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ЗНАХІДОК, 
РОБСІЛЬКОРИІ
СЬОГОДНІ 
В КІРОВОГРЛДП- 
ОБЛЛСНИЙ ЗЛІТ 
РОБСІЛЬКОРІВ

Р°зг°Ртаючи сві- 
НОМ®Р газети, ми зна

ходимо відомі імена новато
рів І передовиків виробни
цтва, вчених і діячів науки. 
• це закономірно, бо робота прин°0и^ЄСИ дується на 

= ' мас°вості, народ
ності. Бо наша преса роби- 
ться не лише для народу, а 
участі ЙОГ° бсзпосередмІй 

Ще в 1904 році у відомому 
п Иі до товаришів» В. І. 
Ле21 'Н твк сформулював ідею 
рсосіл ькоріоського руху* « Me 
непорозуміння, ніби саме лі
тератори і тільки літератори 
(в професіональному розу
мінні цього слова) здатні з ус
піхом брати участь в органі; 
навпаки, орган буде живим 
і ^життєвим тоді, коли на 
п ять літераторів, що керу
ють і постійно пишуть, — 
п'ятсот і п’ять тисяч праців
ників не літераторів».

Сьогодні ми з гордістю, 
можемо сказати, що, завдя
ки турботі партії, робсільно- 
рісський рух набрав особли
вого розмаху. Кількість лис
тів до редакцій постійно 
зростає. Пишуть робітники і 
колгоспники, будівельники і 
енергетики.

Успішно ВТІЛЮЮЧИ в жит
тя рішення XXIV з’їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КП Ук
раїни, комсомольці і молодь 
повідомляють про свої успі
хи, діляться думками, вно
сять пропозиції щодо ефек
тивного використання ре
зервів.

Чимало листів надходить 
на морально-етичні теми. 
І це теж зрозуміло. Вихо
вуючи в себе комуністичну 
свідомість і мораль, молоді 
люди діляться з редакцією 
спостереженнями і думками, 
Інколи звертаються за по
радою.

З усіх куточків області 
надходять листи. З Олек
сандрії — від секретаря 
комсомольського номітету 
заводу підйомно-транспорт
ного обладнання О. Литвяка, 
з Голованівсьна — від робіт
ника промкомбінату В. Чо- 
пенна, з. Ульяновни — від 
першого секретаря райкому 
комсомолу М. Редька, із 
станції Плетений Ташлик — 
від десятикласниці Т. Мед- 
ведчикової, з Новомиргоро- 
ду — від піонервожатої 
М. МІкель, з села Люшнева- 
те Голованівського району — 
від вчительки Л. Нучмагри...

Наші постійні автори — 
робітник П. Момот, письмен
ник О. Моторний, інженер 
М. Ножнов, лікар А. Кохан, 
краєзнавці І. Бойко, В. Сан- 
дул, В. Чабаненко, науковці 
Є. Регушевський, В. Браніць- 
иий, В. Тихомиров, праців
ники бібліотек А. Біленко, 
В. Дигало і багато інших.

Це вони, активісти преси, 
допомагають редакції повні
ше і яскравіше висвітлюва
ти наше багатогранне життя.

Сьогодні вони, —
ри, на своєму 
б'ють підсумки зробленого, 
поведуть раду 
повніше використати силу 
друкованого слова у бороть
бі за виконання величних 
накреслень партії.

Спасибі вам за співробіт
ництво, товариші робсільио- 
риі Нових вам пошуків і 
знахідокі

робсілько- 
зльоті піді-

про те, ян

■З

НА ТРИБУНУ
ХУІІ ОБЛАСНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ
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Р ОСОБИСТОМУ комплекс- 
йому плані на 1972 рік 

комсомолець Іван Мельничен- 
ко з Олександрійського елект
ромеханічного заводу записав: 
«Щоденно виконувати норму 
виробітку на 150 процентів. 
Здавати продукцію з першого 
пред’явлення. Подати дві рац
пропозиції. Вивчити працю 
В. І. Леніна «Як організувати 
змагання?». Підготуватись і по
ступити в інститут».

Цей 
кого 
з’їзду 
биває 
якими 
ські організації міста і 
тети, що очолюють їх. 
дений він, як і сотні

план учасника Ленінсь- 
заліку «Рішення XXIV 
КПРС — в життяі» від- 
основні питання, над 
працюють
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організацій міста, /лає 
реалізувати це відпові
дальне завдання, досить 
різноманітні. Про голов
ні з них і піде мова.у ВЕРЕСНІ минулого 
* року на пленумі 

міськкому ЛКСМУ бу- 
зачитані результати од- 

Аналіз ро-

виконання плану другого року 
п’ятирічки 41 комсомольсько- 

а до 
близько

молодіжний колектив, 
кінця року їх буде 
п'ятдесяти.
£ ТВОРИТИ бригаду 

ну і назвати її

ли
ного дослідження.
боти комсомольсько-молодіж
них колективів — предмет 
дослідження — показав, що 
серед них зовсім немає від
стаючих, І ось з яких при

ми змі- 
комсо- 

мольською ще не значить за
вершити справу. Цей акт стає 
лише початком роботи вели
кої і копіткої. Новому колек
тиву треба стати на «власні 
ноги», завоювати і утвердити 
свій авторитет. Міськком ком
сомолу розробив заходи ро-

ження нової техніки, обов’яз
кове внесення рацпропозиція, 
підвищення якості продукції. 
За звання «Кращий молодий 
робітник своєї професії» за
раз в місті змагається понад З 
тисячі юнаків і дівчат. Ця 
форма індивідуальних змагань 
враховує однаково, як процент 
нормовиробітку, так і якість 
випущеної продукції. Показо
ві щодо цього такі факти: то
рік на електромеханічному за
воді, де найкраще організоза- 
ні індивідуальні змагання,

Охопити змаганням кожного
боти з комсомольсько-моло
діжними і приступив до їх реа
лізації.

Так, в минулому місяці на 
базі електромеханічного за
воду був проведений семінар 
секретарів комсомольських 
організацій промислових під
приємств і сфери обслугову
вання. Учасники семінару по
знайомились на місцях з ро
ботою 9-ти 
молодіжних 
оформленням 
місць, з документацією. А 4 
лютого на такий же семінар 
запросили групкомсоргів, щоб 
і вони, тая би мовити, своїми 
руками до всього торкнулись, 
а потім кращий досвід понес
ли в свої колективи.

Постійний контроль 
ном справ у кожній 
мольсько-молодіжній 
зміні, екіпажі — теж 
зору міськкому. На 
колектив заведено паспорт, до 
10 числа підбиваються підсум
ки змагання, до 15 — резуль
тати стають відомі і е міськ
комі.

Але комсомольсько-моло
діжні колективи поки що не 
охоплюють основного складу 
комсомольців. І ми пішли 
шляхом поліпшення змагання 
«На кращого по професії». 
Цього року розробили примір- 
ні умови змагання. Причому 
внесли конкретні доповнення. 
Нове в цих умовах: впровад-

всього 18 комсомольців пра
цювали з особистим клеймом, 
а на початок 1972 року це 
право мають вже 37 юнаків і 
дівчат. Вдвічі більше молодих 
робітників відмовились від по
слуг ВТК і на заводі підйомно- 
транспортного обладнання.

На міській звітно-виборній 
комсомольській конференції 
були зроблені зауваження про 
те, що конкурси «На кращого 
за професією» пора виносити 
на загальноміську арену. Про
позиція вірно підказала ще 
один шлях до поліпшення ор
ганізації змагання. Міськком 
розробив уже положення про 
загальноміські конкурси «На 
кращого за професією» з 12 
основних спеціальностей.

Перші два конкурси відбу
дуться 26 лютого: електрослю
сарів шахт на базі Світлопігь- 
ської шахти і шоферів на базі 
автомотоклубу. В загально
міських конкурсах візьмуть 
участь ще до 200 чоловік — 
кращих з кращих.

Боротьба за здійснення на
креслень другого року п’яти
річки наростає з кожним днем. 
Комітети комсомольських ор
ганізацій міста стоять біля са
мих джерел патріотичних по
ривань молодих олександрій- 
ців.

В. М'ЯСНЯНКІН, 
першим секретар Олек
сандрійського міськкому 
ЛКСМУ.

