
В обкомі КП України
Механізатори тракторної бригади ордена Леніна 

колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнського ра
йону, яку очолює двічі Герой Соціалістичної Праці, 
депутат Верховної Ради СРСР О. В. Гіталов, з метою 
успішного здійснення завдань, поставлених в Листі ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
поліпшення використання резервів виробництва і по
силення режиму економії в народному господарстві», 
виступили ініціаторами руху за максимальне вико
ристання резервів, за економію у всьому в колгос
пах, радгоспах, на підприсмствах, на кожному робо- , 
чому місці, за те, щоб не було відстаючих бригад, ’ 
ферм, змін, дільниць, цехів.

Бюро обкому КП України схвалило цю цінну ініціа
тиву. х

Міськкоми і райкоми КП України, виконкоми місь- - 
них і районних Рад депутатів трудящих, первинні 
партійні, профспілкові та комсомольські організації, 
господарські органи зобов’язано широко ознайомити 
трудящих з починанням механізаторів тракторної і 
бригади О. В. Гіталова і розгорнути змагання за мак- , 
симальне використання резервів, за економію у 
всьому в колгоспах, радгоспах, на підприємствах, на 
кожному робочому місці, за успішне виконання пла
нів і соціалістичних зобов'язань кожною бригадою, 
фермою, зміною, дільницею, цехом.

Редакціям обласних міськрайонних та районних га
зет, обласному комітетові по радіомовленню І теле
баченню запропоновано систематично висвітлювати 
хід змагання, широко популяризувати досвід колек
тивів І передових трудівників, які добилися найкра
щих показників у праці.
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На ф ого: двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат 
Верховної Ради СРСР О. В. ГІТАЛОВ.

ВІЙСЬКОВІ МАНЕВРИ 
„ДВІНА“ ЗАКІНЧИЛИСЯ

Військові маневри «Двіна», що проводились на те
риторії Білоруської Радянської Соціалістичної Рес
публіки, закінчилися.

Вони стали рапортом Центральному Комітетові 
КПРС і Радянському урядові про зрослу бойову мо
гутність і готовність Збройних Сил до захисту завою
вань Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Теплі й сердечні зустрічі воїнів з населенням міст 
і сіл, які відбулися в період маневрів, вилились у 
хвилюючу демонстрацію непорушної єдності народу 
і армії.

У підбитті підсумків маневрів взяв участь і висту
пив з промовою Генеральний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв.

15 березня в Мінську було проведено огляд військ, 
що брали участь у маневрах «Двіна». На огляді був 
присутній товариш Л. І. Брежнєв. З промовою висту
пив Міністр Оборони СРСР, Маршал Радянського 
Союзу А. А. Гречко. Урочистий марш військ викликав 
почуття гордості за наш радянський народ, за нашу 
Комуністичну партію, які зуміли створити сильну, 
добре навчену, віддану справі Леніна армію. Огляд 
став переконливим свідченням могутності Радянських 
Збройних Сил.

(ТАРС).

СПОВНА
Радянські люди, готуючись гід

но відзначити славну історичну да
ту — 100-річчя з дня народження 
великого вождя партії і народу 
В. І. Леніна, ще ширше розгорта
ють змагання за успішне виконан
ня планів останнього року п’яти
річки і ювілейних соціалістичних 
зобов’язань, приводять у дію 
все нові і нові резерви вироб
ництва.

Новий приплив творчих сил та іні. 
ціативи викликав у всіх трудящих 
Лист Центрального Комітету КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ «Про поліпшення вико
ристання резервів виробництва і 
посилення режиму економії в на
родному господарстві». В ньому 
ми вбачаємо ленінську турботу 
про дальше зростання економічної 
могутності нашої Батьківщини, під
вищення добробуту і життєвого 
рівня народу.

Цей важливий політичний і вели* 
кої державної ваги документ на
повнив наші серця законною гор
дістю за нашу Радянську країну, 
збудив у механізаторів нашої 
бригади, як і у всіх радянських 
людей, глибокі роздуми, прагнен
ня працювати ще краще, повніше 
використовувати резерви і місцеві 
можливості, робити все, щоб зро
стала економічна ефективність ви
робництва, щоб всі підприємства, 
колгоспи і радгоспи були високо
рентабельними, успішно викону
вали виробничі плани.

Успішне розв язання завдань 
партії вимагає посилення темпів 
технічного прогресу, повсюдного 
впровадження у промислове і сіль_ 
ськогосподарське виробництво 
всього нового, передового, пошу
ків нових методів і рішень в орга
нізації праці.

Наслідуючи приклад Щокінських 
хіміків та інших передових колек
тивів країни, які творчо розв’язу
ють питання удосконалення орга
нізації виробництва і добилися ви
сокої його ефективності, в бригаді 
також чимало зроблено по впро
вадженню у виробництво досяг
нень науки і техніки, передового 
досвіду, раціональному викори
станню матеріальних і трудових 
ресурсів.

Багато зусиль докладаємо, щоб 
організацію виробництва і праці 
поставити на наукову основу.

Почали мн цю роботу з розстапинкн 
кадрів механізаторів. Відомо, що для 
гусеничних тракторів наприкінці трапня, 
ча початку червня і взимку не вистачає 
повного завантаження. Не краще і з ко
лісними тракторами. А звідси і виму
шені простої, низька ефективність вико, 
ристання машин.

Щоб вийти з такого становища, 
ми за кожним механізатором за
кріпили таку кількість техніки, яка 
б забезпечувала йому цілорічну 
зайнятість, щоб не було зайвих 
простоїв машин і всі роботи вико
нувались у кращі строки.

Це дозволило нам уникнути 
вимушених простоїв і значно по
ліпшити використання машин. Се- 
редньозмінний виробіток в розра
хунку на 15-сильний трактор у 
1969 році довели до 3,4 гектара 
умовної оранки. Майже вдвоє ско
ротили кількість працівників. Якщо 
в 1963—1965 роках в бригаді налі
чувалось 80—90 механізаторів, то 
сьогодні їх лише 56.

Для роботи з меншою кількістю 
людей потрібно, щоб кожен меха
нізатор став спеціалістом широко
го профілю, володів би кількома 
суміжними професіями.

Як ми цього досягаємо? У 19(50 році 
а правами тракториста у пас було 18 
чоловік, а звання тракторнста-машп-

ЧЕТВЕР, 19 березня 1970 року е

ВИКОРИСТАЙМО 
НАЯВНІ РЕЗЕРВИ!

ДОБ'ЄМОСЯ, ЩОБ У ЮВІЛЕЙНОМУ РОЦІ НЕ БУЛО ЖОДНОЇ ВІД

СТАЮЧОЇ БРИГАДИ. ФЕРМИ, ЦЕХУ, ДІЛЬНИЦІ, ЗМІНИ.

міста мали всього 4 чоловіки. Після двох 
випусків у школі перепідготовки та кур
сів ПО Підготовці кадрів, у нас стало 50 
трактористів-машиністів. Глибоке знан
ня справи людьми обумовило правильне 
використання техніки, а впровадження 
наукової організації праці сприяло 
ущільненню строків сівби, догляду за 
посівами та збирання врожаю. Колгосп 
торік одержав високий урожай усіх 
культур і перевиконав плани продажу 
їх державі.

