
Назустріч з’їздові
Виконання зобов’язання, взятого на 

честь XXIV з'їзду КПРС і XXIV з'їзду 
КП України, завершили шахтарі До
нецької області. На-гора з початку 
року видано півтора мільйона тонн 
вугілля понад план. Таким чином, до
сягнуто найвищого рівня виробництва 
за всю історію розвитку галузі. 11 (п- 
дня донецькі гірники видобувають на 
10 тисяч тонн палива більше, ніж рік 
тому, хоч нові потужності в дію не 
вводились.
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НДГОРОДА НА АРТІЛЬНОМУ ПРАПОРІ
5 березня перший заступ

ник Голови Президії Вер
ховної Ради Української 
PCP Степан Омелянович 
Стеценко за дорученням 
Президії Верховної Ради 
СРСР вручив колгоспникам 
артілі імені Карла Маркса 
Маловисківського району 
найвищу урядову нагороду 
— орден Леніна.

Та мить спалахом хвилю
вання і радості відбилася на 

[ обличчях сотень колгоспни- 
; ків. Мить, коли С. О. Сте- 
; ценко приколов до прапо- 
• ра колгоспу орден, в най- 
( вищому звучанні збудила 
І свідомість особистого внес

ку задля спільної перемоги. 
В такому ж єдиному пори
ві, як в бурі оплесків, прой
шли вони, хлібороби, п’ять 
років восьмої п'ятирічки, 
кожен крок був твердим, 
рішучим і тільки вперед.

З трибуни урочистих збо
рів, складаючи дяку партії, 
урядові, за високу відзнаку 
хліборобської праці, ще 
раз підсумували великі здо
бутки промовці — голова 
колгоспу Василь Захарович 
Мамуня, пенсіонер Сергій 
Тихонович Проценко, брига
дир комплексної бригади 
Федір Степанович Зазим- 
ко, головний зоотехнік кол
госпу Микола Іванович По
рох. секретар комсомоль

В БУДІВНИЦТВІ НА 36—40 ПРОЦЕНТІВ“
(Із проекту «Директиви XXIV з'їзду 
КПРС по п’ятирічному плану роз
витку народного господарства СРСР 
на 1971

І
' /ОСОБЛИВЕ почуття охоплює 

щоразу, коли проходиш 
повз будинок, який ти зводив. 
Назва йому — почуття госпо
даря, будівничого майбутнього 
країни. А сьогодні, коли наша 
партія проект Директив по но
вій п’ятирічці винесла на ши
роке обговорення, це горде 
почуття — всенародне. І як 
дбайливі господарі, ми в ці дні 
ще раз переглядаємо арсенал 
наших можливостей і резер
вів, щоб потім у поході збе
регти кожну хвилину.

Будівельникам, можливо, 
краще, ніж іншим, видно, як 
багато роблять для народу, 
для його достатку наша партія 
і наш уряд. Адже будинки, 
школи, палаци культури вони 
зводять своїми руками, зводять 
для людей. Лише наше буді
вельне управління здало в ек
сплуатацію за минуле п’ятиріч
чя 57152 квадратних метри 

, житла. Це сотні щасливих сі- 
мей-новоселів. Хороші пода
рунки одержала і дітвора: 
школу на 536 місць, дитсадок 
на 280 місць. В Кіровограді бу
ло збудовано 2 побуткомбіна- 
ти, 2 зерносховища, нові цехи 
заводів «Червоний Жовтень», 
«Укрсільгосптехніка», «Мета
ліст», Корівники на 600 голів у 
колгоспі «Україна» Кіровоград
ського району, 2 склади міне
ральних добрив — це вже 
турбота про сільських труда
рів*

Чи багато це, чи мало? Відповідь 
змов дає статистика. Обсяг буді-

ської організації Михайло 
Логвин, учителька Ніна Фе
дорівна Черв’як. Вони за
ново переживали дні, міся
ці, роки. А з ними — сотні 
у залі.

... За п’ятирічку виробле
но 306 400 центнерів зер
на, 664 424 центнери цукро
вих буряків, понад 11 тисяч 
центнерів м'яса та 77 тисяч 
центнерів молока...

На прапорі колгоспу за
сяяв орден Леніна, і його 
сяйво торкнулось найпота- 
ємніших глибин душі прос
тих і щирих трудівників. Во
ни написали листи ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР і Раді Міністрів СРСР 
та ЦК Комуністичної партії 
України, Президії Верховної 
Ради УРСР та Раді Міністрів 
УРСР. В листах колгоспники 
палко запевнили, що докла
дуть всіх сил до виконання 
планів дев’ятої п’ятирічки.

С. О. Стеценко привітав 
колгоспників з нагородою і 
побажав їм дальших успіхів 
у розвитку всіх галузей 
колгоспного виробництва.

На урочистих зборах ви
ступив з промовою другий 
секретар обласного коміте
ту КП України Д. П. Макси- 
менко.

І. БЕЗДІТНИЙ.е. ХмельовеМаловисківського району.
„ПІДВИЩИТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Фото Ю. МОТОРНОГО.

— 1975 роки»), 
вельно-монтажіпіх робіт за 1966— 
1970 роки будівельне управлінця 
№ 1 тресту «Кіровоградсільбуд» ви
конало на 102,9 процента. Але жит
тя йде вперед, і сьогодні ми полин
ні працювати швидше, щоб кожної 
хвилини бачити нову кладку цег
ли. працювати краще. Для цього 
ми маємо об'єктивні можливості. 
Всі трудомісткі роботи на будів
ництві зараз перекладені на плЬчі 
манній. За лічені місяці вироста
ють н місті п'ятиповерхові будим-

кн. Поіііі здаються уже з паровим 
опаленням, газом, водою.

А кожний будинок почина
ється з фундаменту. Потужні 
екскаватори недовго риють 
котлован. Здавалося б, і кінець 
земляним роботам. Та після ек
скаватора вони лише почина
ються. Підрівняти краї, вирити 
траншеї г.ід стіни фундаменту 
— і все це знаряддям пращу
рів — лопатою, вручну. На ці 
доробки часу йде чимало. А 
скільки можна було б зробити 
корисного? Проектом Дирек
тив партії по новій п’ятирічці 
передбачено «прискорити за
міну застарілої землерийної 
техніки». Ми, будівельники, 
пропонуємо доповнення до цих 
рядків: «Повністю забезпечити 
всі будівельні майданчики но
вими землерийними машина
ми».

На фото: перший заступник Голови Президії Верховної 
Ради Української PCP С. О. СТЕЦЕНКО вручає колгоспу 
імепі Карла Маркса орден Леніна.

Постанова Центрального Комітету 
КП України і Ради Міністрів 
Української PCP

ВІД 9 БЕРЕЗНЯ 1971 РОКУПРО ПРИСУДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНСЬКОЇ PCPІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів УРСР. роз

глянувши подання Комітету по Державних преміях Української 
PCP імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архі
тектури при Раді .Міністрів УРСР, посгановляють присудит» 
Державні премії 1971 року:

В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ
КОЗАЧЕНКУ Василю Павловичу — за цикл повістей «Ціна 

життя», «Гарячі руки». «Блискавка», «Листи з патрона»в 
«Яринка Каліпювська», «Біла пляма».

