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Трудівники полів Кіровоградіци- 
ви з великим піднесенням зустрь 
ли звістку про те, 1КО за підсумч 
нами соціалістичного змагання ми
нулого року нашу область визнано 
переможцем серед областей стспо- 
вої зови по виробництву усіх зер
нових культур. НовоукраінцІ не 
тільки розділяють радість перемо
ги, а й гордяться своїми успіхами: 
паш район визвано переможцем се
ред районів степової зони по ви
робництву озимої пшениці. План 
валового збору усіх зернових 
культур хлібороби району викона
ли на 118,7 процента, а озимої, 
пшениці — на 131 процент. Району 
присуджено перехідний Червоний 
прапор ЦК КП України і Ради 
Міністрів УРСР, присвоєно звання 
«Район високої культури земле
робства».

Минулого року ваші майстри 
ч високих врожаїв впрошували ози- 
\му пшениию на площі 36,4 тисячі 
-гектарів. З кожного гектара зібра
ло но 39,4 центнера зерна. Цього 
успіху досягнуто завдяки натхнен
ній, творчій праці усіх колгоспни
ків і робітників радгоспів серед 
яких — понад трьохтисячний загін 
комсомольців і молоді району.

Первинні комсомольські органі
зації господарств повсякчас дбали 
про врожай, вміло організовували 
соціалістичне змагання між коисо- 

■ мольсько-молодіжними ланками, 
молодими сівачами, тракториста
ми, комбайнерами, водіями. Моло
ді механізатори у праці рівнялися 
на передовиків виробництва, пере
ймали досвід роботи двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. Гіта- 
лова, заслуженого працівника сіль- 
ськог.о господарства УРСР В. С. 
Андріяша та інших. Іноді молоді 
механізатори показували навіть 
кращі результати, ніж досвідчені 
хлібороби,

Вагомі, наприклад, успіхи тру
дівників колгоспу «Ленінський 
шлях». Тут у середньому кожен

гектар озимої пшениці ви
дав по 47,5 центнера зерна. 
Поряд з досвідченими ме-. 
хадізаторами господарства 
за • відмінну роботу прав
ління колгоспу відзначило і 

- комсомольців шофера Олск-
• сандра Ткаченка, тракторис

тів Анатолія Андрійчеика, Петра 
Мірошниченка.

Дбайливо готуються хлібороби 
району до весни другого рону п’я
тирічки. Комсомольці усіх первин
них організацій на сеоїх комсо
мольських зборах підтримали за
клик ульянобців — боротися за 
50-центнсрнІ врожаї зернових.

Для отримання таких врожаїв 
вже багато зроблено. Комсомоль-

нимн комсомольськими організа
ціями, багатогранні І досить склад
ні, Потрібна повсякденна нопітка 
робота в усіх комсомольських ор
ганізаціях.

Зараз зусилля райному спрямо
вані на допомогу первинним орга
нізаціям колгоспів І радгоспів у 
створенні комсомольсько-молодіж
них ланок, екіпажів. Ця робота 
проводиться з участю працівників 
районного управління сільського 
господарства, членів правлінь кол
госпів. У господарствах комплек
туються комсомольсько-молодіжні 
групи, ланки, екіпажі,

Багато уваги райком приділяє 
розробленню умов соціалістичного 
змагання. Нині соціалістичні зобо
в’язання приймаються колектива
ми, групами, ланками, окремими 
комсомольцями. Особливо наголо-

ПО ТЕЛЕФОНУ

ОПЕРАЦІЯ «РЕЗЕРВ»

Постанову ЦК ВЛКСМ про проведення місячного 
рейду загонів «Комсомольського прожектора» по 
боротьбі з втратами робочого часу обговорено в 
усіх первинних комсомольських організаціях По- 
бузького нікелевого заводу. На засіданні комітету 
разом з «прожектористами» розроблені конкретні 
плани-графіки перевірок.

Зараз комсомольських дозорців на будові можна 
зустріти скрізь. Нёщодавно вони провели рейд в пла
вильному цеху. З настанням сильних морозів тут було 
помічено різкий спад темпів роботи. Факт зацікавив 
«прожектористів». І ось спостереження протягом дня 
виявили такі факти: в цеху не встановлені віконні 
рами, низька температура в приміщенні, а через це 
робітники часто ходять грітись. Знайшли і винуватців 

-вимушених «перекурів» — будуправління 125 тресту 
«Криворіжсталькоиструкція», що зволікає монтаж 
віконних рам.

Причини втрати дорогоцінних хвилин на азотно- 
кисневій станції теж були встановлені в ході рейду. 
Хоч тут і підключено опалення, та вітер гуляє вільно. 
То будівельне управління № 6 залишило після себе 
щілини і дірки в стінах. Монтажники, які працюють 
на станції, від тих протягів і холоду тікають, де 
тепліше.

Після аналізу двох рейдів перед вище названими 
будівельними організаціями «прожектористи» пору
шили питання з тим, щоб усунути всі недоліки.

Комсомольські дозорці Побужжя назвали місячний 
рейд «КП» — операція «Резерв». Так, саме «Резерв», 
бо маємо за мету віднайти якнайбільше резервів 
підвищення продуктивності праці кожного будівель
ника, монтажника.

І. ВЛАСЮК, 
секретар комсомольської організації Лобузько- 
го нікелевого заводу — ударної комсомоль
ської будови республіки.
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ські «прожектористи» проводять 
систематичні рейди-перевірки го
товності до посіву зерна, техніки, 
допомагають налагодитй навчання 
молодих хліборобів.

Ці перевірки показали, що нині 
в коморах 90 процентів зерна, яно 
зберігається для посіву, першо
класної якості.

У всіх господарствах завершує
ться ремонт тракторів і сільсько
господарських машин. Добре по
ставлена ця справа о колгоспі 
«Росія». Тут у всіх бригадах ство
рені номсомольсьно-молодіжні лан
ки. Одними з перших райному ком
сомолу про закінчення ремонту 
посівної техніки рапортувала ком
сомольсько-молодіжна ланка брига
ди В. Петренка. А сьогодні на лі
нійку готовності поставили техні
ку хлібороби колгоспів імені Вату- 
тіна, «Молода гвардія», імені Щор
са, імені XX з’їзду КПРС, «Победа».

Подбали хлібороби і про удоб
рения площ. Восени одночасно з 
висівом насіння озимих культур у 
грунт внесено 447 тисяч тонн орга
нічних добрив. Спошіа використо
вуються для завезення добрив по
гожі зимові дні. Сьогодні краще 
від ішпх працюють на вивезенні 
добрив молоді механізатори кол
госпу «Україна». Закінчують заво
зити добрива хлібороби колгоспів 
«Росія», імені Калініна, імені Ле
ніна, імені Кутузова.

Разом з усіма хліборобами ра
йону комсомольці включилися у 
боротьбу за 50-центнерні врожаї 
зернових. Завдання, яні стоять пе
ред райкомом комсомолу, первин-

шується на гласності соціалістич
ного змагання: в межах господар
ства — щоденне і щотижневе під
биття підсумків, в масштабах 
району — щотижневе, щомісячне.

Багато користі молодим механі
заторам дає навчання. В нолгоспі 
«Мир», наприклад, щосуботи по
над ЗО молодих механізаторів під 
керівництвом агронома В. Тара- 
ненна та головного інженера кол
госпу М. Коломійця пивчають ос
нови агротехніки і рільництва, 
опановують секрети вирощування 
високих врожаїв. Молоді хлібороби 
освоюють техніку регулювання 
сівалон, культиваторів, туковисів
них апаратів. Кожному комсомоль
сько-молодіжному еніпажу дово
диться завдання на період сівби, 
визначається маршрут руху, норма 
висіву.

Такі заняття проводяться в кол
госпах «Дружба», «Росія», «Побе- 
да», Імені XX з'їзду КПРС.

Хлібороб першим відчуває на
ближення весни. За морозами і 
хуртовинами лютого, весна не за
стане механізаторів нашого району 
зненацька. У всеозброєнні зустрі
чають весну і комсомольці та мо
лодь Новоукраїнського району. 
Вони зроблять все, щоб виростити 
у другому році дев'ятої п’ятирічки 
50-цснтиерні комсомольські врожаї 
зернових.