Так можуть і повинні працювати 
всі господарства. В наш час не по
винно бути жодної відстаючої 
бригади, відділка чи ферми. До
сягнення високих і сталих врожаїв, 
високої продуктивності тваринни
цтва всіма господарствами — це 
той важливий резерв, який ми по
винні використати для розв’язання 
завдань по збільшенню виробни
цтва зерна і продуктів тваринни
цтва. Поряд з цим ми постійно 
маємо дбати про Підвищення про
дуктивності праці, ефективне вико
ристання машинно - тракторного 
парку, посилити технічне і еконо
мічне навчання кадрів, всіх праців
ників сільського господарства.

Незабаром почнуться польові роботи. 
Гідною відповіддю на заклик партії 
буде проведення їх у найкращі агро
технічні строки, дотриманим суворого 
режиму економії кожної хвилини ро
бочого часу, кожного кілограма паль
ного, мастила та інших матеріалів. Для 
цього необхідно організувати ефектив
ну роботу машин у дві зміни, забезпе
чити безперебійне постачання посівного 
матеріалу, рішуче боротися з браком у 
роботі, провести сівбу на високому аг
ротехнічному рівні.

Настав час, на нашу думку, по
рушити ще й таке важливе питан
ня, як подання допомоги тварин
ницьким фермам. Механізаторів, 
що працюють у полі, у нас достат
ньо. Проте в тваринництві відчу
вається нестача таких кваліфікова
них кадрів, як сантехніки, майстри- 
наладчики апаратури, слюсарі. А 
ті, що є, фактично ні перед ним не 
несуть відповідальності. Цю кате
горію спеціалістів доцільно закрі
пити за тракторними бригадами. 
Цим ми ліквідуємо знеосібку в їх 
роботі, залучимо до постійного 
підвищення їх професійної май
стерності. Правління нашого кол
госпу вже розв’язало це питання, 
включивши всіх механізаторів 
ферм а склад тракторної бригади, 
а також питання підготовки цих 
кадрів з наявних трактористів-ма
шиністів в бригаді.

Важливо добитись, щоб уже в 
нинішньому році не було жодної 
відстаючої ферми, щоб тварин
ництво повсюдио стало рентабель
ним. Механізатори тракторних 
бригад мають взяти на себе турбо
ту про встановлення комплексу 
механізмів на фермах і забезпечи
ти високопродуктивну їх експлуа
тацію.

Наш колі оси нагороджено орденом 
Леніна. Це зобов’язує нас працювати з 
подвоєною енергією. Рубежі на ювілей
ний — 1970 рік мн визначили високі. 
Наслідуючи почин київських хліборобів 
та виконуючи Постанову ЦК КП Украї
ни про почин киян, ми зобов’язались 
вібрати по 28,2 центнера зернових з гек
тара, з тому числі по ЗО центнерів ози
мої пшениці і по 50 центнерів кукуруд
зи. Працівники тваринницьких фірм 
дали слово виробити на 100 гектарів 
угідь по 60,7 центнера м’яса І по 361 
центнеру молока. Ми переконані, іцо ці 
високі зобов’язання беле успішно вико
нано.

Широкі задуми на цей знамен
ний рік у всіх трудівників сільсько
го господарства. Хоч і нелегко бу
де здолати визначені вершини, але 
наші плани цілком реальні. Доб
рими супутниками трудівників зем

лі у боротьбі за нові успіхи сіль
ського господарства є трудівники 
промисловості, транспорту, будів
ництва. Рік у рік міцніє дружба ро
бітничого класу та колгоспного се
лянства.

Колективи промислових підпри
ємств, транспорту і будов посилю
ють шефську допомогу колгоспни
кам у будівництв! зрошувальних 
систем і тваринницьких приміщень, 
у механізації виробничих процесів 
і проведенні польових робіт.

Але хочеться загострити увагу шефів 
ще на одній дуже важливій проблемі. 
На село йдуть зараз незрівнянно доско
наліші, ефективніші машннв, ніж ра
ніш. Тому і рівень експлуатації їх мас 
невпинно зростати. Бажано, щоб завод
ські інженерно-технічні працівники по
дали посильну допомогу своїми пора
дами в досконалому освоєнні нових ма
шин, організації ремонту складної тех
ніки і догляду за нею, у впровадженні 
передових методів праці. Раціонально 
використовуючи виробничі потужності 
та сировину, працівники промисловості 
змогли б також виготовити додатково 
потрібні нам механізми, запасні части
ни. Потрібно також підвищувати якість 
і надійність машин, зокрема сівалок.

Переважна більшість підприємств та 
будов не тільки виконують, а й пере
виконують плани й соціалістичні зо
бов’язання. Більшість, але не всі. А тре
ба, щоб і в промисловості не було 
жодного відстаючого цеху, дільниці, 
зміни, бригади, жодного робітника. 
Добра ініціатива олександрійців — пра
цювати без відстаючих — дістала 
дружну підтримку всюди, і дуже важ
ливо добитися, щоб скрізь владарював 
чіткий ритм, щоб дедалі зростав випуск 
продукції, йшли вгору якість, продук
тивність праці, підвищувались всі тех- 
ніко-еконимічні показники. Це головна 
наша турбота. Дуже важливо, щоб 
кожна трудова хвилина, кожен кілограмі 
металу, кожна кіловат-година електро
енергії йшли в діло. Лає цього мало. 
Необхідно, щоб вони давали максимум 
віддачі. Резерви, ясна річ, зверху ие ле
жать. Вовн, мов цілинні пласти, — їх 
піднімати треба. Піднімати — значить 
постійно вести пошук, починаючи пе
редусім з свого робочого місця. Бо са
ме тут, на робочому місці, закладені 
великі можливості.

Чим складніші питання нам до
водиться розв язувати, тим вищим 
повинен бути рівень трудової 
і виробничої дисципліни в колек
тивах. Саме на це звернув увагу 
грудневий (1969 р.) Пленум ЦК 
КПРС. Успіх справи в значній мірі 
залежить від стану виховної робо
ти. Адже не секрет, що на під
приємствах, в колгоспах, радгоспах 
ще не перевелися нероби, про
гульники, п’яниці, бракороби. Тре
ба всією громадою ополчитися 
проти тих, хто перешкоджає на
шому рухові вперед. Ми повинні 
повести рішучу боротьбу проти 
безгосподарності, марнотратства, 
посилити режим економії на всіх 
ділянках промислового і сільсько
господарського виробництва.

Ми звертаємось до всіх праців
ників сільського господарства а 
промисловості із закликом виру
шити разом з нами в похід за еко
номію у великому й малому, за 
максимальне використання резер
вів на кожному робочому місці. 
Доб ємось, щоб не було жодної 
відстаючої бригади, ферми, цеху, 
дільниці, зміни!

Ознаменуємо ювілейний рік ви
сокими здобутками в праці!