В ГАЛУЗІ ОПЕРНО-ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
1. КОРНІЙЧУКУ Олександру Євдокимовпчу — драматургові, 

АЛЕКСІДЗЕ Дмитру Олександровичу — режнсерові-постановни« 
ку, ТКАЧЕНКО Юлії Семенів»!. ПОНОМАРЕНКУ Євгену Пор- • 
фнровнчу, КУМАНЧЕНКО Поліпі Володимирівні. ЗАДН1ПРОВ- і 
СЬКОМУ Михайлу Олександровичу, ДАЛЬСЬКОМУ Володимиру 
Михайловичу — виконавцям головних ролей — за вистав? 
«Пам’ять серця» в Київському державному ордена Леніна аваде* 
мічному українському драматичному театрі і.м. І. Франка.

2. ЛЯТОШННСЬКОМУ Борису Миколайовичу — композитору, 
ЛУЦ1ВУ Юрію Олексійовичу — дириіситу-постанзвиику. СМО
ЛИНУ Дмитру Миколайовичу — режисеру-постаиовчику. ЛИСИ» 
КУ Євгену Микитовичу — художнику-цостаиовиику. — за оперу 
«Золотий обруч» у Львівському державному академічному те
атрі опери і балету ім. І. Франка.

В ГАЛУЗІ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЛЕВАДІ Олександру Степановичу — авторові сценарію, ЛЕВ- 

ЧУКУ Тимофію Васильовичу — режнсерові-постаиовннку, ГАЮ 
Олександру Дмитровичу — виконавцю рилі М. <М. Коцюбинсько
го — за кінофільм «Родина Коцюбинських».

В ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ
МАРННЧЕНКО Євгенії Олександрівні. /КИЛІЦЬКОМУ Петру 

Натановичу — за створення проекту Палацу культури «Україна» 
у м. Києві.

Секретар Центрального Голова Ради Міністрів 
Комітету КП України Української PCP

П. ШЕЛЕСТ. В. ЩЕРБИЦЬКИИ.

Все менше роботи залиша
ється на долю опорядників. І 
все-таки 60 процентів механі
зованих робіт тут — на сьо
годні нас не влаштовують. Всім 
відомий метод нанесення роз
чину на стіну — соплування — 
майже в чотири рази скоротив 
штукатурні роботи. А ось роз
рівнюють розчин і досі по-ста- 
ринці: за допомогою все тих 
же допотопних терки і прави
ла. Хоча на стендах ВДНГ вже 
є спеціальні механізми, що 
успішно їх замінюють, на жаль, 
до будівельників еони поки що 
не дійшли. Тому ми й пропо
нуємо: в проект Директив

XXIV з'їзду КПРС включити 
окремим пунктом: «Збільшити 
в новій п'ятирічці випуск опо
ряджувальних машин і меха
нізмів».
V НАС, будівельників, є бага- 
е то резервів підвищення 
продуктивності праці. Важливо 
їх бачити і ще важливіше — 
реалізувати. Нещодавно на 
партійних зборах управління 
по обговоренню проекту Ди
ректив комуністи звернули 
увагу на впровадження малої 
механізації. Що вона дає буді
вельникам? Зменшує процент 
ручної праці, звільняє десятки 
підсобних робітників. Так, в 
бригаді штукатурів-столярів, 
яку очолює молодий комуніст 
Анатолій Притуляк, успішно за
стосовують різні малогабарит
ні пристрої. Конструкторами 
більшості з них є самі члени 

бригади. Добре зарекоменду
вав себе підйомний кран — 
«малятко», який подає малі 
вантажі на будь-який поверх. 
В числі авторів нововведення 
— комсомольці Євген Іванов і 
Микола Сибірцев.

Великі завдання стоять перед 
будівельниками нашого управління 
вже и першому році пової п’яти
річки. Ми повинні здати в експлуа
тацію 236 квартир загальною жит
ловою площею в 9355 квадратних 
метрів. В число лускових об’єктів 
включено Будинок радіотелевізій
ної техніки, к.-уб державних уста
нов, дитячий садок на 140 місць, 
фруктосховище. В 1971 році буде 
занладепо Фундамент міжколгосп
ного комбікормового заводу. Ці но
вобудові! ми не лише зобов’язані 
здати вчасно, але й підвищити

»родукпюність праці на 8 процен
тів порівняно з минулим роком.

Проект Директив ясно вка
зує, що шлях до підвищення 
продуктивності праці лежить 
через наукову організацію 
праці. Ми, будівельники, розу
міємо це як роботу за стрічко
вими графіками, коли слідом 
за монтажниками чи мулярами 
йдуть опорядники і т. ін. Та, на 
жаль, ці графіки ще нерідко 
зриваються. І не завжди з при
чин будівельників.

Завод залізобетонних виро
бів нашого тресту (директор 
М. П. Шамшур) в січні повинен 
був поставити будівельному 
управлінню № 1 збірного залі
зобетону 89,3 процента. Фак
тично ми одержали всього 51,2 
процента. В січні цей же завод 
відвантажив управлінню буді
вельного розчину 72,6 процен
та, а в лютому — всього 57,5 

процента до замовленого. Два 
місяці підряд майже на поло
вину не виконуються поставки 
бетону. Збитки в сумі 400 кар
бованців, які понесло управлін
ня через неякісний розчин, ут
римані з заводу залізобетон
них виробів. А хто відшноду« 
нам простої через недованте- 
женість будматеріалів?

Кожному будівельнику нідомий 
термін «нсофактуреннк матеріал». 
Це гі конструкції, деталі, які ми 
не від хорошого життя (притиску
ють строки здачі) приймаємо від 
підприємств - постач а л ь в н к і в. 
Доводять їх «до розуму» вже пря
мо на будівництві, 1 знов нераціо
нальна трата часу. Враховуючи цю 
незлагодженість між будівельними 
оргавізаціямн-замовннкамн і їх по
стачальниками, час. мабуть, з ос
танніх питати суворіше.

Ми схвалюємо пункт проекту 
Директив, в якому говориться: 
«Забезпечити масове застосу
вання нових 
ріалів». З 
знаємо, що 
лах швидше 
так давно у 
туватись холодною 
мастикою 
процесах, 
вдвічі

ефективних мате- 
власної практики 
на нових матеріа- 
йде робота. Не 

нас почали норис- 
бетонною 

при покрівельних 
А результати — 

скоротились затрати 
праці і часу. Побільше б нам 
таких новинок! .

Викладені тут побажання 
сьогодні можна почути і не 
партійних, і на комсомольських 
зборах дільниць та бригад на
шого будівельного управління. 
Читаючи проект Директив 
XXIV з їзду КГЇРС по новому 
п ятирічному плану, будівель
ники бачать той час, коли з 
допомогою досконалої техні
ки, нових будівельних матеріа
лів будувати будемо більше, 
добротніше, красивіше.

В. КЛИМЕНКО, 
начальник будівельного 
управління № 1 тресту 
«Кіровоградсільбудз.

І



2 стор.

її-її АМОТУВАЛЬНИЦЯ елек- 
троцеху Лідія Кривоносо

ва, техніки-контролери механо
складального цеху № 1 Лари
са Пашкова і Галина Мукосій 
працюють на кіровоградському 
заводі тракторних гідроагре
гатів. Вони — комсомолки.

Чимало великих і малих корис
них справ на їх рахунку, як і на 
рахунку всієї заводської комсомо
лі'!. Цей боєздатний загін, що на
лічує понад 450 юнаків і дівчат або 
п яту частину всього колективу 
гідроагрегатникіп, вніс гідний вклад 
у дострокове виконання виробни
чої програми минулої п’ятирічки.

Звершення колективу, О то
му числі й молодих виробнич
ників підприємства, достойно 

Побузький нікелевий комбінат будується,
Фото Н. Дібровного,

Яка норма? Двадцять понад норму. Так виконують свої передз’їздів« 
ські зобов’язання три робітниці Новоархангсльського сирзаводу -1 
щодня 120 процентів.

