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# АНГЕЛІНОЇ
Міністерство сільського 

господарства СРСР і 
президія ЦК профспілки 
робітників і службовців 
сільського господарства 
та заготівель установили 
два перехідних призи 
імені першої тракторист
ки СРСР, двічі Героя Со
ціалістичної Праці П. М. 
Авгеліної. Вручатимуть 
їх переможницям всесо
юзних змагань з оранки 
і міжреспубліканських 
змагань з безвідвальпого 
обробітку грунту.

(ТАРС).
ВІВТОРОК, 13 лютого 1973 р

...

’ПРОЛЕГЛИ ВСІХ країн. ЄДНАЙТЕСЯ!

райського ОБКОМУ ЛКСНУорган

РІШУЧА ВИМОГА
ХАНОЙ. Тимчасовий революцій

ний уряд республіки Південний 
В'єтнам засуджує сайгонську адмі
ністрацію за неодноразові порушен
ня угоди про припинення війни І 
відновлення миру у В’єтнамі. З 28 
січня по 8 лютого, говориться в 
опублікованій тут заяві МЗТ ТРУ 
РПВ, сайгонські війська 328 разів 
атакували визволені райони, С00 ра
зів піддавали їх бомбардуванням і 
артилерійському обстрілові. Тимча
совий революційний уряд республі
ки Південний В’єтнам, підкреслює
ться в заяві Л13С, вимагає від сай- 
гонської адміністрації точного вико
нання угоди, гарантування півден
но-в’єтнамському народові права на 
самовизначення.

(ТАРС).

Нарада партійно-радянського активу області

ІХТО ПОПЕРЕДУ
Т_І АД тракторним станом 

колгоспу «Жовтень» 
Ьіовомиргородського ра
йону майорить червоний 
прапор. Його піднято на 
честь механізатора, кот
рий домігся найвищих по
казників у роботі. Чиє ім'я 
уславлено сьогодні Ана
толія Олійника.' Леоніда 
Комарова? Чи може бри
гадира комсомольсько-мо
лодіжної Василя Лузанів- 
ського?

І ірапор піднято на честь 
того, хто попереду. В 
бригаді вміють працюва
ти, Вміють тут і шанувати 
людей праці. Хід соціаліс
тичного змагання висвіт
люється у щоденних ін
формаційних листках, 
«олискаеках», на оригадніи 
дошці показників. Підсум
ки обговорюються на ком
сомольських зборах. Кра
щим виробничникам вру
чаються перехідні червоні 
вимпели, мандати кращо
го по професії.
' Завітавши па ферму кол

госпу «Шлях Леніна» Онуфрі- 
ївського району, де працюють 
дівчата з комсомольсько-моло
діжного колективу, очолюва
ного групкомсорюм надією 
Кириченко, відразу довідає
тесь, як працюю і ь дівчата. Бі
ля кожного рсьочого МІСЦІ! — 
соціалістичні зооов язання на 
рік. На дошці показників — 
результати їхньої роооти.

Велику роль в мобіліза
ції молоді на виконання 
завдань третього, вирі
шального року п ятирічки, 
у створенні атмосфери на
пруженої, творчої праці 
покликана відіграти глас
ність змагання. Досвід од
ного має ставати надоан- 
ням тисяч. Успіх — загаль
ним досягненням.

Проте, саме гласності 
ще не всюди приділяється 
достатня увага. Ми нерід
ко зустрічаємось із факта
ми, коли підсумки роботи 
молодих трудівників не 
тільки не унаочнюються, а 
й но регулярно підбиваю
ться. Обговорення ходу 
соціалістичного змагання 
ведеться в рамках підпри
ємства чи господарства, а 
комсомольська організа
ція самоусунулась від цьо
го важливого питання.

А, тим часом, гласність 
змагання — одна із скла
дових його організації. 
Методів висвітлення ви
робничої діяльності моло
дих трудівників існує бага
то. І тут — широкий прос
тір для ініціативи коміте
тів комсомолу.

Бригада виходить в поле. За 
кермом — молоді механізато
ри, які рішенням комсомоль
ських зборів об’єднались в мо
лодіжний колектив. Доречно 
було б, аби на тракторах кра
сувались відповідні емблеми. 
ІЦоб видно було: тут працю
ють комсомольці. Подібні зна
ки можуть прикрасити і поля, 
оброблювані молодими хлібо
робами, і ділянки цехів, до 

працює молодь. Па видних 
місцях виробничих дільниць 
мають зберігатись нагороди 
колективу. Інформаційні лист
ки повинні постійно висвітлю
вати хід змагання.

Вже увійшли в практику по
здоровлення від імені коміте
тів комсомолу молодих вироб
ничників з трудовими успіха
ми. проте, ще не стали за
гальною практикою дошки по
шани комсомольців, кращих 
молодих раціоналізаторів то
що- ОРГАНІЗАЦІЇ соціаліс- 

тичного змагання спід 
приділити осооливу увагу 
регулярній перевірці і під
биттю підсумків, широко
му впровадженню передо
вого досвіду. Для цього 
комітети комсомолу ма
ють використати пресу, ра
діо, плакати і листівки.

«Увага! Говорить «Юнь 
Компаніївщини». їак роз
починається розповідь по 
радіо про молодих вироб
ничників району. Радіо
журнал міцно увійшов в 
життя. комсомольців. Ко
ристуються популярністю 
молодіжні сторінки при 
районних газетах — «Впе
ред» Олександрівського, 
«честь хліоороба» Боори- 
нецького районів. В них — 
розповіді про кращих ви
робничників, про трудові 
досягнення. Потрібно, щоб 
такі сторінки знайшли про-» 
писку при усіх районних і 
міськраионних газетах, 
щоо творились вони рука
ми ко/асомольських акти
вістів.

Разом з розповідями 
про успіхи молодих ви
робничників, про все цін
не, що має місце в органі
зації соціалістичного зма
гання серед молоді, слід 
говорити і про недоліки, 
про тих, хто заважає вико
нанню планів п'ятирічки. 
На спільному урочистому 
засіданні, присвяченому 
50-річчю СРСР, Л. І. Бреж
нєв говорив: «Соціалістич
не змагання, будучи жи
вою творчістю мас, вима
гає не тільки активної під
тримки і заохочення пере
довиків, а й виявлення тих, 
хто відстав чи працює не 
досить сумлінно. І робити 
це треба публічно, гласно, 
щоб люди знали не тільки 
про тих, хто працює з пов- 
ною віддачею сил, а й про 
тих, хто працює з холод
ком, без напруження».
М СЕНАРОДНИЙ похід за 

дострокове виконання 
планів третього року п'я
тирічки розпочався успіш
но. В рядах радянських 
трудівників, поруч із стар
шими товаришами, крокус 
молодь, Увага до її трудо
вих справ, пропаганда со
ціалістичного змагання 
молоді за виконання від
повідальних завдань по
винні стати нормою життя 
комітетів комсомолу.

10 лютого в Кіровограді відбулась нарада партійно- 
радянського активу області.

На нараді обговорено підсумки виконання народно
господарського плану області ії соціалістичних зобо
в'язань за 1972 рік і заходи по забезпеченню вико
нання державного плану і зобов'язань, взятих трудя
щими області на 1973 рік, питання роботи партійних 
організацій по роз’ясненню і вивченню доповіді Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша Л. 1. Бреж
нєва та інших документів і матеріалів спільного уро
чистого засідання в Москві, присвяченого 50-річчю 
утворення Союзу PCP, вдосконаленню стилю роботи 
партійних, радянських і господарських органів по 
здійсненню рішень XXIV з’їзду КПРС і завдань де
в’ятої п'ятирічки, зміцненню ■ партійної і державної 
дисципліни.

