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1 квітня Пленум Центрального Комітету Кому
ністичної партії України продовжував свою ро
боту.

Обговорювалась доповідь кандидата в члени 
Політбюро ЦК КПРС, Голови Ради Міністрів 
УРСР тов. В. В, Щербицького «Про стан і заходи 
по дальшому розвитку тваринництва в респуб
ліці».

В дебатах взяли участь товариші: М. М. Гурє- 
св — голова Ворошиловградського облвиконко
му, Ф. Ю. Палфій — директор Науково-дослід
ного інституту землеробства і тваринництва за
хідних районів УРСР, Т. Т. Попльоекін — міністр 
радгоспів УРСР, Л. К. Ворона — зоотехнік, сек
ретар парткому колгоспу «За мир» Магдапинів- 
ського району Дніпропетровської області, І. М. 
Ярковмй — перший секретар Тернопільського

обкому партії, В. Д. Ткач — начальник Київсько
го державного спеціалізованого конструктор
ського бюро по машинах для комплексної меха
нізації робіт на тваринницьких фермах, М. В. 
Шевченко — перший секретар Миргородського 
райкому партії Полтавської області, М. В. Хо
рунжий — голова Запорізького облвиконкому.

На Пленумі з промовою виступив член Політ
бюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП Украї
ни тов. П. Ю. Шелест.

В обговореному питанні Пленум прийняв від
повідне рішення.

Пленум розглянув організаційне питання. Пле
нум обрав кандидатом у члени Політбюро, сек
ретарем ЦК КП України тов. М. М. Борисенка.

На цьому Пленум Центрального Комітету Ко
муністичної партії України закінчив свою роботу.

У Центральному Комітеті КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР, 
Президії Верховної Ради РРФСР

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради 
СРСР і Президія Верховної Ради РРФСР прийняли рішення 
на ознаменування 100-річчя з дня народження геніального 
продовжувача революційного вчення Маркса і Енгельса, 
творця Комуністичної партії Радянського Союзу, керівника 
найбільшої соціальної революції і засновника першої у сві
ті Соціалістичної держави, вождя і вчителя міжнародного ро
бітничого класу, всіх трудящих Володимира Ілліча Леніна 
провести 21 квітня 1970 року в м. Москві у Кремлівському 
Палаці з’їздів спільне урочисте засідання Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радянського Союзу, Верховної Ра
ди Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Верховної 
Ради Російської Радянської Федеративної Соціалістичної 
республіки,

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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РАЙОНУЛИСТ КОМСОМОЛЬЦІВ ТА

І
 Є заповітна мрія у кожного з 

нас у серці — зробити за життя 
якомога більше корисного для 
свого народу, для рідного краю. 
I це одне з головних, найпре- 
красніших бажань радянської лю
дини. Ми тверде знаємо, що ні
хто не принесе нам щастя в да
рунок. Ми самі повинні завоюва
ти його трудом і боротьбою, не
втомним комсомольським дер
занням.

Час наближає нас до величної 
історичної дати — 100-річчя з 
дня народження Володимира Іл
ліча Леніна. Кожній минулій добі 
ми ведемо особливий рахунок: 
«А скільки їх залишилося до 22 
квітня?» І наближенням цієї дати 
освітлені всі наші сьогоднішні 
помисли і діла. Більше встигну
ти, використати всі резерви і мо
жливості, щоб на наших полях 
виріс небувалий врожай ленін
ського року — з цим йдуть мо
лоді хлібороби Маловисківського 
району до ювілею.

Ще в минулому році наш район 
зайняв перше місце в області но ва- 
ловочу збору зерна і продажу його 
державі. Високими нагородами — пе
рехідним Червоним прапором ЦК КП 
України, уряду республіки, обкому 
КП України та виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих — були від
значені успіхи трудівників колгоспних 
ланів Маловисвівшинн. Високі зобов'я
заная пзолн хлібороби і на 1970 юві- 

Ілейнкй рік: зібрати но 31,5 центнера 
зернових, к тому числі по 30 центне
рів озимої пшениці, по 45 центнерів 
кукурудзи, но 22 — соняшника і 270 
центнерів цукрових буряків, з кожного 
гектара. Досягнення такої врожайнос
ті забсіпечкть виконання плану ос
таннього року п’ятирічки по продажу 
зерна і технічних культур державі, по 
ниробництву продуктів тваринництва.

Цс завдання погребу б мобілізації 
зусиль всіх хліборобів в тому числі 
комсомольців і молоді. Воно вимагає 
підвищення продуктивності прачі на 

I основі широкого запровадження меха
нізації, застосування найновіших до
сягнень науки піднесення культури 
землеробства.

На наш погляд, саме для під
несення' культури землеробства, 
зокрема, для насадження поле
захисних лісосмуг і догляду за 
ними, можуть багато зробити 
комсомольці і молодь села. В дні
ударної 100-денно’. Ленінської 
вахти юнаки і дівчата нашого ра
йону вирушили в масовий похід 
за впорядкування полезахисних 
та придорожних лісосмуг.

Далеко за межами колгоспу «Побс- 
да» відомі дубові докучає вські поле
захисні посадки. Закладені ще на ру
бежі XX століття, вони відіграють 
значну роль У підвищенні врожаїв

МОЛ ОДІ МАЛОВИСКІВСЬКОГО

разом з новими посадками радянських 
часів. 120 гектарів лісосмуг обрамля
ють всі поля колгоспу. З року в рік 
тут зростають багаті врожаї. Найви
щий серед колгоспів району врожай 
зібрано в минулому 1969 році: по 43,5 
центнера зернових з гектара, в тому 
числі пшениці — по 42,3, кукурудзи в 
зерні — но 57, цукрових буряків — 
по 269. На таких же грунтах при од
накових погодних умовах в сусідньо
му колгоспі «Шлях Леніна» вирости
ли зернових по 35 центнерів з гектара, 
в тому числі пшениці — по 34,6, ку
курудзи — по 40, цукрових буряків — 
по 230. Такс значне розходження в по
казниках двох сусідів має наукове 
пояснення. Нижча вологість грунтів, 
більше їх вивітрювання спостерігаєть
ся в наших сусідів, і причиною усьо
му — відсутність лісосмуг, не ввійшли 
ще в силу молоді насадження.

Полезахисні смуги сприяють затри
манню на полях снігу, який завдяки 
своїй незначній теплопровідності за
хищає посіви озимої пшениці від ви
мерзання. Завдяки їм значно утеплю
ється грунт. Це дає можливість висі
вати на таких полях багато сільсько
господарських культур па 2—3 дні. а 
кукурудзу па 3—4 дні раніше, ніж на 
полях, не. вкритих снігом.

Розуміючи важливість для на
шої степової зони лісозахисних 
смуг, комсомольці і молодь кол
госпу «Победа» з весни минуло
го року почали проводити субот- 
ники і недільники по розчистці їх, 
догляді за молодими деревцями. 
Вісім разів тишу посадок пору
шували тоді дзвінкі голоси хлоп
ців і дівчат Оникіївого. За день з 
сокирами і ножівками вони за
лишали за собою кілометри роз
чищених лісосмуг. Під свій на
гляд взяли комсомольці і молодь 
колгоспу молоді дубово-ясенові 
посадки, закладені в 1968—69 
роках.

Нинішню весну юнаки і дівчата 
колгоспу «НобС/іа» зустріли на не
дільнику. знову — на розчистці лісо
смуг. Це вже третій колективний ВИ
ХІД комсомольців і молоді до своїх 
зелених друзів у цьому році.

Ми вважаємо, що закладання, 
догляд і збереження полезахис
них лісосмуг повинно стати спра
вою комсомольців і молоді. Ми 
закликаємо своїх ровесників в 
усіх колгоспах І радгоспах облас
ті, не гаючи ні дня, йти на роз- 
чистку лісосмуг по-господарсько
му дбати про нашого зеленого 
друга

Під час садіння сіянців, ми 
проводитимемо суботиики й не
дільники, до чого закликаємо всю 
молодь нашої області. Велику до
помогу в силі подати піонери і 
комсомольці шкіл. Вони можуть 
взяти на себе ту роботу по виго
товленню шпаківень, охороні пта

шиних гнізд, організації «зелених 
патрулів». Комітети комсомолу 
повинні проводити систематично 
роз’яснювальну роботу серед на
селення про необхідність охоро
ни лісосмуг. Штабам «Комсо
мольського прожектора» треба 
прослідкувати, щоб у лісосмугах 
були таблички з закликом охоро
няти природу, зазначені місця 
прогону худоби, щоб не було ви
падків самовільних порубок і 
псування дерев, розпалювання 
багать.