Анатолій НОВИЦЬКИЙ, 
перший секретар Новоукраїн
ського райкому комсомолу,

Херсонська область. Дев’ятим п'ятирічним планом 
розвитку народного господарства нашої країни пе
редбачено випуск нових потужних електродвигунів 
типу «4А-250». які відповідають найкращим світовим 
стандартам. Першу партію таких двигунів сісладено 
на Новокаховському електромашинобудівному заводі 
Імені 50-річчя Жовтневої революції.

На фото: бригадир складальників цеху нової 
техніки Іван Свиридов (праворуч) і слюсар Віктор 
Іваницький біля дослідиого зразка нового електро
двигуна.

Фото Р. АНДРЄЄВА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

РІШЕННЯ
ХШзійш

КПРС-, 
В ЖИТТЯ! 
ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК 
комсомолу Кюовогрддщини

ЗЛЬОТИ молодих передовиків вироб
ництва стали хорошою традицією у 

житті комсомольської організації помпа- 
ніївського району. Вони сприяють роз
гортанню широного руху за комуністичне 
ставлення до праці, підвищенню трудової 
активності юнаків та діпчат, вихованню у 
них бережливого ставлення до народно
го добра. Днями відбувся другий комсо
мольсько-молодіжний зліт переможців со
ціалістичного змагання.

Виступивши з доповіддю пёред учасни
ками зльоту, перший секретар райкому 
комсомолу А. І. Коротченко сказав, що за 
виконання планів восьмої п’ятирічки 
відзначено цілу армію кращих молодих 
виробничників. Розгорнути соціалістично 
змагання між комсомольсько-молодіжни
ми колективами в новій п’ятирічці на 
більш вищому рівні — стало головною 
турботою райному.

ТУРБОТА ПРО ЗАВТРА
ланон по вирощуванню нукурудзи на 
зерно та цукрового буряна. Переможцем 
стала механізована ланка Володимира 
Сала з нолгоспу «Дружба», яна виростила 
по 40 центнерів нунурудзи на площі 120 
гентарів (без затрат ручної праці). Серед 
буряноводів здобули першість ланки Лі
дії Круть з колгоспу їм. Кірова та Галини 
Лапай з колгоспу ім. Урицького.

На збиранні ранніх зернових працюва
ло 9 номсомольсьно-молодіжних агрега
тів які щодня боролися за одержання 
перехідного вимпела райкому комсомолу 
«Кращому агрегату на збиранні зерно
вих». Агрегат Віталія Кудаленна вийшов 
переможцем на минулих жнивах.

Широного розмаху набуло в районі со
ціалістичне змагання серед комсомольців 
І молоді на звання кращого по професії. 
Юні механізатори реалізували все своє 
уміння, творчість, щоб стати гідним 
своєї професії. Михайло Дримченко з нол
госпу ім. Жданова досяг найкращих по
казників. Він трактором Т-74 виробив 
1759 гентарів умовної оранки при знач
ній економії пального. Не набагато від
стали від нього трантористи Віктор Рудий 
з нолгоспу їм. Урицького, Андрій Куль- 
тенко з колгоспу ім. Ілліча та Інші.

Хороших показників досягли й окремі 
твариннини. Так, молода доярка з кол
госпу їм Урицького Алла Юрова надоїла 
.... иппапм ПО 3448 кілограмів мо-

надоях молона І Надія Гаморя з нолгоспу 
їм. Леніна. А Любов Лимиренно з кол
госпу їм. Тельмана на дорощуванні мо
лодняка великої рогатої худоби домогла
ся добового приросту 700 грамів на теля.

1972 рік еля юні району почався похо- 
дом за .чгстрокове виконання планів п'я
тирічки за почином комсомольців і моло
ді Ульяновського району. І учаснини 
зльоту щиро розповідали про свої успіхи, 
ділилися планами на майбутнє.

Олександра НЕПОКРИТА — тракто
ристка колгоспу їм. Чапаева:

— Професія трантористки мені до впо
доби. Тут є великий простір для творчого 
дерзання. Бригада, в якій я працюю, з 
року в рік добивається непоганих вро
жаїв.

Вже зараз у нас відремонтовано весь 
сільськогосподарський інвентар і постав
лено на лінійну готовності.

Я горжусь тим, що працюю в цьому 
згуртованому нолективі I вношу свою 
частку у виконання загальних планів.

Алла ЮРОВА — доярка колгоспу ім, 
Урицького:

— Три роки працюю дояркою. За 
мною закріплено 13 корів. У 1971 році 
зобов’язалася надоїти по 3200 кілограмів 
молока на кожну корову. Слова дотрима-

екскаваторник

10,5 кілограма молока. Моя мета — поби
ти свій же ренорд.

Павло МУНТЯН 
міжколгоспб уду:

— Ми заздримо величі трудового
подвигу старших поколінь і з честю хо
чемо пронести їх естафету. У 1971 році 
я навантажив своїм екскаватором 20 ти
сяч нубометрів глини для цегельного за
воду. Нинішнього року зобов’язався на
вантажити 25 тисяч иубометрів.

В планах комсомольців нашої організа
ції — шефство над будівництвом район
ного дитячого садка. Кожен зобов’язався 
відпрацювати 180 годин на будівництві. 
Я уже відробив 35 годин.

На зльоті виступили також Зоя Вара- 
иута — доярка колгоспу «Дружба», Вік
тор Жуковський — шофер колгоспу 
ім. Дзержинсьного, Галина Глібова — пе
рукарка райпобутномбінату, ____

З ПРОМОВОЮ перед МОЛОДИМИ
цями соціалістичного з*«гання виступйш 
сенретар РК НП України І. С. Акімов.

Пеоший сенретар райкому комсомолу 
А і Коротченко вручив грамоти, цінні 
подарунки та посвідки про занесення 
Імен кращих молодих трудівників до 
Книги пошани.

Учаснини зльоту прийняли звернення 
до комсомольців і всієї молоді району 
про дострокове виконання планів дев’я
тої п’ятирічки.ЇХ турботою рамному. пайпн« йупп ні ножну норову по 3448 кілограмів мо- ла — надоїла по 3448 кілограмів. то* п ятирічки.

& створено Р94' номсомольсьно-молодіжних лона. Пересягла тритисячний рубіж по Зараз надоюю щодоби від корови по М. ЖИТНІЙ.
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ГОСПОДАР
ЙОГО можна знайти за 

верстатом а інструмен
тальному цеху, де Він пра. 
цює слюсарем-лекальником, 
в комітеті комсомолу, бо 
він заступник секретаря 
комсомольської організації 
Цеху, на заняттях ‘ гуртка 
комсомольської політосвіти, 
в якому він веде заняття як 
пропагандист. Любителі 
спорту обрали його, Василя 
Галата, головою цехової ра
ди колективу фізкультури, 
і він досить активно справ
ляється і тут зі своїми обо
в’язками.

Перше знайомство з Васи
лем відбулося півтора року 
тому. Тоді в завкомі комсо
молу не без гордості нази
вали цифру 85. За нею 
йшла розшифровка — 85 
юнаків 1 дівчат заводу вико
нали план восьмої п'ятиріч
ки за три з половиною роки. 
Н числі випереджаючих час 
був і вій — слюсар-лекаль- 
ник Василь Галат. В цеху 
про нього розповідали вже 
друзі по роботі, і теж з гор
дістю, що він працює на 
совість, ЩО найскладнішу 
роботу довіряють йому. Вод
ночас вчувались і 'нотки 
заздрощів до майстерності 
Василя, А він на похвалу 
відповів, що робітник має 
бути майстром свого діла, 
інакше — він не на своєму 
місці. Просто сказано, мож
ливо тому й запам'яталось. 
Пізніше доводилось подібне 
чути но раз 1. як правило, 
від тих, хто любить свою 
професію, вважає її найкра
щою серед усіх, віддається 
своїй роботі,

Нещодавно я знову зу
стрілась з Василем Галатом 
в інструментальному цеху. 
Кінчалася зміна, і він зосе
реджено заміряв кронцир
кулем вже готові шаблони. 
В ці хвилини розумієш, що 
будь-яке запитання було б 
недоречним — людина під
биває свій день роботи.

— Ось так щодня сам 
контролює себе, — стиха 
пояснює секретар комсо
мольської організації цеху 
Ліля Скорик, — півтора ро
ку, як прийшов на особисте 
клеймо. І це при його тем
пах —- сто сімдесят, а то й 
більше процентів щозміни. 
В рахунок травня вже пра
цює...