Велику увагу на нараді було приділено иріанізації 
соціалістичного змагання за успішне виконання пла
нів третього року п'ятирічки і взятих трудящими об
ласті зобов'язань, проведенню зимівлі худоби і заготі
вель продуктів тваринництва, підготовці до весняних 
польових робіт і забезпеченню одержання високих 
урожаїв зернових і технічних культур, збільшенню 
виробництва і підвищенню якості товарів широкого 
вжитку.

З цих питань на нараді виступили голова виконко
му обласної Ради депутатів трудящих П. С. Кошев- 
ськин і другий секретар обкому партії Д. П. Максн- 
менко.

На параді виступив перший секретар обласного ко
мітету КП України М. М. Кобильчак.

На фото: вгорі — біля реконструйова
них пунктирних'сівалок завжди людно; 
внизу —- молодий комуніст О. МУД- 
РЕЦЬКНЙ працює токарем у механіч
ному цеху. Він — ударник комуністич
ної праці, завжди перевиконує змінні 
завдання. - '

ПРАПОР ВРУЧИЛИ ВЕТЕРАНІ!
Відбувся пленум Добро- 

величківського райкому 
комсомолу. Він розглянув 
питання про завдання ком
сомольських організацій 
району у світлі рішень 
грудневого (1972 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, доповіді 
Генерального секретаря 
КПРС Л. І. Брежнєва «Про 
50-річчя СРСР» та VIII 
Пленуму ЦК ВЛКСМ.

НЮТИЯ. А сонце гріє по- 
весняному. І до початку 

посівної кампанії не так 
уже й далеко.

Як серйозний екзамен 
розглядають.підготовку до 
весняно-польових робіт ре
монтники Кіровоградсько
го райоб’єднання «Сіль
госптехніка». які зверну
лися до всіх механізаторів 
колгоспів, радгоспів і пра
цівників об’єднань «Сіль
госптехніка» Кіровоград- 
щнни із закликом: «Ма
шинам — своєчасний і на
дійний ремонт».

— В господарствах райо
ну С28 сівалок, <153 плуги, 
740 культиваторів, — пока
зав трафік ремонту керую
чий об’єднанням О. Р. Рс- 
вук. — Допомога наших 
ремонтників хліборобам 
була дійовою. Все грунто
обробне і посівне знаряд
дя допомогли відремонту
вати ще в грудні.

Працівники підприємства 
зобов’язалися план ремон
ту тракторів першого квар
талу виконати достроково, 
до першого березня. Сі 
трактор треба поставити 
на лінійку готовності. Вже 
в кінці січня тут рапорту
вали: відремонтовано ЗО 
тракторів. В лютому темп 
робіт зріс. Один за одним 
сходять з ремонтного кон
вейєра Т-74. А трудівни

ки поставили перед собою 
вже ново завдання — за
кінчити ремонт тракторів 
до 25 лютого.

Секретар комсомольської 
організації Валерій Степа
нов зараз у відпустці — 
залишає дипломну. Та що
дня знаходить час, щоб 
побувати в цехах, провіда
ти юнаків і дівчат, завжди 
обізнаний з їхніми трудо
вими успіхами. Він і роз
повів про участь молоді у 
підготовці техніки до 
весни:

— На всіх важливих ді
лянках працюють комсо
мольці — в мотороремонт
ному, механічному та слек- 
троцеху. Приклад подають 
намотувальники Ольга 
Кумпан та Віктор Якович, 
майстер цеху по ремонту 
коробок швидкостей Гали
на Кузьмич. Загоном ро
дючості в колгоспах імені 
Жданова та імені Божсика 
називають пашу механізо
вану бригаду по вивезен
ню добрив. 4400 тонн орга
нічних добрив у січні виве
зено на поля цих госпо
дарств. Переможець об
ласного конкурсу молодих 
механізаторів Микола Бі
лий і тут попереду. Він до
ставив на ниву понад 650 
тонн добрнн. На рахунку 
його ровесників Івана Боіі-

На пленум були запро
шені переможці соціаліс
тичного змагання серед 
комсомольсько - молодіж
них колективів, ветерани 
комсомолу та праці, стар
ші вожаті, секретарі пер
винних комсомольських 
організацій, бригадири 
шкільних виробничих бри
гад.

З доповіддю виступив 
перший секретар райкому 
комсомолу І. Слободенко.

Передовиків виробни
цтва було нагороджено 
пам’ятними стрічками, По
чесними грамотами, дип
ломами та цінними пода
рунками. Герої Соціаліс
тичної Праці Я. Г.. Кожу
хар, С. Я. Єзан та О. В. 
Римська —. вручили моло-

Н А 
ПОРОЗІ
ВЕСНИ
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• НА РЕМОНТНОМУ 
КОНВЕЙЄРІ — Т-74

• РАХУНОК СІЧНЯ — 
4400 ТОНН ДОБРИВ

ка, Олександра „ 1саєва0 
Анатолія Лавру сенка — 
майже по стільки ж.

Хороший подарунок сі
вачам зробили раціоналі
затори райоб’єднання. Во
ни переобладнали.пунктир- 
ву сівалку СПЧ-6, встано
вивши на ній три туковно 
сівні банки та змінивши 
конструкцію сошника. Це 
дасть змогу вносити міне
ральні добрива в грунт 
одноразово з висівом зер
на. Тож, біля вже переоб
ладнаних сівалок, що ви
ставлені на заасфальтова
них майданчиках І готові 
до відправки в колгоспи, 
завжди людно. Інтерес до 
цієї сівалки цілком зако
номірний: висів кукурудзи 
пунктирним способом дасть 
змогу значно збільшити 
кількість рослин на кожно
му гектарі і боротися за 
100-центнерний урожай зер
на цієї культури.

Перші переобладнані сі
валки вже відправлені в 
господарства.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Кіровоградський 
район.

дому поколінню прапор 
від комсомольців 20-х 
років.

В роботі пленуму взяли 
участь та виступили дру
гий секретар обкому ком
сомолу М. Громовий та 
другий секретар райкому 
партії М, К. Пашолок.

Пленум прийняв поста
нову та звернення до мо
лоді району по успішному 
виконанню завдань тре
тього року дев'ятої п’яти
річки.'
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молодий КОМУНАР“

В НОВОМУ
МАСИВІ

ф&икотерапев* 
рентгенологічне,

характерно длтг листів, 
яких бажають 
мистецтву (Р.
м. Кіровограда,

ИІЙі 
шт різних

дужо уважні до потреб 
покупців, їх запитів. Ось 
тільки недавно о журналі 
«Нові товари» були вміще
ні проспекти на цікаві но
винки для аматорів— ног 
оий фотоапарат «Смена- 
Символ» та кінокамеру 
«Красногорск-2», а продав- 

Вони на диво якось до- ці вже зробили на них за
повнюють одна одну. Че
рез те, мабуть, і робота в 
них ладиться, як ні в якій 
(ншій секції. До речі, про 
роботу. Вона у них особ
лива, То тільки на перший 
погляд здається, що у про
давців робота автоматич
на — відпусти товар, при
йми гроші. Хоча а деяких 
відділах, не заперечую, 
воно так і є. Але ж ці дів
чата працюють у секції 
«Культтовари», яка. входить 
до великого комплексу 
ЦУМу «Культура в побуті». 
Асортимент товарів у них 
найрізноманітніший — фо
то- і кінотозари, музичні 
інструменти і грампластин
ки; годинники і багато ін
шого. Спробуй, розберись 
у цьому різноманітті. А 
покупці тепер вимогливі, 
їх і проінструктуй відносно 
користування тією чи ін
шою покупкою, і порадь, 
як з нею поводитись, по
рекомендуй, що краще ку 
пити. ( дівчата чудово 
справляються із своїми 
обов'язками. Вони справж
ні майстри своєї справи. 
Судіть самі. Якомусь по
купцеві, наприклад, треба 
ку.пити фотоапарат чи кі
нокамеру. Тут не просто 
подай і перерахуй гроші. 
А провір, покажи, як ним 
користуватись. Для цього 
мало бути продавцем.Тре
ба бути спеціалістом у да
ній сфері. ! Ніна Ткачова 
та Світлана Толоченко, які 
безпосередньо стоять за 
прилавком фототоварів, 
повністю відповідають тим 
вимогам.