Не пошкодуємо сил і часу у 
догляді за вірними друзями на
ших ланів, в збереженні надійних 
захисників колгоспних врожаїв! 
«Кожну лісосмугу — під комсо
мольський нагляді» — цей ло
зунг повинен стати поруч з інши
ми патріотичними закликами в 
ювілейному році. І наш труд від
дячиться надплановими тоннами 
янтарної пшениці і кукурудзи, 
цукристих коренеплодів, соняш
никового насіння, запашних трав. 
Кожне посаджене молодими ру
ками деревце, повинно вирости 
е дужого велета, могутні груди 
якого розіб’ють суховії, збере
жуть життєдайну вологу снігів і 
дощів.

По-господарськи, по-комсо- 
мольському доглядати і зберіга
ти наявні лісосмуги, дбати про 
закладку нових — турбота сьо
годнішнього дня, справа честі і 
совісті кожного сільського юна
ка і дівчини.

А. МИТРОШИН — сек
ретар комсомольської орга
нізації колгоспу «Победа», 
3. ГУЧОК — зав. відділом 
кадрів, В. ВОВЧЕНКО —
— тракторист, Л. КУЧЕ- 
РЕНКО —- кіномеханік Бу
динку культури, В. ГАНД- 
ЗЮК — шофер з цього ж 
колгоспу, А. ЧУПРИНА 
секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу «Заповіт 
Леніна», М. ГОДОВАНЕЦЬ
— інструктор по спорту, 
Г. СТРІЛКОВА — групком- 
еорг бригади М І, М. БУ- 
ХАНЕНКО — учень 8 кла
су, І. СЛУЦЬКЙИ — шофер 
цього ж колгоспу та інші 
комсомольці і молодь Мало- 
внсківського району.

Комсомольці па розчистці лісополосм. 
Па першому плані — Валентина Гор
дієнко.

Фото В. КОВПАКА.
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ф НА ВАРТ* ЩЕДРОЇ НИВИ! ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМУ
ЯКЩО ви йдете голов

ною вулицею Ново- 
григорівки, то праворуч 
побачите високий корпус 
Будинку культури, який 
підставив свій фасад сон
цю, а напроти — сіль
ський парк, що похило 
спускається до річки. 
І цей парк, і сквер біля 
Будинку культури, і алеї 
навколо стадіону, — все 
це насадили своїми ру
ками комсомольці кол
госпу «Заповіт Леніна».

Якось взимку на ком
сомольських зборах 
йшлося про постановку 
спортивно-масової робо
ти. Молоді фізкультур
ники (а у Новогригорівці 
люблять велоспорт, фут
бол, волейбол, штангу і 
т, ін.) нарікали на те, що 
г}емає спортивної фор
ми.

— >А ви заробіть на 
неї, — порадив юнакам і 
дівчатам секретар парт
організації Олександр 
Дем’янович Чуйко. 
Кілька недільників по 
впорядкуванню л і с о- 
смуг — ось і маєте необ
хідні гроші. Добре бу
де б, якби комсомольці 
взяли шефство над лісо
смугою.

З комсомольців тоді 
першим встав групком- 
сорг тракторної бригади 
№ 1 Володимир Слуць- 
кий;

— Нашому брату, трак
тористу, чи не найбільш 
від усіх зрозуміло, що 
таке для поля лісосмуга. 
Це густий зелений килим 
навесні і повні бункери 
зерна у жнива... Я — за 
шефство!..

Цю фразу потім сказав 
кожний.

І ось у клубі запалало 
червоними літерами ого
лошення: «Всі на неділь
ник! Збір біля Будинку 

культури о 9-й годині з 
сокирами і пилками.

Йшли веселою, гомін
кою юрбою. Попереду 
бригадир Володимир Се
менович Нетес і секре
тар комсомольської ор
ганізації Андрій Чуприна. 
Коли молодь дійшла до 
лісосмуги, між третім і 
четвертим полем, бри
гадир сказав:

— Ось тут і станемо.
Запищали пилки, зацюкали 

сокири. Хлопці акуратно об
рубували віття на стовбурах 
дерев до висоти півтора мет
ра, Проріджували кущі. Ось 
вже чуби помокріли у шофе
рів Івана (’луцького і Петра 
Пильчнка, у слухачів курсів 
трактористів Миколи Під- 
горпого І Бориса Марущеи-

ТВОРЦІ
ЗЕЛЕНОГО 
КОРДОНУ
У ІНІЦІАТОРІВ
ПОЧИНУ ’

ка, у інструктора по спорту 
Миколи Годованця і восьми
класника Миколи Буханснка. 
Ллє вони працюють без спо
чинку. бо все небо обложене 
набряклими хмарами. ось- 
ось піде дощ. До речі, не 
бажаючи, щоб дівчата змок
ли від .можливого дощу, 
хлопці порадили їм провес
ти недільник інакше — на 
молочно-товарній фермі.

...А дощ все-таки в той 
день ПІШОВ --- десь о
другій годині дня. Але 
комсомольці встигли зро
бити багато. Обліковець 
Дмитро Стрюк відміряв 
понад 300 метрів добре 
упорядкованої лісосмуги.

Увечері молодь зібра
лася в Будинку культури. 
Лунали вальси, кружляли 
пари. То там, то тут було 
чути, як комсомольці ді
ляться враженнями про 
минулий день, обговорю, 
ють плани на майбутнє. 
Трохи згодом думки, ви
словлені того вечора, 
знайдуть своє відобра
ження в рішенні коміте
ту комсомолу: «Взяти 
під постійне шефство всі 
лісосмуги. Допомогти 
колгоспові у найближчі 
роки провести насад
ження 20 гектарів нових 
лісосмуг. Озеленити по
льові стани обох трак
торних бригад. На па
м’ять про 100-річчя з дня 
народження вождя поса
дити Ленінську алею».

ВІДБУВСЯ ПЛЕНУМ кіровоградського ОБКОМУ КОМСОМОЛУ

А. КРЯТЕНКО.
Ма.товисківськіщ район, 
Колгосп «Заповіт

З доповіддю на пленумі виступив пер
ший секретар обкому ЛКСМУ М. Д. Си
ротюк.

Відзначивши активізацію комсомоль
ських комітетів, первинних комсомоль
ських організацій в справі ідейно-полі- 
тиччого і трудового єиховання МОЛОДІ, 
викликану підготовкою юної зміни до 
100-лігнього ювілею В. І. Леніна, допові
дач акцентував свою увагу на дальшо
му вдосконаленні форм і методів духов
ного впливу, серед яких одне з головних 
місць посідає організоване творче про
ведення комсомольських зборів.

В обговоренні доповіді виступили пер
ший секретар Кіровоградського міськ- 

Ікому ЛКСМУ А. Ніцой, секретар комсо
мольської організації механоскладально, 
го цеху № 4 заводу «Червона зірка» 
Г. Борман, перший секретар Долинського 
райкому комсомолу В. Бурлаченко, ор
ганізатор позакласної роботи Бобри- 
нєцької СШ М. Побігуца, перший секре-

тар Олександрійського міськкому 
ЛКСМУ В. Мяснянкін, перший секретар 
Гайворонського райкому ЛКСМУ В. Ваи
сович, перший секретар Маловисківсько- 
го райкому ЛКСМУ А. Василенко, маши
ніст електровоза ст. Знам’янка М. Тимо
феев, перший секретар Компаннвського 
райкому ЛКСМУ А. Коротченко, редак
тор газети «Молодий комунар» В. Погріб
ний, перший секретар Устинівського рай
кому ЛКСМУ В. Корніець, помічник 
бригадира будівельного управління № 1 
м. Світловодська Тамара Хоменко, сек
ретар парторганізації колгоспу ім. Орд. 
жонікідзе Новгородківського району 
В. Коршенко.