На фото: обідня перерва. Секретар комсомольської організації Таїса 
БІДІОІІОВЛ, депутат районної Ради депутатів трудящих Лариса 
СОКОЛОВСЬКА, робітниця Лариса ВАСИЛЕНКО знайомляться з об
говоренням проекту Директив XXIV з’їзду КПРС у періодичній пресі. 

Фото В, СУСЛЕНКА.

в галузі культури І естетики 
виробництва, колектив наго
роджений Почесним дипло
мом ВЦРПС. І в цьому теж 
немала заслуга заводських 
комсомольців.

Молоді гідроагрегатники — 
учасники походу за бережли
вість. Лише в завершальному 
році п’ятирічки вони зеконо
мили понад 30 тонн чорних і 
більш як 40 тонн кольорових 
металів, зібрали 
тонн металолому.

Побувайте сьогодні

трьохсотДО

пеках ор- 
поговоріть

в
денонзеного колективу, __
з молодими виробничниками, таки
ми, як фрезерувальниця механо
складального цеху № 29 Тетяна

а ЇХ НАГОРОДИЛА БАТЬКІВЩИНА

Яровська, токар цього ж цеху Мін 
кола Вахраньов або майстер діль
ниці механоскладального цеху ко
муніст М. Є. Латушкін. І вони вам 
з гордістю повідають про те, як 
доблесно трудяться, яким повно
кровним життям живуть заводські 
КОМСОМОЛЬЦІ,

А ще молоді виробничнику 
можуть вас запитати: хто скгн 
зав, що немає на нашому ви
робництві романтики, що не« 
має цікавих справ? І вони по* 
кажуть вам змонтовану в но
вому корпусі механоскладаль
ного цеху № 1 досконалу, су
часного типу автоматизовану 
лінію по обробці корпусів мас- 
лонасосів «СМД». Після вводу 
в дію цього верстатного комп
лексу умовно вивільнено 17 
кваліфікованих спеціалістів. На 
цій лінії тепер працюють всьо
го два чоловіки — оператор і 
наладчик, які за зміну видають 
до трьохсот корпусів.

Характерна й така деталь. За 
роки восьмої п'ятирічки верстатний 
парк заводу обновлений на трети
ну. Тепер у цехах діють 29 потоко
вих ліній. Все це у поєднанні з 
творчою працею заводчан дозоолі- 
ло, починаючи з 1965 року, в 1,74 
раза збільшити об’єм випуску про
дукції і в 2,3 раза підвищити про
ектну потужність підприємства.

У звитяжній, творчій праці 
загартовується і зростає завод
ська молодь. Збагачується до
свід комсомольської організа-

„Молодий комунар“

ції. Естафета трудових справ 
триває. Сьогодні молоді вер
статники і конструктори, май
стри і бригадири беруть з со
бою в дев'яту п’ятирічку не 
тільки ентузіазм убілених си
виною ветеранів підприємства, 
а й глибокі знання, економіч
ний розрахунок, технічну твор
чість. В заводському конструк
торському бюро ви побачите 
молодих обдарованих творців, 
які нині працюють 
щоб за технічним 
якістю основні види 
виробів для тракторних двигу
нів довести до рівня кращих 
вітчизняних і світових зразків.

над тим, 
рівнем І 

вузлів і

На фото: шліфувальниця механоскладального цеху № 1 кандидат 
о члени КПРС Раїса Перекосова і . ". ". •••-•■*старший майстер П. П. ПРОШКІН.

ВОЛЬНІЙ, 
НОВІЙ

Протягом минулого п’ятиріччя 
заводські конструктори впро
вадили у виробництво вісім 
нових, більш довговічних і до
сконалих вузлів, що відповіда
ють сучасним технічним вимо
гам. Вперше у вітчизняній І 
зарубіжній практиці на підпри
ємстві розроблені конструкції 
особливо потужних насосів 
«НШ-67/98», «НШ-140», «Н111- 
160», «НШ-250» та ряд інших.

А попереду — нові пошуки, 
праця натхненна, творча.

... Степовий богатир. Так на
звали новий трактор «Т-150», 
який створюється зараз на хар
ківських тракторному і моторо
будівному заводі «Серп і Мо
лот». Цей велетень матиме

ПІОНЕРСЬКИЙ 
ЛІТОПИС о до 50-Р1ЧЧЯ
ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

19 травня 1972 року Всесоюзна 
піонерська організація ім. В. І. Ле
ніна святкуватиме своє 50-річчя. Про 
піонерську організацію нашої країни 
написано багато книг. Це яскраві 
розповіді про героїчні та трудові 
подвиги патріотів на всіх ділянках 
будівництва нового життя. Ширше і 
повніше ознайомитись з багатогран
ним життям піонері!' допоможуть 
нам книги, які ви знайдете на біб
ліотечних полицях.

1. ГУСЄВ А. Год за годом. Пио
нерская летопись. 1917 — 1970, М., 
«Молодая гвардия», 1970, 223 стор.

Книга А. Гусєва «Год за годом» 
розкриває сторінки літопису Все
союзної піонерської організації 
ім. Леніна. Тут знайдете портрети 
піонерів-гсроїв, фотодокументи, які 
відображають багате подіями піо
нерське життя. Кожний запис цієї 
книги кличе до пошуку, спонукає 
взнати більше, своїми справами до
повнити літопис піонерської слави.

2. ТОВАРИЩ. Спутник пионера. 
М„ «Молодая гвардия», I960. 317 
стор.

Добрими порадами цієї книги шко
ляр зможе користуватись протягом 
усього навчального року. Він дізнає
ться, як виховувати в собі скром
ність, сміливість, честь, витрива
лість, як проводити військові ігри. В 
книзі розповідається про створення 
піонерської організації, подаються 
відомості по техніці, охороні приро
ди. Потрібний матеріал в книзі знай, 
дуть колекціонери, юні мандрівни
ки, любителі природи. Зверніть ува
гу на розділ «Книжкова полиця». 
«Спутник» не тільки цікавий довід
ник — це і записна книжка, в якій 
можна зробити замітки про книгу, 
яка сподобалася, пісню, вірш і т. д.

3. ТЕЛЬНІОК С. Туди, де сонце
сходить. К., «Веселка», 1967, 168.
стор.

Весна 1918 року. Війська німець
кого кайзера Ві іьгельма ведуть 
кровопролитні бої з червоними час
тинами, які захищають Луганськ. 
Німцям ніяк не вдається прорвати
ся до міста. Вони підтягнули до пе
редової артилерію і замаскували 
її у степу за териконами. У вирі
шальний момент гармати повинні 
зненацька вдарити по захисниках 
славного пролетарського міста... Та
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150-сильний двигун і викону
ватиме вдвоє більший об’єм 
робіт, ніж його попередники.

Комсомольці і молодь заводу, як 
і весь колектив орденоносного під
приємства, пишаються тим, що в 
нинішній п’ятирічці їм доручено 
виготовлення і поставку насосів ДО 
цього трактора. Конструктори за
воду вже створили для «Т-150» но
вий високопродуктивний насос 
«НШ-50К». Дослідні його зразки 
торік успішно пройшли випробу
вання і рекомендовані для серій
ного виробництва. Цей досконалий 
вузол за своїми показниками не 
поступається кращим світовим 
зразкам, а його довговічність до
рівнює майже п’яти тисячам мото- 
годнн.