питання, 
комсомоль- 

комі- 
Скла- 
інших, 

~ виходячи з аналізу досягнень 
= минулого року, з урахуванням 
~ ще невикористаних можливо- 
х стей. А розрахунки молодим 
= олександрійцям було з чого 
= робити. 
= Всі промислові підприємства 
= міста виконали виробничий 
_ план першого року п’ятирічки 
= до 21 грудня. Понад план бу- 
= ло вироблено: 262 тисячі тонн 
= бурого вугілля, 159 тисяч тонн 
Е брикету, 275 тонн гірничого 
= воску, швейних виробів — на 
~ 123 і меблів — на 139 тисяч 
Е карбованців. Сума грошей від 
= надпланово реалізованої лро- 
= дукції визначається семи- 
= значною цифрою — 6830000 
= карбованців. Комсомольці і 
~ молодь міста брали активну 
= участь у досягненні цих ре- 
Е зультатів і своє завдання за- 
= раз розуміють не інакше як 
Е закріпитись міцно на позиці- 
Е ях 1971 року і йти далі до 
= нових трудових успіхів. Йти че- 
Е рез змагання. А місце коміте- 
= тів комсомолу в цьому похо- 
= ді — організувати і очолити 
Е соціалістичне змагання, ще ви- 
Е ще підняти його дух, нести 
= його ідею о найширші кола 
Е молодих трудівників. Шляхи, 
Е якими міськком, спираючись 
Е на комітети комсомольських
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на- 
щоб

чин. В бригаді чи то ланці, 
зміні юнак, дівчина відчува
ють високу відповідальність 
перед товаришами. Обов’яз
ково виконати денне завдання, 
щоб не тягнути колектив 
зад, поводити себе так,
не соромно було перед тим, 
хто поруч,.. — Ці вимоги і 
змушують підтягуватись. Тоді 
й задумались серйозно: треба 
побільше нам таких колекти
вів,

Одразу після пленуму кіль
кість комсомольсько-молодіж
них почала рости. Одна брига
да була створена на метизно
му заводі, з’явився комсо
мольсько-молодіжний цех на 
Олександрійському заводі під
йомно-транспортного облад
нання, зміна роторного екска
ватора на Морозівському ву
гільному розрізі. В автобусно
му парку організували 2 ком
сомольсько-молодіжні екіпа
жі, в тресті «Кіровоградвугле- 
буд» — 3 комсомольсько-мо
лодіжні колективи. Нова 
бригада з’явилась на Олек
сандрійському електромеханіч
ному заводі в цеху метало- 
конструкцій. В стадії створен
ня зараз комсомольсько-мо
лодіжні колективи на рудоре
монтному заводі, на :
підйомно-транспортного 
ладнання, на меблевій фаб
риці та в «Змішторгу». Всього в 
місті включились в соціаліс
тичне змагання за дострокове

заводі 
об-

комсомольсько- 
кол е к т и в і в, 
їх робочих

за ста- 
комсо- 

бригаді, 
в полі 

кожний

ОБЛАСНА НАРАДА ТВАРИННИКІВ
ПИТАННЮ ПРО ЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ТВАРИННИКІВ КОЛГОСПІВ І 

РАДГОСПІВ БУЛА ПРИСВЯЧЕНА ОБЛАСНА НАРАДА ТВАРИННИКІВ, 
ЯКА ДНЯМИ ВІДБУЛАСЬ В КІРОВОГРАДІ.

З аналізом підсумків роботи тваринни
ків у минулому році виступив заступник 
голови облвиконкому М. І. Курол’ятннк. 
В його доповіді були також охарактери
зовані відповідальні і напружені завдан
ня, які стоять перед працівниками ферм 
у другому році дев'ятої п'ятирічки.

Багато питань, зазначив доповідач, за
лишаються нерозв’язаними. Порівняно з 
виробництвом інших продуки’в, трохи 
краще налагоджено відгодівлю тварин 
па м’ясо. Проте і в цьому є чимало недо
ліків. Найпеоші причини їх в тому, що 
в колгоспах досі не доведено до кінця 
процесів спеціалізації і концентрації по
голів’я. В деяких спецгослах повільно 
впроваджують комплексну механізацію 
па фермах, не налагодили підготовки 
кормів до згодовування, не застосову
ють передової технології відгодівлі ху
доби.

Значне напруження створилося у ви
робництві молока. Причиною низької 
продуктивності корів є висока яловість, 
незадовільний догляд за телицями і дій
ними коровами, низький рівень племінної 

справи на фермах. Не в усіх господар
ствах дбайливо ставляться до заготівлі 
і ормів. «Молочне стадо, — говорить до
повідач, — найконіткіша і найвідпові
дальніша ділянка тваринництва, воно 
вимагає найбільшої- уваги». Найменша 
недоробка по лідіоіовці кормів до зго
довування, по обладнанню приміщення, 
по організації роботи механізмів та до
держанню розпорядку дня швидко і різ
ко позначається па рівні виробництва 
продукції.

В доповіді заступника голови облви
конкому були поставлені завдання по 
поліпшенню роботи ферм.

В обговоренні доповіді виступили го
лова колгоспу «Росія» Олександрійського 
району І. Є. Адонін, голова колгоспу 
імені Жданова Світловодського району 
І, М. Пшеничний та інші товариші.

На нараді виступив другий секретар 
обкому КП України Д. П. Максименко,

В роботі наради взяли участь перший 
секретар обкому КП України М. М. Ко- 
бильчак, голова облвиконкому II. С. Ко- 
шевський, а також члени бюро обкому 
партії і члени облвиконкому.

Комсомолки Валентина КОЛІСНМЧЕНКО (зліва) І Поліпа чиїй • 
головують у колгосп! імені Леніна с. Суботців Знам’янського оано^пп її» 
свиней кожна. Вони домагаються по 450-470 гоамів шанлкл»~ У 0 180 
можної тварини. рамів »^Добового приросту

Фото Б. ВІТОХІНА,
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ПРИМНОЖУВАТИ
ТРАДИЦІЇ АНГЕЛІНОК!

З дитячих років я бачила, з яким пік
луванням і любов'ю ставляться до землі 
мої батьки. Тому після закінчення восьми 
класів вирішила стати механізатором.

В 1968 році за путівкою райкому ком
сомолу я поїхала вчитися в Бобринецьке 
сільське професійне училище. Рік у сті
нах училища пролетів непомітно, і з 1969 
році мені дали права механізатора ши
рокого профілю.

Повернувшись в свій колгосп, я відра
зу пішла до правління. Мені доручили 
новий трактор. І ось моя мрія збулась. 
Я одна в широкому полі, я бачила красу 
ранку, коли все щемить. Мені так легко 
було на душі, коли товариші по роботі 
з гордістю дивились на мою працю. Не 
все зразу ладилось, бо успіх не прихо

дить просто, він приходить у повсякден
ній праці.

У мене була мета довести, що дівча
та не слабіші, ніж чоловіки, що руки 
дівчини можуть справитись з технікою 
не гірше їх рук. І цієї мети досягла. У 
1971 році я брала участь в районних зма
ганнях на кращого орача і здобула на 
них перше місце. Через деякий час я 
брала участь в змаганнях на кращого 
орача Кіровоградщини. І там мене не 
підвів сталевий кінь.

За сумлінну працю правління колгоспу 
преміювало мене туристською путівкою 
в Народну Республіку Болгарію, не раз 
відзначало цінними подарунками.

Завжди, коли мені доручають важливу 
справу, для мене це велика честь тому, 

що це, насамперед, для мене — комсо
мольське доручення.

Механізатору сьогодні мало тільки 
технічних знань. Крім знань, потрібна, 
звичайно, висока трудова дисципліна, по
трібно любити свою землю, любити 
свою справу. Ще й досі серед деяких 
дівчат існує думка, що професія меха
нізатора — суто чоловіча, і жінці вона, 
мовляв, зовсім не пасує. Це дуже невір
на думка.

Досить згадати численні приклади тру
дових подвигів жінок-механізаггорів, які і 
понині працюють, Хіба це не яскравий 
доказ того, що жінка з честю може 
справитись з нелегкою, але почесною 
роботою сільського механізатора.

Ми повинні прийняти трудову естафе
ту у трактористок старшого покоління і з 
честю нести її, примножувати традиції 
ангелівців!

Алла НІК.ОЛЕНКО, 
трактористка колгоспу імені Дзер- 
жинського Компаніївського району.

На фото: Алла НІКОЛЕНКО.
Фото В. ЦВЯХА.