Це ж саме можна ска
зати і про дівчат із секції 
«Музтовари». їх обізнанос
ті з музичними інструмен
тами можна лише по
заздрити.

І що характерно — у цій 
секції майже не буває ви
падків, щоб був відсутній 
якийсь товар. Бо дівчата

їх у бригаді шість. Дві 
Йвітлани — Толоченко і 

зпижоаа, Люда Майно
вим, Ніна Ткачова, Таня 
Цокрасова та Гали Рудько. 
Шість різних і з той же 
час — дуже схожих. Схо
жих не зовні, а своєю вда
чею.

явки.
Но так давно був і такий 

випадок. У музикантів ве
ликою популярністю ко
ристується піаніно Черні
гівської музичної фабрики. 
А в магазини Кіровограда 
ці інструменти поступають 
рідко. Дівчата довідались, 
що з Києві вони залежую
ться. Поскаржились вони 
про це своєму товарознав
цеві Інні Коломісць. і та 
вимушена була їхати до 
столиці. 50 піаніно марки 
«Україна» привезла вона 
тоді по децентралізованій 
закупці.

1 таких прикладів можна 
назести багато. Тому й по
казники в роботі у цих дів
чат найкращі. План січня 
вони виконали на 105,4 
процента, зайнявши одне 
з перших місць у соціаліс
тичному змаганні серед 
комсомольсько - молодіж
них бригад універмагу.

І ще б хотілося сказати 
декілька слів про дівчат із 
«Культтоварів». Зсі вони—< 
активісти, учасники різних 
гуртків і секцій. Так, бри
гадир цієї бригади Світла
на Толоченко — член ко
мітету комсомолу, відпо
відальна за побутовий 
сектор. Люда Майновим і 
Галя Рудько — найактивні
ші учасниці нашого танцю
вального колективу. До 
речі, цей колектив був 
учасником республікан
ського огляду художньої 
самодіяльності, присвяче
ного 50-річчю СРСР, і зай
няв одне з перших місць, 
нагороджений бронзовою 
медаллю. Ну, а Ніна Тка- 
чова —• наша найкраща 
спортсменка. Захоплює
ться тенісом, шашками, 
баскетболом, волейболом 

іншими видами спорту.
Н. СКЛЯНИЧЕНКО, 

секретар комітету ком
сомолу - центрального 
універмагу «Кірово
град».

У Ташкенті, в новому 
житловому масиві Ка- 
ракамиш, нещодавно від- 

■ крита поліклініка. Вона 
розрахована на обслуго* 
вування 35 тисяч жате* 
'Лів нового мікрорайону 
І може щодня подавати 
медичну допомогу і кон
сультації 750 городянам, 

В трьох нових повер
хах поліклініки понад 
100 кабінетів, де прийме* 
готь лікарі, відділення 
функціональної діаг'нос* 
тики, 
тичне, 
клінічне та клініко-Зіохі* 
мінне, лікувальної фіз
культури й пасажу, со
лярій, дитяче відділення.

' Поліклініка оснащена 
найсучаснішим. облад
нанням. При. ній відкри
тий пункт швидкої допо
моги.

, НА ЗНІМКУ: НОВА ПО- 
Я [КЛІНІКА В ТА Ш КІННІ, 
Фото А. ВАРФОЛОМІЄМ,

■ '• і.н • і •• <>і АШІ,1

: •

* S»* »

ОАРЛЗ не знайдеться ніколи, 
де б поряд з іншими пробле

мами не вирішувалась проблема 
професійної орієнтації. Досвід у 
цьому питанні є в багатьох шко
лах. Це і Богдацівеька, Новолрязь- 
ка,. Маловисківська № 3, Новго- 
родківська № 2, Комишувагська, 
ГанногТребипівська, ! іаичітська 
середні школи і багато інших.

Але цього, на жаль, не можна 
сказати про деякі школи міст 
Олександрії та Кіровограда. Віль- 
шанського, Ульяновського, Добро- 
величківського районів. Про цс 
свідчать численні листи, які що
денно надходять до редакції. В 
них, як у дзеркалі, відбита ця ро
бота.

Ось лист иід Катерини Ільчек- 
ко з Дані лозобалківеької школи 
Ульяновського району. «Я ходжу
в школі па танцювальний гурток 
і бажаю стати танцюристкою. Ду
же прошу вас допомогти мені», — 
ішшс вона.

Звичайно, піхто не проги тан
ців. Хореографія у нас існує, як 
окремий вид мистецтва, має бага
то прихильників, с слаціїльш уч
бові заклади. Але, як видно із 
листа Катерини, вона має зовсім 
мале уявлення про всю складність 
цієї професії, про ті надшнчлйно 
великі ВИМОГИ ДО ТИХ, ХТО ПРИСВЯ
ТНЕ себе цій справі. ІЦо, крім при
родник даних, треба мати ще й 
гелику загальну культуру, розви
ток. Але, -як видно із листа, уче
ниці цього ще треба набути. Лист 
рясніє граматичними та стилістич
ними помилками. І цс, до речі.

автори 
присвятити себе 

Осгр'.шсі.ка з 
Л. Федорова з 

Олександрійського району і бага
то інших). Можливо, ці учні й 
справді, захопившись піснями, 
танцями, забули про уроки. То ж 
комітетам комсомолу слід зверну
ти увагу на це. Наирасиги юнака 
чи дівчину на віршій шлях. Та й 
вчителям слід змістовніше вести

13 лютого 1923 року— „
сигнал, «Не склав» — яв
ляється в його докіменті.

Працішіики обласного від. 
ділення ДАІ в співдружності 
з спеціалістами Хмолвинц«. 7 5 
кою технологічного іиститу. X 
ту побутового обслуговупаи. 
ия створили автоматичного 
«автоінспектора» одітими > 
перших в країні. Схему Су. 
дощ*, розробили кандидата 
технічних наук М. А. Ткт. 
чеііко, іеягенер Л. М. Мжцуя 
і лаборант С. В. Шкурате», 
ко ра:>см з капітаном кілі, 
ції ЇГ. А. Одаренком. Апара- 
ТУРУ виготовило одне з лід- 
пряеиств міста.