У роботі пленуму взяв участь і висту
пив з промовою завідуючий відділом ор
ганізаційно-партійної роботи обкому КП 
України М. Т. Кондратенко.

Докладний звіт про пленум обкому 
ЛКСМУ читайте в наступному номері.

Докучаєисцка лігопаїоса Опикіївського лк-лііцтва. Фото В. КОВПАКА.

1.-
Одразу за майстернею починається 

тваринницьке містечко. Вишикувалися у 
ряди корівники, хизуючись ще зсзсім 
новенькими шиферними капелюхами. 
Йти доводиться обережно: стікають, пе
реплітаючись по схилах, струмки, а ас
фальтових доріжок на території містечка 
ще немає. Немає, але будуть, як буде 
шуміти фруктовий сад, який вирішили 
закласти тут комсомольці.

— Віро, здрастуй!
— Здрастуй, Миколо. Добре, що ти 

прийшов. Були на нашій фермі вчителі, 
бесіду провели, А потім запросили мене 
у школу, в піонерський загін, значить. 
Давай-но помізкуємо, що дітям казати...

Віра Безборода — групкомсорг на фермі. 
Разом з комсомолкою Зііюю Пилипенко вона 
доглядає групу молодняка. Дівчата змагаю
ться з досвідченими доглядачками — Ніною 
Василівною Середою і Лідією Ларіонівнои» 
Квашею. У старших — досвід, у молодших — 
запал. Не вгаю, мені дуже приємно, коли по
мічник бригадира Анатолій Іванович Воронен
ко, зустрічаючи мене, ніби між іншим, спові
щає:

— А ти інаєш. твої дівчата у минулу декаду 
знову добилися середньодобового приросту 
більшого, ніж у Середи і Кваші...

Я дістаю записника.
—З чого починати розмову в загоні? 

Там же по обставинах дивись, — раджу 
Вірі. — Але ці цифри треба неодмінно 
привести, нехай з дитинства господарську 
струнку виховують в собі. Записуй: в ми
нулому році був план продати м’яса дер
жаві 7700 центнерів, а продано 8070. А в 
ювілейному ленінському році вирішили 
колгоспники продати 10 тисяч центне
рів м’яса.

Віра на мни, відриває під папірця цчі, і я 
виразно бачу у них тінь заклопотаності.

— 1Ц<> іабаїаго? Не хвилюйся, економісти 
колгоспу добре підрахували псі можливості. 1 
зважили навіть на тс, що комсомольці ферми 
завжди перевиконують зобов'язання...

Серед передових тваринників—часто назива
ють Віру і Зіпу. Хороших успіхів добиваються 
на дорощуванні і у відгодівлі молодняка н ін
ші дівчаті — Паша Допгенко, Тамара Єфре- 
мсііко, ЛІда Коваленко. 10ля Середа, Галя Ро
маненко. На ця Білопуи. На честь 100-річчя 
з дня народження нашого пожди В. 1. Леніна 
вони взяли зобов’язання добитися середньодо
бового приросту живої ваги но 700 грамів на 
дорощуванні no soo — на підгодівлі.

—На цих фактах можна цілу доповідь 
зробиш, — усміхається Віра.

— Атож. Не забудь розповісти про на
вчання дівчат у вечірній школі. Тут тобі 
треба такі слова підшукати, Віро, щоб 
малеча зрозуміла: навіть якщо ти не в 
цосмос полетиш, а тваринником будеш,

°Дно відмінні знання потрібні.
** Та вже якось скажу.

Віра поправляє хустку, дивиться на го
динника.

— Ой, забалакалась я. До вечора! 
Ти ж будеш у клубі?

Киваю головою: неодмінно. Це ж бо 
/лоя основна робота. А секретарство — 
це вже громадське доручення.

2.—
У бригадира тракторної бригади № 1 

Василя Петровича Саганя чорні, врозліт, 
брови. А під цими могутніми кудлатими

)
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бровами ховаються розумій, веселі очі.
— Що? Гукону сівалку в полі залишив?! 

Ану. безгосподарнику, мерщій заводь трактора 
і — за сівалкою!

Ще здаля чую: відчитує когось бригадир. 
Але оте «безгосподарнику» звучить у нього жар
тівливо-погрозливо, незлобиво. Воно й зрозу
міло: хороший настрій у Василя Петровича. 
Всі трактори, весь причіпний інвентар у брига
ді повністю готові до виходу в ноле.

— Василю Петровичу, мені потрібна 
інформація про роботу молодих механі
заторів, — привітавшись, звертаюсь до 
бригадира.

— Знову комсомольські збори намі
чаєш?

— Еге ж. Треба підбивати підсумки 
змагання комсомольців на честь Ленін
ського ювілею.

Комсомольців у бригаді десяток. Ва
силь Петрович може докладно розповіс
ти про кого завгодно з них. Анатолій 
Жиженко працював у бригаді ще до вій
ська. Був трактористом. Зараз на 
«МТЗ-5» щоденно перевиконує норми. 
Леонід Сірченко — цей з флоту демо
білізувався. Водить «Т-40». Семен Попен- 
ко січку різав всю зиму для ферми, 

Анатолій Негода, Петро Жуков, Сергій 
Непокритий, Леонід Комаров, Михайло 
Русенко та інші хлопці—хто ремонтував 
техніку, хто возив добрива на поле, хто 
корми і маляс доставляв.

— Можеш собі помітити у блокнотику: 
наші комуністи Іван Білопуп, Опанас 
Кваша, Григорій Підлубний, Вадим Доб- 
ровольський, коротше кажучи, всі кому
ністи будуть попереду, а комсомольці, як 
завжди, поруч з ними. Якщо деколи й ви
передять старших, не гніватись, а раду
ватись будемоі..

Високі у механізаторів зобов'язання: 
виростити по 30 центнерів озимої пшени
ці з гектара, по 60 центнерів зерна ку
курудзи, по 280 — цукрових буряків, 24 
— гороху і 22 — соняшника. Зобов’язан
ня досить високі. Але подивишся збоку 
за тим, чим живе бригада, і розумієш: 
тільки майбутнім врожаєм і зайняті дум
ки бригадира, всіх механізаторів. Отож, 
високому, ювілейному врожаєві бути!

Прощаючись, запитую у Василя Петровича:'
— Що пишуть ваші сини? Скоро в гості при

будуть?
Бригадир щурить око:
— Мітиш на вечір зустрічі з воїнами за

просити? Влітку чекаю їх...

8.—
в цей мо-—А я тобі кажу, що зал 

мент повинен бути ледь освітлений. Уро
чистості більше, розумієш? Слова ніби 
з глибини часу лунатимуть.

— Переконав. Але й ти згодься: кра
ще в такий вечір програвати пластинки 
з улюбленими творами Леніна, ніж грати 
на духовому оркестрі полечки чи фок
строти...

Це, так би мовити, «фрагмент» лише з 
однієї суперечки — про те, як краще 
провести тематичний вечір «Ленін і тепер 
живіший всіх живих». А якщо говорити 
взагалі, то майже немає такого дня ко
ли б мій кабінет — кабінет директора 
колгоспного Будинку культури — не пе- 
2°їВаВСЯ У .наДвеЦ'Р’' У своєрідний 
штаб або дискусійний клуб. У мене час- 
ТАП3ГГТЮПТЬСЯ Члени ком’тетУ — бухгал- 
ер ССТ Людмила Степанова, шофер 

Олександр Юрчик, трактористи Анатолій 
Жижченко, Леонід Сірченко та інші. Не 
в порядку офіційної бесіди, а невимуше
но по-дружньому обговорюємо наші 
справи, щоб потім, зібравшись на засі
дання комітету, швидше дійти до спіль
ного рішення.