ПЕРШЕ СЛОВО — 
БРИГАДИРОВІ
0 КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНУ

СТОРІНКУ В РАЙОННІЙ ГАЗЕТІ 
ВИПУСКАЄ ПОЗАШТАТНИЙ 
ВІДДІЛ

їх більше двадцяти. Здебільшого це ватажки комсо
мольських організацій колгоспів, групномсорги, нра- 
щі виробничники, молоді сількори ульяновської ра
йонної газети «Ленінець». Райном комсомолу разом з 
редакцією І створили з числа цих активістів поза
штатний відділ, яний випускає комсомольсьно-моло- 
діжну сторінку «Ленінця».

Готувалися, скажімо, юнаки та дівчата району до 
роковин з дня народження Ленінського комсомолу. 
Цій поди був присвячений черговий номер молодіжної 
сторінки в районній газеті.

Перше слово надано бригадирові номсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади колгоспу імені Ульяно
ва Анатолію Харкавому. Це був своєрідний рапорт 
хліборобів села Вільхового до ювілею Спілни. Анато
лій ділився досвідом організації соціалістичного зма
гання серед сівачів, женців, орачів. І не без гордощів 
повідомляв, що з своїми друзями виростив на кожно
му гонтарі по 41,3 центнера зернових, закінчує збира
ти високий урожай цукрових буряній, кукурудзи. 
Слова похвали бригадир адресував кращим механіза
торам бригади Леоніду Рудому, Минолі Левендюку, 
відзначав активну діяльність комсомольських «про
жектористів».

А про нову хвилю трудової активності після опублі
кування Постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшення 
організації соціалістичного змагання» писав у своїй 
кореспонденції секретар комсомольської організації 
цукрозаводу В. Свинарную

Про добрі справи школярів Вільхівської середньої 
шноли повідомляла старша піочервожата Л. Лабенно.

З інформаційної добірки молодіжної сторінки читачі 
газети дізнались про здобутки молодих тваринників 
району, навчання молоді в системі політосвіти, яким 
нині охоплено 1500 юнаків та дівчат.

Наступна сторінка випущена в день проведення 
районної звітно-виборної комсомольської конферен
ції. Серед авторів сторінки знову були сількори-вироб- 
ничники — тракторист колгоспу імені Фрунзе М. Те- 
тева, групномсорг тракторної бригади колгоспу «Рос
сия» Г. Кацап, слюсар районного об’єднання 
«Сільгосптехніки» В. Голубицький. Комсомольці пору
шували невирішені проблеми, звітували про досягнен
ня в праці, культосвітній роботі, в навчанні.

Коли молодь Ульяновщини відзначала піввіновий 
ювілой комсомольської організації району, позаштат
ний відділ запропонував нові матеріали редакції га
зети. То розповіді про перших комсомольців, про те, 
як юнаки та дівчата продовжують традиції і діла 
своїх батьків.

Нині при райномі комсомолу створюється методич
но-інформаційний центр. Матеріали, що постувати
муть сюди, стануть в пригоді і позаштатному номсо- 

» мольсько-молодіжному відділу районної газети.

ТІ ЕЩОДАВНО я повернувся 
із обласного семінару про

пагандистів гуртків комсомоль
ської політосвіти. Ми слухали лек
ції науковців, ділились досвідом, 
говорили про проблеми, що хви
люють нас, пропагандистів. А 
їх — чимало. Як добитись стопро
центного відвідування занять? Як 
цікавіше викласти матеріал?

Щоправда, деякі скарги пропа-

Я—ЗА ЕФЕКТИВНІСТЬ
гандистів мені здаються несерйоз
ними. Скаржились на брак підруч
ників для гуртків комсомольської 
політосвіти. Але, по-перше, для 
гуртка «Основи соціалістичної еко
номіки» підручників чимало, а, по- 
друге, мої КОМСОМОЛЬЦІ ЧУДОБО 
користуються книгами для гуртків 
партійної освіти. Якщо пропаган
дист сам попрацює над підручни
ком, а потім вкаже, на чому по
трібно загострити увагу, «пробле
ма» зникне сама собою.

Багатьох хвилює проблема від
відування. У локомотивному депо, 
в зв’язку із змінною організацією 
роботи, з частими рейсами екіпа
жів, вона стояла особливо гостро. 
Вирішили її, призначаючи відсут
нім заняття на інший, вільний день. 
Пропагандисту доводиться більше 
працювати, але що зробиш, ми
ритись з пропусками не мож
на. Такий метод себе повніс

РОБІТНИЦЯ

ЧИТАЄ

ВІРШІ

ДНЯМИ в редакції маловисківської ра
йонної газети «Будівник комунізму» 

відбулося чергове засідання літературної 
студії «Першоцвіт». Учасники його обго
ворили нові твори, критично оцінили 
пробу пера своїх товаришів.

На творчу дискусію було запрошено 
чимало початнівців, бо в районній газеті 
за час створення студії з’явились нові 
імена. На сторінках «Будівника комуніз
му» дебютували школярі — члени літера
турного гуртна «Пролісок» Надія Боко- 
вець, Єва Гурин, Віктор Клюйновий та 
інші.

В редакційному портфелі є віршовані 
гуморески Івана Лемези, оповідання 
«Брати» Михайла Буткевича, етюди, но
вели П. Подолянка, П. Салівонова, 3. Стан- 
кевич. Твори початкуючих авторів надхо-

дять з редакційною поштою майя*» ще* 
дня.

Члени студії «Першоцвіт» на засіданні 
якраз і виносили цим доробкам свою 
оцінку: заслуговують вони бути надруко
ваними, чи авторам слід ще попрацювати 
над ними.

Своїми творчими планами поділилися 
робітниця Любов Мамзй, будівельник 
Михайло Нінчук, вчитель Володимир Ри- 
нун. Працівники редакції розповіли 
учаснннам студії про особливості таких 
газетних жанрів, як репортаж, нарис.

П. ОЛЕКСЮК, М. СОЛОВЕЙ, 
члени літературної студії 

«Першоцзіт».
м. Мала Виска.

ПОЛІТИЧНИМ ГАРТ

тю виправдовує у нас, в гуртку 
«Основи соціалістичної економі
ки», що працює в цеху експлуата
ції Знам’янського локомотивного 
депо. Не хочу приводити це як 
безпосередню причину, але наша 
комсомольсько-молодіжна колона 
минулий рік закінчила лише з од
ним незначним браком, Думаю, 
що тут допомогли і заняття ком
сомольців у гуртку.

На семінарі, в розмовах з коле
гами, народилась така думка: для 
ефективної роботи пропагандистів 
треба проводити спеціалізацію ке
рівників гуртків,

Про доцільність спеціалізації на
веду такий приклад. Раніше я віз 
гурток «Бесіди про партію». Потім 
комсомольці вирішили вивчати 
«Основи соціалістичної економіки». 
Довелось взятись за нові підручни
ки, спроваджувати нову методику. 
Одним словом, перекваліфіковува
тися. Відчув, що перші заняття а 
новому гуртну пройшли на нижчо
му рівні, ніж в попередньому. До
велося чимало витратити часу, 
щоб, як кажуть, вжитися в нову 
тему.

ТОВАРИШІ ПРОПАГАНДИСТИ, ПРАЦІВНИКИ КОМІТЕТІВ КОМ
СОМОЛУ, ЧИ ПРИЄДНУЄТЕСЬ ВИ ДО ПРОПОЗИЦІЙ МИКОЛИ 
ОПАНАСОВИЧА ТОЛКУЩОГО? ЩО, НА ВАШУ ДУМКУ. ПОТРІБНО 
ЗРОБИТИ, АБИ ДОМАГАТИСЬ БІЛЬШОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ З РОБО
ТІ КОЖНОГО ГУРТКА?

А скільки пропагандистів були 
змушені отан «міняти курс» по 
всій області?

У нас в депо — кілька гуртків 
комсомольської політосвіти. І як
що пропагандисти будуть вести 
одну програму кілька років, мі
няючись гуртками, то користь від 
того, думаю, буде велика. Це до
поможе досконаліше вивчати ма
теріали і набувати певного досвіду 
викладання. Подібна система не 
нова, у вузах, технікумах та школах 
викладачі спеціалізуються за ди
сциплінами. Окрім, звичайно, мо
лодших класів. Але ж і в гуртках 
вчаться не першоиласникиї

Звичайно, в колгоспах, устанв- 
вах та на малих підприємствах, де 
гуртон один, годі й говорити про 
янусь спеціалізацію пропагандис
тів. Але там, де працює кілька 
гуртків, необхідно, на мою думку, 
провести такий експеримент. Зго
ден (сподіваюсь, мене підтримають 
мої колеги в депо) поставити його 
у нас. Від досвіду та знань пропа
гандиста залежать знання його 
гуртківців. А вони приносять чу
дові наслідки!