Тепер шоферські докумен
ти видають тут тільки І1а 
основі рішення автоматною, 
го пркстрою. Об’єктиви иїі 
апарат точно і без наймен
ших пзтапь оцінює зизнші 
г.одіїв. Протятої: години вій 
робить у п’ять разів більше 
висновків, ніж давалося до 
оа провал женин а втоматякн,

(РАТАУ).
' ——ч

скромності. Не так дато від уче
ниці йосипівсьюї школи Ноео- 
мпргородського району Людмили 
Сириці надійшов лист з прохан
ням дати адресу театрального ін
ституту. Оскільки в дозідховзму 
відділі вже говорилось про це, 
Людмилі було надіслано листа з 
порадою подивитись відповідний 4 
помер газети. Та через кілька днів V— ---- ля _ автОрКНЇ 

просила 
мені на- 
езоє за-
я одер-

ШОФЕРСЬКІ 
ПРАВА ВИДА6
АВТОМАТ

Хмель*
ВІДДІ« 

стоять
У великому залі 

ниці, кого обласного 
лення ДАІ рядам« 
автомати. В кожен закладе
но касету із запитаннями по 
панах правилах руху, пи ма< 
тері-.лі.кі.’і частині автомобі
ля чч котецикла. Майбутній 
шоф?|> витягує білет З ВІДПО
ВІДНІЙ номером. Потім ко
жен гідае (:.;я сеьго авто- 
мотично:а «автоінспектора* 
і відповідає протягом 15 хви
лин на запитання. Якщо да
но правильну відповідь, , па 
центр алілюму пульті спа
лахує зелена лампочка. А в 
осоойсгіїі і:артаі того, хто 
складає іспит, штампується 
слово «склав». Шоферські 
праия одержано. Toil, хто 
псіїірно відповів або простро- 
чиз час, бачить червоний

роботу щодо вибору професії, 
практикувати апкегуз.ітіч, і.чдкві- 
дуальпі * бесіди.

В області, звичайно, не знайде
ться школи, де б не проводились 
зустрічі з представниками різних 
професій. Проте цього ще зовсім 
мало. За цим масовим захо
дом, який ефекпісно звучить у 
звітах, випадає такий найпрості
ший засіб, як зви чайна порада 
старшого товариша, цікава роз
повідь вчителя про якусь профе-

ХОЧУ
И
ТАНЦЮРИСТКОЮ...“

Газета веде рубрику «Довідко
вий відділ «МК». Але в ньому 
знайдуть місце, поряд з іншими 
відповідями на запягапия, розпо
віді про малої ідомі та нові про
фесії. Бо інколи дусту ііієшся ке 
те, що з кричущою безпорадністю, 
а елементарними лінощами. Вихо
ванці школи вважають зайвим 
відкрити довідник для вступників 
і віднайти потрібну адресу.

Ось лист з м. Олександрії. Ав
торка не назвала свого прізвища 
і підписалась тільки Лариса М. 
«В минулому році я закінчила 
дошкільний відділ Олекса адр і йсь- 
ксго педучилища. Бажаю нредас- 
жити навчання в інституті. Прошу 
повідомити адресу, це є дошкіль
ний відділ». І це пише людина, 
яка вже здобула собі освіту, на
була фах.

Переглядаючи учнівську пошту, 
в якій одні лише прохання під
казати адресу, часто зустрічаєшся 
із виправданим проханням. Але 
нерідко наДпбуеш па протилежне 

вимогливість, без елемеисараої

ЗНОВ}' лист від цієї ж 
«Хочу стати актрисою». І 
повідомити адресу. «Ви ж 
писали, що відповідь па 

питання 
жу в «Довідково
му відділі» за 
листопад. Газети 
ж цієї я не зна
йшла. Тому про
шу дати відпо
відь на моє запи
тання в листі до 
мене».

і подібних листів багато. В 
більшості з них—одні й ті ж про
хання. Наприклад, написані гдре- 
су Кіровоградського куліиарчбго 
училища (Л. Задгзпч, Л. Шапо
вал, Г. Рснчинська. В. Щур), тех
нічного училища № 4, що в місті 
Кірогограді (В. Мишк.нп, Л. Зу- 
бепко, О. Чсрашії, Л. Ярові). І 
це в той час, коли на сторінках 
газети вже кілька разів друкува
лись ці адреси.

В багатьох школах практику
ють виготовлення стендів «Які 
спеціалісти потрібні нашому краю 
сьогодні». Доречно було б поряд 
з ними розмістити й інші — на 
зразок: «Навчальні заклади Кіро
воградської області». Тут,* хай не J 
детально, подавалися 6 основні 
дані про училища, технікуми, ін
ститути Кіровоградщиаи.

Комітетам комсомолу шкільних 
організацій, при допомозі вчите1 
лів, треба протести значну робо
ту в цьому напрямку і братись за 
неї треба саме зараз.

Г. ПРОКОПЕНКО.

г

ПРИРОДА ІТИ

МАРШРУТАМИ КАМЧАТКИ
Камчатка... Гості з усіх кінців Радянського Союзу — з Естонії і 

Литви, Латвії і Москви, з Ленінграда й Києва, з Башкирії і Одеси — 
приїжджають сюди, щоб заглянути в кратери вулканів і напитися 
води з чистих гірських річок. У 1971 році Камчатку відвідало 9 ти
сяч чоловік, а в 1972 — тут побувало понад 14 тисяч.

Камчатська рада по туризму і екскурсіям розробила для май- • 
дрівників кілька маршрутів. Згідно них, туристи відвідають »ди- 
ну в Радянському Союзі фреонову електростанцію — лаборатз- 
?ог-о теплоФ’зики Сибірського відділення Академії наук і
СРСР, Начикинське озеро. Вони здійснять екскурсії по околицях 
та історичних місцях міста Петропавловська-Камчатського, з борта г 
літака побачать красу кримського (діючого) і Авачинського вул- <

І чудо природи — Долина гейзерів. На цьому шматку Камчат
ської землі розташувалось дивне царство Плутона. Скалист» схили і 
величезної десятикілометрової чаші всипані сотнями гейзерів — і 
тьсяИКгігЯІт^^Х' ЗЄМЛЯ Парує- -То 7ут' То Там 3 гУРкот°м піднімаю- і 
ться гігантські стовпи киплячої води й пари. Незвичайне буяння 
ХЗ' н,.с.хи’и« С°"О«. й стовпи пару, внизу _ зелень 
!опн? Ж.1 V" А .тем.н°-зеленого ДО нїжносалатового. Жовті й 
муРСоюЧ лЛЛи КЯИТН‘: ф,?летО8’ гейзери. Така єдина в Радянсько- : 
юїк .Долина гейзерів. А по шляху в Долину туристи відвіда* 
тваринним с^том^'03"40'' Кроноцький заповідник з його багатим 

по^к7уИ^^ДГ°ТОВД®НІ.3£,тишкі ^Диночки й намети для від
ти й туристська <-пл^ТУПНІ м‘с^я зертольоти доставляють продук- 
зерів без речей ряджвння- Мандрівники підуть у Долину гей-

₽<=-—. У північній 
комплексу. До нього входитимуть будівництво туристського 

На

чудо природи — Долина гейзерів. На цьому шматку Камчат-

м. Погропавлооеьк-Камчагський.
А. ГАРКАВА, і 

кор. АПН. •
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ВЧИСЬ УЧИТИСЯКРИТИКУВАТИ СЕБЕ?
Комсомольські збори. Ми, вчнтсл», з особливим ін

тересом приходимо на них. Нам цікаво почути; про 
що говоритимуть сьогодні паші учні, комсомольці, ягсу 
проблему піднімуть, чи проявлять вони необхідні 
справжньому члену ВЛКСМ якості —- принциповість^ 
вимогливість, чесність і справедливість. Хороше стає 
на серці, коли твої надії виправдовуються.

У Новоукраінській СШ № 4 відбулися саме такі 
комсомольські збори. А порядок денний був оайакту- 
аль.йішнк: про знання, про успішність, — «Знания по
трібні, як гвинтівка в бою*.

Цим зборам передувала велика підготовча робота, 
було проведено анкетне опитування; «Чи задоволений 
тн своєю успішністю?», писалися твори: «45 хвилин. 
Багато це, чи мало?», «Для чого я вчуся?*... Доречно 
зауважити, що більшість старшокласників постави
лись до. себе самокритично, цілком свідомо і правиль
но визнали недоліки у підготовці до уроків, у засво
єній знань тещо.
-! ось — збори. Святково, урочисто оформлении зал. 

