах, нас прикривав ку
леметник. І рантом він за
мовк. Срещенко кинувся 
до кулемета, почекав, поки 
гітлерівці підійдуть ближ
че. 1 вдарив по них. Контр
атака ворога була відби
та.,.

Пізно вночі ми ляіли 
спати. Лежу і знову згадую 
ті далекі роки. Раптом чую 
дотик чиєїсь руки. Розплю
щую очі. а переді мною 
він. Миколі» Юхимович. 
.Каже:

— Ковдра з тебе зсуну
лась...

І ми знову не спали. 
Плакали, згадували своїх 
бойових друзів. Перед ран
ком він вийшов у свою кім
нату і поставив біля мече
на столі кварту води. Як 
тоді, в Белграді.

Тепер ми листуємось, 
збираємося знову зустрі
тись.

А цей лист шлю перед 
святом. Хочу через газету 
поздоровити мого дорогого 
старшину з Днем Радян
ської Армій. Хай йому лег
ко зіткнеться поряд зі щас
ливими синами і внуками. 
Бо він дуже гарна і сердеч
на людина, мій рятівник і 
мій побратим з України.

Хасан АБДУЛЛАЄ5, 
ветеран 73-ї гвардій
ської Сталінградсько- 
Дунайської стрілець
кої дивізії, учитель 
історії.

Узбецька РСР, 
Туракурганський район, 
с Ахсі.
На знімках: М. Ю. 

ЄРЕЩЕНКО і А. Ю. АБДУЛ
ЛАЕВ,

ЇХ ВОДИВ У БІЙ КОМІСАР

иіМСЬ’’У;'1 УРОН ^По-ленінсьни вчимося комунізму, будуємо ному- 
" ЛР0:/'11’ КОМСОМОЛЬЦІ КІРОВОГОаДСЬНОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛУ

СПрав-
н°мсомольців був Герой Радянського Союзу М. Ю. Єре- 

з Н_ім н,у: м. Ю. ЄРЕІЦЄНИО ділиться спогадами з комсомолі»» 
н К₽АСКЖОМ, Володимиром ОЛІЙНИКОМ та Петром

Фото В. ГРИБА,

КОПТЄВ Михайло Івано
вич. Командир ланки і 
гвардійського штурмового 
авіаційного Кіровоград
ського Червонопрапорно: о 
ордеия Суворова корпусу.

У боях за Кіровоград 
зробив 12 успішних вильо
тів ведучим ланки. Знищив
3 фашистських танки, 7 ав
томашин. подавив вогонь
4 батарей польової арти
лерії, підірвав склад боє
припасів.

Всього па бойовому ра
хунку ярославця Коптева— 
2 збитих ворожих літаки 
(27 збив разом із товари
шами); він знищив 8 воро
жих танків. 20 автомашин. 
7 гармат. З бензоцистерни. 
2 склади боєприпасів. За 
зразкове виконання бойо
вих завдань мав 10 подяк 
Верховного Головнокоман- 
дуючогр.

Мрія

Дем’ян був старшим у 
сім'ї Онисима Голуба. Пе
рейняв від батьків чесність 
і любов до людей. Ріс 
слухняним, допитливим, 
мрійливим. Огак було за
сидиться зоряного літньо
го вечора на березі ти
хенької Бешки і незчує
ться, як і сон вкрадеться. 
Все бачив себе в кабіні ве
ликої крилатої машини, 
яка підніме його до яскра
вих зірок. От і розгадує їх 
таємницю. Мріяв хлопець 
у неповні тринадцять літ, 
коли вже був підручним 
слюсаря на Сабліно-Зна- 
м’янському цукрозаводі...

Прийшов на поле рад
госпу перший трактор, і 
Дем’ян наче й забув про 
польоти — ось де його 
кермо: орав, сіяв, знову 
орав... Добрим механізато
ром був. І першим комсо
мольцем на селі став. Зго
дом очолив заводську 
комсомольську організа
цію, виявивши добрі орга
нізаторські здібності, хоч 
важкувато було: піднімала 
голову то одна, то інша не
добита банда, стріляли в 
спину куркулі...

У рік смерті 8. І. Леніна 
Дем ян стає комуністом, а 
ще через рік його обира
ють секоетарем Малозис- 
ківського райкому комсо
молу. Звідси й пішов учи
тися — спочатку на робіг- 
фак, згодом в Одеський 
гідромеліоративний інсти
тут. І ось така довгождан
на зустріч із мрією — Чу
гуївська школа льотчиків. 
У 1933 році на лівому ру
каві його гімнастерки кра
сується знак пілота. Тепер 
він уже ближче до зірок. 
Небо стало його стихією.