За дорученням колективу 
тракторної бпиіааи

О В. ГІТАЛОВ, 
брііі аднр іракторної бригади 
ордена Леніна колгоспу 
ІМ. XX з’їзду КПРС Новоук
раїнського району, двічі Ге
рой Соціалістичної Праці, де
путат Верховної Ради СРСР
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НА ТРИБУНУ КОМСОМОЛЬСЬКИХ З’ЇЗДІВ
ill о. і оди й комунар“ 1» перепій 1070 рову

ОДИН з пунктів Статуту ВЛКСМ почи- 
” нається із слів: «Вищим органом 
первинної комсомольської організації є 
комсомольські збори, які проводяться 
не рідше як один раз на місяць».

Збори — вищий орган... Глибокий 
зміст закладено у ці слова. Завжди, ко
ли треба розглянути й розв’язати най
важливіші питання діяльності комсомоле, 
ських організацій, обговорити назрілі 
проблеми, комсомольці збираються ра
зом на свої збори.

Комсомольські збори — орган ко
лективного керівництва, школа політич
ного виховання /холоді. На своїх зборах 
комсомольці обговорюють важливі до
кументи партії і уряду, питання виробни
чої діяльності молоді, її участі в гро
мадсько-корисній, культурно-масовій 
роботі, у спорті і т. ін. Комсомольці на 
своїх зборах визначають конкретні зав
дання комсомольських організацій що
до залучення молоді до вивчення тео
ретичної спадщини В. І. Леніна, до масо
вої участі у соціалістичному змаганні за 
дострокове виконання виробничих пла
нів останнього року п’ятирічки, за вико
ристання всіх резервів підвищення 
ефективності народного господарства.

КЕРІВНИЦТВА
Минулого року Центральний Комітет 

КПРС прийняв Постанову «Про практику 
проведення партійних зборів в Ярослав
ській міській партійній організації». З ці- 
5Ї постанови витікають завдання і для 
комсомолу — забезпечити дальше під
вищення ролі комсомольських зборів у 
здійсненні практичних завдань по кому
ністичному вихованню молоді, підніма
ти значення зборів, як найвищого орга
ну первинної організації.

Наш районний комітет комсомолу 
першочергову увагу приділяє змісту 
комсомольських зборів. Ми вважаємо, 
що збори будуть цікаві і зберуть най
більшу кількість учасників тоді, коли на 
їх обговорення виноситимуться акту
альні питання. Останнім часом ми зосе
реджуємо увагу секретарів і комітетів 
первинних організацій на таких питан
нях, як участь у Ленінському заліку, ме
ханізаторський всеобуч під девізом «Жи
веш на селі — володій машиною», об
говорення Тез ЦК КПРС «До 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна»,

Кожні збори лозинні бути важливою 
подією в житті первинної організації. 
Але щоб вони досягли мети, пройшли 
організовано, в атмосфері вільного об
міну думками, високої принциповості і 
вимогливості, їх треба продумано підго
тувати.

Чого таїти правду: бувають ще такі секрета
рі, які підготовку до зборін зводять до того. Що 
напишуть «шпаргалки» дпом-трьом «штатним»

промовцям, накидають на папері невибагливий 
проект рішення — і на цьому кінець, л потім 
такий секретар розводить руками, дивується, 
чому була мала явка на збори, чому вони 
пройшли мляво, нецікаво.

Ми у себе в райкомі розробили гра
фік проведення зборів у первинних ор
ганізаціях. Секретар знає, що в цей день 
у нього на зборах буде присутнім член 
бюро райкому комсомолу, або, за на
шим проханням, — секретар парторгані. 
зації. Знає це і ретельно готується до 
зборів, разом з членами комітету об
говорює порядок денний, виявляє точ
ку зору на обговорюване питання рядо
вих комсомольців — тваринників, механі
заторів, рільників, складає проект рі
шення зборів-.

Особливу увагу нашого активу ми 
звертаємо на широке розгортання кри
тики і самокритики на зборах, на ство
рення такої обстановки, щоб комсо
мольці сміливо викривали недоліки і 
були впевнені в тому, що принципіаль- 
на критика, ділові пропозиції будуть 
сприйняті доброзичливо. Ми вимагаємо 
від зборів первинних організацій діло
вих рішень, щоб в них не було загаль
них фраз типу — «брати активну участь», 
«поліпшити змагання» та інших. Рішення 
повинні бути чіткими. Наприклад, комсо
мольські збори Новгородківської райлі. 
карні вирішили: «Всім комсомольцям 
вийти на суботник. Зароблені гроші пе
рерахувати у фонд допомоги В'єтнаму». 
Це просте, ясне рішення було викона
но кожним комсомольцем лікарні. Або 
ось ще один приклад. На зборах ком
сомольців колгоспу імені Калініна слу
хали доповідь делегата III Всесоюзного 
з'їзду колгоспників, Героя Соціалістич
ної Праці К. П. Дмитровської. В поста, 
нові збори записали: «П’ять чоловік, 
зайнятих на різних роботах, послати на 
курси механізаторів». Рішення теж ви
конано.

Казенщина, бюрократизм — ворог 
будь-якого комсомольського заходу, 
тим більш — зборів. Тому ми вимагає
мо, щоб в процесі підготовки до них се
кретарі думали про їх зовнішнє оформ
лення: випуск стіннівок і «блискавок», 
фотостендів, музику, ігри тощо. Ради
мо комсомольським ватажкам в залеж, 
ності від порядку денного зборів запро
шувати на них керівників, спеціалістів, 
героїв війни і праці.

В цьому відношенні вдалий приклад можна 
навести з колгоспу імені Орджонікідзс (секре
тар комсомольської організації Наталка Крас
нюк). Не так давно тут, у Буднику культури, 
відбувся Ленінський урок по праці Володимира 
Ілліча Леніна «Чергові завдання Радянської 
влади». Зібралась вся молодь села, люди стар
шого віку. Після виступу пропагандиста 
В. М. Коріпснка слово взяв і олова колгоспу 
ГІ. Т. Момот. Всіх учасників Ленінського уро
ку глибоко схвилювала розповідь голови Про 
історію колгоспу, про те, як. долаючи неймо
вірні трудноті і перешкоди, жителі села здійс
нювали заповіти Леніна.

Після П. 1\ Момота нестатку у виступаючих 
не було. Кожному хотілось встати і сказати 
щось своє, від серця. На закінчення агіткульт- 
брнгада районного Будинку культури дала ве
ликий концерт. Тепер в колгоспі молодь знає: 
якщо оголошена комсомольська сходка, вона 
неодмінно буде цікавою для кожною.
1 ї ОЛІПШЕННЯ практики проведення 

комсомольських зборів має велике 
значення для дальшого підвищення рів
ня комсомольської роботи. Глибокий 
аналіз і узагальнення практики сприяти
ме удосконаленню всієї організаційної 
роботи на місцях.

Н. КОМПАНІЄЦЬ, 
другий секретар Новгородківсь- 
кого райкому «ЯКОМУ.