Нагородження заводу орде
ном «Знак Пошани» комсо-
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мольці і молодь, весь колек
тив підприємства розуміють 
не тільки як визнання їх тру
дової доблесті в минулій п’я
тирічці, а й аванс на майбутнє. 
У відповідь на цю високу від
знаку колектив ще раз пере
глянув свої можливості і вирі
шив на честь XXIV з’їзду КПРС 
план першого кварталу по ви
пуску і 
виконати 
березня 
штук нових гідравлічних насо
сів до тракторів «1-150» і 
«Т-1 ЗО».

реалізації продукції 
достроково, до 26

і виготовити 3200

в. СТЕПАНОВ.
Фото А. Дібровного, 

м. Кіровоград.

раптом на замасковані гармати, на 
склад боєприпасів починають дуже 
влучно падати снаряди...

Бійці червоного загону, що при
йшов на Донбас із-за Дністра, вдяч
но тнелн руку Василькові Коларову. 
То він, блукаючи вночі по ворожих 
тилах, виявив гармати.

4. ОРЛЯТА. Сборник. Воронеж, 
Центрально-Черноземное издатель
ство. 1970. 253 стор.

Ця книга про хлопчиків і дівчаток, 
яким під час Великої Вітчизняної 
війни було по 10 — 16 років.

В збірнику опубліковані розповіді 
восьми авторів. Важко виділити, 
який з них найцікавіший.

Вітя Захарченко. (Розповідь «В 
тринадцать мальчишеских лет» 
Я. Косьмннова). Став розвідником, 
коли йому було лише 13 років. Ба
гато разів він побував у тилу воро
га, прнносячи потрібні відомості на
шому командуванню. А одного разу 
врятував сто п’ятдесят радянських 
воїнів, які потрапили в оточення. І 
навіть коли Віктора, після звірячих 
катувань на допитах, вели на роз
стріл, він заспівав «Повстаньте, гна
ні і голодні».

Не менш цікава розповідь П. Гра
баря про хлопчика Васю Малихіна, 
який став фронтовим бібліотекарем 
госпіталю і улюбленцем поранених. 
Він роздає книги, чигає їх тих?, хто 
не може цього зробити сам, пише 
під їх диктовку листи до рідних.

Прочитавши цю книгу, кожен піо
нер замислиться, чи готовий він 
гідно продовжувати справу своїх ді
дів і батьків.

5. МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ
ЗА ТРУД, м., «Молодая гвардия», 
І 970. 202 стор. ’

В книзі зібрані документальні роз
повіді, які освітлюють маловідомі 
факти героїзму підлітків у роки 
Вітчизняної війни. Одні з них були 
безстрашними радистами, невлови
мими зв’язківцями, відмінними 
стрільцями, артилеристами, танкіс
тами, інші сміливо ходили в роз
відку, рятували поранених на полі 
бою. Багато хлопчиків було наго
роджено орденами і медалями за 
самовіддану боротьбу з фашистськи
ми загарбниками.

В другому розділі книги розпові
дається про те, як піонери-тиму рівці 
допомагали сім’ям фронтовиків, сте
регли важливі об’єкти, проявляли 
турботу про колгоспну худобу, бра
ли участь у збиранні врожаю і т. д.

На сторінках^ книги приводяться 
уривки з фронтових листів ПІДЛІТКІВ, 
газет та листівок воєнних років

А. КУКСЕНКО, 
ст. бібліограф обласної ди- 
дячої бібліотеки ім. А. П. 
Гайдара.

11 березня 1971 року.
ц- -

ВЧОРА -МИНУЛО 110 років 
З ДНЯ СМЕРТІ 

Т. Г. ШЕВЧЕНКА.

Нелегкою була доля Велико
го Кобзаря. Цар розпорядився 
відправити Т. Г. Шевченка в 
солдати без права писати і 
малювати. Пізніше — арешт і 
заслання. На волю він потрапив 
з підірваним здоров’ям. 10 бе
резня 1861 року Т. Г. Шевченка 
не стало. Не зламавши револю
ційного духу поета, царизм 
вбив його фізично. Ім’я поета 
і його твори стали символом 
боротьби народу з царизмом, 
в тому числі і в нашому краї.

В лютому-березні 1886 року 
І. К. Тобілевич разом з Миха- 
левичем дають замовлення Тар- 
ковськомуковському віддрукувати на 
гектографі заборонені поезії 
Т, Г. Шевченка, які направле
ні проти царського уряду. До 
100-річчя від дня народження 
Т. Шевченка Н. В. Левицький, 
за проханням місцевих україн
ців, звернувся до херсонського 
губернатора. Він просив доз
волу на спектакль, присвяче
ний пам'яті поета, «Назар Сто
доля», прочитати вірші його 
«Думи мої, думи», «Чернець».

У СІМ’Ї
5

Кошти, зібрані на вечорі, від
правити на пам’ятник Кобзаре
ві в м. Київ. Про це повідом
ляла єлнсаветградська газета 
«Голос юга» від 25 лютого 1914 
року.

Справжню славу, всенародне 
визнання здобув Т. Г. Шевчен
ко в «сім’ї вольній, новій» — в 
сім’ї радянських народів.

У Кіровограді 9 березня 1920 
року колишню вулицю Петрів- 
ську перейменовано у вулицю 
Шевченка. 10 березня об 11 го
дині ранку для вшанування 
пам’яті Т. Г. Шевченка біля 
будинку Ревкому зібрались 
представники партійних і ра
дянських органів, військових 
частин і громадськість міста,

які рушили по вулиці Шевчен
ка до бульвару Тараса Григо
ровича. Тут, де сьогодні в 
м. Кіровограді стоїть пам’ят
ник Т. Г. Шевченку, в 1920 
році було відкрито перший па- 
м ятннк Кобзареві в Єдисавет- 
градському повіті.

Відкриваючи пам’ятник Т. Г. 
Шевченку, більшовик-револю- 
ціонер Іван Компанієць сказав: 
«Ми вшановуємо пам’ять вели
кого борця за народну справу, 
але жаль, що таким борцям не 
судилося .побачити здійснення 
своєї мри. Сьогодні нам необ
хідно більше таких письменни
ків, які кликали б народні ма
си на боротьбу з ворогом тоді 
ми скоріше прийдемо до’своєї 
мети...».
т Гг°‘\І * * * * * * *таІДСЬКа община імені

відзначила Вітчизна. Гвардій
ців праці за вагомі здобутки в
минулій п’ятирічці нагородже
но орденом «Знак Пошани»,

Комсомольському вожакові 
заводу Віталію Дубницькому 
приємно розповісти про діла 
комсомольсько . молодіжної
бригади токарів Любові Дя-
ченко з цеху № 2, В числі ін
ших десяти комсомольсько- 
молодіжних бригад імені Ле
нінської трудової вахти, цей
колектив є одним з ініціаторів 
оголошеної свого часу на під
приємстві дворічки за високу 
культуру і естетику виробницт
ва, Це вони, заводські комсо
мольці, подбали про те, щоб 
впорядкувати в усіх цехах ро
бочі місця, прикрасити їх кві
тами, пофарбувати виробничі 
приміщення і верстати в при
ємні кольори. Це вони, комсо
мольці, допомогли організувати 
на підприємстві господарське 
зберігання і видачу матеріа
лів, ріжучого і вимірювально
го інструменту, На дільницях 
чітко діють комсомольські по
сти якості, постійну прописку 
дістала бездефектна система 
виготовлення продукції і зда
ча її з першого пред’явлення. 
За високі показники, досягнуті

1.1. Шевченка виступила в 
об єднаному хорі в 100 чоловік 
в театрі і проспівала твори 
Т. Шевченка. (Газета «Черво- 
не село» 16 березня 1920 рР) 

редній школі Р№159 ранням 
ГгквЕе°^.п,>псв-“”^ 

До 145-річчя від дня нчплт 
ження Тараса ГрщорХш 
громадськість міста вшанувача 
пам ягь Кобзаря, відкрила чо
вни пам ятннк, який і сьогодні 
стоїть в затишному сквері Міс-

l Л. ПАПЧЕНКО.
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Підбито підсумки третього туру вікто
рини. Знову змістовні відповіді надісла
ли восьмикласник з Новомиргорода 
Олександр Самойленко, учениця з села 
Верблюжим Новгородківського району 
Валентина Сидоренко, а також кірово- 
радці Галина Макаренко та Світлана 
іарпенко.