Сторінки щоденника
Війна застала його на по

саді комісара авіаполку.
У Центральному архіві 

Міністерства оборони
СРСР зберігається фрон
товий щоденник команди
ра 126-го винищувального

Експедиція «Подзиг» 
Операція «Вітчизни 
вірнії сини»

авіаполку Д. О. Голуба. 
Хвилюючі записи зроблені 
ним у дні, коли взимку 
1941—1942 років його 
хлопці захищали небо Мо
скви.

«4 грудня. В боях відзна
чилися комуніст Степан 
Рідний і комсомолець Іван 
Лсвша. Патрулюючи в ра
йоні Митищ, вони запримі
тили двох «хейнкелів-11 * і 
сміливо їх атакували. Один 
фашист упав на землю».

«ЗО січня. Прикриваємо 
наші війська біля Волоко- 
ламська, Вязьми, Сичовки. 
Вступивши в бій з тридця
тьма ворожими літаками, 
лейтенанти П. Беллснин, 
Є. Лозовий і Г. Шорохов 
увігнали в землю трьох 
«мсссерів», інші втекли. 
Погода стоїть морозна. 
Лвотчинам важно літати, та 
особливо дістається техні
кам, мотористам,збройови- 
нам. Руки примерзають де 
металу, кровоточать... День 
і ніч працюють люди, по
лагодили і повернули в 
стрій дванадцять бойових 
машин, нотрі потребували 
середнього ремонту. Я ду
же задоволений своїми ор
лами. Тільки при захисті 
Москви ними збито 29 
стерв'ятників».

Останній запис у щоден
нику датований 11 липня 
1942 року. Полк було пе
рекинуто на оборону Ста- 
лінграда, де ворог рвався 
до Волги. Пілоти з полку 
Голуба нищили ворсі’ е 
бомбовими ударами і ку
леметним вогнем, тараном 
палаючих літаків. В лис'і 
до сестри Галини Ониси- 
мівни — останньому листі 
з фронту — Д. О. Голуб 
написав:

«Дорога сестро! Пишеш, 
що горюєте. Знаю. Велике 
горо приніс нашому наро; 
дові фашизм. Знайди в собі 
сили, адже тобі треба ді
тей виховати, вивести в 
люди. Прийде час, і ми зно
ву всі зустрінемось...»

Та не суд їлося йому 
ввійти до батьківської хаіи 
переможцем. ЗО серпня 
1942 року комісар повіз 
групу на завдання. І був 
бій, і лунала чітка його

команда: «Прикрий мене, 
я атакую...» На аеродром 
повернулися всі літаки, 
крім комісарового.

Пам’ять
1973 року видавництво 

«Беларусь» випустило в 
світ книгу «В грозные го
ды», де йдеться про под
виги льотчиків 126-го авіа
полку в небі Білорусії. Ці
каві експонати зібрані в 
Гомельському краєзнавчо
му музеї. Про відважного 
комісара Голуба не забу
вають однополчани.

«Спомин про цю людину 
хвилює до глибини душі. 
Переді мною ян живий наш 
«батя» — добрий і суворий 
наставник, душа полку. Се
реднього зросту, кароокий. 
Наш комісар часто вилітай 
на перехоплення ворога, 
завжди повертався з пере
могою».

(О. Журавльов, майор у 
підставці. Газета «Пранда» 
від 5 лютого 1970 року).

Жителі села Володими
рівни Знам’янського райо
ну пишаються своїм зем
ляком, який до кінця був 
вірним своєму народові, 
великій партії Леніна і від
дав за них життя. В пам'яті 
односельців він залишив
ся живим, непереможо- 
ним, безсмертним.

«Я залишаюсь вірною 
пам’яті Дем’яна і його пат
ріотизму — виростила і 
□ихояала наших дітей, йо
го любимих Голубів: Олену 
і Володимира. Обоє вони 
закінчили авіаційний ін
ститут, працюють, мають 
сім'ї, живуть щасливо».-

(З листа дружини Д, О. 
Голуба — Марії Яківни 
Бондаренко).

На березі сильної і гор
дої російської річки, де 
рясніють ромашки і маки, 
люди любовно доглядають 
могили відомих і невідо
мих солдапв. Та/л чиїсь 
дбайливі руки сіють чор
нобривці на могилі коміса
ра Голуба. І хвилі Воліи- 
м.атері літніми зоряними 
ночами співають колиско
ву своїм синам, своїм хо
робрим захисникам.