М. ТОЛКУЩИЙ, 
машиніст Знам’янського ло
комотивного депо, пропаган
дист гуртка «Основи соціа
лістичної економіки».

ПОШУКИ СІЛЬСЬКИХ УМІЛЬЦІВ
Кіровограді відбувся перший обласний зліт

НІЛЬСЬКИХ. раціоналізаторів І ВИНаХІ ДНИ1С ІЗ
нагороджені другою республіканською 
премією.

— Праця колгоспників наблизилась до 
праці робітника, — продовжував Д. Т. 
Жмак, — і вже не тільки сама техніка 
вирішує долю механізації сільсьяого гос
подарства, а й раціональне, творче н 
використання. Проте я поширенні раціо
налізаторства і винахідництва на селі є 
ше чимало недоліків. В багатьох нолгос- 
пах і радгоспах області первинні органі
зації ВТВР хоч й існують, проте рівень 
їх поботи надто незадовільний. Кількість 
раціоналізаторів не зростає, аоо ж зро
стає на 1—2 члени на рік.

В колгоспах І радгоспах ще на низько
му- рШШ організація соціалістичного зма- 
гання за економію електроенергії і пап ь 
ного, за зниження собівартості продукції.

Напринінці доповіді Д. Т. 3/"и*
нився донладно на завданнях сільських 
раціоналізаторів і винахідник в області у 
світлі рішень партійних з’їздів.

В обговоренні доповіді взяли участь: 
голова первинної організації ВТВР «ол 
госпу імені XX партз їзду _ Петрівсьного 
району Н Л Богуславськии, голова пер
винно/ організації ВТВР Світловодсьного 
об’єднання «Сільгосптехніки» Н. М, Куш
нір, голова первинної організац.і БТВ 
радгоспу «Устинівськии» Г. Т. Вілнул, на
чальник Головного спеціального нон- 
струнторсьного бюро посівних машин

П. К. Курзов, токар Кіровоградського ра
йонного об'єднання «Сільгосптехніки» 
В. В. Хижняк, зав. відділом обласного 
управління сільського господарства І. М< 
Гречиха та інші.

Виступаючі звернули увагу на слабкий 
зв'язок спеціалістів районних об'єднань 
«Сільгосптехніки» з механізаторами кол
госпів, на доцільність створення спеці
альних робочих місць, де можна б було 
вести доробки рацпропозиція чи винахо
дів,

Учасники зльоту прийняли звернення 
до всіх трудівників села, раціоналізаторів 
області, в якому закликали ще ширше 
розгорнути раціоналізаторський рух.

В. ШЕВЧЕНКО, 
старшин інженер відділення науко
во-технічної пропаганди науково- 
дослідного інституту інформації і 
техніко-економічних досліджень мі
ністерства тракторного і сільсько
господарського машинобудування 
СРСР,

На фото: учасники зльоту сіль-* 
ських раціоналізаторів біля виставки 
натуральних зразків.

Його відноив голова Кіровоградської 
облради Всесоюзного товариства винахід
ників та раціоналізаторів (ВТВР) Г. І. Бі
лан

З доповіддю про досягнення раціоналі
заторів та винахідників області І завдан
ня сільських умільців в світлі рішень 
XXIV з’їзду КПРС та XXIV з’їзду КП Ук
раїни виступив голова Кіровоградської 
обласної професійної ради Д. Т. Жма:<.

— Підвищення ефективності виробни
цтва, — підкреслив доповідач, — гене
ральний напрямон сьогодення. Збільшен
ня кількості продукції при скороченні 
затрат на її виробництво — основно зав
дання раціоналізаторів.

Торік працівники сільського господар
ства Кіровоградської області зібрали та
кий урожай, якого не було за всю історію 
НИИ урит , ЙОНИ 958 тисяч тонн зер- 

:?^'/,ерн “ло загального врожаю лода- 

но 35 тисяч тонн звРна’.яо_. мпго районуРаціоналізатори ЗнамЦНСьКОГО Рлочн У
багато зробили по механізації пСТр]а. 
товарних і свиноферм. Ум1льц* -.йського 
ського, Устиніосьного, Олександрійського 
районів переобладнали старі вже списа 
силосні комбайни для носовнці сіна • 
ЦІЛКОМ вирішили проблему сінозбирання. 
Новатори Долинського і Бобринецьного 
Оідфлень «Сільгосптехніки» удосконали
ли підготовну шихти для литва, за що



(Продовження. Початок в газеті 
за 10 лютого),

«Двійку», непідготовленість учня до 
уроку комсомол і піонерія розглядають 
як порушення обов’язку перед класом, 
школою, перед суспільством. Навчання — 
не особиста справа учня, це важлива 
складова частина його суспільної пове
дінки, ось чому ставлення учня до на
вчання не може не хвилювати, не турбу
вати педагога, клас, піонерську і комсо
мольську організації. Попередження 
другорічництаа і неуспішності це й мо
ральна проблема. Боротьба за високі 
якості знань учнів органічно зв'язана 
з вихованням у них таких якостей, як 
почуття обов’язку і відповідальності, 
організованість, старанність, наполегли
вість.

«Навчання може стати для дітей ціка
вим, захоплюючим, якщо воно засяє 
яскравим світлом думки, почуттів, твор
чості, краси, гри», — писав у своїй книзі 
«Серце віддаю дітям» В. О. Сухомлин- 
ський. І далі, розвиваючи свою думку, 
видатний педагог-вчений в книзі «Народ
ження громадянина» пише: «Урок має 
бути вдалим передусім для того, щоб в 
інтелектуальному житті підлітків був не 
тільки урок. Якщо цього досягнуто, урок 
Стає для підлітка бажаним вогнищем ду
ховного життя, вчитель — добрим твор
цем І хранителем цього вогнища, нниж- 
ка — безцінною скарбницею' культури».

А допомогти всім дітям навчатися з за
хопленням може піонерська і комсомоль
ська організації шноли. Комітети комсо
молу, ради дружин більшості шкіл ство
рили загальну атмосферу захопленості 
наукою, той «інтелектуальний фон», без 
якого, по словах Василя Олександровича 
Сухомлинсьчого, не було б шноли. Гурт
ки,. «малі академії наук», вечори кмітли
вих і допитливих, стенди з вирізками про 
досягнення науки і техніки, різні вінто- 
рини, конкурси, олімпіади, учнівські 
об’єднання — ось далеко не повний ар
сенал того цікавого, що робиться о шно
лах міст Олександрії, Гайворона, Світло- 
водська, Кіровограда.

8 більшості шкіл створилась атмосфе
ра нетерпимості навноло недбайливого 
ставлення до навчання, назколо відста
лості і розумової інертності. Важливу 
роль о зацікавленні учнів навчанням ві
діграють клуби «Еврика» (історії най
важливіших відкриттів), «Глобус» (історія 
і географія), «Ліра» (клуб любителіз мис-

НАШІ ПРОФЕСІЇ
гр О ЯК, ВІКТОРЕ, їдемо до мене? —:
■ під ритмічний стук вагонних ко» 

ліс спитаа Олександр Зимін, одно
полчанин. — Влаштую на наш Хар
ківський тракторний! Там, гляди, одру
жишся, одержиш квартиру.

А Віктору Гудименну пригадалися про
води в армію.

♦ ♦ $
— Гляди, не підводь земляків. Служи 

чесно — по-хліборобськи, — міцно по- 
тненуючи руну, казав йому керуючий 
другим відділком колгоспу імені Калініна 
Ф. М. Момот. — Твій дід був чесним хлі
боробом, батько вправно водить майже 
тридцять років колгоспного автомобіля. 
Ти теж маєш посвідчення водія. Повер
тайся, будеш батькові зміною!