Не вдалося поговорити з 
Василем і одразу після чет
вертої години. На нього че
кали справи комсомольські, 
якраз того дня в цеху мали 
відбутися комсомольські 
збори, і він — серед висту
паючих. Тож швидко наки
дав на листку паперу план 
і, вибачившись, побіг до то
варишів.

По-справжньому розмова 
почалася в комітеті комсо

молу цеху, коли сутінки за 
вікном нагадали, що вже 
вечір. Перші слова про 
роботу. І це не дивує; треба 
бачити, як під його руками 
народжуються найскладніші 
шаблони, як часом він стає 
ледве не ювеліром, доби
ваючись точності до двохти
сячної долі мікрона, щоб 
зрозуміти, чому саме почав 
з роботи.

— На око, як кажуть, за
раз слюсар но може по

кластись. Часи не ті. Посту
пає,. наприклад, шаблон з 
радіусом дві десятих мілі
метра, на чому перевіриш 
точність? Тільки на проекто
рі. Або з похилими площи
нами шаблон — тут вже й 
до мікроскопа звертайся. 
Лівша Лескова позаздрив би 
нам, — сміється співрозмов
ник.

Василь захоплюється роз
повіддю. На аркуші лягають 
схеми, креслення попереч
них 1 подовжених розрізів 
шаблонів, зрозумілі хіба що 
одному йому розрахунки.

— Я люблю свою робо
ту. — каже Василь Галат. — 
Люблю перш за все тому, 
що вона вимагає від мене 
постійної творчості, кмітли
вості. і виконую я її разом 
з товаришами, з якими у 
нас одна спільна справа — 
підняти марку наших сіва
лок.

Марка цеху, заводу, сівал
ки... Ось що говорить з цьо
го приводу статистика. 0 
1971 році з конвейєрів «Чер
воної зірки» зійшло 3326 
нових універсальних сівалок 
СЗ-3,6. Рекламацій на ма
шини від замовників не над
ходить. Заслуга Василя тут 
чимала без перебільшення. 
Адже всі виготовлені шаб
лони для перевірки точності 
деталей сівалки, еталони, по

яких звіряють інші мірники, 
пройшли через руки Василя 
Галата та його товаришів.

Працелюбність, вимогли
вість до себе, і тих, хто по
руч. відданість своїй роботі 

громадським справам, чуй
ність до людей завоювали 
цьому юнакові авторитет в 
колективі. Василю Галату 
було вісімнадцять років, ко
ли він після закінчення ре
місничого училища прийшов 
в інструментальний цех, 
Досвідчені слюсарі І. 0. Но
виков 1 П. С. Бухарін, запри
мітивши допитливість 1 пра

целюбність новачка, не змов
ляючись. взяли його під 
свою опіку. З цеху юнака 
випроводжали в армію, а 
після служби — він знову в 
Інструментальному. По схо
динках професійної май
стерності Василь піднімався 
без передиху. В 1966 році 
здав на 3-й розряд. В 1967 
році мав спочатку четвер
тий. а потім і п'ятий. Причо
му — третій 1 четвертий 
йому присвоїли без здачі 
кваліфікаційних екзаменів, 
в порядку заохочення. Сьо
годні Василь має другий 
розряд із спеціальностей 
гальванника, стругальника, 
шліфувальника, довбіжника. 
А коли молодший брат. 
Олександр, закінчив восьми
річку, Василь І Його привів 
у цех.

Поважають цього невга
мовного хлопця комуністи, 
Комсомольці вже вп’яте 
підряд обирають його за
ступником секретаря комі
тету.

Пожвавилась розмова, ко
ли заговорили про політна- 
вчення комсомольців ін
струментального, Вчуває
ться, що він і тут не терпить 
посередності. Молодий про
пагандист гуртка «Основи 
соціалістичної економії» ста
ранно готується до кожного 
заняття. По темі «Соціаліс
тичне виробниче підприє/л- 
ство» його консультантами 
були начальник цеху С. Г. 

Новиков, інженер-еконо/ліст 
А. П. Правда. А в підготовці 
гургківців до здачі Ленін
ського заліку «Рішення XXIV 
з'їзду КПРС — в життя» Ва
силь не раз звертався по 
допомогу до секретаря пар
тійної організації цеху В. Г., 
Зубарєва.

Традиційне запитання — 
«Твоє захоплення?» не дове
лось задавати. На Василеві 
гарно сидить спортивний 
костюм 1, як пояснив він. це 
не данина моді. В 1966 році 
Галат виконав норму пер
шого спортивного розряду 
з футбола. Відтоді щороку 
підтверджує Його, виступаю
чи за збірну заводу. В мину
лому сезоні команда «Чер
воної зірки» виграла кубок 
обласної ради ДСТ «Аван
гард» 1 зайняла друге місце 

ЧЕРВОНІ ПРАПОРИ—
НАЙКРАЩИМ

Сотні тисяч юнаків I дівчат, включившись у 
патріотичний рух «П’ятирічці — ударну працю, 
майстерність і пошук молодих », успішно заверши
ли виконання завдань 1971 року, особистих колек
тивних планів «Вчитися комунізму».

4 лютого бюро ЦК ВЛКСМ розглянуло підсумки 
роботи республіканських, крайових, обласних ком
сомольських організацій у 1971 році по участі у 
виконанні рішень XXIV з’їзду КПРС, залученні мо
лоді до боротьби за виконання планових завдань, 
підвищення ефективності суспільного виробництва, 
оволодіння знаннями, поліпшенню комуністичного 
виховання юнаків і дівчат. ,

Перехідні Червоні прапори ЦК ВЛКСМ «За успі
хи у виконанні рішень XXIV з’їзду КПРС» присуд, 
жені Московській міській, Українській, Білорусь
кій, Узбецькій, Казахській, Латвійській і Вірмен
ській республіканським, Красноярській і -Хабаров
ській крайовим, Ворошиловградській, Горьиов- 
ській, Ленінградській, Московській, Карагандин- 
сьній, Мінсьній, Ростовській, Татарській, Ташкент. 
ській, Тюменській і Черкаській обласним комсо
мольським організаціям.

Ленінградську обласну комсомольську організа
цію нагороджено Почесним вимпелом ЦК ВЛКСМ, 
який побував у космічному рейсі на кораблі'«Со- 
юз-10», — за велику роботу по комуністичному 
вихованню молоді, дальше організаційно-політичне 
зміцнення первинних комсомольських організацій, 
активну участь молодих виробничників в русі 
«П’ятиденне завдання — за чотири дні».

Групу комсомольських організацій і комсомоль
сько-молодіжних колективів за успіхи, досягнуті 
у виконанні рішень XXIV з’їзду КПРС у першому 
році п'ятирічки, занесено в книгу пошани ЦК 
ВЛКСМ і Літопис комсомольської слави.

За самовіддану, високопродуктивну працю, висо- 
ну професійну майстерність, науново-технічну 
творчість і активну участь в громадському житті 
Почесним знаком ЦК ВЛКСМ і знайом ЦК ВЛКСМ 
«Трудова доблесть» нагороджено групу молодих 
передовиків виробництва.

(ТАРС).

в першості обласної ради 
цього ж товариства.

...Ми йдемо по цеху. Чис
то біля верстатів, кімнатні 
квіти в проходах. Мій спів
розмовник вже перейшов на 
нову тему.

— Відповідальна для нас 
дев’ята п’ятирічка. Треба 
буде ввести в дію п'ятдесят 
тисяч квадратних метрів ви
робничої площі. За рахунок 
нового корпусу розшириться 
і наш цех.

Я слухаю Василя — до 
всього йому діло: до життя 
колективу цеху, до рекон
струкції заводу, до планів 
на завтра. Так почувати себе 
повинен справжній госпо
дар, що несе відповідала 
ність в малому і великому.

О. БАСЕНКО.
м. Кіровоград,

ІІа заняттях гуртка ком
сомольської політосвіти «Ос
нови соціалістичної економі
ки», пропагандистом яко
го — молодий комуніст Ва
силь Галат, завжди цікаво. 
В. Галат, як правило, ілю
струє розповіді прикладами 
Із життя свого інструмен
тального цеху чи заводу.

На фото: В. І алат прово
дить чергове заняття.

Фото 1. ГРАБКА.

В ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ

ПРАЦЕЮ СЛАВИТИ 
лсойг

29 вересня нинішнього року минає тридцять ро
ків створення Краснодонського партійно-комсо
мольського підпілля «Молода гвардія». Юнаки і 
дівчата прославленого міста — нащадки невмиру
щої слави героїв-молодогвардійців, орденоносна 
комсомольська організація м. Краснодона у зви
тяжній праці в ім’я Вітчизни продовясують патріо
тичні традиції своїх земляків, вписують нові сто
рінки у літопис героїчної слави. Прагнучи зустріти 
30-річчя партійно-комсомольського підпілля «Мо
лода гвардія» гідними успіхами у житті і праці1, 
ряд групкомсоргіз комсомольсько-молодіжних ко
лективів імені героїв підпільної комсомольської 
організації звернулися через газету «Молодь Ук
раїни» до колективів, які носять імена молодо
гвардійців, до всіх комсомольців, юнаків та дівчат 
республіки з закликом: достроково, до 29-го верес
ня завершити річний план по росту продуктивнос
ті праці, а п'ятирічне завдання по цьому показни
ку виконати за чотири роки.

Досягнути цього молодь орденоносної місько! 
організації планує за рахунок широкого впровад
ження нової техніки, досягнень науково-технічно
го прогресу, найраціональнішого використання 
часу на кожному робочому місці, невпинного під
вищення кваліфікації, піднесення технічної твор
чості молодих робітників.

Центральний Комітет комсомолу України, врахо- 
вуючи»велику значимість цього патріотичного по
чинання, схвалив ініціативу кращих комсомоль
сько-молодіжних колективів м. Краснодона по гід
ній зустрічі 30-річчя «Молодої гвардії^, прискорен
ню темпів зростання продуктивності праці, по 
достроковому виконанню завдань п'ятирічки та 
плану 1972 року і рекомендував виробничим 
колективам республіки підтримати його. Обкоми, 
міськкоми, райкоми комсомолу, комітети комсо
молу підприємств промисловості, транспорту, £*У- 
дов, колгоспів 1 радгоспів, сфери обслуговування 
1 торгівлі, науково-дослідних 1 проектно-конструк
торських установ повинні забезпечити широка 
обговорення листа групкомсоргів комсомольсько- 
молодіжних колективів м, Краснодона на зборах! 
молодих трудівників, провести необхідну організа
торську роботу по забезпеченню дострокового 
виконання виробничих планів 1 зобов’язань.

шонврсъка повість
Нещодавно у видавництві «Молодая гвардия» ви

йшла книга Ірини Земської «Вулкани 6 «Б». Це розпо
відь з життя одного піонерського загону. Лише три 
історії відбулися з учнями 6 «Б» класу. Але вони ду
же вплинули на життя загону, на долю дітей. Розка
зала їх автор своїм юним читачам не лише для того, 
щоб вони познайомилися і подружили з веселою і 
розумною Астою, більше дізналися про язикату Лен
ку Чемоданову, полюбили Ромку Петрова, осудили 
Сімку Балабана. Ні. Розказані вони для того, щоб, як 
пише Ірина Михайлівна, діти не забували того, що, 
крім сім’ї, в якій вони живуть вдома, — з мамою, 
татком, дідусем, бабусею, братиками, — є ще друга 
сім’я — піонерський загін, піонерська організація. 
І автор нагадує: «Вступив ти в неї не для того, щоб 
певний час проносити піонерський галстук, з'їздити 
в піонерський табір чи сходити в похід... Вона існує, 
щоб життя твоє вимірювалось не лише днями, рока
ми знаннями — не лише оцінками, а відношенням 
один до ОДНОГО. Вона відповідає за все твоє життя і 
в школі, і вдома, і за всі твої образи, за хороший чи 
поганий настрій. Також, як ти відповідаєш перед 

Н°А щоб знайти правильний шлях, книґу цю можна 
обговорити, і, немає сумніву, ЩО більше прихильників 
буде у класного керівника Олыи Іваніони, о чи не 
кожен учень мріє бути щирим, чуйним другом, това- 

і пишем і порадником свої?а вихованцям, та не ьож- 
. йому це вдається. Юні ж читачі із задоволенням, 

візьмуть собі в друзі Асту і Ромку.
П. НАТОЧІЙ, 

зав. відділом бібліографії обласної дитячої 
бібліотеки ім. А. П. Гайдара) •

В ПП ПСЯЧІ піонерів Вінниць- 
І А кої області включилися в 
і конкурс під назвою «Джере- 

И ло». Багато дзюркотливих 
І струмочків з чистою, холод- 
9 пою водою біжить по полях, 

луках і ярах області. Та не 
кожен з них у доброму ста
ні. Розорють трактори схил 
нру чи змиють дощі з косо-

ШУКАЧІ...
ДЖЕРЕЛ
горів грунт, І затихнуть, • 
потім і назавжди зникнуть 
під шаром землі живі під
земні джерела.

Щоб цього не трапилось, 
на їх захист, відгукуючись 
на занлик обласного відді
лення Товариства захисту 
природи, дружно вийшли 
учні багатьох шніл області. 
Зима — найкращий час для 

й виявлення джерел. Іх одразу 
ж можна впізнати за крижа- 
ними наростами на землі.

Знайдені джерела юні шу- 
начі наносять на нарту, да
ють їм характеристику, ви
значають господарське зна
чення. А влітку кожен з них 
буде розчищено, обгородже
но, взято під нагляд — все 
тан, як вимагають умови 
конкурсу.

М. ЧОРНИЙ, 
кор. РАТАУ.

м, Вінниця,

Риболовецька база «Восток» перед виходом, на промисел.

Фото В. ЦЕЛ1КА (АПН).
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Педагогічними колективами шкіл області проводиться значна робота 
по підвищенню якості знань учнів. Творчий підхід учителів, ініціатива ком
сомоли та піонерів народжує нові форми та методи, що мають великий 
ВИХОВНИМ вплив.

Бесіда за круглим столом («Молодий комунар» № 12), стала початком 
розмови про досягнення і недоліки в роботі піонерських та шкільних комсо- 
польських організацій.

Запрошуємо всіх педагогів, директорів шкіл, вихователів, старшоклас
ників приєднатися до нашої розмови, поділитися досвідом навчально-вихов

ного процесу в школі. Сьогодні вміщуємо статтю заступника завідуючого 
обласним відділом народної освіти Б. ХИЖНЯКА.

ВСТУПИЛО у права друге півріччя на
вчального року. Комсомол і піонерія 

продовжують свій похід за знання. Вихо
вана на славних традиціях свого народу, 
радянська молодь повна рішучості на
вчанням І працею внести і свою частку 
у виконання грандіозних планів, накрес
лених історичними рішеннями XXIV з’їз
ду КПРС.

Поліпшення якості знань учнів, при
щеплення інтересу до них знаходиться 
в центрі уваги органів народної освіти, 
педагогічних колективів шніл. Першими 
помічниками у вирішенні цих питань, як 
і завжди, стали комсомольські та піонер
ські організації. Саме у єдності дій клас
ного керівника, вчителя-предметнина, ра
ди піонерської дружини, вожатого І 
шнільного номсомолу — запоруна успіху.

Цілеспрямована спільна робота педа
гогів, комсомолу, широкої громадсьностї 
дає свої позитивні результати, Янщо на 
початку восьмої п’ятирічки успішність 
по області складала 98,5 процента, то ми
нулий навчальний рік успішно закінчили 
99,6 відсотків учнів, ножний другий 
шкільний колектив в області працює без 
другорічників, 40 процентів дітей і під
літків вчаться на «відмінно» і «добре». 
Значно зменшилася кількість правопо
рушень серед неповнолітніх, зміцніла ди
сципліна серед учнів, виросла їх культу
ра поведінки.

У повсякденній практичній роботі пе
дагогічні колективи спираються на ком
сомольські та піонерські організації 
шніл, бачать в них своїх активних поміч
ників у вихованні та навчанні учнів. Та 
це й занономірно. Адже третина всього 
складу обласної комсомольської органі
зації — 37 тисяч осіб — це шнолярі, 95 
тисяч піонерів. Ось чому питання озбро
єння учнів глибокими і міцними знання
ми органи народної освіти і номсомолу 
розглядають як головне в цій важливій 
діяльності комсомольської і піонерської 
організації.

культурою і спортом, науково-технічною 
і художньою творчістю.

Слід проаналізувати й ту частину ді
яльності комсомольської організації, яка 
стосується її керівництва піонерською 
дружиною. Вияснити, чи не відстають 
піонерські загони в марші «Завжди напо
готові», яка потрібна їм допомога!