О. РЯБОШАПКА, 
громадський корес
пондент аМолодого 
комунара».

•• м. Знам'янка.
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НА УРОК МУЖНОСТІ

ЛІГЕНДЙРНІ 
ГВЛРДіНЦІ
Під час Всесоюзного місяч

ника оборонно-масової робо
ти. присвяченого С2-й річни
ці Збройних Сил СРСР, у 
ножній школі міста Олек
сандрії проходили урони 
мужності, зустрічі з ветера
нами Великої Вітчизняної 
оійни, вечори бойової слави. 
Учасники походу молоді 
«•Шляхами слави батьків-», 
червоні слідопити, запрошу
вали в свої загони фронтови
ків. Серед них був і Микола 
Степанович Шиянов, колиш
ній командир ланки льотчи- 
нів-гвардінців із 36-го авіа
полку. Воїни полку здійсни
ли 4600 бойових вильотів; 42 
літани ворога знишили в по
вітряних боях, 105 — на
аеродромах.

Про М. С. Шиянова і його 
бойових побратимів розпові
дає член ради ветеранів вій
ни 36-го авіаполну М. О. Мат
веев.

* » *

Сьогодні — День 

Радянської Армії 

і Військово-Морського 

Флоту

«їм підкоряється
небо»

ДЛЯ ГАРТУ СИНІВ
У період місячника оборонно-масової роботи присвя

ченого 62-й річниці Збройних Сил СРСР, у нашій про
винній організації ДЇСААФ майже щодня влаштовува
лись цікаві заходи, спрямовані на поліпшення військо
во-патріотичного виховання молоді. Робітники засоду 
побували на тематичних вечорах «Непереможна леген
дарна», «Все полум’я сердець — Вітчизні». Допризов
ники зустрілися з токарем Д. А. Криеошеєвим, який у 
роки Великої Вітчизняної війни був партизаном.

Наші дтсаафігці провели операцію «Пошук» і вста 
ковили, що на підприємстві 1034 трудівнини мають 
бойові нагороди. Про кожного з цих звитяжців ми 
зберемо матеріали, яні потім будуть передані до му
зею, що створюється на підприємстві.

і. КАЧАНОВ, 
голова первинної організації ДТСААФ 
Кіровоградського заводу транторних 
гідроагрегатів.

Під такою назвою у кіно
театрі «Комсомолець» для 
курсантів Кіровоградських 
вищого льотного та льотно- 
штурманського училищ ци
вільної авіації було органі
зовано кіновечір, присвя
чений Дню Радянської Ар
мії та Військово-Морського 
Флоту.

Вечір відкрив другий 
секретар міськкому комсо
молу С. Зятін. Він привітав 
курсантів зі святом, розпо
вів про досягнення вітчиз
няної цивільної авіації.

Ветеран цивільної авіа
ції. пілот першого класу 
Б. І. Чии.ов поділився дос
відом свого перебування в 
небі, повідав про славний 
шлях радянської авіації, 
розповів про видатних 
авіаконструкторів.

Курсанти подивились но
вий художній двосерійний 
фільм «Поема про крила», 
створений та кіностудії 
«Мосфільм».

Вечір закінчився обгово
ренням картини.

С. ІЛЛЯШЕНКО.

Семінар
секретарів - завідуючих 

відділами учнівської мо
лоді і комсоргів по групі 
середніх шкіл міськкомів і 
райкомів комсомолу об
ласті відбувся днями в 
Ульяновці.

Розглядалося питання 
підвищення ідейно-теоре
тичного рівня комсомоль
ських працівників, що 
сприяє поліпшенню робо
ти шкільних комсомоль
ських організацій напере

додні 110-і річниці з дня 
народження В. І. Леніна.

У роботі семінару взяли 
участь і виступили на .ньо
му секретар райкому Пар
тії Г. Д. Сольська і перший 
секретар райкому ЛКСМу 
Л. Солтик.

Учасники семінару від
відали першу Ульяновську 
і Синьківську середні ШКО
ЛИ, музей підпільної ком
сомольської організації 
«Спертая», яка діяла в 
роки Великої Вітчизняної 
війни у селі Красногірці 
Голованівськбго району, 
були гостями молодих ро
бітників Побузького ніке
левого заводу.

О. ТКАЧЕНКО.

Друга ескадрилья, якою 
командував майор Іван ва
люта. виковувала найбільш 
відповідальні завдання, вилі
таючи в розвідку. А завдан
ня особливого значення 
отримував екіпаж льотчика 
Миколи Шиянова. Разом зі 
штурманом Андрієм Овсян- 
никовим та стрільцем-радис- 
том Петром Бурмистровим 
він здійснив 111 бойових ви
льотів. Ось тільки два епізо
ди я бойової біографії цих 
гвардійців.