Тут же даю і значну кількість комсо

мольських до. 
ручень. Дору
чення такі: ор
ганізувати, на
приклад, Люд
милі Степано- 
вій рейд «КП»

ІО*СОМОЛЬСЬКИЙ 
■ОРІЄНТИР

по п е р е в ір_ ... _ 
ці безаварій
ної роботи шоферів, Анатолію Луцен- 
ку — реалізувати білети грошової лоте
реї. Аллі Щербині, телятниці, розповсю
дити художню літературу. Петру Бонда
ренку — організувати урочисті проводи 
в армію молодих хлопців... Доручень ба
гато — складних і простих. їх я фіксую у 
спеціальному зошиті, де, наче в дзерка
лі, відбивається, так би мовити, коефі
цієнт активності комсомольців.

Чого правду таїти, тягне хлопців і дівчат до 
нашого «комсомольського штабу» ще й тому, 
що у мене завжди під рукою баян. Кінчили 
справи, заграю я талця або пісню якусь, і за
горяються очі. Але ж одними танцями і пісня
ми молодь не задовольниш. Проводимо ми ве
чори розваги. Було якось, зібрали молодих ме
ханізаторів. Почали задавати питання, як лік
відувати ту чи іншу несправність у тракторі. 
За кращі відповіді вручили призи. І зразу ж 
провели другу вікторину. на знання україн
ських поетів. Механізатори і тут були на вн-

Наближається день Ленінського юві
лею. Ми вже підбили попередні підсум
ки змагання на честь цієї великої події. 
В лютому провели збори з порядком 
денним: «Комсомолець! З чим ти зустрі
чаєш 100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна.» Один за одним вставали моло
ді колгоспники і доповідали про свої 
успіхи, про плани на останній рік п’яти
річки. ! по тому, як схвальною посміш
кою іЄПЛІЛИ очі голови нашого колгоспу 
«Жовтень» Володимира Захаровича Та- 
Ьунця і секретаря парторганізації Петра 
Степановича Слісарчука, видно було, що 
керівники задоволені артільною мо
лоддю...

А вечір на тему «Ленін і тепер живі
ший всіх живих», про який я згадував, 
відбувся. Лунали улюблені твори Ілліча, 
а коли читали вірші Маяковського — в 
залі пригасло світло і в глибині сцени у 
промені прожектора всі побачили ба
рельєф вождя. В той вечір всі слова були 
про Ілліча, чия світла думка живе в на
ших надіях і справах.

Микола КВАШЕНКО, 
секретар комсомольської організа
ції колгоспу «Жовтень».

Човомнргородськпн район
село Тишківка.
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РЕЙДОВА БРИГАДА ВИЯВИЛА...

□ РАНКУ Ще відчувається холодний подих зими, а
□ ледь підніметься сонце, земля починає дихати. 
паегівка з давніх-давен вважалася провісником весни,

дЛЯ селянина першою її ознакою стала прозаїчна 
птиця — гРак- Разом 3 хліборобом виходить вона в 
попе і відчуває себе там господарем.

flepefl великим весняним наступом наша рейдова 
грішила перевірити, чи готові господарства району 
ПО весняно-польових робіт. Вибір прийшовся на КОЛ
ГОСП імені XX з їзду КПРС.

Те, то нас Щкавил0» було все навнду. Трактори на рейдо-
„с чекали, вийшли в поле, але ті, що залишились в трак

торних бригадах, були хоч зараз готові піти на зміну.
у тракторній оригаді № 2 колгоспу, де бригадиром оріе- 

і.'ОііосенЬ' Герой Соціалістичної Праці С. О. Гончарно, як 
пі\ лінійку вишикувались плуги, борони, сівалки, культива- 
Т°{(иніишій рік видався lie зовсім сприятливим для озимих 
w»By площу їх потрійно оуде пересівати. Тому ми поцікави
лись, чи має колгосп потрійну кількість насіння для цієї ме- 
... j , задоволенням пересвідчились: так, має. 933 центнери 
■.щеіію. т вівса, 410 — гороху, 337 — кукурудзи.

Всього нинішнього року хлібороби колгоспу імені XX з’їз
ді КДРС покладуть у землю більш як півтори тисячі центне- 

‘ всс воно — першого класу. Подбали вони і про 
доблРизоїд з зерном ляжуть в землю.

Весна — красуня примхлива. То завіє гарячим південним 
»ітром. вмить висушуючи поле, то засипле дощем, принесе
ним разом з не по-весняному чорними хмарами. В таких умо
вах треба бути готовим до всього, а головне, до правильного 
і оперативного використання людей і механізмів, щоб не за
губити жодної погожої днини, години, хвилини.

В колгоспі за кожною машиною закріплено механізаторів з 
розрахунком на двозмінну, а як треба буде, то й тризмінну 
рЬботу.

Відрадно тс. що. як перед справді великим наступом, перед, 
кожним механізатором поставлене своє бойове завдання За 
кожним з них закріплені площі .в колгоспі створено шість 
механізованих ланок. Кожна — по вирощуванню окремого ви
ду сільськогосподарських культур.

На своїх зборах механізатори виробили умови соціалістич
ного змагання, які передбачають матеріальне і моральне 
заохочення за ударну працю. Скажімо, за виконання денної 
корми ігри високій якості робіт механізатор додатково одер
жує за зміну три карбованці, при перевиконанні на 5 гекта
рів — 5 карбованців і т. д. Для переможців в соціалістично
му змаганні встановлені перехідні вимпели, коли ж перема
же бригада в цілому — над тракторним станом звивається 
на флагштоці червоне полотнище.

і все ж при такій, здавалося б, відмінній підготовці до вес- 
ияно-польових робіт, є тут і прикрі недоліки. Це добре. ІЦО 
агітатори Зоя Баднця, Ів.ін Гурин, Валентина Бсршадська. 
^діса Курнула, Анатолій Прасолов та інші усвідомили свої 
обов’язки і готові хоч зараз виступити з політіпформаціями 
тощо. І добре, що тракторний стан п бригаді № 2 — це ти
повий будинок.

Правління, на жаль, забуло про «дрібниці», від яких у цеп
ній .мірі залежить настрій, здоров’я і, зрештою, продуктив
ність праці механізаторів.

Маються на увазі побутові умови трактористів. Телевізори 
на тракторних станах — це добре, але мало стільців, щоб 
дивитися передачі сидячи

На тракторний стан бригади № 2 не завезені ліжка. Пояс
нення, що механізатори мешкають недалеко від тракторного 
tjauy, мабуть, не задовольняє самих механізаторів. Кухні на 
тракторних станах ще не обладнані, хоч сівба розпочалася.

Дехто, заусміхався, коли мова зайшла про спортмайданчик. 
Мовляв, після роботи хто захоче тягати штангу чи ганяти 
футбол? Думається, охочі знайдуться і у волейбол пограти, і 
Поснули (гвинтівки е, а тнр — балка), і пограти в шахи 
чи Z//.7Z7KH, і навіть попрацювати на квітниках.

А якщо навіть хтось і пе захоче всім цим займатись, то 
вже одне усвідомлення, що про тебе турбуються, піднесе на- 
сїрін.

Рейдова бригада: О. РОЖКОВАН — перший 
секретар райкому комсомолу, О. БАША — інст
руктор райкому КП України, А. ЗАКРЖЕВ- 
СЬКИЙ — секретар партійної організації кол
госпу ім. XX з’їзду КПРС, В. ШАРІЙ — спец
кор «Молодого комунара».

ШИТТЄВИЙ шлях—завжди 
трудовий шлях. Зав

дання правильного ви
бору життєвого шляху 
співпадає з завданнями 
правильного вибору про
фесії.

Проблема профорієн
тації активно розробля
ється як теоретично, так 
і практично. Про це свід
чать наради у Києві, Ле
нінграді, Новосибірську, 
на яких йшлося про шля- 
хи-дороги юнаків і дів- ; 
чат в загальноосвітній, | 
вищій школах та проф- | 
техучилищах.

В соціалістичному сус- 1 
пільстаі проблема про

форієнтації входить в за
гальну систему роботи 
по комуністичному вихо
ванню. Такий підхід до 
справи передбачає фор
мування у школярів про
фесійної спрямованості 
відповідно до потреб на
родного господарства. 
Профорієнтацію слід ро
зуміти як планомірний 
педагогічний процес, що 
здійснюється протягом 
навчання^ у школі, забез
печує створення умов 
для формування інтере
сів і здібностей учнів у 
відповідності з соціаль
ним запитом.