«Комсомольські організації шкіл, — 
говориться в резолюції XVI з’їзду 
ВЛКСМ, — повинні виховувати у юнаків 
і дівчат прагнення до знань, наполегли
вість, працьовитість, почуття високої 
відповідальності за навчання і поведін- 
ну». Ленінський залік не тільки переві
ряє цю відповідальність, він озброює 
нею, стимулює зацікавленість школярів 
в здобутті знань, вчить вмінню викори
стовувати їх в житті.

«Раніше, — розповідає заступник сек
ретаря комсомольської організації серед
ньої школи № 13 м. Кіровограда Тетяна 
Курдюмова, — ми викликали «двіночни- 
ків» на засідання комітету комсомолу, 
♦пісочили» їх і тим обмежувались. Зараз 
в ножному комсомольському нласі ство
рено пости всеобучу, групи взаємодопо
моги І консультантів з числа кращих 
учнів, вони і наводять порядок в себе в 
нолентиві. Комітет же зосередив увагу на 
діяльності комсомольських' груп. Аналі
зує успіхи І недоліни, узагальнює дослід, 
поширює його».

району. Член сонтора 
------- чергову бесідуСазонівська середня школа Кіровоградського 

взаємодопомоги і консультації Таня Лизунова проводить 
з піонерами.

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

РУСЛІ
• ВОЖАТИЙ: І ВИХОВАТЕЛЬ, 1 ПЕ- 
ДАГОГ • КОМСОМОЛЬСЬКА ПЕД
РАДА • ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК — 
АТЕСТАТ ГРОМАДСЬКОЇ ЗРІЛОСТІ
• «ВІДМІННО» В ТАБЕЛІ — «ВІД
МІННО» В ЖИТТІ.

ВІдмозились від традиційного «розно
су» невстигаючих, під непродуманого ре
петиторства і в 6-й Новоукраїнській шно- 

в Кіровоградській № 11 та Олександ
рійській середній шнолі № 10.

Новий, більш вірний І надійний шлях 
віднайшли тут комсомольці. Разом зі 
старшими повели вони розмову про те, 
як «учитися учитися». На ній вчителі, 
знатні люди міста познайомили школярів 
з раціональними прикладами розумової 
праці, навчили їх берегти власний і чу
жий час, вести хронометраж, спостеріга
ти залежність успішності кожного від 
уміння організовувати навчальну працю 
в класі І дома.

На превеликий жаль, не всі комсомоль
ські організації встигли перебудуватися 
подібним чином. Ще й досі в школах Го- 
лованівсьного. Компаніївського, Вільшан- 
сьного районів понладаються на явно 
формальні методи — ведення «Журналу 
обліку успішності». «Екрану успішності», 
«Зошита обліку двіночників», «Мурнапів 
НП».
М АБУТЬ, не знайдеш такої номсомоль- 
** ської і піонерської організації, □ яких 
би не відбулися збори про особисту від
повідальність кожного піонера I комсо
мольця за своє навчання. І як не схожі 
вони сьогодні на вчорашню традиційну, 
але формальну розмову «звіт про успіш- 
НІСТІ? * дисципліну» та ін. Темою багатьох 
зборів, засідань комсомольських номіте- 
тів. рад піонерських дружич стали кон
кретні і актуальні питання шкільного 
життя.

Народжений бурею
9 лютого. 85 років з дня народження (1887—1919) 

В. І. Чапаева, легендарного герля громадянської війни.

Справжніми лабораторіями спільної 
роботи стали шноли — Павлиська ім. В. О. 
Сухомпинсьиого, Богданівсьиа ім. В. І. 
Леніна Знам’янсьного району. Олександ
рійська № 1, Гайаоронська М» 5, Новго- 
роднівсьна Я» 2. Світловодсьна № 2, Кіро
воградська № 13, Маловиснівсьна Нг З 
та ін.

Як правило, питання підвищення солі 
І авторитету комсомольських та піонер
ських організацій в боротьбі за глибоні і 
міцні знання обговорюються на педаго
гічних радах шкіл, засіданнях бюро ком
сомольських організацій, на раді піонер
ської дружини. Велине значення в підви
щенні ролі номсомолу І піонерської ор
ганізації у вирішенні освітніх і виховних 
завдань мала проведена на базі шкіл на
шої області республіканська науново- 
практична конференція з проблем поліп
шення якості знань учнів.

Органи народної освіти спільно з рай
комами, міськкомами ЛКСМУ активно ве
дуть пошуки нових шляхів підвищення 
ролі комсомольських і піонерських орга
нізацій о боротьбі за глибокі і міцні 
знання учнів.

Значною підтримкою в рішенні цих 
завдань став для педагогів області Ле
нінський залін — «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — в життя». Він підняв на якісно 
новий ступінь роботу музеїв і кімнат 
В. І. Леніна, бойової і трудової слави. Ха
рактерний приклад. Залік і робота □ 
шкільному музеї їм. В. І. Леніна серед
ньої шноли № 3 м. Кіровограда,_ Ново- 
празької десятирічки Олександрійського 
району добре підготував старшокласни
ків до участі в громадських заходах, ба
гато з них стали секретарями комсо
мольських ооганізацій на підприємствах, 
в колгоспах І радгоспах, тільки в кол
госпі ім. Леніна (с. Нова Прага) працює 
понад 60 випускнииів місцевої школи, 
половина з них — механізатори і тварин* 
нини. Кожен рік правління колгоспу по
силає на навчання юнаків і дівчат для 
одержання вищої і середньої освіти, яні 
по закінченні повертаються в рідне село 
і з успіхом працюють агрономами, Інже
нерами, вчителями. Як правило, у есіх 
школах комсомольцями складено особис
ті комплексні плани-зобов’язання «Вчи
тися комунізму».

ПОМІТНО підвищилась увага комсо
мольських організацій до вивчення 

старшокласниками предметів суспільно- 
політичного напрямку, ленінської теоре
тичної спадщини. Головний зміст громад
сько-політичної атестації, що проходити
ме з групах, не тільки в тому, щоб ко
лективно винести рішення про політичну 
грамотність, громадську антивність нож
ного комсомольця, але й визначити пер- 
₽’п°иД«ои його зростання. Кожний член 

м нрзииен звітувати, яи виконав 
особистий комплексний план, ян втілює 
XV?^пШкгмЯ ХХІУ З’їзду КП-РС’ 
теппТ>АЗЙ«иВЛКСМ’ як вивчас революційну 

кЛ^ИТЬСЯ- ян готує себе до 
захисту Батьківщини, займається фіз

Багато пио шо може розповісти звичай
ний пеоелік зборів і засідань рад дру
жин: «Що заважає тобі veпiшнo крокува
ти о країну знань?», «Комсомолець, ян 
навчається твій товариш?», «45 хвилин — 
це багато чи мало?»

Ось у таких аспектах ставляться пи
тання, що збуджують думку дитини та 
любов до знань, виховують у них розумо
ву зрілість.

Широко практикується а школах спіль
не проведення піонерських І комсомоль
ських зборів разом з комсомольцями- 
шефами, де розглядається виконання со
ціалістичних зобов’язань, взятих учнів
ськими і виробничими колективами. Що
місяця відбуваються зустрічі робітників 
Олександрійського рудоремонтного заво
ду з учнями середньої школи № 1. Перші 
розповідають про те, яч виконують I 
перевиконують виробничі завдання, дру
гі — звітують про навчання. Комсомоль
ські організації таних шкіл обмінюються 
своїми соціалістичними зобов’язаннями. 
Завдяки шефам, школярі знайомляться з 
виробництвом, з заводськими професія
ми, навчаються поважати і любити пра
цю. Все це в значній мірі впливає на під
вищення відповідальності учнів за на
вчання, як за основну працю школяра. 
Минулого рону всі комсомольці закінчи
ли успішно навчальний рік.

СПРАВІ виховання відповідальності за 
набуття знань, підвищення успіш

ності служать створені в школах із числа 
кращих учнів нонсультпункти, пости взає
модопомоги, а керують цією роботою 
комсомольські штаби. Так. штаб навчаль
ної роботи Помічнянської середньої шко
ли № 2 Добповеличківсьного району 
користується великим авторитетом серед 
школярів. Головним консультантом □ 
його роботі є вчитель Г. Й. Пашковський. 
На чолі штабу стоїть відмінниця навчан
ня Таня Цепок. Штаб поставив за мету 
залучити учнів, особливо тих. що слабо 
навчаються, в предметні гуртки, органі
зувати шефство старших над молодши
ми, допомогти їм у вивченні певних пред
метів, частіше практикувати тематичні 
вечори, лекції, тощо. Робота штабу про
йшла не марно: всі старшокласники ус
пішно закінчили навчальний рік, більше 
45 процентів учніа навчаються на «5» 
і «4».