Червень 1944-го. Львів- 
сько-Сандомирська операція. 
Дев'ятка наших Пе-2 під 
командуванням майора Ма- 
лютн летить бомбити заліз
ницю. якою мчать ешелони з 
військами і технікою ворога. 
Летить до станції Ходоров. 
Несподівано ворожа артиле
рія відкрила нищівний во
гонь. І все ж наші літаки ви
йшли на ціль і з хорошою 
точністю скинули бомби. 
Відважна дев'ятка поверта
лись на свій аеродром. її ата
кувала велика група гітле
рівських винищувачів. Бій 
був гарячий. Два ворожих 
літаки спалахнули в повітрі, 
але й паші отримали по
шкодження. Найбільше ді
сталось машині Малюти. 
Майор був змушений поса 
Вити літак на фюзеляж. А 
Вся група, уникаючи подаль
шої сутички з гітлерівцями, 
•розсипалась».

Малюта вибрав майданчик 
рівний і великий. Посадку 
вробив теж вдало. Але як 
влетіти, коди пошкоджені 
мотор і управління літака?

А ж ось бачить над собою 
літак1 Шиянова. Зробивши 
Коло над майданчиком, де 
приземлився Мал юта, Шия
нов теж уміло посадив свою 
машину. Лічені секунди ви
рішували їхню долю, бо 
навколо — порош.

Микела Шиянов успішно 
підняв літак у небо і доста
вив бойових друзі» на аеро
дром.

За проявлені мужність, 
сміливість, винахідливість— 
ІПняиое. Овсянников і Бур- 
».".іітррв Л'чь нагороджені 

: орденами Червоного ІІра- 
•’ попа.

Грудей» 1944 го. Терні о-
р/.‘ Польщі. Дев’ятка вилеті
ла па бойове завдання. Ме
теорологи сповістили про 
погіршення погоди. Тоас бу
ла дана команда знову ііо- 
уериутпсь иа аеродром. Та 
льотчики Шиянов. Таганцев 
і Бачуріи не почули цієї 

; команди і продовжували по- 
: літ. Курс — у район .Крако- 
] ва, на переправу, де скупчи- 

лося чимало ворожої техні
ки. Прорізавши стіну тума
ну, Шиянов побачив літаки 
сусідньої 219-ї авіадивізії. 
Приєднався до них. Та тут 
сталась замітка. Сусіди по
чали бомбити з пікірування, 
а в люках ланки Шиянова 
були осколочні бомби, тож 
скидати їх молена лише в 
горизонтальному положенні. 
Маневр. Шиянов виводить 
ланку Із загального строю. 
Аж ненароком з’являються 
три фашистських винищу
вачі.

СтрільцІ-раднсти Бурмист- 
рсв. Клинков, Вдовій відкри
ли вогонь по ворожих літа
ках, а штурмани Овсянни- 

: ков, Компанієць. Туроков 
скинуян бомби точно па пе
реправу.

А потім мп били фашисгія 
у Берліні та Празі...

М. МАТВЄЄВ 
' член ради ветеранів вій- 

ни 36-го авіаполку.

Високими псназниками с бойовій і по
літичній підготовці зустрічають 62-у річ
ницю Збройних ,Сил СРСР воїни Кірово
градського гарнізону. В соціалістичному 
змаганні, яке розгорнулось у підрозділах 
на честь ИС-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, попереду комуністи і комсо
мольці.

На знімках: на варті відмінник 
бойової і політичної підготовки рядовий 
Сергій ПРИХОДЬКО.

Секретар комсомольської організації 
підрозділу Дмитро ГАСЮК.

Молодший сержант Володимир РОМА
НТИКО у години дозвілля захоплюється 
різьбленням по дереву; інші його товари
ші у вільний час люблять поспівати.

Фото В. ГРИБА.

НА МАЛОМУ 
СТАДІОНІ

Переконлива 
перемога

У Кіровоград приїхали 
юні легкоатлети з Одеси, 
З а порі ж ж я, П ол та ви, 
Лубен, Сміли і Звеннго- 
родкн. У цій матчовій зу
стрічі були запрограмо
вані змагання з семи ни
дів.