З емблемами заходять комсомольські групи «Червоні 
вітрила», «Романтик», «Прометей» та інші. Доповіда
ють про свою готовність до зборів. Секретар комітету 
комсомолу Таня Шептицька хвилюється. Від того, як 
вона почне, залежить весь хід зборів. Таня закінчує 
виступ словам»: «Вчитись, вчитись і ще раз вчитись — 
цей безсмертний ленінський заклик Є'ЗМІСТОМ життя 
всієї радянської молоді».

Комсомольці паьлеребій просили слова. Дісталося 
Тут тим, хто недбайливо ставиться до своєї праці, до 
свого обов’язку. Не «проминули» 'ЖОДНОГО КОМСО
МОЛЬЦЯ, який мав двійки. Це була відверта, щира 
розмова юні про успішність, як питання честі шкіль
ного колективу.

сЗнапня — наша сила» — така ідея виступів ком
сомолок Ольги Драган, Лариси Копотієнко та інших. 
Вони закликали боротися з безтурботністю, ліноща
ми, ^бездумним ставленням до навчання. «Без знань 
немає дороги в житті» — зробила висновок Оля.

Ми, вчителі, залишилися задоволеними. Розмова 
вдалася. Дісталося й тим, кому ніяк не допомагали ні 
наші бесіди, и; нотації. І як наслідок зборів — поліп
шилася успішпість. А це — головне.

Л. КРИВА, 
вчителька Новоукраїнської CUI № 4.

Клуб старшокласників. Випуск № 1

8 нашій школі великою 
популярністю користується 
клуб «Дамко». Його робо
та спрямована на вихован
ня патріотичних почуттів 
на прикладах з життя В. І. 
Леніна та його соратників, 
на традиціях радянського 
народу.

Девіз його можна оха
рактеризувати так: не шу
кати подвигу за синім мо
рем, а пізнавати .життя се
ла, району, області, де 
живуть люди, які зверши-

ли подвиг бойовий і сьо
годні ударно працюють на 
трудовому фронті. Ви
вчаючи історію рідного 
краю, ми познайомилися з 
багатьма цікавими людь
ми, зав'язали з ними лис
тування.

Наприклад, ми підгримуємо 
.зв'язки з генералом армії 
1. О. Пліепим, колишнім в'яз
нем Бухеивальду Героєм Ра
дянського Союзу А. Зснковнм, 
з відомим снайпером В. Зай
цевим. учнями Волгоградської 
С.Ш Лі 103 ти багатьма ін
шими.

Т. ФУТЕСКУЛ. 
учениця ІО-Б класу 
«Лип низької СШ.

Добровелнчїівський 
район.

твоя точка зору ВОШІ—ПОРУЧ ТЕБЕ проба пера
«Дорога редакція!
Я, учениця 9 класу, хочу, щоб ся по

радили, що необхідно для того, щоб клас 
став дружним. У нашому класі 35 учнів, 
всі комсомольці, але клас ділиться па 
групки. Девіз «Однії за всіх, всі за одно
го» зовсім не підходить для пас. У пас 
частіше відбувається все навпаки...

А нам же навчатися залишилося пів
тора року. Розійдемося ми різними 
шляхами, — одні стануть інженерами, 
робітниками, вчителями, працюватимуть

па шахтах і в колгоспах. А в пам'яті про 
шкільні роки залишаться лише сварки, 
взаємні образи і т. п.

Допоможіть, порадьте, як нам бути? 
Відповідь чекаємо в наступному випуску 
«Вітрил»,

Н. ГРОМОВА.
с. Хащсвате Гайворопського району»,
Друзі-старшокласникм, варто над цим 

питанням подумати разом. Адже почут
тя дружби розуміють по різному, а хви
лює воно всіх. Яка твоя точка зору!..

РАСТИ
И МОЛОДЕЙ
Люблю березку русскую, 
Что во поле растет,
Люблю тропинку узкую. 
Что меж хлебов идет.
Люблю я Русь великую, 
Ее леса, поля,
Люблю тебя, прекрасная 
Советская земля.
Была ты полудикая, 
Покрыта серой мглой 
Воскресла ты с великою 
Октябрьскою зарей. 
То были годы трудные.' 
Разруха, тиф, война. *
И это все ты вынесла. 
Советская страна.
В короткий срок отстроилась. 
Все ввысь в ввысь растешь. 
Страна моя, прекрасная, 
Как майский лень цветешь. 
Цвети, расти, страна моя£ 
Рости к молодей,
Чтоб молодою встретить 
Столетний юбилей!

Александр X ИЖ НЯ К, 
8 «А» класс, СШ № 24.

г. Кировогрм.

Важка було вивчати авто
справу деСятпюгастнхам 
Вільшапської СШ. Адже в- 
школі не було обладнаних 
кабінетів, класів.

В цьому році школярам 
допоміг місцевий комітет 
ДТСААФ, який віддав в. їх 
користування кабінети взто- 
школн. з встановленими н 
них двигунами, деталями- 
для автомашин.

Фото І. ЦУРКАНА.

ТО НЕВЕЛИЧКІЙ кімнаті, 
яку збудували самі уч

ні, завжди гамірно. Гурт- 
кізці приходять і до уро
ків, і після занять. В їх умі
лих руках на дерев'яних 
пластинках оживаюіь герої 
прочитаних книжок, фан
тастичні пейзажі далеких 
планет.

А почалося все три роки 
тому. Вчитель виробничого 
навчання Малоаисківської 
середньої школи № 3 Іван 
Васильович Луценко під 
час роботи одного із семі
нарів, організованих обл
вно, побачив вироби гурт- 
ківціз шкіл Кіровограда і 
Знам’ннського району. Ви
рішив створити гурток де
коративної обробки дере
вини в своїй школі. А ничі 
про юних умільців з Мз-

лої Виски вже голорять 
за межами району: роботі 
їх відзначаються неаби 
якою майстерністю, ху 
дожнім смаком.

УМІЛЬЦІ
З МАЛОЇ
ВИСКИ

«Ленін в робочому кабі
неті' — цю роботу гурт
ків ці передали працівни
кам Кіровоградського об
ласного театру імені М. Я. 
Кропивницького, які вру
чили її своїм колегам — 
іванофранківцям. Здалеку 
Киргизію повезли кіномит- 
ці братньої республіки ін-

і шу роботу — аТ. Г. Шев- 
4 чонко», учасник визволен

ня Малої Виски від ні
мецьких фашистів І. О. 
Яшин в Ярославль — «В. І. 
Ленін»...

«Легендарна тачанка», 
«Ракетники» — Петра Сні- 
саря, «В. !. Ленін в дитин
стві», «/Ааксим Горький», 
«Форсування Дніпра» — 
Володі Донцова — ці ро
боти відразу привертають 
увагу, коли оглядаєш сті
ни кімнати, до розміщені 
останні твори гуртківців, 
підготовлені до виставки. 
А юні умільці вже мріють 
про нозі успіхи. На на
ступній виставці вони ви
ставлять свої перші інкру
стації, гравюри.

10. СТОРЧАК.

ТВІР НА ТЕМУ...

НА ЕКРАНІ, ЧИ В ЖИТТІ?..
«Дорога редакція? ’
Пишу тобі листа вперше, але збиралася написати вже не раз. Я читала багата 

книг, дивилася багато різних кінофільмів. У кожній прочитаній книзі-, в кожному по
баченому фільмі є щось хороше, повчальне. Найбільше мені сподобався фільм «Росій
ське поле». Після того, як наш клас продивився цей кінофільм, ми провели спільне 
обговорення.