Село. Воно для Віктора — рідна мати,І В ньому він зростав, в ньому поойшла 
юність, тут він вперше покохав. Він ним 
жив у довгі зимові години, перебуваючи 

СИН
ХЛІБОРОБА
на варті кордонів Батьківщини. 1 рап
том — залишити село? Ні! йому хотілося 
до своїх односельців, завдяки спритним 
рукам котрих народжується, мабуть, чи 
не найнраща в усьому світі, рум’яна ук
раїнська паляниця! І як він сміє обману
ти ту, листи якої так тепло зігрівали 
солдатське серце.

...На запитання голови колгоспу Вінго- 
' ра Васильовича Шульги, що збирається 

тепер робити. Віктор твердо відповів:
— Приймайте поповнення! Піду на змі

ну батькові.
— Бери он того... — показуючи на 

старенький самоскид, мовив завідуючий 
гаражем М. Уманський. — Треба добряче 
коло нього повозитись, щоб поставити на колеса.

З перших днів Віктор охоче взявся за 
довірену йому справу. Часто, бувало, й 
після зміни він ще довго затримується, 
щось вишукує, мудрує...

— Ти б і спаз біля свого самоскида, —; 
докоряли йому.

— Вистачить часу і на сон, — збігала 
З обличчя Віктора посмішка.

Траплялись і неполадки в роботі, особ
ливо в електрообладнанні. Приходили ьа 
допомогу старші товариші — механік ав- 
топаону Я. Свищ, водії М. Стогній, В. Си
волап, і. Терещенко, М. Оленсієнко. Не 
минуло й десяти днів, як лічильник у са
москиді В. Гудимениа намотав першу 
сотню щасливих кілометрів. А за мину
лий рік він пройшов своєю машиною 
більше 90 тисяч кілометрів. І вона в ньо
го завжди на ходу. Віктор працює без 
порушень празил руху. Тільни під час 
хлібозаготівель він вивіз на приймальний 
пункт 6 тисяч центнерів зерна, зумів за
ощадити чимало пального. ’ При підбитті 
підсумків змагання на кращого за про
фесією серед водіїв — комсомольців ра
йону він буа першим.

Віктор добре обізнаний з технікою, 
любить художню літературу, аматор сце
ни, готується до вступу в сільськогоспо
дарський інститут.

Напередодні свята Великого Жовтня 
бригада водіїв, де працює Віктор, стала 
номсомольсьно-молодіжною. А Вінтор — 
її бригадиром. На комсомольських збо- 

^рах у своїй звітній доповіді секретар 
комсомольської організації нолгоспу 
Григорій Надтока сказав:

— З оогником працює бригадир комсо
мольсько-молодіжної бригади водіїв Вік
тор Васильович Гудименко.

«Ну, а особисте?» — запитаєте ви.
Воно, ям завжди, говорять в таких зи- 

падках, — до ладу!
п, момот,

механік» Колгосп їм. Каліікіяа
l<0Bf0p£>AKi8tÄÄa _

тецтва), «Книголюбів», «Фантастів», знав
ців Історії, хімії, фізики, біології, літера
тури І ін. Тут учні більше дізналися про 
Героїв Соціалістичної Праці області, про 
історію розвитку науки і техніки, про 
трудові подвиги людей, В школах, до 
добре поставлена робота гуртків, клубів, 
учнівських наукових товариств переваж
на більшість — 50—70 процентів учнів 
навчається на «5» і «4».

Так, всі 162 члени нлубу «Глобус» Кі
ровоградської середньої школи № ЗО ма

справами дійсно серйозними і корисни
ми, розвивати їх самостійність і творчу 
ініціативу.

Неабиякою популярністю користується 
серед піонерів усний журнал «Хочу все 
знати» і в Сазонівськіи восьмирічній 
школі Кіровоградського району. Він охоп
лює основні проблеми розвитку науки, 
культури, мистецтва, розширює і поглиб
лює знання учнів. Таорчо впроваджується 
а цій школі о практику позакласної ро
боти все цінне, що сприяє підвищенню

Б. ХИЖНЯК,заступник завідуючого обласним відділом народної освіти, 

В ЄДИНОМУ Р» Л
О ЗНАННЯ ПЛЮС ЗАХОПЛЕННЯ • ХОЧУ ВСЕ ЗНАТИ! 
• ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕБЕ.

рівня всієї виховної роботи. Піонерська І 
комсомольська організації створили чіт
ку систему позакласної виховної роботи. 
Значне місце відведено тут гуртновій ро
боті, працюють математичний і фізичний 
гуртки, гурток юних гідрометеорологів, 
механізаторів та ін. Всього — 11, виби
рай за бажанням!

Поглибити знання, перетворити навчан
ня в школі на творчий процес допомагає 
учням республіканська експедиція <В 
країну знань». Більше ЗО тисяч школярів 
проводять в експедиційних загонах до
слідницьку роботу, виконують завдання 
науково-дослідних установ, підприємств, 
колгоспів і радгоспів під керівництвом 
□чених, спеціалістів промислового і сіль
ськогосподарського виробництва. Сім 
експедиційних загонів Олександрійської 
середньої школи Мі 1 вирушили в похід 
і, успішно долаючи труднощі, крокують 
у дружному марші. Зацікавленість пред
метами, які вивчаються в школі, участь 
в роботі експедиційних загонів, гуртках, 
факультативах сприяє високій активнос
ті учнів на предметних олімпіадах. Лише 
протягом останнього навчального року □ 
шкільних, місьних та обласних учнів
ських змаганнях на кращі знання тієї чи

ють відмінні і добрі оцінни. Піонери стар
шого віку беруть активну участь в роботі 
клубів «Прометей», де вивчають життя і 
революційну діяльність 3. І. Леніна та 
його соратників, Юнани і дівчата висту
пають на конференціях та читаннях, про
водять конкурси на кращий реферат, до
повідь, повідомлення. Серед старшонлас- 
ниніз великою популярністю користую
ться усні журнали, лекторії, огляди нови- 
нон науково-популярної і технічної літе
ратури, інформаційні випуски стінних І 
радюгазет, проведення тижнів і декад 
науки і техніки.

Цікаво ведуть усний журнал «Хочу все 
знати» учні Гайворонської десятирічки, 
не забули тут комсомольці і про малят — 
до їх послуг журнал «Почемучек», на 
сторінках якого проводиться корисна ро
бота, що зацікавлює малюків. Журнал 
випускає бюлетені самоосвіти.

Проте в деяних шнолах часто клубні 
заняття відвідують випадкові діти, в яких 
відсутній інтерес до даного виду занять. 
Непоодинокі випадки, коли за пишно
барвними назвами клубів «Ровесник», 
«Бригантина», «Радуга», «Аеліта» не 
криється ніяної педагогічної зарядки і 
пізнавального змісту. Розвиваючи нлубні 
форми, потрібно зацікавлювати учніз

1

П ОБЕРТАЮЧИСЬ після змі
ни додому, інструмен

тальник Олександрійського 
заводу підйомно-транспорт
ного обладнання Григорій 
Дробот спішить загляну
ти □ поштову скриньку: чи 
немає листів з Молдавії? 
Одержує ці дорогі звістки 
він років зо два. Та, щоб 
вони йшли, витратив чимало 
часу на розшуки своїх рятів
ників.

... Григорій Дробот і його 
товариші відійти з Кірово
града з нашими військами 
не встигли, І їх примусили 
працювати на ворогів.

Чи не щодня робітники 
вчиняли саботаж, випускали 
браковану продукцію. Ча
сом наглядачі примічали но- 
гось, і тоді винуватця при
людно били різнами. Били, 
доки людина не втрачала 
свідомості. Але наступного 
дня аварії повторювались. І 
не без участі Григорія Дро
бота.

Поруч з ним працювала 
смагляволиця дівчина Марія. 
Григорій одразу запримітив, 
ідо вона смілива і надійна. 
Швидко знайшли спільну 
мову, нерідко разом підго
товляли «сюрпризи».

Пізніше, через багато ро- 
ніо, Г. Дробот дізнається, 
що справжнє ім'я дівчини — 
Олександра, а прізвище Ко
зинець. Нині про її підпіль
ну роботу в тилу ворога роз
повідають онремі експонати 
в краєзнавчому музгї Олек
сандрії, про Григорія Дро
бота теж.