Топ одразу задали 
вихованці нашої ДІОСНЛ. 
Олег Лопатіїї, наприклад, 
стрибнув у довжину ^нз 
5 метрів 98 сантиметрів і 
пробіг сорокайстрівку за 
5,3 секунди. Ліля Стеб
лина у бігу на 50 метрів
3 бар'єрами зайняла пер
ше місце, показавши ре
зультат 8,3 секунди,зА в 
Довжину стрвбпула^*Тїа
4 метри 82 сантиме гри 
Олег Шевченко мав най
кращий показник v стриб
ках у висоту — 1G0 сан
тиметрів. На рахунку кі- 
ровоградцін — 6 перших 
місць. У командному за
ліку вони теж перші.

Л. СМИРНОВА, 
старший методист 
ДЮСШ еблепорт- 
комітету.

ШАХИ

Лідерам тосн©
Б обласному центрі 

триває чемпіонат Украї
ни з шахів серед жінок. 
У фінальних поєдинках 
беруть участь і кірово
градські шахістки. Після 
восьми турів кандидат у 
майстри спорту Ф. Герш- 
ман має 6 очок. У О. Іван-

ченко — 3,5, у Т.
ки — 2. А попереду кан
дидат у майстри спорту 
Л. Мучник (Житомир) — 
7 очок. На півочка мен
ше в дніпропетровської 
шахістки О. Еліної.

Сьогодні — останній 
день турніру.

ХРОНІКА
РИГА. Баскегболісгкн 

ризької команди ТТГ, 
здобувши свою 24-у пере
могу в чемпіонаті країни, 
ці ого разу над Сверд

ло вс вк п м «Уралмаше м >, 
незалежно від результа
ту трьох останніх зу
стрічей, у дев'ятнадцятий 
раз стали чемпіонками 
СРСР.

(ТАРС).

Неділя, 24 лютого
Перша програма

8.00 — «Час». 8.35 — На 
XIII зимових Олімпійських 
іграх. 8.55 — Концерт Дер
жавного академічного ро
сійського оркестру народ
них інструментів їм. М. Оси- 
Пбва. 9.30 — «Будильник». 
10.00 Служу Радянсько
му Союзу! 11.00 — Сьогодні 
День виборів. 11.10 — «Ран
кова пошта». 1І.40 — Док. 
фільм. 12.20 — Фантазія на 
теми пісень радянських 
композиторів. 12.30—Сіль
ська година. 13.30—Музич
ний кіоск. 14.00—Сьогодні— 
День виборів. 14.15 —1 Док. 
фільм «Шлях до визнан
ня». 15.00 — Па XIII зимо
вих Олімпійських іграх. 
Фігурне катання. Жінки. 
Довільна програма. 15.50— 
Мультфільм. 16.00 — Клуб 
ківоподорожей. 17.00 —
Сьогодні — День виборів. 
17.15 — За вашими листа
ми. Музична програма. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — На арені

цирку. 19.20 - До 40-річчя
виходу на екрани країни 
фільму «Член уряду». 21.00
— «Час». 21.55 —' На XIII 
зимових Олімпійських іг
рах. 21.50 — Хокей. Матч 
учасників фінальної групи.

Друга програму
10.00 - - Новини. 10.10 — 

«Мп — радянський народ». 
Концерт патріотичної пісні. 
10.45—«Свято народовлад
дя». Репортаж з виборчо1 
дільниці Залізничного ви
борчого округу м. Сімферо
поля. 11.00 — «На ХНІ зи
мових Олімпійських іграх», 
і 3.00 - « Свято народовлаД: 
дя». Репортаж з виборчої 
дільниці Київського ВИбОР; 
чого округу м. Одеси. 13.15
— «До IV річниці XXV з'їз
ду КПРС». «Комуністи 
80-х». 13.45 -- Для дітеїї. 
Художній телефільм «ВерЦІ- 
никн». 2 серія. 15.00 
«Свято народовладдя». 15.15
— Телетурнір «Сонячні 
кларнети». 16.50 — «Святр 
народовладдя». РепортазК з 
виборчої дільниці Куйрії- 
шевського виборчого окру
гу м. Донецька. 17.05 ►¥ 
«Катрусин кінозал». 18.00-« 
«Свято народовладдя». У 
виборців Баглійського ви
борчого округу (м. ДіІІПрО- 
дзержинськ). 18.15 —• Кон
церт, радянської пісні, ім.ио
— «Актуальна камера». 
19.30 — «Резонанс» відпові
дає иа листи». 20.20 
Фільм-концерт «Коли ми 
закохані». 20.45 — «На доо
раній, діти!» 21.00 —«Час». 
21.35 — Художній фі-’іьм 
«Кінець імператора тЛ$іН>- 
Но закінченні — Новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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