Шкільні штаби та пости всеобучу про
водять рейди: «Про що розповів порт
фель», «Ян ти виконуєш режим дня», 
«Ціна однієї хвилини». «Комсомолець, ян 
ти використовуєш свій вільний час?», 
здійснюють індивідуальний підхід до 
ножного, організовують диспути, конфе
ренції. бесіди «Вчись вчитися». «Що таке 
пам’ять і чи може вона бути кращою?».

За підсумками першого року «маршу» 
можний четвертий піонерсьнии загін об
ласті завоював звання «правофлангово- 
?о» Педагогічні нолентипи відчувають 
Хвоту піонерських загонів по всеобучу, 

«йгії-л класом у наступний клас», ^Жодного відстаючого"поруч» залишився 
які раніше актуальним I дав можливість 
98,2 процента учням в’Д.І^’^кі^^му 
ли до першого класу вісім роню тому, 
успішно закінчити школу.

(Далі буде),

...В червні 1919 року в 
Чапасвську дивізію при
був М. В. Фрунзе. Він по
ставив бойове завдання: 
негайно перейти в на
ступ, звільнити Уфу І 
гнати Колчака за Урал. 
До кожного воїна були 
доведені слова В. І. Лені
на: «Якщо ми до зими 
не завоюємо Урал, то я 
вважаю загибель револю
ції неминучою, напружте 
всі сили». У виконанні 
цього завдання Чапаєв- 
ській дивізії належало 
зробити найбільше.

В ніч з 7 на 8 червня 
на двох невеликих паро
плавах, захоплених пе
ред цим у біляків, на чов
нах І плотах чапаєвські 
полки форсували ріку. 
Почався кровопролитний 
бій. Чапаєвці захопили 
плацдарм, зайняли села 
Верхні і Нижні Турбасли, 
але їх зупинив шкваль
ний вогонь противника. 
Довелось перейти до обо
рони, заритися в землю. 
Відбиваючи несамовиті 
атаки ворога, перші пол
ки чекали підкріплення, 
допомоги артилерії, що 
засіла десь на переправі.

В рядах бійців були 
Фрунзе і Чапаев. Ніби ве
летенський орел з широ
ченними чорними крила
ми, літав Василь Іванович 
між полків на своєму но
ні, надихаючи бійців. 
Один за одним гинули, 
не пропускаючи порога, 
відважні воїни-бійці, по- 
літпоацівники, команди
ри. Але ось о атаку воїнів 
повели самі Фрунзе І 
Чапай. Влучний вогонь 
артилерії розсіяв біло
гвардійців. Ворога від
кинули, але з великими 
втратами. Тяжко конту
жений був М. В. Фручзе, 
Чапаев — поранений в 
голову. Але наступного 
раниу розгорілися ше 
кровопролитніші бої. Бі
ляки підтягнули резерви, 
ударний Каппелівський 
корпус і цього разу йшли 
нільнома ланцюгами під 
барабанний бій. Ця «пси
хічна атака» но похитну
ла чапаєвціа, хоч патро
ни І снаряди вже нінча- 
лись. Ворога підпускали 
поближче, І артилеристи 
били тільки картеччю, а 
кулеметники відкривали 
вогонь тільки зі 100—200 
метрів від білогвардійців.

6уяи артилеристи 
ьризгалов, Семиглазов, 
ьєляноа (той, що пізніше 
разом з Чкаловым і Бай- 
Дуновим здійснили пео- 
ШИн політ через Північ
ний полюс), Шарнов, 
Александров, кулеметни
ки Федір Левичев, Мико
ла Острейко, Іван Зайцев, 
Кулеметниці Лідія Чолно- 
нова. Марія Попова, Ган
на Фурманова та інші 
Дівчата й жінки, яких ча- 
паєоці називали по-друж- 
ньому «Анками»...

Увечері того ж дня ди
візія Чапаева вступила в 
уФу. Всі полки були на
городжені революційними 
червоними прапорами, 
М. В. Фрунзе і В. І. Ча
паев, багато бійців і ко
мандирів — орденами 
Червоного Прапора.

Це лише один з леген
дарних боїв, з якими 
йшли на схід, виганяючи 
білогвардійську погань, 
бійці непереможної Ча
паєвської дивізії.

Але на все життя за
пам’ятали І трагічну ніч 
5 вооесня 1919 рону.

...Причини тієї тяжчої 
драми через безперервні 
бої не вдалося вияснити 
до кінця. Але, мабуть, не 
обійшлося тоді без негід
ної зради.

Начдиву Чапаеву, що 
прибув з передової у 
штаб дивізії, доповіли, 
що «все в порядку, все 
спокійно». Ланка літаків 
неначе б то зробила роз
відну ворожого тилу і ні
би нічого підозрілого в 
етапах но виявила. А в 
цей час, ян з’ясувалося 
потім, у 20 кілометрах 
від Лбищенсьиз, в пере
сохлій долині річки Ку- 
шум розташувалися дві 
кінні нозачі дивізії Боро
діна і Спадкова, що про
кралися в тил уночі.

Штаб Чапасвсьної ди
візії був у глибокому ти
лу, о місті Лбищенсьчу, 
десь за 50 кілометрів від 
лінії фронту. Вирішили 
відпочити: адже не часто 
доводилося бути в такому 
глибокому тилу. Навіть о 
лазню ходили. Співали 
пісень, і першим заводив 
їх дуже високо Василь 
Іванович.

I коли чапаєвці міцно 
поснули, в місто, тихо 
знявши наші застави, 
увірвались білокозаки. 
Роздягнені, в одній білиз
ні. повибігали чапаєвці 
на вулиці. Чапаев разом 
з дорученням Петпом 
ісаєвим прибіг на Собор
ну площу, нуди мали зі
братися всі по тривозі. 
Невеликими групами ча
паєвці вже билися на ву
лицях міста з білокоза- 
нами. Одна з них на чолі 
з комісаром Павлом Бу- 
тиріним, начальником по- 
літвідділу Суворовым, ко
місаром штабу Крайню- 
новим кілька разів відки
дала козаків, навіть куле
мет відбила у ворога. Але 
сили були нерівними.

Кільканадцять смілив
ців, очолюваних Чапле
вим, зав’язали бій на са
мій плоті. Зв’язку не бу
ло, організувати якимсь 
чином міцну оборону не 
було можливості. Ніхто 
живим не здавався. 
БЛИЗЬКО тр«ох десятків 
бійців, притиснуті до річ
ки Уралу, кинулися ра
зом з Чаплевим пливти. 
Прикриваючи свого нач
дива, відстрілювався до 
останнього Петро Ісасв. 
Ворожі кулеметні черги з 
берега носили плавців. 
Чапаев ось уже на се
редині річки. Ще трохи 
залишилось. Дехто вже 
майже лоспгає проти
лежного берега. І раптом, 
зраненою дрібна’ хвиля 
проходить над головою 
легендарного героя...

Щоб не потрапити до 
ворогів живим, Потро 
Ісаев останню нулю поси
лає в себо.

Вирватися з цього пек
ла вдалося небагатьом. 
Залишилися живими на
чальник штабу 73-ї брига
ди Ф. А. Бєлобродов, каз
начей 218-го полку Доде- 
нов. Платухін, Зайцев та 
Інші. ,.

Через дяа дні війська 
Чапаєвської дивізії під 
командуванням Кутяяова 
вибили білонозанів з Лби- 
щенсьна. Перед очима 
постала страшна карти
на. Повсюди лежали тру
пи розстріляних I заруба
них. Козаки виводили 
навіть хворих з дивізій
ного шпиталю І приму
шували тут же копати 
для себе ями. Знайшли 
немало записок, розкида
них по всьому місту: 
«Товариші чапаєвці, нас 
ведуть на розстріл», «Хан 
живе Радянська влада»! 
«Відплатіть гадам за на
шу смерть».

Були знайдені спотво
рені трупи Павла Батурі- 
на, Петра Ісаєва, Суворо
ва. Тіло Чапаева знайти 
не вдалось.