Просимо учасників вікторини звірити 
відповіді: ‘

1. Під снігом ночують білі куропатки.

2. Взимку на снігу в активному стані 
зустрічаємо сніжну блоху та сніжного 
комарика-

3, Можуть дихати у воді і а повітрі ла
біринтові риби — гурами, півники.

4, Найбільші очі у головоногих мо
люсків, до 60 сантиметрів у діаметрі.

Пропонуємо питання четвертого туру

1, Де та коли засновано парк під наз- 
йою «Шпельт»?

2, Де знаходяться в області найвищі та 
Найнижчі точки відносно рівня моря?

3, Хто заснував метеорологічну стан-

ЇІЮ та метеосітку на території Єлиса- 
етградського повіту?

4. Коли було організоване Українське 
І Місцеве Товариство охорони природи?

5. З якого року проводиться День 
Їітахів? Хто перший порушив питання 

Ро проведення цього загальносоюзно- 
0 шкільного свята?

Відповіді надсилайте до 15 квітня.

ВЕСЕЛКОВИЙ
РОЗМАЙ-

ВЕЧІР

У КРАЇНСЬКІ вечорниці, 
* Цього разу вони від
булися не у приземкува
тій хатині вдови, де під
сліпувато блимав кага
нець, а у просторому ак
товому залі Кіровоград
ського технікуму радян
ської торгівлі. Вишиті 
рушники, картаті плахти 
дівчат та вишиванки 
хлопців барвисто допов
нювали веселку світлого 
настрою.

На вогник вечорниць 
завітали пенсіонер, до
свідчений працівник тор- 
гівельної мережі В. В. 
Сергєєв, делегат XXIV 
з'їзду КПРС, робітниця 
заводу радіовиробів 
В. Д. Струнікова, прода
вець Н. В. Казаріна, за
відуючий обласним уп
равлінням торгівлі В. О- 
Лимар, молодий місце
вий поет В. Гончаренко,

Звичайно, багато хто 
з гостей про українські 
вечорниці лише чув з 
оповідей бабусь. Адже 

подібні вечорниці в наш 
час рідкісні.

Але ось могутньою 
хвилею накотилась на 
всіх пісня про Славуту.

Реве та стогне Дніпр 
широкий,

Сердитий вітер завива, 
Здається, співають сті

ни, вікна, завіса.., А по
тім: вірші, танці, знову 
пісні. Не обійшлося і без 
сучасних естрадних.

Прийшов на вечорниці 
і «дяк».

Не обійшлося і без 
«захмелілого» господа
ря та «сварливої» гос
подині, яка щиро запро
шувала гостей випити 
квасу, а її чоловік — 
відвідати шинок. Між ін
шим, «корчма» була зов
сім поряд. І хоч в ній 
замість сивухи частували 
відвідувачів цілком без
алкогольними напоями, 
зате пригощали смачни
ми пампушками з часни
ком і салом,-

Безумовно, ці вечор
ниці багато чим нагаду

вали типові вогники, 
Скажімо, на столиках 
парувала традиційна ка
ва, а ведуча запрошува
ла почесних гостей роз
повісти про себе, ПОДІ
ЛИТИСЯ творчими задума
ми тощо. Щоправда, ті 
справились з Цим зав
данням чудово.

Розмай-вечір сипав у 
широкі шибки кришта
леві зорі, і їхнє відлуння 
перекладав на танцю
вальну мелодію естрад
ний оркестр. По залу 
плавно кружляли пари...

Вечорниці .підготували 
майбутні товарознавці. 
Заслужений успіх випав 
на долю Людмили Ша- 
таліної і Миколи Шапо- 
ренка, які виконували 
українські пісні. Друж
німи оплесками вітали 
присутні виступ третьо
курсниці Наталки Бабше- 
вої, яка проспівала кіль
ка естрадних пісень.

В. БОВТИШ.
м. Кіровоград.

□ НАННЯ — наша зброя в боротьбі за ко- 
мунізм». Так названо перший напрямок 

республіканського огляду роботи класних 
Комсомольських організацій загальноосвітніх 
Шкіл під девізом «Партії на вірність присяга
єм». Він оголошений секретаріатом ЦК 
ЛКСМ України на виконання постанови II 
пленуму ЦК ЛСМУ «Про завдання коміте- 

Л- "ів комсомолу республіки по дальшому орга
нізаційно-політичному зміцненню ШКІЛЬНИХ 
комсомольських організацій і підвищенню їх 
ролі в навчально-виховному процесі». Огляд 
розпочався 1 грудня 1970 року і проводиться 
в два етапи: перший етап присвячується XXIV 
З’їздові КПРС і XXIV з’їздові КП України, 
другий — Б0-річчю утворення Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік.

Навчання — основна діяльність старшоклас
ників. І не анпадково огляд розпочинається 
8 боротьби за знання. Саме «боротьба» —- 
цей термін найкраще відповідає завданням 
Комсомолу, специфіці комсомольської роботи, 
віковим особливостям старшокласників. Без 
Міцних і глибоких знань повнокровне І цікаво 
самостійне життя сьогодні неможливе. Тим 
більше, що ти прагнеш стати комуністом, ак
тивним перетворювачем життя. Ось чому бо
ротьба за знання набуває соціальної значи
мості, політичного характеру.

Комсомол — масова політична організація. 
Давати учням суму знань вона не може, та й 
но повинна. Для цього є школа, вчителі. Але 
виробити у комсомольців, у всіх старшоклас
ників правильне ставлення до оволодіння 
знаннями вона може і повинна.

Яка ж роль у боротьбі за глибокі та міцні 
звання класної комсомольської організації 
(групи) як помічника вчителів? Вона веде ве
лику роботу по роз’ясненню ролі знань у на
шому суспільстві, в житті кожної людини. 
Для цього служать збори, зустрічі з батька- 

'-ми, з людьми різних професій, листування з 
діячами науки і культури, вечори та екскур
сії, Кожен старшокласник мусить зрозуміти, 
що оволодіння знаннями — його патріотич
ний обов’язок, його місце в боротьбі за кому
нізм.

Такий напрямок громадської думки учнів
ського колективу обумовлює створення в кла
сі обстаїюввн колективної відповідальності за 
навчавпа всіх учнів. Комсомольське бюро по- 
стінтго стежить за навчальними справами 
кожного старшокласника. Використовуючи ко
лективні відносини, знання індивідуальних 
особливостей та нахилів товаришів, активісти 
роз яснюють неправильність позиції в пи- 

I танцях навчання, вимагають підвищення 
почуття відповідальності, піклуються про 

надання товариської допомоги. В полі зору 
комсомольців не лише учні, які не встига
ють, а іі ті, хто вчиться нижче своїх можли
востей, і відмінники навчання, приклад яких 
гідний наслідування. Боротьба за знання про
ходить під лозунгами: «Вчитися за здібностя
ми, без невстигаючих!», «Навчання кожного 
•— справа всіх», «Двійка — ганьба, трійка — 
сірість».
ГОЛОВНЕ — пред’явлення до кожного чле- 
1 на організації чітких вимог з питань став

лення до навчання і самостійного оволодіння 
знаннями. Створенню атмосфери нетерпимос
ті до ледарів і нероб сприяє систематичне об
говорення питань навчання на зборах і засі
даннях бюро, використання стінної пресн І 
шкільного радіо для виразу громадської дум
ки у чітких, яскравих формах.