Профорієнтацію в шко
лі здійснює учитель-ви- 
хователь, на допомогу 
якому вийшло ряд тео
ретичних посібників. Це,

в першу чергу, 
м’ятка
ту» 
на робота в. школі». В 
Цих
матеріали про методи і 
методику вивчення учнів, 
про підбір довідникової 
літератури, про групи 
професій , і спеціальнос-

«Па- 
профконсультан- 

та «Профорієнтацій-

збірниках є цікаві

зошитів, виробів, твор
чих робіт і т. п.), систе
матично випускається 
стіннівка «Майбутнє кли
че тебе». Велику увагу 
цій проблемі приділяє 
завуч О. 1. Версаль.

В середній школі № 6. 
кілька років тому тут бу
ло ------------ ..... X

КЛИЧЕ
МАЙБУТНЄ
Молодому 
вихователеві 
про профорієнтацію

перелік кі- 
діафільмів, 

питання про 
і форми роботи 

керівника по

тей, подано 
нофільмів і 
розроблено 
види і 
класного 
профорієнтації тощо.

Деякі з цих серйоз
них питань знайшли роз
робку в середніх шко
лах № 5 та № 6 м. Кіро
вограда. Так, в школі 
№ 5 систематично про
водиться індивідуальна 
робота з учнями і бать
ками, "використовуються 
найрізноманітніші методи 
вивчення учнів (зокрема, 
продуктів творчості —

складено трирічний 
перспективи и й 
план профорі

єнтації учнів. Ви
ходячи з нього, 
педагог і ч ний 
колектив роз
робляє поетап
ні плани: 
річні, 
тальні 
Крім 
в кінці берез
ня кожного 
року п р о- 

водиться, анкетування в 
усіх класах. Це дає мож
ливість зібрати матеріал 
про обізнаність з профе
сіями та інтереси учнів. 
Одночасно проводяться 

бесіди з 
збйра- 
бібліо-

що- 
щоквар- 

і т. д. 
цього,

індивідуальні 
батьками, дітьми, 
ються відомості у 
текаря (хто що читає?), 
керівників гуртків
На кожного школяра за
водиться особова картка 
(динаміка 
інтересів, 
виконання 
доручень,

і Т. д.

та активність 
дані лікаря, 
громадських 

читання худож-

ньоі літератури). Маючи 
такі дані, неважко розпо
ділити юнаків і дівчат по 
певних групах.

В СШ № 6 створено 
також постійнодіючий сй- 
мінар по проблемі про
форієнтації. В певні го
дини вихователі завжди 
можуть послухати лекції, 
бесіди по таких питан
нях, як: «Класики марк- 
сизму-ленінізму та видат
ні педагоги —~ 
професії», 
особливості дітей шкіль
ного віку», «Вивчення ін
дивідуальних особливос
тей учнів», «Профорієн
тація та психологія про
фесій» тощо.

Досвід роботи шкіл 
переконує, що цій робо
ті треба вчити молодого 
вчителя-вихователя. Тому 
необхідно питання про
форієнтації включити я 
плани перепідготовки 
вчителів на обласних кур
сах в лекторії для моло
ді та учнів, в плани робо.» 
ти народних університет 
тів для батьків та вчите* 
лів, практикувати факуль
тативи для школярів та 
студентів педвузів на те} 
му: «Основи профорієн
тації в школі».

В. АНТОНЕІІКО, 
старший викладач ка
федри педагогіки 
психології Кіровогр- 
сі.кого педінститут}

про вибір 
«Психологічні

А'*-

1/ОЛИ справа торкається долі людини, 
байдужих пе залишається. Одні за

суджують її вчинок, інші виправдову
ють, треті співчувають. У випадку з Ана
толієм Федоровпм трапилось саме так. 
Читаєш листа, що його надіслали одно
курсники Анатолія і створюються вра
ження, ніби покарали невинного, а як
що і була вина, то покарання надто 
суворе. Ось він цей лист, відредагова- 
оапнй і скорочений.

«Коли людина спіткнулася, — 
пишуть третьокурсники з Кірово
градського медучилища, — що з 
нею робити? Покарати, щоб виз
нала провину, чи виштовхнути з 
колективу? З Анатолієм Федора- 

ми провчилися три роки, 
знаємо його, як непоганого това
риша, члена волейбольної коман
ди училища, члена академічного 
штабу Гадаємо, наше завдання, як 
комсомольців, так і викладачів, 
полягає в тому, щоб не допусти
ти повторення помилки, а його 
виключили з училища. Ми всі, хто 
знає Анатолія, просимо розібрати
ся в цьому і допомогти юнакові. 
Адже в нього, крім всього, вдо
ма ще стара мати і батько — 
інвалід».

Під листом підписи, і як па доказ 
авторства, наступного дня в редакції 
з’явилися ці юнаки і дівчата, схвильо
вано повторювали те. що виклали в лис
ті. Мета їх прохання — хоч і покарати, 
але залишити товариша в колективі.

Ми відразу ж пояснюємо, що редак
ція не має права відмінити рішення пе
дагогічної ради. .

Ось коротенька історія Анатолія, ФС- 
дорова. В сім’ї син залишився «мізин
чиком». на якого особливу надію по
кладали старі батьнв. Можливо, закін
чував би і середню школу, але хотілося 
швидше здобути спеціальність, щои і 
батькам допомогти.

Все йшло гаразд до одного випадку.
- Навіщо це було тобі? — запитую. 

— Товариш любив їх класти на язик. 
Пояснення настільки ж наївне, на- 

і достовірне. Анатолій зірвав у 
чужому дворі троянду для товариша, 
про що стало відомо в училищі і за 
Що йому знизили поведінку до ЧОТИ
РЬОХ.

Може скластися враження,_ що автор 
виправдовує вчинок юнака його моло
дістю. Зовсім пі.

Давно відомо, що все має свій поча
ток, скоєння злочину — теж. Вчинок 
цей мусив бути засуджений і в групі. І 
па засіданні педагогічної ради. Але 
треба погодитись і з тим, що між кра
діжками є різниця.

— Ми ніколи пе ховаємо гроші, — 
пояснюють хлопці, що живуть В ОДНІЙ 
кімнаті з Федоровпм. — У нас ніколи 
не траплялось чогось подібного.

В училищі говорять, що група захи
щає... злодія і п’яницю.

КВІТИ
З ЧУЖОГО
САДУабо покарання для прикладу

П’яниця... Ми дійшли до найголовні
шого моменту, саме до того, коли в до
лі Федорова стався наіікрутіший пово
рот і не в кращий бік.

«Потім, десь через рік (маєть
ся на увазі випадок з трояндами. 
В. Д.), зустрівшись з двома то
варишами з нашого училища і ще 
з одним з міста, вони взяли пляш
ку горілки, зайшли в магазин 
«Кулінарія», що в центрі міста, 
щоб розпити її. Хлопців забрали 
в міліцію, тому що в цьому ма
газині не дозволяється пити 
спиртне».

Цс — рядки з того ж таки листа, які 
звучать досить дивно. В цьому магази
ні не дозволяється, а якби цс трапи
лось в іншому? Група, йдучи на захист 
свого товариша, інколи згодна закрити 
очі навіть на те, що повинно бути 
різко і категорично засуджене.

— Федоров не п’є, — пояснювали від
відувачі. , ,

Можливо, І так. До речі, це під
тверджували 1 чергова по гуртожитку

Л. О. Величко і комендант гуртожит
ку В. Я. Руденко.

Але ж, як вірно сказала директор 
училища Л. Л .Лементарьова, мова йде 
про вісімнадцятирічну людину, в якої 
поки що немає можливості витрачати 
гроші на щось інше, крім необхідного.

Якщо, навіть, це І перша чарка, то 
мимо випадку ніяк не могли пройти пі 
група, ні педагогічний колектив учи
лища. Цс було дуже вірно, що педра
да заслухала Федорова разом з това
ришами і винесла суворе рішення. Ад
же в зовсім недалекому майбутньому 
йому, Федорову, доведеться мати спра
ву із здоров’ям людини, а. можливо, і 
з її життям.