Але загибель народного 
героя ще більше сповни
ла бійців Чапаєвської ди, 
візії ненавистю до воро
га. Вийшовши з оточення, 
вона наприкінці жовтня 
1919 року перейшла о 
наступ на Гур’єв, а через 
рік після загибелі Ча
паева, 5 вересня, чапаг.в- 
ці, розгромивши в запек
лих боях білонозачу 
Уральську армію генера
ла Толстова, полонила її 
залишки I, оволодівши 
Гур’євом, ліквідувала 
Уральський фронт.

Бойова слава чапаєвціп 
залишилася у віках.

««ги

Коли на одній з діль
ниць фронту у липні важ
кого 1941 рону нашим 
військам загрожувала 
танкова атака німецько- 
фашистських загарбни
ків, командир протитан- 
нового артилерійського 
дивізіону молодий капі
тан холоднокровно, але 
швидко розгорнув диві
зіон і сміливо зустрів 
хрестаті потвори. Вогонь 
був прицільним, масова
ним, I скоро половина 
танкової колони фашис
тів палала на полі бою, а 
інші повернули назад. 
Командиром артдивізіону 
Червоної Армії виявився 
Олександр Васильович 
Чапаев, син В. 1. Чапаева.

В нінці війни Олек
сандр Васильович, пішов
ши дорогою свого неза
бутнього батька, коман
дував артилерійськими 
з’єднаннями, за хороб
рість І мужність нагород
жений багатьма урядови
ми нагородами. Знаємо 
ии і долю Тимура Фрунзе,, 
сина легендарного полко
водця, який разом з Ча
паевым Ішов на біляків в 
одному бою, тоді, а де
в’ятнадцятому.
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Друга золота...
САППОРО. О лютого. (ТАРС). Другу золоту медаль на 

Олімпійських іграх виграла радянська спортсменка 
Галина Кулакова. Слідом за перемогою в лижній гон
ці на 10 кілометрів зона сьогодні була першою на 
Дистанції 5 кілометрів — 17 хвилин 00,50 секунди, 

руге місце зайняла Мар’ятта Кайосмаа (Фінляндія)—. 
17.05,50, третє — Хелеп Шіколова (Чехословаччн- 
ва) — 17.07,32, Алевтина Олюніна була четвертою 
(17.07,40), Любов Мухачова — шостою (17.12,06) і Ніна 
Федорова — десятою (17,25,62).

На змаганнях лижників 
різних рангів найзахоп- 
люючіше видовище — 
естафета. Ось і на особис
то-командній першості се
ред школярів Кіровограда 
на трасі гонок, де прово
дились такі поєдинни, бу
ло все: і захоплююча бо« 
ротьба, і сюрпризи, і, як 
завжди, перемога 
сильніших.

най-

Першими у гонку 
«включаються» тренери. 
Перед стартом 
ють своїм 
останні 
ради.
- Но 

високого 
ться від 
лися юні лижварі серед
ньої школи

вони да« 
вихованцям 

настанови, по«

пінського чемпіона. 
Йшов легко, і впевнено. 
Після 200-мстрової від
мітки промчав вперед, і 
першим передав естафету 
Анатолію Усенку.

Хлопці з 32-ї шноли ви
ступали по-чемпіонськи: 
І Анатолій Усенко, і Ва
силь Ковальов, і Олег 
Козак жодного разу но 
поступилися лідерством, 
заслужено перемогли. Ди
станцію переможці подо
лали за 6 хвилин 50 се
нунд. Через 10 секунд фі
нішував представник 
школи № 13, а треті при
зери — команда шноли 
№ 14 — фінішували з ве
ликим розривом, майже 
через дві хвилини.

Не менш напружено 
проходили естафети се
ред дівчат. Ця гонка від
різнялася під поперед
ньої лише тим, що в ній 
не було явних лідерів, 
переможця не можна бу
ло визначити до самого 
фінішу. Гонщиці з шкіл 
№№ 5, 27, 32 боролися за 
перемогу з перемінним 
успіхом. Відмінний фініш 
на третьому та четверто- 
му етапах Тані Майфат 
та Олени Винової при
несли перше місце коман
ді середньої школи № 5. 
Друге місце у гонщиць середньої шноли No 27, 
трете’— середньої шко
ли No 32.

Потім на дистанцію ви
йшли команди восьмиріч
них шкіл. Швидко біжать 
хвилини. І ось вже ПІДОМІ 
переможниці: це хлопчи
ки шноли № 12 і дівча
та школи No 22,Днем раніше проводи
лися гонки на особисту 
першість. Юнаки виступа
ли на дистанції три ніло- 
метри. Тут відзначився 
Анатолій Усонно з серед
ньої школи No 32, який

бери спочатку 
темпу, —. чує- 

гурту, де зібра« 
їжоарі серед- 
№ 27.— Анато« 
лію, побі
жиш на пер
шому етапі.

А настав
ник учнів 
шноли № 32 
говорив зо
всім про ін
шу тонну:

— Хлопці, 
бачили на 
екрані, як 
дистанцію в 
Сап поро 
ЙШОВ олім« 
ПІЙС ь к и й 
чемпіон Вя
чеслав Ве
деній. Пана« 
тистий крок, 
легкі рухи, 
1 велика 
воля до пе
ремоги. Це я 
МІЖ Іншим. 
Треба н е 
лише трену
ватись. а й 
мріяти про 
перемогу.

А ноли юні 
лиж варі 
дружно стар
тували, член 
команди 32-ї 
школи Ана
толій Холо
дій ніби і 
дійсно нама
гався наслі
дувати олім-

подолав за 12 
сенунд.. Чем*дистанцію 

хвилин 25 _ 
піон більш, ян на півтори 
хвилини обійшов Анато
лія Шаповалова та Сергія 
Красовського —. учнів се« 
редньої шноли № 13. У 
гонці, де виступали спорт« 
смени восьмирічних шкіл, 
переміг Сергій Нишлян з 
школи № 17.

Кращий результат се
ред дівчат у гонці на два

На трас! змагань,

Чемпіони в естафетній гонці — лижники з СШ № б Наташа Скалецька, 
Ірина Сидоренко, Таня Майфат, Олена Викова^

»СРІБЛО ФЕДОРА СІМАШОВА

Москвич Федір Сімашов у лижній гонці на 15 кіло
метрів завоював срібну олімпійську медаль — 46 хви
лин 00,84 секунди. Першим був швед Свен-оке Лунд- 
бек — 45.28,24. Трете місце зайняв норвежець І вар 
Форму — 46.02,68. Дворазовий чемпіон Європи серед 
юніорів Юрій Скобов вийшов на п'яте місце — 
46.04,59. У Володимира Воронкова — дванадцяте міс-

— 46.33,43, у Валерія Тараканова —? шістнадіц^
- 46.48,32.

хокейний олімпійський турнір.
На олімпійському турнірі хокеїсти збірної СРСР4 

зіграли внічию з командою Швеції 3:3 (1:0, 
1:0, 1:3). Шайби закинули Харламов (дві) і Фір- 
сов. У шведів Пальмквіст, Хаммарстром і Вікберг.

Матч олімпійського турніру між збірними коман
дами Фінляндії і Польщі завершився перемогою хо
кеїстів країни Суомі — 5:1 (0:0, 4:0, 1 і 1). Шай
би закинули: у збірної Фінляндії — Рачтасіла і 
Еса Пелтонен (по дві), Кетола, у збірної Польщі 
Токарж,

На п’єдесталі —
Олімпійський рік ие 

тільки для олімпійців — 
під таким девізом про
ходять змагання юних 
хокеїстів Кіровограда на 
приз «Золота шайба», 
встановлений міським ко
мітетом комсомолу та 
міським комітетом фіз
культури і спорту.

Для юнаків старшої ві
кової групи ці змагання 
закінчилися минулої не
ділі, Виборовши перші 
місця в підгрупах, у фі
нальному поєдинку зу
стрілися команди «Раке
та» (ЖЕК № 6)

«Світлячок» (ЖЕК№2). 
Спортивне щастя посмі
хнулося хокеїстам «Ра
кети»; 4:2 — такий раху
нок цього цікавого мат
чу. Третє місце за^ хо
кеїстами «Факела» (квар
тальний комітет N2 58), 
які з явною перевагою 
виграли у юних спорт
сменів ККВ ШВЛП ~ 
6:1.