ГОСПОДАРСЬКИМ оком
ХЛІБОРОБИ ОБГОВОРЮЮТЬ ЛИСТ ЦК КПРС, РАДИ 
ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ '

У залі засідань правління 
колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня зібрались механіза
тори, тваринники, працівни
ки бухгалтерії, комсомольці 
і молодь артілі,, щоб обго
ворити Лист ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ «Про поліпшен
ня використання резервів 
виробництва і зміцнення ре
жиму економії в народному 
господарстві». Секретар 
парткому артілі Ф. П. Запір- 
ченко зробив аналіз діяль
ності господарства за мину
лий рік, звернувши особли
ву увагу учасників зборів на 
недоліки. А вони ще, на

жаль, є. Бухгалтер автопар
ку В. С. Гречаний відзначив, 
що деякі механізатори не 
завжди виконують норми 
виробітку, не економлять 
пального та мастила, не ви
користовують техніку на всю 
потужність. На ремонті авто
мобілів було перевитрачено 
6 іигяч карбованців. Така ж 
картина спостерігається і 
при ремонті комбайнів та ін
ших сільськогосподарських 
машин. А все через те, що 
механізатори не хочуть ре
ставрувати ті частини і де
талі, які ще могли б служи
ти і служити.

Голова місцевкому проф-

МІНІСТРІВ СРСР,

спілки С. О. Очкала наголо
сив на безгосподарному ви
користанні кормів у тварин
ництві. Пс-діловому прозву
чав виступ голови колгоспу 
О. Ф. Пинка, який на кон
кретних прикладах показав 
джерела економії колгосп
них коштів.

В обговоренні Листа взя
ли участь шофери, тварин
ники, трактористи, спеціаліс
ти колгоспу. Були одностай
но прийняті заходи по по
ліпшенню використання усіх 
резервів збільшення кол
госпного виробництва.

Г ШЕВЧЕНКО.
Бобринецькнй район.

Па привокзатшіііі площі міста Знам’янки виростає НЮ-квартіїрний житловіїії бу
динок. В числі будівельників — комсомолки (зліва направо): Марія Гудзенко, Ліді-і 
Горобець і Марія Царалунга. Щомісяця дівчата піікоіпють план на 115—117 процентів 

Фото Б. ВІТОХІНА.

ЗА МЕТОДОМ 
САРАТОВЦЕВ

На Олександрійс »> к о м > 
електромеханічному заводі 
частіше інших виборює пере
хідний Червоний прапор ко
лектив секційної дільниці. 
Завзяті трудяться тут дівча
та. А очолює роботу дільни
ці молодий майстер Раїса 
Коваленко.

Ось і за минулі два місяці 
секційники виробили на 5 ти
сяч карбованців додаткової 
продукції.

За пропозицією Раїси Ко
валенко робітниці широко 
розгорнули боротьбу за 
впровадження саратовської 
системи бездефектної здачі 
продукції з першого пред’яв
лення. Вони також підхопи
ли почин московської ткалі 
Марії Іваннмкової і в день 
всесоюзного суботника та 
ювілею В. І. Леніна працю
ватимуть на зекономлених 
матеріалах.

На дільниці всі трудяться 
з вогником. Особливо під-

з Олександрії
зламаються Марія Карпепко, 
Олена Молчанова, Зінаїда 
Чудвовець.

АДРЕСА
ВИНАХОДІВ 
СВІТЛОГПЛ.ІЯ

Свігдопільська шахіа — 
пусковий об'єкт 1970 року. 
ІЇІахтобудівельне управління 
М 4. яке споруджує її. — 
підприємство молоде. Тож 
природно, що тут трудиться 
багато молоді.

На виробництві молоді ро
бітники проявляють неаби
яку кмітливість. Гак, за ми
нулий рік умільці-шахтобу- 
дівельники впровадили у ви
робництво 18 раціоналізатор
ських пропозицій з економіч
ним ефектом 55 -тисяч кар
бованців.

Особливо цінні нововведен
ня на рахунку начальника 
дільниці № 1 Адольфа Сло- 
бодяна. маркшейдера Олек
сандра Бондаренка, майстра 
вентиляції Миколи Рибки,

змінного інженер.і Бік тора 
Златнікова.

ЩАСЛИВА
НА РУКУ

Галина Сіренко працює 
старшим бухгалтером па 
Олександрійському ремзово
ді «Укрсі.тьгосптехніка». Та 
крім своєї основної роботи, 
Галина виконує багато гро
мадських і комсомольських 
доручень. Одне з них — 
розповсю і женин лотерейних 
білетів.

— Наша Галя щаслива на 
РУКУ. — так кажуть авторе
монтники про Сіренко.

Це й справді так. По біле
тах-, які вона розповсюджує 
серед робітників, люди ви
грали чимало цінних речей.

Лише у березні Галина 
продала 300 білетів автомо- 
голотереї і іоо білетів гро
шово-речової лотереї 2-го 
випуску 1970 року.

В КОЛЕСНИКОВ.

Слово про незабутнього
СЬОГОДНІ — 75 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М. Т. РИЛЬСЬКОГО

Максим Тадейович Рильський 
був виключно уважною, скром
ною і доброзичливою людиною, 
справжнім вихователем молодих 
письменників і вчених.

Мені пощастило бути особисто 
знайомим з поетом. Він тоді був 
директором Інституту мистецтво
знавства, фольклору та етнографії 
АН УРСР. Ми, молоді аспіранти, 
часто зверталися до М. Т. Риль
ського за консультаціями. Особ
ливо з питань літературного життя 
на Україні кінця XIX — поч. XX 
століття. Максим Тадейович ніколи 
не відмовляв у допомозі. Якщо не 
міг відповісти одразу, то призна
чав точний день і час побачення. 
Але найчастіше він давав відпо
відь тут же: «Це питання ви змо
жете знайти в такій-то книзі і на 
таких-то сторінках». Ми були в за
хопленні: адже М. Т< Рильський 
майже ніколи не помилявся. І, 
здається, жодна літературна подія 
не проходила повз нього. Він зав
жди першим встигав прочитати но
ві твори і був організатором неви
мушеного обміну думками і при
воду твору.

Взагалі, він дуже любив «стоячі 
дискусії», як він їх називав. Він був 
душею цих дискусій і в коридорі 
академічного інституту, і під каш
таном на вулиці, і в тролейбусі, 
який прямував у сторону Голо- 
сієво...

М. Т. Рильський — не тільки ве
ликий поет, але й великий вчений. 
Його перу належить більше ста 
розвідок і кілька окремих книг, 
присвячених творчості Т. Г, Шев
ченка, Лесі Українки, І. Я. Франка, 
П. А. Грабовського, М, М. Коцю
бинського, а також різним пісен
но-поетичним жанрам усної на
родної творчості. Він визнаний
теоретик художнього перекладу, 
доктор філологічних наук і з 1943 
року — дійсний член Академії 
наук УРСР. В останні роки свого 
жиїтя Максим Тадейович керував 
Інститутом мистецтвозн а в с т в а, 
Ф?ЛЬКЛоРУ та. етнографії АН 
УРСР, який нині носить його ім’й, 

Як вчеиий-філолог, М. Т. Рильський 
більше ста разів виступав Офіційним І 
неофіційним опонентом при захисті кан
дидатських і докторських дисертацій. 
іМ виступи завжди буди глибокими, 
цврнмн І доброзичливими.