У РУСЛІ ОГЛЯДУ
ЗА МІЦНІ ЗНАННЯ БОРЕТЬСЯ ШКІЛЬНА КОМСОМОЛЬСЬКА

Активно включились у республіканський ог
ляд, наприклад, усі комсомольські групи 
СШ Лі 1 м. Олександрії. Та вже сьогодні по
мітно, що найкращі навчальні справи в орга
нізації 10-А класу. Тут давно відпала потре
ба в розмові про «двійки». Але комсомольці 
не заспокоюються: вони борються за те. щоб 
кожен випускник одержав глибокі та міцні 
знання з усіх предметів. Ліайжс половина з 
29 учнів класу, за свідченням педагогів, уже 
досягла цього рубежу, інші наближаються до 
нього.

— Як же ви домоглися такого успіху? — 
запитуємо секретаря комсомольського бюро 
Віру Головко.
- Не один місяць мн колективно боремося 

за міцні знання. Протягом останніх років У 
класі іде негласне змагання з допитливості — 
хто більше знатиме? Воно приносить нам і 
розширення кругозору, і моральне задоволен
ня. Немає серед нас комсомольця (клас май
же повністю комсомольський), який був би 
байдужим до навчання. Думаючи про завтра, 
мн сьогодні активно оволодіваємо знаннями.

Орієнтир комсомольської дії
Адже і корисно 1 цікаво більше знати, розу
міти навколишню дійсність. Тому кожен з нас 
бере активну участь у двох, дехто навіть у 
трьох предметних чи творчих гуртках.

З свого боку додамо, що багато залежить 
від енергії, завзяття, ініціативи самого сек
ретаря і всіх членів бюро. Вже в цьому нав
чальному році вони організували проведення 
змістовних тематичних зборів — «Твоє місце 
в житті». «Мрії про майбутнє і сьогоднішні 
завдання» і ін., залучили до допомоги у ви
ховному впливі на учнів комсомольців ливар
ного цеху рудоремонтного заводу. Не завжди 
все йшло гаразд. Були й неприємні розмови 
з окремими товаришами, обговорення на за-

сіданнях бюро і зборах спільно з шефами, 
була й товариська допомога.

ЗРОЗУМІЛО, що тільки вимагати не завжди 
доцільно. Декому важко дається навчаль

ний матеріал з окремих предметів, у іншого 
є прогалини в знаннях за попередні роки, тре
тій не вміє організувати свою працю чи роз
поділити час і т. п. Тому не обійтися без то
вариської допомоги як важливої комсомоль
ської справи. Найбільш поширена форма до
помоги в навчанні — додаткове роз’яснення 
матеріалу. З цією метою створюється «Бюро 
добрих послуг», через яке за графіком най
більш сильні в навчанні комсомольці прово
дять консультації з різних предметів. Або во
ни ж керують своєрідними групами подовже
ного дня, які після уроків закріплюють склад
ний матеріал у день його вивчення. Це досить 
ефективна форма допомоги. Класні організа
ції влаштовують обмін досвідом вивчення 
окремих предметів, організації режиму дня, 
ведення зошитів тощо. Подекуди за допомо
гою вчителів працюють семінари-практикуми 
по роботі з першоджерелами, довідниками,

словниками, по конспектуванню лекцій, скла« 
данню рефератів тощо.

Для допомоги комсомольцям в організації 
самостійного оволодіння знаннями також ко
рисне проведення зборів на теми: «Як вихова
ти в собі вольові якості?», «Резерви нашого 
часу». «Кому допомагати і як допомагати?» 
1 ін.

Розширення наукових пошуків, систематиза
ція і оформлення матеріалів, закріплення до
сягнень експедиційних загонів експедиції 
«В країну знань» — все цс дуже важливо для 
розвитку інтересу до навчання. У кіровоград
ській школі Лі ЗО. наприклад, на базі загону 
«До таємниць природи» виникло географічно 
товариство «Глобус», в олександрійській шко
лі Лі 1 на базі загону «До джерел народної 
мудрості» — літературний клуб «Берізка».

Більше стали піклуватися про підвищення 
якості знань комсомольські групи школи-ін- 
тернату Лі 2. Шість груп взяли активну участь 
в підготовці та проведенні великого матема
тичного вечора «Математика і життя». На 
ньому були і змістовні доповіді, і дотепні ін- 
сценіровки з математичними загадками, і ці
каві вікторини.,. Більшість старшокласників 
працює в предметних гуртках. Але найбільше 
захоплюються вони технікою, і це відчуваєть
ся в школі всюди—десятки приладів І діючих 
моделей, спецільні тренажери І ігрові маши
ни для вікторин, гучномовна газета-автомат 
і багато іншого виготовлено руками умільців- 
старшокласників.

Комсомольці можуть взяти участь у здій
сненні всеобучу. Вони стежать за відвідуван
ням школи, влаштовують рейди «Комсомоль
ського прожектора» по перевірці використан
ня позашкільного часу, створюють бригади по 
ремонту меблів і участі в підготовці школи до 
нового навчального року, допомагають у проф
орієнтаційній роботі, дбають про добру ро
боту інтернатів (у сільській місцевості) і т. д.

Знання мають величезне значення для жит
тєвого самовизначення сьогоднішнього стар-‘ 
шокласнпка. для його наступної самостійної 
діяльності. Про це не можна забувати, готую
чи гідну зустріч XXIV з’їздові КПРС, завер
шуючи Всесоюзний Ленінський залік «Мн 
справі Леніна і партії вірні».

А. РОЗЕНБЕРГ, 
кандидат педагогічних наук, стар
ший викладач Кіровоградського пед« 
інституту. 7

СТАНОВИЩЕ
в північній Ірландії

ЛОНДОН. (ТАРС). Заво- 
руиіепая в Північній Ірлаи- 

дії тривають. Сутички насе
лення з військами відбува
лись у ці дні в католицьких 
районах Белфаста, де солда
ти намагалися розігнати 
учасників демонстрації, про
веденої на знак протесту 
проти репресивних заходів 
властей. Солдати під час ву
личних боїв застосували 
вогнепальну зброю. Є пора

нені. Вуличні бої відбуваю
ться також у Лоидоидеррі і 
Данганноні.

Проводячи каральні опе
рації проти населення като
лицьких гетто, власті водно
час дозволили проведення в 
Белфасті багатотисячне г о 
параду правих протестан
тів — членів реакційної ор
ганізації «Оранжистів».

НОВЕ кровопролиття
ДАР-ЕС-САЛАМ. (ТАРС). 

За повідомленням з ПАР, 
Південно-Африканські ра
систи вчинили нове крово
пролиття В одному з перед
мість міста Порт-Еліза- 
бет, де проживає небіле на
селення. Поліцаї відкрили 
стрільбу по учасниках мі
тингу, влаштованого жите
лями на знак протесту проти 

підвищення тарифів па про
їзд автобусом. Серед кіль
кох тисяч учасників мітин
гу було багато жінок. Деякі 
з них поранені. Поліції з 
допомогою зброї і гранат із 
сльозоточивим газом вдало
ся розігнати демонстрантів,

ЗЛОЧИНЦЯ ПОКАРАНО
ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. 