До речі, про першу чарку. Якось у 
бесіді з хлопцями, у аналогічному ви
падку, поставили запитання:

— А що б ви робили, якби не випили?
— Пішли б у кіно.
— То чому ж не пішли?
— Випили і не встигли. ,
Не встигли... А. можливо, і встигати 

вже не треба було.
Та повернемося до «справи» Федоро

ва. Ми вже говорили, що дуже вірно 
зробила педрада, винісши у випадку з 
ним суворе рішення. Залишилось лише 
розібратись. які висновки зробили в 
училищі . Справа в тому, іцо випадок 
такий тут не поодинокий. Треба було 
вдатись до рішучих заходів. «Об’єкт» 
знайшовся. Двічі побував у міліції — 
що ще треба? Не порадившись з комі
тетом комсомолу, адміністрація вирішує 
заслухати юнака на педраді і виносить 
рішення про виключення його з учили
ща. Але ж Федоров залишається комсо
мольцем, якого перш за все мав послу
хати комітет.

— Треба було виключати Федорова?
На це запитання керівник групи О. Д. 

Німчинова відповіла, що покарати, зви
чайно. треба, але учень він непоганий. 
Як про хорошого учня говорила про 
нього і завідуюча учбовою частішою 
Є. А. Посторонка. Разом з директором 
училища Л. Л. Лементарьовою та заві
дуючим фельдшерським відділенням 
М. Ф. Дукою ми гортаємо групові жур
нали. Оцінки теж говорять на користь 
Федорова.

— Він має пропуски, — як аргумент 
па користь рішення педради привів 
М. Ф. Дука.

Вірно, має і піп, мають їх не менше 
І деякі інші учні, що говорить зовсім 
не на користь всього училища.

Але покарано одного Федорова і, як 
говорять факти, покарано для прикладу. 
З таким фактом починати своє життя 
досить нелегко. Отже, не відомо, чи 
дало це покарання бажаний ефект.

В. ДІМІН.

с^бвини.
СВЯТО МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

У Кіровоградському раііоиі стали доброю традицією про
водити День молодого вчителя. Під час цього свята молоді 
педагоги підбивають підсумки своєї роботи з підростаючим 
поколінням, при допомозі досвідчених вчителів вдоскона
люють педагогічну майстерність, накреслюють плани на 
майбутнє.

Цього разу свято розпочалося з відвідування музею-запо- 
відника хутора «Надія». Андрій Юрійович Тобілевпч та 
екскурсовод Р. Турбай докладно розповіли учасникам зльоту 
молодих вчителів про творчість видатного драматурга Кар- 
пенка-Карого, про корифеїв українського театру.

Після цього молоді викладачі зустрілися з учнями Укра
їнської середньої школи, які зібралися на теоретичну кон
ференцію «Ленінським заповітам вірні».

Як завжди, наприкінці свята старше покоління вчителів 
вручило молодим освітянам «Естафету 
стерпості». 
Григорович

______ . педагогічної май- 
Цс зробив заслужений вчитель УРСР Сергій 
Максютін.

А. ОЛІЗАРЕІІКО.

НОВА ЛЕНІНСЬК/Х КІМНАТА
Бобринсцько.му сільськогосподарському техніку-

навчап-
Світлапі

відкрита в
мі.

Право перерізати стрічку було надано відмінніші 
ия учениці третього курсу агрономічного відділу 
Ссмченковій.

Серед експонатів, які привертають увагу відвідувачів, —
матеріали, що надіслані кімнаті працівниками музеїв міст 
Ульяновська, Ленінграда, Москви. Києва Тампсре, роботи 
учнів технікуму.

А. СТЕЛЬМАХ, 
комсомольської організації Бобри- 
сільськогосподарського технікуму

секретар 
нецького

ЗУСТРІЧ НАД МОРЕМ

місті енергетиків—Світловодську відбуласьНещодавно в місті енергетиків—Світловодську відбучасі 
зустріч місцевих літераторів-початківців з письменниками в’ 
Полтавщини Павлом Рудсиком та Григорієм Терсіцснком

П. Руденко - автор поетичних збірок «Світанок» та «я 
люблю». Творчий доробок Г. Терещеика складається , ‘«і«, , 
кох книг прозових творів, серед яких повісті «Втрачені 
слава», «Вибух», збірка оповідань «Однокласниця» та інші

На вечорі були присутні школярі старших класів, студсп- 
ти, робітники, службовці. Гості розповіли про спої тпопчі 
шляхи, про подальші плани, прочитали кілька своїх тво
рів. З читанням власних творів виступили і місцеві лігеїп- торн-початківці 10. Френкель, Л. Дейнега та Інш"

В. СОКУРЕНКО, 
працівник газети «Наддніпрянська правда».
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НА СТАРТІ
моги, а здебільшого

ВОНИ, СУПЕРНИКИ?

сказати 
(Брест), 
а також

останні ро- 
19бу р., не 
час веснп-

ЖИТОМИР. Колектив, 
проте 

місці, і 
омолодив

сезону иовер- 
Спрнкуг. йня- 

«Зірку» Віктор 
Ло-

нічиї. Головне,

про клуби Білорусії 
«Німан» (Гродно), 

про «Балтику». Во
ту обставину, .

мати справу з Сільці

«Спартак» (Івано- 
(Горлівка). «Снар-

свиїх сил. 
нашим np4*-«jL.. 
футбол, бо-

Леонід НАРОДОВ И И

Леніну вклоняємось пошанио, 
Величаем генієм століть...
Він же собі просто не ошатно, 
На землі натрудженій стоїть.
Бачу постать мужню, величаву, 
Що не звикла гнутись від негод... 
В)н підставив плечі не під славу — 
Він підставив плечі під народ.

Буе Птолемей ) прихильний до 
неук,

Про їх служіння трону 
марив мрію, 

і щоб прибрати їх до власних рук, 
Еекпіда запросив с Олександрію. 
«Начала геометрії» почав 
З Евклідовою поміччю вивчати, 
Та так і не здолавши тих начал, 
Він заходивсь на вченого кричати: 
«Евклід, ти б легший шлях мені 

відкрив, 
бачиш: я сконаю в муці», 
йому учений відповів: 
шляху царського в науці».

Хіба не
На це
«Немає
І фараон відмовивсь від занять, 
Зневажив аксіоми й постулати... 
Була у нього сила...

та знання
Знання не силою доводиться 

долати.
*) ЇІтиЛсмей — один з полководців Олек

сандра Македонського, який по смерті 
осгаїиіього правив Єгиптом.

♦ * *
Не відразу в житті збувається 
Все, що мріється, все, що 

мариться.
Випадковості насуваються —
І над серцем неждано хмариться, 
і здається: все краще втрачено, 
Нам уже й співчуття засвідчать, 
Ми не стримаємось і заплачено... 
Тільки, власне, навіщо відчай?! 
Випадкові слова забудуться, 
Випадкова печаль притишиться, 
Випадкові чуття заблудяться, 
Але справжня любов 

залишиться.

ВЯЧЕСЛАВА
ШАЛЕВИЧА

Постійна «прописка» Вячеслава Шалевича 
групі Московського академічною театру імені 
Вахтангова, те протягом багатьох років він 
грає провідні ролі в сучасному репертуарі.. 
Але и мистецтві кінематографа вій має теж 
свою «прописку».

Про це яскраво говорять образи, спорені в 
ніно В Шалевичем —Шабріна у фільмі «Капі
танська дочка», молодий будівельник Рад) 
(«За міською межею»), льотчнк-випробовувач 
Байкалов («Бар’єр невідомості»), бакенщик 
Сгчьііі. чоловік В юрки із фільму «Три тополі 
на Плющисі» тощо.

Чимало кіноролей Вячеслава Шалевича за- 
воючали широку популярність серед глядачів. 
Зараз він завершує, роботу над образом ком
дива Кутасова у фільмі режисера В. Ордин
ського «Красна площа» (сценарій Ю. Дон
ською та В. Фрнда). Вельми нелегко відтвори
ти кінообраз типового військового спеціаліста 
царської армії, якою спонукала служити на
родній робітннчо-ссляксьНй 
вість, а велика правда ідеї 
пенно виголошена з Красної 
ним.