лніди^ 
ЧАС, 

ПОДІЇ т

єкоаїи.1^ 1аАСЙ0«»Ч 6ЄЗМЄЖНО ЛЮбіІВ 
ї ю ву 1 безА°«анно володіпусіма н невичерпними зобоажатьно- 
поетнчними і мелодійними багатствами мовиЮ„щ сам У барв** УкрЖкої 
лови, він працював над її збагаченням 
НОї'мппи А° "раці па нив| Р’Д-Іфі мови. «Як паростки виноградної ло
зи, плекайте мову», «чистіша от. сльо
зи вона хай буде», _ так говопив поет 
пи°ЛіН°МУ 13 шрйіів відомої збірки «Тро- "вучать і“ Майже в'Ьористц.'.Х
звхчать і так» слова поета:

Вивчайте, любіть свою мову. 
Як світлу Вітчизну любіть/ 
Як стягів красу малинову, 
Як рідного неба блакить"

Творчий шлях М. т. Рильсько
го це шлях ідейно-художнього 
зросту. Розпочавши свою поетич
ну стезю книгою «На білих остро
вах» (1910 р.), він завершив ши
рокий літературний гостинець 
поетом-академіком, груди якого 
увінчували ордени Леніна, Трудо- 
вфС\.Червоного Прапора, Черво
ної Зірки та медалі. Він жив і пб- 
мер любимий народом, співець 
Радянської України.

Є. РЕГУШЕВСЬКИй, 
доцент Кіровоградського два,» 
жавного педінституту їм. О 
Пушкіна. *
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ІЙЮИЕРСЬКА СТОРІНКА № 2 (5.)

_^АВТРА ж п’ятни-

—> Ти не забув який 
завіра день? г

І як тільки настає цей 
довгожданий день, жов
тенята 27-ї, 29-Ті 3-ї шкіл 
прямо з портфеликами 
біжать у клуб імені 
Крючкова. Тут на них 
уже чекають. Вони по- 
зручніше влаштовують
ся на своїх місцях. В за
лі настає мертва тиша. 
Її порушує Вітя Куліш.

— А сьогодні ми бу
демо читати про ялинку 
в Сокольниках.

Вітя читає. Час від ча
су зупиняється. Показує 
малюнки дітям. Коли 
оповідання кінчається, 
увага маленьких гляда
чів спрямовується на ек
ран. Звідти теж дивлять
ся на них усміхнені очі 
дідуся Леніна. Он він 
розмовляє з такими ж, 
як і тут в залі, дітьми. 
А то заводить з ними іг
ри. Цікаво так!

В залі спалахує світло. 
Ведучий знову звертає
ться до жовтенят.

— А хто знає вірш про 
Леніна?

— Я.
— І я.
— Та не всі ж зразу. 

Давай ти, Олю.
Дівчинка трішечки хви

люється, але охоче роз
повідає про найдобрі- 
шого на землі дідуся. 
Потім виступає Лариса 
Брик, за нею Надя Тита
ренко.

— А інші вірші ми по
слухаємо наступної п’ят
ниці. Тепер давайте по
граємо в ігри, які люби
ли Ульянови.

Дітям тільки цього й 
дай! Одні азартно б’ють 
городки, Інші заводять 
лапту. Аж під вечір роз
ходяться додому.

— До наступної п’ят
ниці, — говорять на 
прощання.

А наступної п’ятниці 
знову будуть оповідання 
про Володю Ульянова, 
вірші, розваги.

Приходь і ти до нас. 
Тільки обов’язково при
неси з собою щось про 
Леніна.

Т. ПРОКОПЕЦЬ. 
завідуюча дитячим 
сектором клубу іме
ні Крючкова.

м. Кіровоград.
Н а ф ото: п’ятикласник 

’9-ї школи Вітя КУЛІШ чи
гає жовтенятам оповідання 
про Леніна.
Фото Л. МЕЛЬНИ МЕККА.

«ЧУТТЯМ ЄДИНОЇ РОДИНИ»
— під цим девізом в Онуфріївці днями буде проведений форум 
миру. Уявляєш, яким він буде? Ні? Тоді слухай.

Зранку всі жителі стрічатимуть гостей. Ось в'їжджає машина із 
червоно-зеленим прапором.

— Це молдовани, — шепоче сусідка сусідці.
— А то он латиші, — пояснює інша.
Але ти думаєш, що то й справді посланці далеких республік? То 

піонери Куцеволівської, Дереївської, Павлиської шкіл. Всі вони ДрУ" 
жать з піонерами братніх республік. Листуються зі своїми ровесника
ми. Цікавляться їхнім побутом, звичаями, піснями й танцями, А ось 
тепер на форумі звучатиме «Дойна», «Суліко», гримітиме «Молдове
няска», «Чебанаш», Словом, всі національні лісні і танці у виконанні 
наших же піонерів. В. СКРИПНИК.

Найменші учасниці художньої самодіяльності івапівської СІП Новоукрапі- 
ськогб району на репетиції. Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

У Наталки—
талант

Наталка Синичка прийшла в тон 
день до школи і ще з порогу за
явила:

— Так от, щоб ви знали, у мене 
теж є талант.

— Чи ж не до арифметики? — 
пирснула в кулак Ірннка Коляда.

— Що там мені твоя арифметика! 
Велике діло. її сів та й вивчив. А от 
спробуй заспівати. Та ще й отак: 
а-а-а-а.

Наталка натхненно стала у позу і 
з надривом взяла високу йоту.

— Почули? Мені вчора навіть Ні
на Петрівна, керівник хорового гурт
ка Палацу піонерів сказала: «З те
бе, Наталко, буде толк».

Наталка ходила, мов у неваго
мості. Весь час мугикала якусь ме
лодію.

А коли дівчатка залишились піс
ля уроків для репетиції свого неве
личкого хору, Синичка підкреслено 
схопила свій портфель і вийшла.

— Куди ж ти, Наталко? — хотіла 
затримати її Надійна Ліщишина, 
голова ради загону. У нас же рс- 
пстиція хору. А в тебе ж талант до 
цього діла.

— ІЦо там мені ваш хор! У вас Же

навіть немає елементарного понят
тя про вокал, як треба робити роз
минку голосу. Осі. так...

І вона знову несамовито запи
щала.

А дівчагка ь цей час вже почали 
розучувати нову пісню.

__ Он, не можу! Хто ж так спі
ває! Ха-ха-ха! — цс знову Натал
ка. — Куди ж ви тягнете?

З цими словами вона грюкнула 
дверима і пішла до Палацу. До по
чатку занять було ще далеко. Тому 
иона вешталась там без діла. Все 
підшукувала матеріал для свого 
голосу.

А наступного дня Наталку викли
кали до дошки по арифметиці. Во
на стояла, колупаючи носком під
логу, і не могла сказати ні слова.

— Сідай. Двійка, — сказала вчи
телька.

Те Ж саме повторилось і на укра
їнській мові, і на англійській.