(ТАРС). Неонациста Е. Ван- 

ля, який вчинив у ніч з 6 на 
7 листопада минулого року, 
напад на варту біля пам’ят«: 
пика радянським воїнам у, 
Тіргартсні і небезпечно пора« 
нив при цьому радянського 
вартового І. І. Щербака, за-: 
суджено до 6 років тюрем* 
ного ув’язнення. Такий ви
рок виніс цивільний суд анг
лійської військової адміні
страції в Західному Берліні,
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ЧИЙ КРОК ЧІТКІШИЙ?
НА ОГЛЯДІ - ЗАГОНИ ІОНАРМІЙЦІВ

На mix прийшли подивигися батьки, 
•сі в-іиіе.іі школи, друзі-оаиокласніїкн. 
А «оці', вишикувавшись рівними ряда
ми, стояли на спортивному майдані, че
каючи команди свого командира. Стояли 
іоні моряки, льот піки, прикордонники, ч 
.тптилернсти. В кожного загону юнар- 
мійців — своя форма. Нарешті почалися 
ігри, зазвучали пісні. 1 ось голоси 
командирів загонів:

•- Рівняйсь! Струнко!
З’явилися члени жюрі — військовий 

керівник школи капітан запасу 1. М. 
Белоконей, організатор позакласної ро
боти Т. Д. Гончарова, воїнн-шефп з Кі
ровоградського гарнізону М. Ширяев, 
А. Харламов, І. Василенко. Старша ніо- 
нервожата СШ № 34 Тетяна Чиичеико 
ще раз нагадує умови огляду загонів 
юнармінців:

— Він буде проходити за трьома роз
ділами — враховуватиметься загальний 
вигляд кожного загону, шикування р 
шеренги, дисципліна строю, марш з піс-

успорт^К СПОрГ^ПОРТ^;

•

Багато турбот * ці дні у 
майстра спорту СРСР 

Ю. Тол-іиііського. Він готує 

до стартів V республікан

ської Спартакіади молодих 

гімнастів Кіровограда. А 
ще — напружені тренування 
в спортивному залі СШ № 2,

Фою М. ТЕРНАВСЬКОГО.

Вирішив останній тур
Протягом тижня (1—6 березня) в шаховому 

клубі ДСТ «Спартак» м. Кіровограда змага
лись команди колективів обкому профспілки 
комунальників з шахів. 10 команд за шахови
ми дошками боролись за призові місця і пра
во участі в командній першості між обкомами 
профспілок, яка починається 16 березня.

На перше місце претендували 3 команди. 
Та лише останній тур виявив переможця. 
Перше місце з 13.5 очками (з 18 можливих) 
.завоювала команда заводу «Більшовик». Дру
ге місце посіла команда Олександрійського 
УТОСу, яка відстала всього па півочка, па 
третьому — з 12,5 очками — УТОГ. Кращих 
результатів па своїх дошках домоглись Г. Ду
бівка (м. Кіровоград), ЛІ. Чередниченко та 
В. Баликова (м. Олександрія).

М. ІВАНЧЕНКО.

...І плюс впевненість
Це вже стало традицією: перед кожними 

відповідальними спортивними поєдинками ми 
організовуємо матчі з ііайсияьпішими гімнас
тами вузів республіки.

Ось і цього разу ми приймали гостей — до 
пас приїхали гімнастки з Криворізького педін
ституту. В напруженій боротьбі наша команда 

нею. А ііоіім на сцені хай кожен пред
ставник загону розповість про рід 
вінсьн. І будуть, звичайно, виступи кра
щих танцюристів, співаків.

Поки члени жюрі визначали перемож
ця, з уст юнармійців поіулась пісня. 
Співали про Батьківщину, про Леніна, 
про Радянську Армію. В кожного заго
ну своя, улюблена пісня.

Перше місце присуджено загону, де 
командиром Іра Масенко. Дівчині вру
чають спеціальний диплом. На другому 
місці загін Ганни Драгомарецгкої, па 
третьому — Юрії Дриги.

ВоТпи-шефн детально аналізують ви
ступи кожного загону.

А потім оцінюються шеренги старшо, 
платників. Найкращими виявились заго
ни Тетяни Ау.ивої, Алли Косар, Наташі 
Чнісімової та Люди Харченко.

І. скринник,
старшина запасу.

м. Кіровоград.

Ч

взяла верх над своїми суперниками. В багато
борстві кіровоградхи теж були першими (тур
нірну таблицю очолили Людмила Шерстюк та 
Людмила Якименко). А Надія Ковальова, зай
нявши третє призове місце, викопала норма
тив кандидата ■ майстри спорту. Людмила 
Шсрстюк також була найсильпішою у вправі 
і предметами.

В. ВИКОВА, 
старшин викладач факультету фіз- 
Еиховашмі Кіровоградського пед
інституту.

Фіналісти відомі
Як ми еже повідомляли, «Веселі старти» 

школярів Кіровограда, організовані міськко
мом комсомолу та міським комітетом по фіз- 
нультурі та спорту, ще с лютому виявили чо
тири пайсильїііші команди. У першому півфі
налі учні СШ № 27 перемогли юних спортсме
нів СШ № 4. Минулої неділі відбулася друга 
півфінальна зустріч. За вихід у фінал змага
лися учні 9 і з середніх шкіл. До останньої 
вправи боротьба точилась з перемінним успі
хом. І, нарешті, спортсмени СШ № 9 набира
ють ще 5 очок. Рахунок зустрічі — 45:43.

Отже, фіналісти відомі: у квітпі за приз 
міськкому ЛКСМУ змагатимуться команди 
шкіл № 27 і М 9.

РЕПЛІКА НЕ ПО ВОЛЗІ,
А ПО РИНВІ...

«Вніз по Волгє-рєкє... І-ех!» — вплів 
свій голос у весільну вакханалію Воло
димир Д. А відбувалося весілля не де- 
небудь, у клубі імені Крючкова міста 
Кіровограда, на другому поверсі, з яко
го донизу спускалася ринва. Ринва — 
це труба, по якій з даху стікає вода.

— А я не по ВолзіІ — осінило підпи
лого Володю. — По трубі! Га? Вниз?! 
Ану, хто об заклад?

І знайшлись такі, що побились об зак
лад, чи спуститься хоробрий юнак по 
стічній трубі з другого поверху. І він 
почав спускатися, і на цьому закінчився 
сміх, і сталася трагедія, бо захмелілий 
юнак не врахував сили земного тяжіння 
і з прискоренням (9,8 м-сек.) вільного 
падіння полетів — ех, не по Волзі! — 
вниз. Коли б скінчилося аж надто пога
но, ми б не дозволили собі іронізувати. 
Проте серйозні тілесні пошкодження — 
найкраще, на що можна було сподівати
ся у такому випадку. І сталося саме так: 
Серйозні тілесні пошкодження. 1 швид
ка допомога, і плач, і сльози. І сміх, і 
гріх, коротше кажучи.