Дівчата паші навіть дуМали після закінчення 10 класу піти десь разом вчитися, 
а потім працювати.

Але мені здається, що так красиво показано працю, життя лише в кіно, з на
справді, г.сс цс зовсім не тах. Наприклад, і я не проти того, щоб залишитися в своє
му селі Маргинізці. Але ж більшість дівчат і хлопців виїжджають з нього. А хо
четься працювати у веселому, згуртованому молодому колективі. •

Навчаюся я добре, закінчу десятий клас па «1» і «5». Хочу поступити кудись 
вчитися, але но можу внбоапі собі професії, яка б мені подобалася.

Люда 3.
Добровеличківська школа-інтернат».

Юність викриває імперіалізм

МИ ЗВИНУВАЧУЄМО?
*— Встати? Суд іде! Сьогодні ми з ва

ми судимо фашизм...
Один за одним піднімаються комсо

мольці, і з їхніх уст зриваються гнівні 
слова звинувачення.

Так з нашій школі розпочався вечір на 
тему: «Юність викриває фашизм»,

— Ми ззинувачуємо фашизм за асі ті 
муки і страждання, які він приніс люд- 
Стзу, за дітей, яких він залишив без бать
ків і позбззив дитинства, за матерів, які 
до цього часу оплакують своїх синів і 
дочок, за мільйони безневинно загубле
них війною.

Ось вирок, який винесли комсо/лольці 
нашої школи:
хм, зібЬашїчД «ЦІ Бовтиської середньої шко* 
СИМО сьогоїш Г,И? 3®орн вятифашйстів, вино» 
з.т-.зтітіН,./, В-Т- '!’ашязм> за всі
лі, за ие-я.чг, < риплять воки из зем-
Л®ЯеЯ то*эт>’ри, за кров мільйонів’ ^ІХ-дчіспі сменяя батьків, за сльози

матерів, за плач дітей; спалені і зруйновані 
міста і села. Покриваємо ганьбою -гик, хто 
підтримує так званих неофашистів.

Цс вони обили борця за рівність Аіартіна 
Лютера КІнга... Американські агресори що 
недавно вбивали мирне населення В’єтнаму, 
руйнували міста ( села, школи і лікарні, зи.. 
щувалн посіви.

Ізраїльська вояччина творить на окупованих 
землях арабських держал злочини, проводить 
широкі каральні операції проти місцевого на
селення. Ми тавруємо гич, хго знущається над 
грецькими патріотами. Історія прирекла фа
шизм па прокляття... Народи світу ке хочуть 
руйнувань, смерті, хвороб 1 злигоднів. На всіх 
континентах шириться могутній рух борців за 
мир. На варті миру стоїть наша могутня дер
жава — Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік і соціалістичні країни.

Ми — діти, хочемо миру! Ми хочемо вчитись, 
мріяти, дружптиі Фашизму — ні! Хай завжди 
буде сонце?».

В. БОНЧЕНКО, 
учениця 10 класу Бовтиської се
редньої школи.

Олександрійський район.

Питання — куди піти після школи, 
стоїть у всій своїй складності не лише 
перед Людою. Зараз — час вибору для 
випускників. Та для старшокласниці з 
Доброаеличківки зробити перші кроки, 
мабуть, буде нелегко. Адже в неї — 
сумнів; «...мені здасться, що так краси
во показано працю, життя лише а кіно...»

А зародиася він в тебе, Людо, від не-, 
знання того ж таки життя, від недооцін
ки власних сил, можливостей.

Адже в тебе ж с прагнення залишити

ся в рідному селі, працювати в колгоспі. 
Чому ти боїшся йому довіритися?...

Ми не будемо наводити тобі проти
лежні приклади, сподіваємося, це зроб
лять твої друзі-старшонласники —- адже 
наша рубрика «Твір на тему...» — для 
суперечок, для спільного доведення' 
істини.

Хочемо, щоб ти прочитала кореспон
денцію, яка надійшла а тій же пошті, що 
і твій лист. Це розповідь про твоїх ро
весників.

Той восьмий клас був кла
сом комсомольським. Всі його 
учні з початку навчального 
року стали членами ВЛКСМ. 
Дружній був. клас. Вчителі 
завжди ставили його в при
клад іншим. І учні не підвели 
сподівання наставників. Май
же всі після закінчення Жу- 
раплинської восьмирічки по
ступили в Голованівськс СПТУ 
Лї 8, щоб жити і працювати 
на селі.

. Це було в 1971 році,, а нині 
однокласники Федір Вамов, 
Олег Загородной, Андрій Ко
валь, Слава Левковськнй, Ва
лерій Халупснко вже друїиП 
місяць водять швидкісні, тю-

ОДНОКЛАСНИКИ
тужні трактори в рідному кол
госпі імені Чкалова, а їхні 
друзі Валентин Коробко та 
Володимир Швець ще продов
жують навчання на другому 
курсі училища. Бонн будуть 
механіізюрамн широкого про
філю.

Маіібутпі механізатори, іоні 
комсомольці Б, Коробко та 
В. Швець, разом з однокурсни
ками, провели дпа місяці на 
практиці в Казахстані» На. все 
життя запам’ятають юнаки, як 
їх привіїно зустрічали казахи 
на станції Каїіранкуль, як по* 
тім разом з ними жнивували 
на просторих ланах Північно- 
Кпзахстацської області.
. Валентину да Володимиру .1 
їх 81-ю групою дозрл^сь тру

дитись о Джамбульському 
радгоспі. Разом з друзями з 
Казахстану вони косили сіно, 
силосували кукурудзу, ремон
тували тваринницькі ферми, 
Особливо відзначалися В. Ко
робко та В. Швець на покла
дені у валки вівса, ячменю» 
пшениці, а потім на підбиран
ні і обмолоту їх комбайнами. 
Про це свідчать Почесні гра
моти хлопців, привезені ними 
з цілішії. • ,

Всі однокласники - мехяні» 
затори вілйілують 10-й кл?.с 
вечірньої школи. І тут в кпх 
успіхи непогані.

Л. ПОЛІЩУК..
с; Журавлиика, '
ГЬловапТвськіщ,район. .
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ГПО НА МАРШІ

іг° цифри росту масо
вості і майстерності 

голова районної ради по 
фізкультурі і спорту Ми
хайло Желізняк розпові
дав без записника. 11 фіна-

Перш за все відчутна 
турбота про спор.'Чівні 
споруди. В райцентрі кол
госпи імені Леніна та 
«Дніпро» взялися будува
ти типову водну станцію, 

пах ювілейної спартакіади ’ 
взяло участь 430 спорт-■ 
сменів, 154 з них виконали 
розрядні нормативи, по
ліпшено 9 рекордів ра
йону.

А коли мова зайшла про 
комплекс ГПО, Михайло 
Желізняк на якусь мить 
заметушився. Він знав, що 
три сотні значківців, яких 
підготовлено торік, — це 
не так уже й багато. Та 
виправдання було законо
мірним*.

— Розгін ми взяли. Але 
не до фінішу, який буде 
через кілька місяців. Тут, 
я гадаю, весь смисл не в 
справній цифрі. Визначе
но, що треба підготувати 
більше 1600 значківців. 
Після першої перевірки 
сил з'ясувалось, що одра
зу такий крок поспішно не 
зробиш, Потрібне тривале 
тренування. З цього ми й 
почали, коли налагодили 
справу з пропагандою 
комплексу. Але й до нині 
бачимо чимало проблем — 
не вистачає спортивних 
баз, в колективах фізкуль
тури немає жодного ін
структора з спеціальною 
освітою. Отже, вся надія 
на громадських інструкто
рів, тренерів, яких ми й 
готуємо.