На перервах Синичка вже не спі
вала. Вона ховала спій погляд і 
страшенно боялась, що товариші 
будуть з неї сміятись так, як вона 
вчора з них.

Але з неї не сміялись. Після уро
ків до неї підійшла Надійна Ліщн- 
шнна.

— На заняття хору ти сьогодні не 
підеш. Будемо разом робити уроки...

О. ЧУСТІЛЬ.
N. Кіровоград.

ОПЕРАЦІЯ «ЧУКОТКА»

І КРАПЛЯ—МОРЮ
Якщо ви дізнаєтесь, що на рахунок № 70008 прибави

лось десять карбованців — знайте: наша в тому «вина».
— Що там ті десять карбованців! Крапля в" морі, — 

можуть сказати. — Палац піонерів в Анадирі мільйони 
коштує.

Але ж море складається саме з отих краплин. Ми 
так і напишемо своїм чукотським друзям, що ті гроші — 
за металолом, який ми назбирали під час недільника. 
А ще ми готуємо їм подарунки — бібліотечки, альбом 
про життя нашої школи. Все це передаємо у Палац пі
онерів, який будують піонери всієї країни.

Надія ЯКОВЛЄВА, 
шестикласниця Світловодської СШ № 5.



г»1ТЯ САДОВНИЧЕНКО завжди з нетерпінням чекав появи 
Ь Любки-листоноші. Бо вона приносила класну кореспон- 

АЄЛю'бка пишалась своїми дорученнями. Вона довго роз
глядала конверт, потім інтригуюче обводила поглядом клас, 
ніби не могла віднайти адресата. І аж потім вручала лист 
обов'язково в руки.

Цього разу вона занесла до класу велику пачку листів, 
серед яких виділявся дуже товстий конверт.

«Кому ж то він?» — подумав кожний. Але Любка нав
мисне не говорила нічого. Вона поклала на стіл свою но" 
шу, взяли того великого листа і з почуттям великої гіднос
ті підійшла до Віті.

— На, тобі, — мовила поважно.
А Вітька вже оточили з усіх боків учні.
— Від кого ж це, Вітіо? — смикали його за поли.
— Та швидше відкривай, — не терпілось іншим.
Та Вітя не дуже-то поспішав. Він знав, що лист від дру

га з Польщі. Але не знав, що ще знаходиться в конверті.
Хлопчик акуратно розрізав конверта, витяг спочатку

СУВЕНІР ВІД ХАРЦЕРА

ВІАШІ
ДРУЗІ
З
В’ЄТНАМУ

лист. Анджей писав, що в Польщі кінець зими. Весна вже 
заглядає у вікна. І як дарунок найрадіснішої пори, Анджей 
висилає Віті свій піонерський галстук.

Вітько перестав читати і витяг сувенір. Галстук був голу
бого кольору, кольору весняного неба.

— Який красивий! — в один голос мовили цікаві.
Тепер вже всі, не приховуючи заздрощів, дивились на 

Вітю,' що одягнув блакитний галстук, який був у дивній гар
монії з його очима.

Потім з конверта витягли ще й книгу на польській мові 
про Володимира Ілліча Леніна.

Листа дочитувала Віра, сусідка Віті по парті. Анджей хоч 
і не дуже добре писав російською мовою, але було зрозу
міло, що у Польщі зараз іде велика підготовка до відзна
чення 100-річчя з дня зародження В. І. Леніна. Разом з тим 
лист подавав описи красивого міста Гданська.

В той же день зібрався клуб інтернаціональної дружби. 
Говорили про піонерську організацію Польщі та про піо
нерів, яких називають там харцерами, тобто — лицарями.

Вітя слухав все це дуже уважно і почував себе найповно- 
правнішим членом клубу. Адже тепер серед сувенірів буде 
і синій галстук від друга з Польщі.

М. МІКЕЛЬ.
Новомиргородська школа-інтернат 
імені Ю. О. Гжаріна.

■ПІНІ —ІПИМ-І ЛІ

Восьмикласник Покров- 
ської ніколи Вітя Стась 
завоював собі славу 
умільця. Дуже він лю
бить випилювати різні 
фігури, випалювати на 
дереві. Ось і зараз він го
тує подарунок у леиін- 
•ьку кімнату.
Фото Ю. ЛІ ВАШИ ЯКОВА.

Ця країна не схожа на інші 
нічим. Ні своїми кліматичними 
умовами, ні природою.

Ця країна ніби прийшла із 
казки. В ній все дивовижне і 
незвичайне. Серед пальм, кам
форових дерев і високих бам
буків, обвитих ліанами, стриба
ють маври, перемовляються 
папуги. З незалежним вигля
дом повисідались павичі, роз
вісивши, ніби напоказ, свої 
розкішні оксамитні хвости. Бай
дуже погойдуються змії, схо
жі на ліани.

Але не все тут так благопо
лучно і тихо, як здається. Он у 
заростях бамбука причаївся 
тигр. А он — леопард. У тихій 
заводі господарюють носоро
ги і зубасті крокодили.

Та люди, що населяють цю 
країну не бояться хижаків. Ін
ше діло, коли лісову тишу ро
зітне ревище бомбардувальни
ка. Від нього здригнеться не 
тільки дитина, а й тигр споло
хано кинеться тікати. А такі на
льоти тут відбуваються на 
день по декілька разів. Багато 
років уже американці ведуть

звірячу війну проти мирного 
населення казкової країни, 
ім'я якої В єтнам. Агресори 
скидають бомби на голови ді
тей і стариків, вбивають їх, 
палять села.

Але в школах ні на хвилину 
не затихає напружена робота. 
Хоч слово «школа» — лише 
умовна назва. Насправді ж 
це — захисток з пальмового 
листу. На партах діти сидять по 
четверо й п’ятеро, а біля пе
редньої парти — глибока яма: 
це вхід до бомбосховища.

Отак і вчаться в’єтнамські 
школярі. Є в них, як і скрізь, 
своя піонерська організація. 
Вона народилася у 1941 році. 
Піонери носять червоні галсту
ки. В них є п’ять заповітів: 
любити свою партію, свій на
род, працю, науку та охороня
ти громадське майно.

Піонери В’єтнаму допомага
ють дорослим збирати врожай, 
будувати школи, навчати гра
моті неписьменних. Коли бу
ває осіннє свято Чун-Тху, вони 
одержують віршованогр лис
та-наказа від президента ДРВ, 
де він роз’яснює їхні чергові 
завдання.

Журнал в’єтнамських піоне
рів називають «Тхієу ньєн тьєн 
фонг», що означає «Піонер».

А жовтенят знаєте, як там на
зивають? Серпенятами. На 
честь Серпневої революції 
1945 року.

Зараз, коли в’єтнамський на
род самовіддано захищає свою 
батьківщину від американських 
агресорів, піонери, чим тільки 
можуть, допомагають дорос
лим у цій боротьбі.

Запам’ятайте кілька в'єтнам
ських фраз. «Чао!» (Добрий 
день), «Тінь хиу нгі муон нам» 
(Хай живе мир і дружбаО,- 
«Там бет!» (До побачення!).

Подаємо питання третього туру конкурсу «Артек».