Коли радянські віисьча 
наблизились до Кіровограда,
□ майстерні, де працював 
Дробот, оголосили, що ВСІХ 
робітників відправлятимуть
□ Німеччину. І не встигли 
люди опам'ятатись, як «х

оточили, вишикували о ко
лону. Проте Григорій якось 
зумів заховатись за будів
лями. Кілька днів перехову
вався в перелісках і балках. 
Ало біля самої Олександрії 
потрапив до рук фашистів, 
а потім до табору. Кілька 
разів тіназ, та невдало. Чер
гову втечу він здійснив' біля 
Дністра, поблизу станції Ко
ронково в кінці літа 1943 
року.

У двір до Лупола мало хто 
заходив. І господарі відва
жились на одну ніч взяти 
Григорія до хати, нехай обі
гріється п затишку. Перед 
світанком у двері постука
ли. Катерина кинулась до 
оікна і завмерла: на порозі 
стола німецький солдат. Ма
ти, Параска Михайлівна, за
вісила піч хустиною, а сама 
стала біля припічка — ні 
жива, ні мертза. Як на гріх 
і двері на були защіплені.

На околиці станції, знеси
лений і голодний, він оклик
нув молоду жінку.

— Ой! — злякалась моло
диця. — Яний же ти страшний!

Озирнулась, навноло і по- 
оела до своєї подруги Євдо- 
КІЇ Миитпі' " ВЧИ-

Фашист увійшов до хати, 
глянув на бліді обличчя жі- 
нон. Рвонув хустну, що 
закривала Григорія, і наці
лив на нього автомат.

— Партизанені
— Син, то мій

С'Т”-.....~
лівнакії Мунтян, місцевої 

тельни.
— Німці кругом, як же 

бути? — тривожилась жін
ка. — Стривай, у моєї сусід
ки Каті є потаємний погрі
бець.
Катерина Цуркан і її вітчим 

Єпіфан Іванович Лупол зго
дились взяти Григорія, щоб 
сховати від очей фашистів. 
Тан Дробот опинився у на
дійному схові. Щодня хтось 
приносив йому їсти, пити. 
Катерина Цуркан дістала 
теплий одяг.

—• син, то мій син! — 
енриннула Параска Михай
лівна і заступила німцеві 
шлях. Той на мить отетерів, 
та через якусь секунду клац
нув затвором.

— Не чіпай, — простогна
ла жінка. — Мій син, дуже 
хворий. Он бачиш який ху
дий. У нього тиф.

Почувши це слово, німець 
позадкував злянано і непев
но, а потім хутко вискочив з хати.

— Спасибі вам. мамо, — 
вклонився у пояс Парасці 
Михайлівні Григорій, злізши 
з печі. — Мені треба йти.

■ IX.'S

НАВІКИ

іншої дисципліни, взяли участь більша 
двохсот учнів. Школа стала ангионим 
учасником обласної виставки дитячої 
технічної творчості.

В школах Ні 11, Ні 13 м. Кіровограда 
комсомольські і піонерські організації 
намагаються створити атмосферу дійсної 
захопленості кожним навчальним пред
метом, глибокої поваги до знань І науки» 
Цьому сприяють проведення «предмета 
них тижнів». І шкільний курс — фізики, 
математики, хімії, біології, історії посгао 
перед учнями не просто як сума на» 
вчальних тем, яні’ необхідно засвоїти, а 
як наунн, досягнення яких лежить в 
основі науково-технічного прогресу.

Ось чому і не дивно, що багато ОН- 
пускників цих шкіл вибирають собі про» 
фесії, зв’язані з математикою, фізикоіо 
чи хімією. Традиційними стали в школах 
області дні знань. В ці дні комітети ком
сомолу, ради дружин організовують зу
стрічі школярів з вченими, спеціалістами N 
сільського господарства, героями праці, 
проводяться виставки творчих робіт, ви
ступи учнів з різних проблем науки. На 
піонерських зборах, в комсомольських 
групах часто слухаються питання, що 
мають безпосереднє відношення до роз« 
витну пізнавальних і творчих здібностей 
школярів. «Світ твоїх Інтересів», «Чим ТИ 
цікавишся», «Шнільний музей і його міс
це в навчально-виховній роботі», «Гурт
ки і факультативи» — ці питання стали 
предметом обговорення піонерів і комсо
мольців.

Сьогодні багато вже зроблено для то» 
го, щоб діти могли навчатися захоплено, 
Введено факультативи, випускникам се
редніх шкіл вручають похвальні грамоти 
за успіхи з окремих предметів, проводи
ться маса різних олімпіад — все це скла
дає одне ціле.

Але неможливо недооцінювати для 
розаитну пізнавальних інтересів, любові 
до знань роль технічних, натуралістич
них, наукових гуртків в шнолах і поза» 
шкільних закладах. Робота учнів у таких 
гуртнах розширює їх теоретичні знання 
з різних галузей науки і техніни, розви
ває інтерес до вивчення основ наук, ви
являє винахідницькі здібності, привчає 
до застосування на практиці одержаних 
в школі знань. Вчителі, методисти, педа- 
гоги позашкільних та позакласних за
кладів шукають шляхи I методи вихован
ня в учнів стремління до знань. знахо- 
дять ефективні шляхи розвитку міцних і 
стійких пізнавальних інтересів.

(Закінчення буде).

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

Ви через мено можете заги
нути.

Розпрощавшись із своїми 
рятівницями, Дробот попря
мував назустріч фронтові.,. 
Повернувся він додому піс
ля війни з нагородами на 
грудях.

Аж через 26 років вдало
ся Григорію Григоровичу 
розшукати своїх молдавсь
ких друзів, які стали йому 
навіки рідними. Тремтячими 
від радості і хвилювання ру
ками розкривав він кон
верт. на якому стояв пошто
вий штемпель «Сарата Гол- 
бона Котовського району*.

Обізвалась Євдокія Ники- 
форівна Мунтян, яка нині 
мешкає в селі Катюжани 
Флорештського району. ЯК 
I раніше, вона вчителює.

Вони всі зустрілися п 
Олександрії. Натерина Васи
лівна і Євдокія Нинифорівна 
на прохання Григорія Гри
горовича приїхали з сім’ями 
до нього в гості. Це була 
незабутня зустріч. Сестри 
Дробота з Молдавії не при
ховували сліз радості, Диву
вались діти; чому то мами, 
сміючись, плачуть?..

Потім зустріч відбулася н 
Молдавії. Звичайно, не впі
знав Григорій Григорович 
того напівзруйнованого ко
лись села. Тепер воно оно
вилося. виросло.

Відтоді регулярно йдуті» 
листи з України в Молдавію, 
І з Молдавії на Україну. 
Можливо 1 сьогодні Григорій 
Григорович витягне з пошто
вої скриньки конверта і радо 
посміхнеться, поглянув ш и 
на зворотну адресу.

В. КОЛЕСИИКОВ, 
член обласного лкоб’єд- 
ііання.

м, Олександрія.
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УСПІХИ РАДЯНСЬКИХ 
ОЛІМПІЙЦІВ

У Саппоро завершилися XI зимові 
Олімпійські ігри. Вони принесли новий 
успіх радянському спорту. Посланці на
шої Батьківщини зайняли перше місце в 
неофіційному командному заліку, за
воювавши 16 нагород: 8 золотих меда
лей, 5 срібних і 3 бронзові.

Серед призерів Олімпіади, які відзна
чилися останніми днями, — Галина Кула
кова, Алевтина Олюніна і Любов Му- 
хачова, які зайняли перше місце в лиж
ній естафеті 3X5 кілометрів; біатлоністи 
Олександр Тихонов, Ренат Сафін, Іван 
Бяков і Віктор Маматов — перше місце 
в естафеті 4X7,5 кілометра; Володимир 
Воронков, Юрій Скобон, Федір Сімашов 
і Вячеслав Веденій — перше місце в 
лижній естафеті 4X10 кілометрів; фігу
рист Сергій Четверухін — друге місце 
в одиночному катанні; ковзанярки Віра 
Краснова — друге місце і Людмила Ти
това — третє місце в бігу на 500 метрів; 

Вячеслав Веденім — третє місце в лиж
ній гонці на 50 кілометрів.

Останню, восьму золоту медаль одер
жали наші хокеїсти, які виграли заключ
ний матч з чехами з рахунком 5:2 і на
брали 9 очок з 10.

„Срібло"
Сергія Четверухіна

САППОРО, 11 лютого. (ТАРС). Москвич 
Сергій Четверухін — срібний призер зи
мових Олімпійських ігор з фігурного ка
тання. Золоту медаль завоював чемпіон 
світу Ондрей Непела (Чехословаччина). 
На третьому місці — француз Пагрік 
Пера.