Як же вирішили пегрів- Петрового, 
чани вийти 
становища?

лік з фізичної та військо
во-технічної підготовки з 
більшої половини всіх нор
мативів і вимог комплексу 
ГПО.

Добилися успіхів і ті, хто 
постійно тренується в спортив
них секціях і мріє про великий 
спорт. Нещодавно, виступаючи 
на обласних змаганнях, стали

„ОЦІНЮЄМО 
НЕ ЦИФРАМИ а

•••

Є Є ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РЕКОРДІВ
• ВОДНУ СТАНЦІЮ БУДУЄ КОЛГОСП
• ПЕРШОЧЕРГОВА- ПРОГРАМА 
ЗИМОВИХ СТАРТІВ

Виділено кошти, закупле
но м е^ріали, створено 
ударні комсомольські за
гони, які допомагатимуть 
будівельникам. Оновили 
чотири стрілецьких тири, 
розгорнули будівництво 
спортивного залу в Петро
вому. А ті, що є в Чече- 
ліївці, Новостародубах, 
Луганці, прийняли не ли
ше місцевих спортсменів, 
В тирах, що вже діють, 
тренувались спортсмени 
окремих зон. Збирали 
юнаків та дівчат з трьох- 
чотирьох колективів і вез
ли до сусідів, щоб випро
бувати їх вміння на вогне
вому рубежі. І ось уже 
результати — молодь з 
“ Новостароду-

з скрутного) бів, Чечеліїзки довела, що 
' ’ сповна може скласти за-

чемпіонами сільські гирьовики 
першорозрядники Андрій За- 
дорожній і Анатолій Михай
люк. А торік вся команда сіль
ських гирьовиків району була 
другим призером області.

З нагородами повернулися 
з обласних змагань волейбо
лістки, виборовши друге при
зове місце, а хлопці були чет
вертими.

Саме такі, як А. Задорожній 
і А. Михайлюк та ще добрих 
два десятки розрядникіп райо
ну і стали нині першими по
мічниками фізкультурних ак
тивістів. Разом з вчителями 
фізкультури вони допомагають 
юнакам та дівчатам підготу
ватись до комсомольського ек
замену з фізичної та військо
во-технічної підготовки. Про
ведено день стрільця в Петро
вому, Новостародубській шко
лі. Визначились в тиру иай- 
сильніші серед шести шкіл 
району. Знову дві третини 
старшокласників виконали 
нормативні вимоги.
Г1 ЕРШОЧЕРГОВИМИ те- 

пер стали зимові стар-

ти. За програмою спарта- П°РТ п₽° їс> як комсомольці 
району склали екзамен з фі- кіади «Юність» проведено £„чно/ та піікьково-технІчної 

змагання на приз клубу підготовки.
«Золота шайба». Турнірну Але, щоб сповна'залучи- 
таблицю поєдинків юних вм -----------------------
хокеїстів очолили школя
рі Пзтрівськоі середньої 
школи.

В підютопці до зимових 
стартів фізкультурним і 
комсомольським активіс
там допомогли чима
ло працівники магазину 
«Старт». Завезено велику 
кількість лиж, ковзанів, 
костюмів, туристських на
метів. І одразу їх закупили 
школи, підприємства, ок
ремі спортсмени. А заві
дуючий магазином Мико
ла Васько, дізнавшись, що 
після лижних кросів, еста
фет в колективах фізкуль
тури відбудеться масовий 
профспілково-комсомоль
ський крос з участю кра
щих лижників усього ра
йону, знову поїхав до 
Олександрії. Бо є нові за
мовлення на лижі, ковза
ни, інший інвентар.

З мстою пропаганди фіз
культури і спорту, заради но
вого сходження спортсменів 
району у третій декаді лютого 
в Петровому відбудеться масо
ве спортивне свято, 
ністю мірятимуться 
любителі • швидкого 
ковзанах, хокеїсти, 
лодші вийдуть на 
гірки з санчатами, і 
лика група юнаків та дівчат 
складатиме залік, щоб отри
мати золоті та срібні значки 
комплексу ГПО,

Такі масові заходи заплано
вані І на травень. Тоді перші 
шеренги очолять легкоатлети, 
волейболісти, баскетболісти. А 
коли фінішуватиме фестиваль 
молоді республіки, прапори 
спортивного свята в райцентрі 
піднімуть представники всіх 
видів спорту. Годі і буде ра-

Майстер- 
лнжннки, 
бігу на 
а наймо- 
засніжені 
знову ве-

щоб отри-

ти всіх юнаків і дівчат 
до складання нормативів 
комплексу ГПО, слід нала
годити тісніший контакт 
між районним комітетом 
по фізкультурі і спорту та 
райкомом комсомолу. По
ки що він нечіткий. В 
більшості колективів фіз
культури ДСТ «Колос» є 
можливість мати стрілець
кі тири, спортивні зали, 
водні станції. Нині ж фіз
культурні працівники час
тіше зосереджують свою 
увагу на шкільних колекти
вах,.

Микола Желізняк, інші 
його колеги, пропагуючи 
новий комплекс ГПО, не
рідко виступають з мате
ріалами на спортивні теми 
о районній газеті, влашто
вують спортивні вечори в 
райцентрі. Та в селах про
паганда 
спорту 
рівні...

Отже, 
ясна. Тепер русло масо
вості і майстерності зале
жатиме від того, як діяти
муть спільно районний 
спорткомітет, райрада ДСГ 
«Колос», комітет ДТСААФ, 
райком комсомолу та їх 
активісти на місцях. Це 
на них покладається відпо
відальність за те, які циф
ри -засвітяться на табло 
під час спортивного свята 
влітку.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Пстрівськнн район.

фізкультури і 
ще на низькому

фінішна пряма

і

НОВИИ УСПІХ
РАДЯНСЬКИХ 
ФІГУРИСТІВ

КЕЛЬН. (ТАРС). Чо
тириразова чемпіонка 
світу Ірина Родпіна’ і'її 
новий партнер Олек
сандр Зайцев здобули 
золоті медалі чемпіонів 
Європи з фігурного ка
тання. Срібні медалі 
одержали Л ю д м и л а 
Смирнова і Олексій Ула
нов. Третє місце — у 
спортсменів ФРН Аль- 
мут Леманн і Герберта 
Візіпгера.

ДЕВ’ЯТИН НЕ МАЄ РІВНИХ
Готуючпсь до стар гів, зим/>вої 

спартакіади в колектив їх фіз
культури, кращі фізкультурні гь- 
тиеістй області заздалегідь розро
били графіки ’проведения поєдин
ків, визначили маршрути для лиж
ників.

Гось вже з колгоспів, шкіл над
ходять рапорти про масові егзрти

спортсменів. В Кіровськін се
редній школі Долинського райо
ну, наприклад, згуртовано кілька 
хокейних команд. Найсильиішими 
виявилися спортсмени 9-го класу. 
Вони виявили бажання поміряти
ся майстерністю з 
хокеїстами, збірною 
І знову мали успіх.

А е Онуфріївському районі най
більш масовими були змагання з 
хокей з м’ячем. На районний тур
нір з’їдалися команди з більшості 
сіл. Добру підготовку продемонст
рували спортсмени команд «Хлі
бороб» (с. Омельпик), «Рубін» 
(кінний завод), «Колос» (Пав- 
лпш). Ці змагання проводяться в 
кілька турів.