ДЛЯ ВАС 
КМІТЛИВІ

1. КОЛИ БУЛО ЗАСНОВАНО ПІОНЕРСЬКУ ЗДРАВНИЦЮ «АРТЕК»?
2. ЯК НАЗИВАЛАСЬ ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ГАЗЕТА? КОЛИ ВИ

ЙШОВ її ПЕРШИЙ НОМЕР?

3. ХТО З ВЕЛИКИХ РОСІЙСЬКИХ ПОЕТІВ ПОБУВАВ У СЛИСАВЕТГРА-ДТ (КІ. 
РОВОГРАДІ) І КОЛИ?

На попередні питання найбільш точні і повні відповіді надіслала учениця 4-го-кла« 
су Світловодської СШ № 2 Світлана Єяесичева.
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ХОЛОД-

ДЕБЮТАНТКА.

и. Кіровоград.

Фото Ю. БЕРЕГОВОГО.

(Продовження. Початок 
в газетах за 28 лютого, 
3. 5, 10 та 12 березня).

ИЛЬНИЙ вітровій пробіг 
колією, крутнувся вихо- 

рем між стрілок, підняв стов- 
бом почорнілий від паровозно
го диму сніг, люто сипонув 
його на вікна вагона. Це ви
вело із задуми Чеклова. Він 
відклав недописаного листа, 
поглянув на годинника, потім 
покликав Антона Корженка: 

мене. Я— Залишаєшся за 
в ревком піду.

І пірнув у лютневу 
нему.

Коли
Юхима
ва, гам 
ськових .. , ,
лов, Чоботарьов, Вітюков, ко
місари Іршенко, Доля, кілька 
залізничників.

Юхим Андрійович підняв на 
Чеклова червоні від безсоння 
очі, кивком голови запросив 
сідати і тихо продовжував 
розмову з Никифором Урсу- 
ЛОВИМ.

Павло Ткаченко, високий, 
широкоплечий партизанський

з’явився в
Андрійовича 

було вже чимало вій- 
— командири Урсу-

кабінеті 
Синяко-

С. КАПСИЗ.

командир, трохи посунувся, 
звільняючи місце для Костянти
на. Чеклов присів, і вони відра
зу повели мову, ТЄЖ півголо- 
сом, про найближчі плани бо
ротьби.

З Ткаченкои Косте познайомився 
ще в Єлисаветграді, коли той із 
своїм загоном допоміг остаточно 
визволити місто від петлюрівців. 
Зустрічалися вони не часто, але 
завжди Костя був радий цим зустрі
чам. Павло Ткаченко подобався 
Чеклову своєю відвертістю, без
страшністю. Розповідали цілі ле
генди про мужність колишнього ко
валя» Зокрема Костя чув від орди
нарця Ткаченка, як Павло органі
зував повстання в Мошорино проти 
австронімецьких загарбників, як з 
робітників місцевого цуирового за
воду очолив загін 1 вибив загарб
ників із Знам’янки, хоч чисельно 
вони і переважали загін.

Коли зустрічалися в Єлнсапетгра- 
гі. Ткаченко скаржився, що немає 
в шо взути людей, що зброї не ви
стачає.

Тоді ж він і телефонував по пря
мому проводу штабу групи військ 
П. Дибенка: «я і мої партизани 
близько трьох місяців, як знаходи
мося безперервно в ПОХОДІ і нічого 
і НІ ВІД кого не одержуємо... В Єли. 
с "і -пад зараз прибув загін Із 
ст Бобрннська у складі £200 чо- 
лої девих сил — організованих
660 Лвік, при них батарея з
’ rap-taxi 15 кулеметів. У мене в 
наяь ості 500 чоловік, дві гармати І 
в кулеметів. Завтра одержу під
кріплення і ще 500 чоловік — гостро 
стоїть питання: чим озброювати цих 
людей, я стою в Єлисаветграді, 
ичораі направив броньовик на стан
цію Шостаківка у бік станції По
мічної. Під Шостаківкою колію 
підірвано... (загони) розташовані те.

пер по лінії Олександрія знам ЯВ 
ка Бобринська, Єлисапетград, Д° 
.пінська, Довгннцеве, а за 1« 
«-їси, — не знаю. Союзники займа йг’лйн’Я- охее», редце 
на, Бознссепськ, Колосівка, Ми 
Л<В8'єліісаветграді ткаченківиі за
хопили чимало валянок у петлюрів
ців, у них і взулися. тияченка

Дивлячись на взуття Ткач » 
Чеклов пожартував: -
- Тепер. Павло <*м™0В”ХчиТіі у французів і греків чобіт позичити, 

бо ж весна йде... .

СИНЯКОВ піднявся, щоб від
крити нараду. Але раптом

на порозі з’явився боєць. Всім 
зразу кинулася в очі закривав
лена пов’язка на голові. «На 
мосту ворог», — видавив з се
бе боєць і впав непритомний.

Чеклов почав дзвонити на 
міст. Зв’язок діяв. Ад’ютант 
генерала князя Чайковського 
зухвало пред’явив ультиматум 
здати місто і зброю.

— Що?! Ніколи цього не бу
де» — крикнув Чеклов у труб
ку, і вилаявся.

Кілька хвилин в кабінеті па
нувала тиша. Всі погляди були 
звернуті до Синякова. Відчу
ваючи, що мовчання затягує
ться і гнітить, він підвівся, про
йшов по кабінету. Потім почав 
твердо давати вказівки.

— Полкам переправитись че
рез Буг і вдарити _ з флангу. 
Чеклову з бронепоїздом здо
бути міст, підтримати атакую
чих кулеметним і гарматним 
вогнем...

ЧЕРЕЗ десяток хвилин броне
поїзд сторожко повз у бік 

мосту. Вася Курочкін, невисо
кий, щуплий, немов злився з 
своїм кулеметом. Антон Кор- 
женко, колишній матрос з 
дредноута «Златоуст», тепер 
помічник командира бронепоїз
да, востаннє перевіряв госпо
дарство поїзда. Василь Довгань 
здвинув безкозирку на потили
цю, і, немов подався вперед, 
готовий у будь-яку хвилину ки
нутися в атаку. Артилерист Іван 
Кошматий сидів спокійно, не
мов він їхав до тещі в гості, а 
не в бій.

«Моряки не підведуть, об
стріляні хлопці, — подумав 
Чеклов. — А як новачки?». І 
поглянув на свого брата. Той 
тримався поруч з кулеметни
ком Семеном Капсизом. Зовні 
був немовби спокійний, тільки 
обличчя зовсім почервоніло 
від хвилювання.

— Видно ешелон, — доповів 
Корженко.

_  По ворогах революції —- 
вогонь! — командує Чеклов 
гармашам.

Один за одним летять снаря
ди. Недоліт, переліт, точно. 
Ешелон відповзає далі. А перед 
бронепоїздом — вже м*СТі За‘ 
працювали куле'мети. Безупину 
б’є гармата. Чеклову видно, як 
під прикриттям вогню броне
поїзда червоні полки перехо
дять Південний Буг, а денікінці 
і петлюрівці відкочуються до 
військ Антанти.