САППОРО, 11 лютого. (ТАРС). Радян
ська команда біатлоністів у складі Олек
сандра Тихонова, Рената Сафіна, Івана 
Бякова і Віктора Маматова — перемож
ниця Олімпійських ігор 1972 року в ес
тафеті. її результат — 1 година 51 хвил. 
44,92 сек. Друге місце зайняла збірна

команда Фінляндії — 1:54.37,25, трете -• 
збірна НДР — 1:54.57,67.

Переможці
слалома

САППОРО, 11 лютого. (ТАРС), У зма
ганнях з спеціального слалома серед жі
нок на Білій олімпіаді переможницею 
стала 21-річна Барбара Кокран із США. 
В результаті двох спроб на дистанції 450 
метрів (з 56 і 52 воротами) вона показа
ла найкращий сумарний час — 1 хвил. 
31,24 сек. Друге і третє місця зайняли 
француженки Даніель Дебернар 
1.31,26 і Флоранс Стюр’є — 1.32,69.

(РАТАУ).

ГРОМАДСЬКИМ
КОРЕСПОНДЕНТ
ПОВІДОМЛЯЄ...

Він дзвонив по телефону в кінці робо
чого дня:

— Завтра їду до Киева на стрілецькі 
змагання. За попередніми підрахунками 
кіровоградські зв’язківці мають бути в 
числі призерів. Думаю, непогано б підго
тувати репортаж...

Невдовзі зайшов ■ редакцію;
— Мені довелось бути в середній школі 

ні 24. Там нині більше 400 спортсменів- 
розряднинів. Дев’ятикласниця майстер 
спорту з спортивної гімнастики Тетяна 
палінічева, інші її друзі — переможці об
ласних та республікансьних змагань. Що, 
ян дати розповідь про цей колектив фіз- 
нультури?

І вже через два дні Георгій Толок при
ніс статтю та декілька фотознімнів.

А якось він поклав на редакційний стіл 
фоторепортаж про змагання найсильні- 
шнх важкоатлетів області. І одразу ж за 
інше:

— Не раз зже спостерігав таке явище. 
Тривають спортивні турніри, спартакіадні 
поєдинки. На стадіоні збираються десят
ки, а то й сотні юнаків та дівчат — учас
ників змагань. А на трибунах — одиниці 
уболівальників, випадкових спостерігачів. 
І асе тому, що про ті чи інші старти в 
місті мало хто знає. Десь в безлюдному 
нуточку б:ля риштувань новобудов з'яви- 

Іться оголошення і все. Одним словом, я 
вважаю, що пропаганда фізкультури і 
спорту в нас занедбана. І про це слід 
повести розмозу принципово,

А ще він говорив про використання 
наявних та будівництво нових спортив
них споруд, участь в цій справі комсо
мольців та молоді.

Після цього Георгій Толок бере участь 
в редакційних рейдах, під час яких до
сліджуються допущені промахи а діяль
ності фізкультурних організацій. І в га
зеті з’являються нові його нрнтичні ко
респонденції, фотозвинувачення...

І отан часто-густо. Отримавши редак
ційне завдання, громадський кореспон
дент нашої газести їде до будівельників 
Побужжя, хліборобів Новоукраїнського 
району. Крім спортивних фоторепорта
жів, він пропонує портрети кращих ро
бітників і хліборобів, людей сфери обслу
говування...

Організація масових редакційних захо
дів — тут теж є справа в громадського 
кореспондента «Молодого комунара». Він 
влаштовує анкетування в Кіровоградській 
СШ № 11, він в числі організаторів вело
кросу на приз нашої газети...

Нині журналістський стаж громадсько
го кореспондента сягає за п’ятнадцять 
літ. В його особистому архіві зберігаю
ться вирізки з газет. Перша його проб
лемна стаття «Спорт і його наслідки» ви- 
друнована в армійській періодиці в 1957 
році. Тоді ж з’явився фейлетон «Все по
чалося з орла». А ще численні фотознім- 
ни. Старшина 11-ої статті в запасі Г. Толок 
пише нариси, репортажі, критичні корес
понденції. А повернувшись □ Кіровоград, 
вчиться 8 машинобудівному технінумі, 
працює в нормувально-дослідній лабора
торії тресту «Укрсільгосптехніки». Потім 
його запрошують на роботу в спеціалізо
ване будівельно-монтажне управління 
зв’язну. Зараз він там секретарем парт- 
організації.

У вільний від роботи час він бере в ру
ни блокнот 1 фотоапарат, спішить на ста
діони, будівельні майданчики, в спор
тивні зали.

Лише торій Георгій Толон запропонував 
газеті більше трьохсот фотознімнів, ви
друкував десятий нарисів, кореспонден
цій, репортажів.

Молодий інженер захоплюється спор
том. Він нандидат у майстри спорту з 
кульової стрільби, член обласної федера
ції з цього виду спорту, призер спортив
них змагань за язківців. Тому і не дивно, 
що саме спортивна тематика матеріалів 
Г. Толока найближча йому,

М. ШЕВЧУК.
знімну: г. ТОЛОК.

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050 ГСП, Кіровоград.^, 8уП. луначарського, зо, 

Телефони: еідповідапьиого секретаря та відділу ком' 
гомельського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів Г масової роботи та іншим відділів — 2-45-36.

КІЛОМЕТРИ

П ЕРШІ маршрути сільських лижників по- 
11 чались в січні. В Компаніївці і Малій 
Внсці, Бобринці; Новомиргороді, Устинів- 
ці юнаки та дівчата, готуючись до лиж
ного кросу, здійснили десятки прогуля
нок по засніжених стежках. А потім по
чалися змагання в колективах фізкуль
тури.

Наймасовішимл були старти там. де по
дбали про спортивну базу, де підготували 
заздалегідь інструїгторів. суддів. В цьому 
напрямку особливо постарались бобрии- 
чани і иономиргородці. Наприклад, ви
кладач фізкультури Златопільського зоо- 
технікуму Дмитро Лебідь н шеренгу своїх 
активістів поставив кращих лнжннків- 
розрядників Олександру Костянтинозу, 
Людмилу Юхименко. Сергія Шевченка, 
Разом готували інвентар, визначали 
маршрути, разом проводили тренування. 
А потім — лижний крос, в якому взяли 
участь більше 200 учнів.

В Бобринецькому сільськогосподар
ському техпікумі разом з викладачами 
фізкультури до кросу готував своїх дру
зів призер .минулорічних змагань Павло 
Соснов.

І ось, нарешті, почалися старти облас
ної спартакіади серед середніх учбових 
закладів Міністерства сільського госпо
дарства УРСР, організовані обласною ра
дою ДСТ «Колос». Вони були своєрідною 
пробою сил перед лижним просом нашо
го спортивного товариства, перед проф
спілково-комсомольським кросом.

Фінальні заїзди лижників відбулись п 
Новомиргороді. Стартували юнаки та дів-

Фото В. ШПАКА.

ДСТ '/Ко- 
грамоти

• СІЛЬСЬКІ СПОРТСМЕНИ ВИБИРАЮТЬ МАРШ
РУТИ • В ЗАГОНІ ФІЗКУЛЬТУРНИХ АКТИВІС
ТІВ — ЧЕМПІОНИ ТОРІШНЬОЇ 31Ш0В0Ї СПАР
ТАКІАДИ • АДРЕСА РЕЗЕРВУ — ЗЛАТОПІЛЬ
• ХТО БУДЕ В ЗБІРНІЙ?

команду

♦ УгДі

ПОГОДА
Сьогодні 

редбачає т ь с я 
хмарна погода, 
туман, мряка, 
ожеледь. Вітер 
південно - схід
ний. помірний. 
Температура по
вітря від 3 гра
дусів морозу до 
1 градуса тепла.

16 — 17 люто
го — хмарна 
погода, слабкі 
опади, місцями 
туман. слабка 
ожеледь. Вітер 
східний, помір
ний. Температу
ра повітря вночі 
близько 0, при 
проясненні до 
5 градусів мо
розу. вдень — 
від 9 до 5 гра
дусів тепла. 

д ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 16 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
— Новини. (М). 9.45 — Для 
школярів. «Піонерія на 
марші». (М). 10.15 — Ху
дожній фільм «Король 
Лір». 2 серія. (М). 11.20 — 
Теленарис. (М). 11.40 —
Документальний фільм. «А 
самі не народжуються». 
(М). 12.10 — Концерт. (М). 
12.50 — «Шахова школа», 
(М). 13.55 - ТелевістІ. (К). 
15,30 — Програма передач. 
(Кіровоград). 15.35 — На
вчальна програма. (М). 
16.00 — «Батькам про ді
тей». (М). 17.00 — За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. «Подорож у п'яти
річну». (К). 17.15 — Теле
вістІ. (К). 17.30 — По залах 
Київського музею росій
ського мистецтва. (К). 18.00 

«Піонерський театр-50».

МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛИСМУ, г. Кировоград.

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

чата Бобринецького. Знам’янського сіль
ськогосподарських технікумів. .Кірово
градського технікуму механізації сіль
ського господарства. Кіровоградського 
кооперативного технікуму, Компапіїв- 
ського ветеринарного і Златопільського 
зоотехнікуму. В кожній команді 4 юнаки 
і 2 дівчини. /\ організатори змагань ви
хованці Златопільського технікуму ви-, 
ставили на трасу 32 лижники. Більша 
частина з них виступала, звісно, в осо
бистому заліку.

В перший день змагань сгарт на 50-кі- 
лометровій дистанції для чоловіків. Тут 
особливо відзначився Сергій Шевченко 
(Златопіль). який досяг фінішу через 57 
хвилин 5 секунд. За ним був Леонід 
Смульський (Знам’янка) — 58,01. тре
тій — Леонід Солом’яний (Златопіль) — 
58.51. В командному заліку перемогли 
златопільці.

Напруженою була боротьба на 5-кіло- 
метровій трасі серед дівчат. Тут одразу 
вперед вийшла учениця Златопільського 
технікуму Олександра Костянтинова, пер
шорозрядниця, призерка минулорічних 
змагань. Вона не мала собі рівних до 
кінця дистанції і закінчила її з результа
том 25 хвилин 49 секунд. А її подруга по 
команді Людмила Юхименко була дру
гою (27,0-1), третя, теж представниця Зла- 
тополя, Тетяна Кузьмук (28.06).

На другий день чоловічі команди стар
тували на 10-кілометровій дистанції. Гос
подарі змагань і на цей раз вийшли впе
ред. Першим призером був Валеніип 
Лупай (42,55), другим Сергій Шевченко 
(43,17), а третім досяг фінішу бобринча- 
нин Паило Соснов (43,57).

На цій же дистанції змагалися і дів
чата. Олександра Костянтинова впевнено 
вирвалась вперед, і її суперницею до 
кінця фінішу була лише Людмила Юхи
менко. Та все ж першорозрядниця вдру
ге фінішувала першою (51,07). 52,52 —
такий результат Людмили Юхименко, 
третя призерка — Тетяна Кузьмук (54,16).

Такцм чином, в командному заліку в 
кросі серед чоловіків перемогли злато
пільці, на другому місці — бобринчанп, 
на третьому — знам’янчани. Серед жінок 
перемогу таком: вибороли вихованки 
Златопільського зоо технікуму. другі при
зери — дівчата Кіровоградського кооле-

Лялькова вистава Олек
сандрійського Палацу піо
нерів. (Кіровоград). 18.40 
— Прем’єра документаль
ного телефільму. «Сіонізм 
без маски». (М). 19.20 —
Кольорове телебачення. 
«Російський романс». (М). 
19.50 — Кольорове телеба- 
чення. Прем’єра багатосе
рійного телефільму «Тіні 
зникають опівдні». З серпі. 
(М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 - Худож- 
ній фільм «Розплата», (К). 
23.00 — «Інтерилуб». (К). 
23.35 — ТелевістІ. (Н).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05 
— «Наука управління». Пе- 
дада-Ж 
народів світу». (М). 13.00 
Новини. (М). 18.10— «Пись
менник І час». (Одеса). 
18.40 — Художній фільм 

«Щит I меч», 2 серія. (К).
20.30 — «На добраніч, ді
ти». (К). 21.00 — Концерт- 
нарис про чоловічу хорову 
капелу Івано-Франківська. 
(Львів). 21.30 — «’ 
ного актора». (М). 
Концерт. (К).

_ Ч£У.ВЕР’ 17 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «Піонерія». (М)

77 хУА°жн1й Фільмі 
(М|Г 11.45 —• «Комуніст і 
час». (М). 12.15 — Автор
ський вечір С. Острового (К). 13.15 - Прем’ера° до
кументального фільму «Про 
фірму І про себе», (М). 
14.15 — ТелевістІ. (К). 15.45
— «Російська мова». На
вчальна програма. (М).
16.30 — Вивчення еволюції 
органічного світу. (М). 17.00
— «Веселі старти». (Київ — 
Ворошиловград). 18.00 — 
шїЛЬіяФіпЬМ *тВІНН‘. ПУХ»- 
їяЧл18,1°т“ 1®пе°1сті- <«)-
18.30 — Телефільм «Коп- 
женя». (К). 19.00 - Ленін
ським університет Мільйо
нів. (М). 19.45 - Кольорове 
телебачення. Прем'єра ба® 
гатосеріиного художні.«™ телефільму «<Тін<Узнщ<ать 
опівдні». 4 серія. (М). 21.00
— Програма «Час». <м)

ративного технікуму імені Сая, третє міс
це — за лижницями КомпанЛвки.

Абсолютними чемпіонами спартакіади 
стали Сергій Шевченко , та Олександра 
Костянтинова.

Командам, які перемогли, вручені дип
ломи та кубки обласної ради 
лос», кращі лижники отримали 
1 цінні подарунки.

* :> ♦
Нині вже сформовано збірну 

області, яка виїде на Івано-Франківщину, 
де триватимуть фінальні республіканські 
змагання серед середніх учбових закла
дів Міністерства сільського господарства 
УРСР. В кросі візьмуть участь знову 
вихованці Дмитра Лебедя.

Незадовго до цих змагань на засіданні 
оргкомітету по підготовці обласного 
профспілково - комсомольського кросу 
йшла розмова про фінальні поєдинки 
кращих лижників області, про згуртуван
ня збірної Кіровоградщини, яка візьмо 
участь в республіканських змаганнях. 
Тоді важко було назвати імена спортсме
нів, які найкраще підготовлені до напру
жених поєдинків. 1 правильною була 
думка, що саме таких треба шукати в 
низових колективах фізкультури. Саме 
там наш резерв, наша надія. 1 ось зма
гання, проведені в Новомирі ороді. вияви
ли правофлангових. Це — Серпії Шев
ченко, Олександра Костянтинова. Павло 
Соснов. Можна сподіватись, що ці здібні 
спортсмени будуть в числі призерів і на 
фінальних змаганнях обласного пооф- 
спілково-комсомольського кросу.

10. ЄМЕЛЬЯНОВ, 
інструктор обласної ради ДСТ 
«Колос», майстер спорту СРСР,

На знімну; переможці змагань в лиж
них гонках серед вихованців середніх 
учбових закладів Міністерства сільського 
господарства УРСР учні Златопільського 
з°°технікумуНовомиргородсьного району 
менкоТЕРЕИК°’ т‘ КУЗЬМУК» л- юхи-

Т. Музичний антрант. 
21.35 — Міжнародне 

життя. (К). 22.15 - До
кументальний телефільм 
«знову чемпіони». (К). 22,35 
... *Мор°Ді голоси». Кон- 
поюТ’ Х?РК>В). 23.05 — Тс- левісті. (К),

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
““ «Квітка життя». Лялько
во ллВистава' (Запоріжжя). 
іо.ОО — Новини. (М). 18.10 
~ Українське кольорове 
телебачення, я. Корчам. 

і?оаь Матіуш І». Виста* 
па Київського ТЮГу ім. Ле* 
9л олНОГО комсомолу, (К1. т2?°/«Т «На Добраніч, ді
ти»- (К) 21.00 - Художній 
ріп Ь(І()*1^ИТ * меч,>- 3 се*

Про можливі зміни в 
пЕ°,грамІ Вас ПОВІДОМЛЯТЬ 

(М). чещіяР” Рад1° ’ те;іеба*

Б К 05025. Індекс 61 197 Зам. № 10617, Тираж 56.000, редактор в. ПОГРІБНИЙ.


	1500-1p
	1500-2p
	1500-3p
	1500-4p