армії не прнмусо- 
соціалізму. натх- 
п.іощі В. І. Лені-

Е
l. ГІНЗБУРГ.

На фото: В. Шалевнч у фільмі -Красна 
площа. Фото П. АРТЕМ’бВОТ.

Поемою мірою використали час, коли пе
ребували в Ялті, де разом з іншими коман
дами першої і другої групи класу «А» готу
валися до роэйграшу весняною призу 
«Кримський пролісок», заснованого федераці
єю футбола України. Працювали з великим 
навантаженням, Провели кілька товариських 
матчів. Ми не ставили перед собою мету обо- 
’я змово втрати кожний з них. Були і пере-

АкатоліА Кравченко та Олександр Єрмаков. 
Па своїх місцях виступатимуть Андрій 

Товт, Володимир Дери бій, Юрій Касьонкін, 
Віктор Ступай,

Через тиждень почнеться чемтионат для 
»омавд першої і другої групи классу «А». 
У Кіровограді офіційне відкриття фугбольно- 
с сезону відбудеться завтра. В цей день 
іірка» проведе на своєму полі перший матч 

па Кубок країни. Вона прийматиме футбо
лістів криворізької о «Кривбасу».

Завтра на кіровоградський стадіон знову 
рине бурхливий людський потік, знову залу
нає бадьорий блантерізськин марш, викли
каючи на першу гру господарів поля та їх 
супервнків. Чим порадує нині своїх прн- 
•-тільників «Зірка», як вона -зустрічає новий 
сезон і як намічає провести його? На ці та 
ряд інших запитань редакція попросила від
повісти тренера кіровоградських футболістів 
Геннадія Васильовича Рудннського.

Ось іцо він розповів:
— Новому футбольному сезону перелупала 

велика підготовча робота. З перших чисел 
січня почали тренуватися в нашому спортив
ному залі. Заняття проводили шість раз на 
тиждень. Головин«! завданням було — удо
сконалення техніки володіння м'ячем, фізичне 
загартування гравців. Для цієї мети певний 
час відводили на виконання гімнастичних 
вправ з елементами акробатики, займалися 
легкою і важкою атлетикою.

___ , _ __________ ........ ___  До 
чого ми прагнули — цс виявити иа що здіб
ний кожний гравець, па якому місії! пін се
бе найкраще почуває, остаточно визначити 
основний і дублюючий склади.

Перед початком розиграшу призу «Крим
ський пролісок» ми вже мали певне уявлен
ня щодо цього. Виступили, як" відомо, непо
гано, привезли додому цей приз.

Склад «Зірки» не зазнав великих змін. 
Остаточно вндужап після минулорічної трав
ми воротар Леонід Колтун. Лишається в 
строю також і його колега Іван Барамба.

Добре прижилися в команді демобілізо
ваний з армії Геннадій Гусєв, Олександр 
Єрьомін, який до цього був у складі мос
ковського «Локомотива». Обидва вони гра
ють у лінії захисту як і торік, очолюють

11/1)1, •> V« 4 М/4, Є» •*» >1 р '
Віктор Сучкои, Борис Петров, 
Віктор Квасов. Іван Аніщенко.

Після закінчення минулою 
нупся п свою команду Юхим 
вив бажання виступати за _ . 
Гіригорко, який торік гран у калузькому 
комотині».

Щоб витримати напруження футбольного 
марафону, який триватиме сім місяців, і до
сягти бажаних результатів, треба дбати про 
резерв. У нас дещо зроблено в цьому на
прямі. Вже зараз и основному складі грати
муть молоді футболісти Олександр Смичен- 
ко, Юрій Лівшнць, Георгій СамоЙлов та ін
ші, які п минулому році успішно виступали 
в дублюючому складі. Вони добре зареко
мендували себе і в ряді матчів, проведених 
у Криму. г І

Дехто схильний вважати, що нинішній 
склад команд, з якими «Зірці» доведеться 
зустрічатися, слабкіший за минулорічний. 
Справді, чотири сильніших команди перей
шли у вищу лігу, але замість них у нашу 
зону включено такі досвідчені колективи, як 
калінінградську «Балтику», брестський «Спар,- 
так», гомельський «Гомсільмаш». Та й до 
новачків другої і руни класу «Л» — спарта- 
ківців Івано-Франківська і Сум теж не слід 
ставитися зневажливо.

Одне слово, не можна ділити своїх супер
ників на сильних і слабих. Гратимемо д- 
кожною командою в повну міру своїх сил.

У новому сезоні покажемо 
хпльннкам технічний, красивий 
ритимемося за перехід у вищу лігу.

На фото: футболісти «Зірки» та їх наставі 
ІІИКИ.

Багато написано про нову систему прове
дення чемпіонату СРСР у класах «А» і «Б». 
На перший погляд на «Зірку» чекають знач
но менші випробуваний, аніж торік. Чотири 
провідні колективи зони («Дніпро», СКА(К.). 
«Металіст». «Карпати») грають нині класом 
вище. їх місця зайняли три білоруських клу
би і «Балтика» (Калініні рад), команди, які 
вже неодноразово виступали серед україн
ських майстрів і у класі «Б», і у класі «А» 
(«Балтика»), де завжди поступались май
стерністю нашим землякам. Переможець зо
нального турніру без перехідних ігор перехо
дить на 1971 р. до першої групи класу «А» 
(проте, до першої, а не до вищої, як було 
досі!), а вже неодноразово відзначалось, що 
у фінальних турнірах не завжди перемагає 
колектив, дійсно вишин у класі. Здавалось, 
все простіше. «Зірка» може розраховувати 
па перше місце в зоні (адже. «Автомобіліст» 
торік лише іа кращою різницею м’ячів випе
редив наших земляків). Але, час забути се
зон 1969 р. і розглянути склад і зони, другої 
групи класу «А».

Тут зібрались дуже серйозні суперники.
«АВТОМОБІЛІСТ», 

який лише втретє стартує в класі «А», 
н минулі сезони Оуе иа четвертому 
нині, зберіиип кістяк, значно 
склад.

«МЕІАЛУРГ», ЗАПОРІЖЖЯ. В 
кіі грав неблискуче, і у 1968, і у 
витримував у Другому колі. Під 
них ігор 1970 р. спеціалісти відзначили щось 
нове у діях цієї команди —- ветерана другої 
групи класу «А» (грає тут з першого сезону 
1963 р.). Ще б пак! «Металург» вступає до 
нового сезону без 10 гравців торішнього скла
ду (тут і порушники режиму, і ветерани, і 
іранці, що втратили кращі якості, і гравці, 
шо перейшли до команд більш високого кла- 

мододь, з’явилась у команді по-

чала діяти на більш иисоких швидкостях, 
завзятіше!

«ТАВРіЯ». СІМФЕРОПОЛЬ. 60 м'ячів про
вели форварди кримчан торік, а захисники 
пропустила 49. звідси — тільхиб місце. Саме 
лінію захисту і посилив новин керівник 
команди заслужений майстер спорту В. Бу- 
букін і хто зиа може «Таврів» і піднесе 
сюрприз у цьому чемпіонаті.

«БУКОВИНА». ЧЕРНІВЦІ. Дуже вдало 
дебютувала торік у класі «А», звернула ува
гу на себе приємною технічною грою і лише 
недостатня фізична підготовка завадила їй 
посісти місце вище дев’ятого. • У 1970 році
команда «помолодшала».

«БУДІВЕЛЬНИК». ПОЛТАВА. За два роки 
перебування у класі «А» встиг завоювати 
досить солідне становище — 5 і 10 місця. 
Нині п колективі багато новачків, а шестеро 
ветеранів закінчили виступи.

«ЛОКОМОТИВ», ХЕРСОН. У l-.it>') р. йому 
не пощастило, у розпал боротьби до москов
ського «Локомотиву» було переведено воро
таря Мілсса і півзахисника Деркача. Заміна 
виявилась неповноцінною 1 команда не змог
ла закріпити угпіх першого кола. Нині у 
«Локомотиві» є досвідчений голкіпер Т. Си- 
дипськкй, внріиіуіотьси інші проблеми.