_  А, гади, боїтеся, щоб вас 
не обійшли, — кидає Костя, і 
наказує машиністу: «Вперед!».

На плечах відступаючого про
тивника наближаються до Ве- 
селиново.

— Ти поглянь, Костя, оце кін
нота, — сміється брат Іван, 
показуючи на грецьких вояк на 
ослах, що їдуть суворим стро
єм. Та тільки почали рватися 
снаряди з бронепоїзда, як стрій 
відразу зламався, греки безпо
радно заметушилися. Полк Ни
кифора Урсулова пішов в 
атаку.

У СПОРТИВНОМУ залі обласної 
ради ДСТ «Динамо» закінчи

лися змагання з боротьби самбо на 
першість колективу «Юний дивам!- 
яєць».

Довго лупали оплески глядачів 
після того, як арбітр підняв я знак 
перемоги руку Володвмнра Васн- 
ленка. Слова похвали належали І 
його партнеру по фінальному дво
бою в першій півсередній вазі Вік
тору Гуці.

Серед спортсменів напівлегкої ва
ги уболівальники чекали напруже
ної боротьби лише п зустрічі до
свідчених борців — Юрія Голубова 
та Віктора Литвнненка. Та вияви-

лося, що цю точку зору ПОДІЛЯЮТЬ 
Нф всі борці. Зовсім юний Сергій 
Кузнецов учинив Голубову запеклий 
опір, скував його дії 1 зумів вирва
ти перемогу з ------
гою. Але доля 
шувалась все 
Литвипенка та 
з мінімальною _______
Голубов. Але перше місце зайняв 
Литвиненко, який виграв всі попе
редні зустрічі. В щонайлегшій вазі 
перше місце виборов Анатолій Ка- 
мінський, в легкій — Володимир 
Марусепко, в другій півсередній — 
Олександр Донченко, в першій се
редній — Олександр Мусівнко та в

незначною перева- 
першого місця внрі* 
ж таки в зустрічі 
Голубова. Перемогу 
перевагою отримай

На килимі — 
юні динамівцв
другій середній «- Володимир 
Ганжа.

В кіпці квітня переможці цих змц. 
гань будуть захищати честь області 
на республіканській першості 
«Юного дннамівцп».

В. ПОКРИШКІН, 
майстер спорту СРСР,

•) «Летопись революции», 1921, 
Аи 3. crop. 186—188 (Далі буде).

Наша адреса і телефони Д
м. Кіровоград, аул. Луначарського, 50 

Гелефони: відповідального секретаре — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор- 

-к - 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 00283, Індекс 61197,

НА СПАРТАКІАДІ ХАРЧОВИКІВ -
Шість команд виборювали перехідний Кубок обкому профспілки 

працівників харчової промисловості з шахів. На первіе місце, □ 
основному, претендували команди м’ясокомбінату та оліііжир- 
комбінату. Вони й набрали однакову кількість очок. Не допо
могла і таблиця коефіцієнтів. Тільки додатковий тур виявив пе
реможців. Ними стала команда олійжиркомбінату, якій було 
вручено перехідний Кубок.

М. ІВАНЧЕНКО, 
головний суддя змагань.

ЗНОВУ ОЛЕНА ЛЬОВОЧКІНА
37 спортсменів (юнаків та дівчат) взяли 

першості області з спортивної гімнастики.
Серед дівчат, які змагалися за програмою майстрів спорту, 

перемогу здобула кіровоградка Олена Льовочкіна. Друге і трете 
місця посіли її землячки Тамара Нікітснко та Людмила Булах.

А в групі спортсменок, яиі виступали за програмою кандида
тів у майстри спорту, переможцями стали Т. Каліиячева, Н. Шу- 
михіна та Т. Компанієць.

Серед юнаків відзначилися олександрійці Анатолій Мисюра та 
Ю. Плотник.

Е. ОРДЕНКО, 
старший тренер обласного комітету 
фізкультури та спорту з гімнастики.

КІРОВОГРАДІ —В ПЕРШІЙ ГРУШ
Три дні в кіровоградському спортзалі заводу трак

торних гідроагрегатів тривали змагання на першість 
ЦР ДСТ «Авангард» з баскетбола (друга група). Три 
дні баскетболісти Кіровограда, Запоріжжя, Жданова, 
Нікополя, Тернополя виборювали путівки до вищої 
групи.

Перший же поєдинок, в якому зустрічались жіночі 
команди Запоріжжя та Жданова, показав, що супср-

I никн настроєні по-бойовому. Перемогу здобули бас- !• кетболістки Запоріжжя.
У чоловіків поза конкуренцією були кіровоградці.

перемогли команди Нікополя, Сєвєродонецька,Вони перемогли команди Нікополя, Сєвєродонецька, 
Запоріжжя та Тернополя. Наших спортсменів на гро
мадських засадах тренує головний інженер Кірово
градського комбікормового заподу О. Персіянов.

Наступиого року жіноча команда м. Запоріжжя та 
чоловіча команда м. Кіровограда будуть виступати в 
першій групі.

„ ю. СТОРЧАК. 
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ПОГОДА

Сьогодні перед
бачається мінли
ва хмарність, у 
північних районах 
місцями невеликі 
опади. Температу
ра по області 1—6, 
у Кіровограді 3—5 
градусів тепла.

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 21 березня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.30 — Нови
ни. (М). 9.45 — Науково-попу
лярна програма «Здоров’я». 
(М). 10.15 — Музична розва
жальна пі 
Для дітеі............ г____ _.
чок». (Дніпропетровськ).

ірограма. (М). 10.45— 
ні. «Тсремок-Спітля.

’. 11.15

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» —■ opratt Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарпя ім. Г. ЛІ. Дими і рода, обласного управління 
по пресі, м Кіровоград, сул. Глінки. 2.

— Наша афіша. (К). 11.20 —
«До світла». Тележурнал. 
(Донецьк). 11.50 — Резерв. 
12.00 — Митець рушає п подо
рож. (Дніпропетровськ). 12.30— 
Д ефірі «Молодість». «Молодь 
Казахстану». (Алма-Ата). 13.10
— Назустріч XXI з’їзду 
ЛКСМУ. (К). 13.55 - Програ
ма передач. 14.00 — «На мери
діанах України». (К). 14.30 — 
Народний універецтет. (К). 
16.00 — Кольорове телебачен
ня. лУ світі тварин». (М). 
17.00 — Літопис піввіку. Теле
фільм «Рік 1928-й». (М). 18.00
— Програма передач. (К). 
18.05 — Чемпіонат СРСР з 
футбола, «Динамо» (Тбілісі)—

.«динамо» (Київ). 2Ц.ІЯ Ко? 
льорово телебачевпя, Мульти» 
панорама, (М). 21.00 — Свір 
соціалізму. (М). 21.30 — Кфі 
льорове телебачення. М. ЛеЗ- 
нов «Співробітники карного 
розшуку». ПрЄМ’€№^ЛЄСПЄКг 
таклю. (М). 23.15 --дамертои 
доброго настрою. (К). 23.45 ’$> 
Попинп. (М).
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