Робітник Михайло Пасічник, народ
ження року 1952, та учень міського 
профтехучилища № 4 Анатолій Маслов, 
на три роки молодший Михайла, черп
нули відваги на «службовому» вечорі, 
влаштованому адміністрацією міжоблас
ної заготівельної контори сільгосппро- 
дуктів «Ефірмасло» у службовому при
міщенні з нагоди відомчого торжества. 
«Службовий» вечір був неофіційним, В,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 11 БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. ЇІ.СО — Тс
левісті. (К). П.10 — Наші пре
м’єри «Віч-на-віч». Телеспек
такль Донецької студії телеба
чення за повістю Е. Летюка 
«За дорученням Ілліча». (К). 
16.40 — Фестиваль дитячих 
лялькових та драматичних ко
лективів. «Вони дають бій». 
Вистава Вільшанського район
ного буднику піонерів. (Кіро
воград). 17.00 — «Пісня — по
друга студентська». (Мико
лаїв). 17.30 — Тслевісті. (К). 
17.50 — Голубий екран — шко
лярам. «Побудова кола». (Кі
ровоград). 18.10 — Кіножурнал. 
(Кіровоград). 18.20 — «Всена
родна справа». Обговорюємо 
проект Директив XXIV з’їзду 
КПРС. Виступ бригадира трак
торної бригади колгоспу «Ук
раїна» Кіровоградського ра
йону Героя Соціалістичної 
Праці В. П. Мельничен
ко. (Кіровоград). 18.30 
Ленінський університет мільйо
нів. (М). 19.00 — Художній
фільм «Щорс». (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Сонце чужс- 

го неба». (Кіропоірад). 22.55 — 
Телефільм. (Кіровоград). 23.15 
— Спортивна передача. (М). 
По закінченні — Тслевісті. (К),

П’ЯТНИЦЯ, 12 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслевісті. (К). 11.10 — Теле
фільм «Обличчям до сонця». 
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Українська література для уч
нів 10 класу. «Тема народу і 
Батьківщини о поезії Малиш
ка». (К). 12.15 — Кольорове
телебачення. Концерт. (М). 
12.45 — Художній фільм «На 
бойовому візку Жижки». (Кі
ровоград). 17.00 — Народний 
телсунівсрситет. «Хімічна нау
ка і технічний прогрес». (К). 
17.10 — Тслевісті. (К). 18.00 — 
Програма передач. (Кірово
град). 18.05 — Мультфільм

значить, щедрим на те, що ллється но 
кінчається. Після вечора Пасічник і МаС-* 
лов пограбували перехожого.

А ось ще один випадок. Студент бу
дівельного технікуму Василь Зозуля Роз
бив вікно у кіоску «Союздрук» і добув 
звідти — що б ви думали? журнали І 
книги. Нічого не скажеш, після щедрої 
випивки потягло до духовної закуски-

Вчинки однотипні, замішані на одному 
_  горілці. Вона — розчинник ідеальЛ 
ний, коли йдеться про те, щоб позбути
ся розуму. А люди, між іншим, всі 
лоді. Зелень зелена. Грішно губити її 
горілкою, як це робить, скажімо, Євдо- 
кія Романова. Вона у продовольчому 
магазині, розташованому на привокзаль
ній площі, під прилавком зберігає го
рілку. Не пляшками — ящиками. А цьо
му магазинові, між іншим, заборонено 
торгувати спиртним. А Романова, закону 
між іншим, відпускає її, незважаючи Нв 
вік покупця. Так само, як продавец!» 
гастроному N2 88 Е. Болтовська.

Горілка — не молоко, з колиски до 
неї не привчаються. Молоді призвиче- 
ються до неї в компанії з дорослими, 
їхньої, можна сказати, ласки. І не тіщ- 
мо себе тим, що продала пляшку шк<5* 
лярєві — не своєму ж, поліз по рине) 
хлопець — не мій же. В іншому МІСЦІ, 
гляди, й твоєму піднесуть гранчасту 
склянку. Стримай руку юнака. Зрозумів 
— подякує згодом

В. ЯНИШЕВСЬКИЯ,
г. КОМАРОВ.

м. Кіровоград.

«Хлопчик і хмара». (1<). Іб.І^ 
«На головному напрямну 

п’ятирічки». (К). 18.30—*Клу(> 
краєзнавців», (Кіровоград),
19.30 — О. Сандлер «Собака лі 
сіні». Вистава Одеського опер'« 
ного театру. В перерві програ
ма «Час». (М). 22.10 — Міжна
родні змагання з важної атле« 
тики на приз «Дружби». (ЛІ^^
22.30 — Кольорове телебачення" 
«Українська хата». (М).

ПОПРАВКА

В минулому номері, вашої газети в статті «Серед ге
роїв — ваші імена» друге речення третього -абзацу слід 
читати; «За високі врожаї щороку, за хороший догляд 
машин Євгенія Соколова з цього колективу було обрана 
делегатом XVI з’їзду ВЛКСМ».

Редактор Б. ПОГРІБНИЙ.

ДЛЯ ЗДОРОВ'Я
Хороше ■ лісі в будь-яку пору року! 

Чудовий він і тепер. Друзі! Якщо ви ви
рішили відпочити в лісі, пам’ятайте, що 
до того ж ви можете зайнятися тут дуже 
корисною справою...

ЦК ЛКСМ України, Міністерство осві
ти УРСР та правління Укоопспілки ого
лосили конкурс по збиранню лікарсько- 
технічної сировини. її треба здавати на 
приймальні пункти споживчої коопера
ції, де за неї сплатять грошову винаго-

ЛЮДИНИ
роду. Крім того, переможці конкурсу 
будуть премійовані.

В березні збирають березові та сос
нові бруньки, вільхові шишки, а також 
кору дубову, калинову, крушинову.

Кваліфіковану консультацію щодо 
збирання лікарсько-технічної сировини 
можна одержати в заготівельних пунк
тах райспоживспілок.

Беріть участь у конкурсі! 
УКООПТОРГРЕКЛДМА.

СИЛА, ЗДОРОВ’Я, НАСНАГА
Друзі! Завітайте до магазинів спор

тивних товарів споживчої кооперації.
Тут вам запропонують футбольні, во

лейбольні м’ячі, камери до них, волей
больні сітки, чавунні гантелі...

Любителям мандрів — швидкохідні 
мотоцикли, моторолери, велосипеди...

Прихильникам риболовлі — вудлища, 
лесии, гачки, блешні...

Займайтесь спортом. Спорт додасть 
вам сили, здоров’я, наснаги.

Магазини спортивних товарів спожив
чої кооперації чекають на вас. 

УКООПТОРГРЕКЛАМА

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вуп. Луначарського, X 

Телефони; відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу вІЙСЬКОВО'ПдТрІОТИЧНСГО виховання І спор

ту - 2-45-35, решти відділів - 2-45-36.

J5K 01727. Індекс 61197.

«.МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Киропоградсиого 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м Кіровоград, вул Глінин, 2.
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Юнаки і дівчата!
Вас запрошують на Всесоюзно 

ударні комсомольські будови Сибі
ру. На будівництво залізниці Тю
мень—Су ргут.

Надається безплатний проїзд до місця роботи, 
видається безвідплатна допомога розміром 60 крб. ' 

Оплата праці відрядно-преміальна, випла
чується поясний коефіцієнт ЗО г- ,70 процентів І 
і 40 процентів за пересувний характер роботи 
Після року роботи виплачується ..10 процентів 
північної надбавки. До основної ■ відпустки дасть- 
ся додатково 12 робочих днів і безплатний заліз- - 
личини квиток па працюючого 1 двох членів сім’ї.

Запрошуються шофери, екскаватор

ники, бульдозеристи, муляри, тесля

рі, штукатури і малярі, а також мо-

лодь без спеціальності
За довідками звертався н обком та' міськком ‘ ‘ 

комсомолу.
Трест «Уралбудмеханізація®.


	1353-1p
	1353-2p
	1353-3p
	1353-4p