«СУДНОБУДІВНИК». МИКОЛАЇВ. 12 міс
це-торік. Багато спеціалістів вважають це 
випадком. Дійсно, команда витратила баїл'.о 
сил у кубкових матчах (згадайте фантастич
ну перемогу над «Торпедо» у чверті фіналу 
на стадіоні в Лужниках), а поразка у півфі
налі під «Карпат» дещо надломила сили. У 
1970 році миколаївську команду очолює за
служений майстер спорту, заслужений тренер 
СРСР О. Ошейков, досвідчений спеціаліст.
СКА, ЛЬВІВ І СКА. ОДЕСА. Поки що не 

команди — загааки. "Адже в їх складах за-

лишилось по 4—6 гравців 
створюються нові команди. А це — процес 
дуже складний. Хоч і поповнення непогане, 
але це ще не все. У одеситів, до речі, новий 
старший тренер — майстер спорту €. Мас- 
.іовськнй, колишній захисник СКА.

«АВАНГАРД», ТЕРНОПІЛЬ, «ДЕСНА», 
ЧЕРНІГІВ, «ШАХТАР», КАДІЇВКА. Цс го
рішні дебютанти, які вирішили івоь локаль
не завдання — закріпились у клаці «^»,. Про
ге. очевидно, місця, що поки .після (відпо
відно — 14, 18,' 19), не дуже задойоЛьннлп 
їх. Тернопільчан тренує нині заслужений 
майстер спорту В. Щегольков, який ще торік 

' грав за них. До «Десни» прийшло солідне 
поповнення (заслужений • майстер спорту 
А. Біба, воротар В. Турпак з «Карпат», 
центрфорвард С. Паховськнй і,дубля мос
ковського «Динамо»). Ще наприкінці мину
лого сезону очолив «Десну» майстчіі .-спорту 
О. Базилевич. І «Шахтар» зміпрп тренерів.

«КРИВБАС» і «АЗОВЕЦЬ». що протягом 
двох сезонів балансують па грані переходу 
до класу.«Б», ніші деиіо оновили спої скла
ди. «Кривбас» очолив заслужений тренер 
УРСР майстер спорту А. Зуорнцькнй, «Азо- 
вець» — майстер спорту В. Салькон.

Дебютанти класу «А» 
Фраиківсь'к), «Шахгар» 
так» (Суми). Ці команди також не слід вва
жати подарунком. Вони мають великим до
свід. змагань у класі «Б».

Що можна
— «Спартак» 
«Гомсільмаш», 
ни, напевне, врахували 
1970 році їм доведеться 
класними командами і готувались луже сер
йозно.

4 копиті 
території об- 

і міста Кі
ровограда буде 
мінлива snap 
itit-іь в південних 
районах в другій 
іюлоацні дня ко
роткочасний ДоШ. 
и місті Кіровогра
ді можливо ко
роткочасний Дош. 
Вітер південний, 
I! О М І р И Н >1. ДО 
сильного. Тем- 
серії };>.< повітря 
ІЗ — 15. в місті 
Кірової раді 14 — 
?6 гр. тепла.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. > КВІТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 12.00 — Для 
школярів. «Клуб юних олім
пійців*. (Вороіииловгрвд). 13.00
— «Світ славить Ілліча». Лі
тературна передача. (К). 13.30
— «Золоте кільце». (М). 14.00
— «Сільська година». 
15.01) «Дударик». (К). 15.30

Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (М). 16.00 — «Рес
публіка напередодні 100-річчя 
з дня народження В. І. Лені
на». Виступ першого секрета
ря ЦК КІТ Білорусії, кандида
та в члени Політбюро ЦК 
КПРС товариша Машерова 
П. М. (М). 16.15 — «Білору
сія — сьогодні і завгра». Па
норама повни. (М). 16.45 — Ху- 
дожіТГ' колективи республіки. 
Державний народний оркесір 
БРСР. (М). 16.50 — «Люди не-

(М).

ликої долі», 
•гість». <М). 
колективи 1 
жавна академічна хорова 
пела БРСР..........
дії великої 
безсмертя». 
ментальною
18.00 — Новини. (М). 18.05 — 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіномандрівннкіп». «Знайом
тесь Білорусія». (М). 19-05 — 
Художні колективи республі
ки. Державшій ансамблі, тан
цю БРСР. (М). 19.46 — Музич
на програма 
(Мінськ). 21.00 
програма «Сім .
21.45 — Художній фільм «Мо
сква, Генуя». (М). 23.20 —
Щоденник шахової о матчу. 
Збірна СРСР — збірна світу.
(М). 23.40 — Новини. (М).

. «Боротьба і твцр-
17.15 — Художні 

республіки. Дер-
_......._ ка-
(М). 17.20 — «ЛЮ- 
долі». «Листи и

Прем’єра доку- 
телефільйу. (М).

«О к т а в а». 
Міжнародна 

днів». (М).
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• МОЛОДОЇ! КОММУНАР» — орган Кировоградского 
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м, Кіровоград, вуп. Луначарського, 36 
«е^ефоии: відповідального секретаря — 2- 

-діду військово-патріотичного виховання і спор- 
/у ~ 2-45-35, решти відділів - 2-45-36.

Др)карпя ім Г. М. Димитрова, обласіюго управління 
яо пресі, м Кіровоград, вул. Грінки, 2.

ПОНЕД1ЛОК, 6 КВІТНЯ.
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — | ,
Телсвісті. (К). 11.10 — «Іннсса | І
Арманд». (К). 11.45 — «Свято ]
науки». (М). п~ "—.......................
(М). 
на». 
16.00 
«Контакти». Спільна передача 
радянського телебачення і те
лебачення НДР. 17.00 — «Свя
то корабелів». (Миколаїв). 17.20 
-- «Від понеділка до неділі». 
(К). 17.10 — Телевісті. Спецви
пуск. (К). 18.00 — Запрошення 
до фільму. (Кіровоград). 19.00
— Програма «Час». (М). 19.30
— Урочисте закриття Днів 
культури Угорської Народної 
Республіки в СРСР. (М). 22.00
— «Сім’я Ульяиових». Худож
ній фільм. (К). 23.20 - Те.їе- 
ністі. (К).

ВІВТОРОК. 7 КВІТНЯ. ПЕР. 
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М). 10.15 — «Слухай
нас. Батьківщино». (К). 11.00— 
Телсвісті. (К). 11.10 — Точс-
фільм «Руку. степ». (К). 11.35
— Шкільний екран. Фізика
для учнів 9 класів. «Зрідження 
газів -.а застосування їх у гех- 
ніпі». (К). 12.05 — Художній
фільм «Сім’я Ульяиових». (К). 
13.35 — Фільм-концерт «Земля 
співає». (К). 16.05 -- Для шко

12.30' -І«ТаехіничаВ'гіІ-
Художній фільм. (К).

В ефірі «МОЛОДІСТЬ». ~-шг—г—'дммнпМ| 'S

лярів «Відповіді на питання 
1 туру олімпіади з хімії». (К). 
17.05 — Новини. (М). 17.15 — 
Здоров’я. (М). 17.45 — Теле-
вісті. (К). 18.03 — Для дітей, 
«Дітям про звірят». (Ленін
град). 18.30 — «Трудящі Кір^і- 
поградщннн «- ювілею Ілліча#. 
(Кіровоград). - (8.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 -є- 
«Адьютант його величності», 
Прем’єра телевізійного багато
серійного художньою фільму. 
І серія. (ЛІ). 20.30 — Програма 
«Час». (М). 21.15 — «Подви
гу — чверть віку». «І розові 
роки». (К). 21.45 — «Аудито
рія». Молодіжна програма, 
(Львів). 22.40 - «Старт-70». 
Тележурнал. 23.00 — Телевісті, 
(К). 23.15 — Чемпіонат з на
стільного тсніса. (М). 73^3 
Новини. (А)),

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.30 
Ленінський університет міль
йонів». (М).

ЄК 02208.
Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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