В Кіровограді під час лижних 
кросів велика група спортсменів

викопала нормативи комплексу 
ГПО. Серед них стар гуг.али учні 
середніх шкіл № 5, 6, технікуму 
механізації сільського господар
ства.

До обласного профспілково-ком
сомольського кросу підготовлено 
сильну команду в Златопільському 
зооветеринарному технікумі.

В. СУРЖАН, 
начальник оргвідділу обл- 
спорткомітету

Керівник клубу 
кандидат у майстри спорту 

Г. ДУБІВКА.

УРОК-ЗАВДАННЯ

ЦУГЦВАНГ. Як відомо, 
в шаховій партії ходи роб
ляться по черзі. В дебюті, 
наприклад, право першого 
ходу зберігає за біли
ми перевагу в розвитку 
фігур. Але бувають такі 
позиції, де право на той чи 
інший хід невигідне, кра
ще було б відмовитися від 
свого ходу і передати мого 
противнику. Такі положен
ня носять назву «цугц
ванг». Найчастіше цугц
ванг трапляється в енд
шпілі.

Ось приклад:
Білі: Крс7; КГ4; пп; сЗ; 

е5; 16.

І *<
І/'-. 'У'

колгоспними 
всієї школи.

В Кіровоградській СШ № 5 стали традиційними «Веселі старти* школярів. В цих захоп
люючих змаганнях беруть участь учні молодших класів. Перемагають, як правило, ті, хто 
вміє добре бігати, стрибати, хто спритний, кмітливий, винахідливий. Виграють хлопчики та 
дівчата, які добре підготували себе на уроках фізкультури, тренуючись в спортивних секціях.

, ФотоВ. КОЛЯДИ,

Чорні: Кре8; Сі*5; пп: 65; 
еб; 17.

Білі виграють таким чи- 
лом: 1. Кр"81 Се4 (на 
1... Сс4 2. К:еб). 2. Кдб! 
Сєіі 3. КИ8! СЬ5 4. Крд7, 
У чорних повний цугцванг. 
Вони спочатку програють 
пішака па «Ї7», а потім і 
всю партію.

Пропонуємо розв’язати 
приклад:

Білі: Крї8; Тііі; п дб.
Чорні; Кріі8; С§8; пп: 

ьт.
Білі починають і вигра

ють.

1Л^
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО. ПЕР- 

ША ПРОГРАМА. 9,35 — Нови
ни. (М). 9.45 — Для школярів.

Зустріч юнкорів телестудії 
«Орлятко» з двічі Героєм Ра
дянського Союзу І. Д. Лапані- 
ним. (М). 10.45 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Республіка «Воронячої вули
ці*. (ЛІ). 12.05 — «Людина І її 
справа». (М), 12.35 — Кольо
рове телебачення. «Пісні зи
ми». Естрадна програма. (М). 
13.10 — «Художники про Ста- 
лінградську битву». (М). 13.40 
— Кінопрограма студії «Гал- 
лінфільм». (М). 16.05 — На
вчальна передача з географії.

-—- ■ — ■■■ ■■ ■■ — ■ ГІІ-~11
І

. А* ■
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*
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(ЛІ). 16.30 — Навчальна пере
дача з літератури. (ЛІ). 17.15 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Веселий Карандаш і 
його друзі». (ЛІ), 17.45 — Теле
журнал «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — Телефільм. 
(Кіровоград), 18.25 — «Нумо, 
дівчата», (М). 19.40 — «У нас 
на Поділлі». Концерт. (Чернів
ці). 20.10 — Рейд газети «Ра
дянська Україна», Українсько, 
го телебачення і радіо «Досвід 
кращих — всім». (К). 20.45 —

«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм «На 
Київському напрямку», (К). 
23.05 — Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Союз Серпа і Молота». (До
нецьк). 17.30 — Для дітей. 
«Сонечко». (К). 18.00 — Доку
ментальний фільм. (К). 18.30 — 
Реклама, оголошення. (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.40 — На
уково-популярний фільм «Вах-

316050, ГСП,. Кіровоград-50, аул, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35^відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

кк'ПНЯі. Індекс 61197»

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня ім. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР* - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

тапгов». (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Му
зична афіша. (ЛІ). 22.20 — Ко
льорове ■телебачення. Чемпіо
нат СРСР з хокся. «Спартак» 
(М) — «Торпедо» (Г). Третій 
період. (М). 23.00 — Повн
іш. (М).

ЧЕТВЕР, 15 ЛЮТОГО. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нови
ни, (М). 9.45 — Кольорове те
лебачення. ДЛЯ Дітей, а ВССС- 
ЛИЙ Карандаш і його друзі». 
(М). 10.15 — Науково-популяр
ний фільм «Вахтангов». (М). 
11.35 - Концерт. (М). 12.25 — 
Програма документальних 
фільмів. (М). 10.05 — Навчаль
на передача з фізики, (М). 
10.30 — «Російська мова». (М). 
17.15 — «Увага: досвід!». (Кі
ровоград). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Ленінський уні
верситет мільйонів. (М). 18.40 
>— «Співає народна артистка 
РРФСР 11. какова*. (М). 19.00
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ТУРНіР 
НАЙСИЛЬНІШИХ
Шість найснльнішнх 

баскетбольних команд 
республіканської ради то
вариства «Буревісник» 
помірялися силами в 
спортивному залі фа
культету фізичного вихо
вання Кіровоградського 
педінституту. Господарки 
майданчика виграли у 
спортсменок Запоріжжя 
та Сімферополя, посту
пилися перед командам^ 
Вінниці та Дніпропетров
ська.

Напружено проходив 
магч між кіровоградкамн 
і лідерами змагань — ки
янками. Наші землячки 
виграли з перевагою в 
одне очко, що дозволило 
їм зайняти трете місце. 
На першому — баскетбо
лістки столиці України, 
па другому — вінничан
ки. Наступні місця посі
ли команди Запоріжжя, 
Дніпропетровська та Сім
ферополя.

Р. МАЩУК.

Масовий залік
Здебільшого наймасові- 

ші змагання за програмою 
нового комплексу ГПО ми 
проводимо в суботні і не
дільні дні. В минулому 
спортивному сезоні нор
мативи з кульової стрільби 
виконали 41)0 авангардівців 
міста, з плавання—і хи, ме
тання гранати — 320, підтя
гування на перекладині — 
340. Більше половини на
ших фізкультурників вико
нали нормативи на легко
атлетичному майданчику,

А нині — зимові старти, 
Вже тричі влаштовували 
лижні кроси, в яких взяло 
участь понад 150 молодих 
робітників. Відбувся також 
туристський похід. Всі його 
учасники теж стали на ли
жі. І вже дві третини ком
сомольців склали ще один 
залік.

О. БОРИСОВ, 
інструктор по спорту 
ДСТ «Авангард».

м. Знам’янка.

Програма «Час». (М). 19.30 
Кольорове телебачення. 

Чемпіонат СРСР з хокся: 
ЦСКА — «Хімік» (Воскре» 
сенськ). (М). 21.45 — Кольо
рове телебачення. Ліричний 
нарис, побудований на віршах 
1 листах О. Пушкіна болдін- 
ської пори. (ЛІ). 22.45 — Кон
церт артистів оперети. (М). 
22.55 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15 -> 
Для школяріп. Концерт. (М). 
17.45 — «Зустрічний план * 
ДІЇ». (М). 18.00 — Музичний 
фільм «Співає Карліс Зарінь»« 
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення, (К). 19.00 — Програма 
«Час», (ЛІ), 19.30 —> «Донецькі 
самоцвіти». (Донецьк). 20,45 
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 21.30 — Ху
дожній фільм «Самотність** 
Перша серія, (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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