Володарі призу «Золо
та шайба» серед команд 
молодшої вікової групи 
визначаться наступ ио і 

^неділі,
10, СТОРЧАК

З м’ячем на зарубіжних стадіонах
Футбольна збірна країни почала перший етап під

готовки до чверть фіналу чемпіонату Європи 1 остан
нього відбіркового матчу олімпійського турніру. На 
югославському острові Хвар вона проведе кілька тре
нувань, а в неділю, 13 ліф того, зіграє у Спліті з клу
бом «Хайдук» — чемпіоном Югославії.

Старший тренер збірної О. Лономарьов взяв з со
бою в зарубіжну подорож воротарів В. Банникова і 
В. Олейника; захисників Р. ДзодзуашвІлІ, Ю. Істоміна, 
Б, Ссростанова, М. Хурцілаву, В. Каплнчного, М. Абра
мова; півзахисників В. Федотова, А. Андріасяна, О. За- 
назаняна; нападаючих В. Шеоченна, Л. Іштояна, 
Б. Грещака, Б. Копєйнінз. 8 лютого до них приєднав
ся А. Коньнов, а 15 лютого поруч них стануть Є. Ру
даков, В. Матвієнко, В. Колотов і А. Пузач.

Перебувають за рубеясем динамівці Москви і Києва, 
Столичні футболісти в Болгарії зустрілися в місті Па- 
зарджіке з місцевою Командою «Маріца». Перемогли 
москвичі — 3.1. Кияни після виступу в турнірі на 
паркеті віденського «Штадтхалле», де вони зайняли 
четверте місце, вилетіли- до Шотландії. А на ста
діоні Глазго вони зустрічалися з «Селтіком»,

ПОЧАЛИ ЗВ'ЯЗКІВЦІ
Серед спартаківських колективів 

першими включились в профспіл
ково-комсомольський крос пред, 
ставники обкому профспілки пра
цівників зв’язку. На своїй базі во
ни згуртували сім чоловічих та жі
ночих команд. Вже перед цими 
поєдинками було відомо, що до

змагань найкраще готуються лиж
ники Кіровограда та Олександрії. 
Напружені тренування влаштову
вав інструктор по спорту Кірово
градської телеграфно-телефонної 
станції Фелікс Кропачов.

І коли почався крос, одразу кі
ровоградські зв'язківці вийшли

Гонщик СШ № 32 
Анатолій Холодій,

кілометри — в учениці 
восьмирічної школи № 22 
Світлани Шахурдино- 
сої — 14 хвилин 15 се
кунд.

За підсумками двох 
днів змагань переможця
ми у командному заліку 
стали юні лижварі серед
ньої школи № 32 та вось
мирічної школи № 17.

Змагання пройшли на 
високому рівні. Проведен
ню їх у значній мірі до
помогли громадські судді 
студенти факультету фіз- 
виховання Кіровоград
ського педінституту Імені 
О. С. Пушкіна I. Кравець, 
О. Коломосць, В. Шемя- 
ній, М, МІщенко, їй. Сн- 
нюк, А. Куценно та 
Є. Мінченко.

Єдине, що виклинало 
неприємні міркування, це 
те, що у поєдинках не 
брали участі юні лижни
ки шніл № 15 та 25, шкіл- 
Інтернатів № 1 та 2.

Ю. ЛІ ВАШ НИ КО В.
Фото автора.

вперед. Командну перемогу здо
були лижники телеграфно-теле
фонної станції, Другими були юна
ки та дівчата Олександрійської 
районної дільниці зв’язку, треті — 
спортсмени Кіровоградського по
штамту.

В особистому заліну переміг Фе
нікс Кропачов, а серед жінок не 
мала собі рівних монтер телефон
ної станції Євгенія Федоренко.

М. ПОЛЯНОВСЬКИЙ.

41 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ. 11 лютого 

ПЕРША ПРОГРАМА 9 35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. Концертний зал 
телестудії «Орлятко». (Н). 
10.15 — «П’ятирічна рік 
другий». (М). 10.45 — Кіно- 
журнал. (М). 11.00 — Ко
льорове телебачення. «На 
XI зимових Олімпійських

іграх». (Японія). 13.30 —■ 
П. Чайковсьний. Концерт 
для скрипни з оркестром. 
(К). 14.10 — Телевісті. (К). 
16.55 — Програма передач. 
(Кіровоград). 17.00 — «Го
лубі широти». (Одеса). 17.40 
— Телевісті. (К). 18.00 —
За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС. Тележурнал 
«Прогрес». (К). 16.30 — Ін
формаційна програма 
•День за днем». (Кірово
град). 19.00 — «США: про
блеми І політика». (М). 
19.30 — Художній фільм 
«Там, де довга зима». (К). 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове те
лебачення. Концерт на
родної артистки РРФСР.

В. Левко. (М). 22.30 — Ко- 
льорове телебачення. «На 
XI Олімпійсьних іграх». 
(Японія). По закінченні — 
телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 
— Кольорове телебачення. 
Для дітей. «Приходь, наз- 
но». (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — «Сім дніс На
мазу». День п’ятим. (М).
18.30 — «Дніпровські мело
дії» (Дніпропетро в с ь к).
19.30 — Нонцерт. В перор-
ві —. «На добраніч, діти». 
(К). 21.40 — Художній
ЇНльм «Пароль не потрі« 

єн». І серія. (К). 22.50 — 
Концерт майстрів мистецтв 
Вірменії. (К).

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.55 —. 
Гімнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.35 — 
♦Тигреня Петрин». Спек
такль для дітей, (Каліиін- 
град), 10.30 — Програма
«Здоров’я». (М). 11.00 —.
Кольорове телебачення. 
♦ На XI зимових Олімпій
ських Іграх». (Японія). 
12.45 — «Енран збирає дру
зів». (К). 13.45 — Теле
журнал «Людина I закон». 
(К). 14.00 — Українське
кольорово толеба чеки я. 
Для школярів. Нонцерт 
хореографічного училища 
і спецшколи їм. Лисенна. 
(Н). 14.30 — Програма пе
редач. (К). 14.35 — Пра

цею звеличені. (Запоріж-

Мшл адреса і телефони І •МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома Л КС Му, г. Кировоград,

жя). 14.50 — Культура
слова. (К). 15.20 — -На
меридіанах України». (К). 
16.10 — «Полтавські виши- 
панни». (Харків). 16.40 — 
«Екран молодих». «Комсо- 
мольські зорі». (Н). 17.30 — 
«Проблеми удосконалення 
управління народним гос
подарством». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Ко-
льоросе телебачення. «На 
XI зимових Олімпійських 
іграх». (Японія), 19.45 — 
Кольорове телебачон н я. 
Художній фільм «Остання 
Веліквія». (М). 21.00 —.

рограма «Час». (М). 21.40 
— Кольорове телебачення. 
«КВН-72». Зустріч команд 
міста Уфи та Одеси. (М). 
23.40 — Новини, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.25 
— Програма передач. (К). 
14.30 — Новини. (М). 14,35 
— в ефірі — «Молодість». 
«Місто майстрів». (М).

15.35 — «Сім дніо Намазу». 
День шостий. (М). 15.50 —: 
Художній фільм -Весел) 
хлоп’ята». (М). 17.20 .
Кольорове телеба ченн я, 
Мультфільм «Слоненя». (М), 
1/.30 — Програма передач. 
(К. 17.35 — Художній
фільм «Пароль не лотр!» 
бен». II серія. (К). 19.09 -гі 
До 50-річчя утворевня 
СРСР. Літературно-худож
ня програма «Колориті 
(Донецьк). 19.45 — ТелС-? 
фільм «Зарічанські женц» 
хи». (|<), 20.30 — «На Д<^ 
браніч, діти». (К). 20.45 
М. Булгаков. «Останні дні^. 
Телеспентанль. (Н). 22.00 -у 
ФІльм-нонцерт «Співає Іри
на Богачева». (К).

Про можливі зміни 0 
програмі вас повідомлять 
диктори радіо і телеба
чення.

316050 ГСП, Кіровоград-іо, вул, луначарського, ло.
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г, М, Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2, 1

П О Г 0 Д А
Сьогодні та завтра по території області та міста 

Кіровограда передбачається мінлива хмарність бо® 
істотних опадів. Вітер південно-східний, помірний? 
Температура повітря — по області — 2—7, по місту—і
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