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СЕРДЕЧНА ЗУСТРІЧ У ПРАЗІ

ДОБРИВА НА ПОЛЯ
Зранку над землею повис такий густий туман, що за 

кілька десятків кроків неможливо було нічого вгледіти. 
Грунт розкис, прилипав до чобіт. Та негода не стала на 
заваді комсомольцям і молоді колгоспу імені Леніна, які 
як і минулого вихідного дня, дружно вийшли на неділь
ник по вивезенню органічних добрив на поля.

З сивої пелени один за одним виринали трактори, 1 вже 
з навантаженими гноєм причепами так само швидко зни
кали в тумані. Ось підкопів свого потужного Т-150 секре
тар комсомольської організації господарства Яків Наста, 
сієвський. За ним ведуть трактори Олександр Криворуч
ко, Василь Черіфрськнй. Олександр Бабій ледве встигає 
навантажувати причепи.

370 тонн гною вивезли цього дня на поля молоді хлібо
роби. Домовилися ще про один недільник. Адже на під
ході весна 1 зустріти її треба, як годиться.

К. НАТОЧА.
Вільшанський район.

На фото: Олександр Бабій та Олександр Криворучко. 
За відмінну роботу на комсомольсько-молодіжному не
дільнику молоді механізатори відзначені комітетом ком
сомолу господарства.

Фото І. Цуркана.

ПРАГА, 22 лютого. (Спец. кор. ТАРС). 
Для участі в святкуванні 25-ї річниці Лют
невої перемоги трудящих Чехословаччини 
на запрошення ЦК КПЧ, Президента і уря
ду ЧССР сьогодні в Прагу прибув Гене
ральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв.

. На головному вокзалі міста товариша 
Л. І. Брєжнєва зустрічали Генеральний 
секретар ЦК КПЧ Г. Гусак, Президент 
ЧССР Л. Свобода, Голова уряду ЧССР 
Л. Штроугал, голова Федеральних зборів 
ЧССР А. Індра, члени і кандидати в 
члени Президії ЦК КПЧ, секретарі ЦК 
КПЧ, керівники Федеральних зборів 
ЧССР, Чеської і Словацької національ
них Рад, міністри федерального і націо

ВРУЧЕННЯ ТОВАРИШЕВІ Г. ГУСАКУ ОРДЕНА ЛЕНІНА
ПРАГА 22 лютого. (ТАРС). Гелераль- ди Г. Гусак удостоєний за видатну роль у, 

ний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. розвитку братерської дружби і співробіт- 
Брежиєв у теплій товариській обстановці ництва між народами Радянського Союзу 
вручив сьогодні в Празькому Граді орден і Чехословаччини, за великий вклад у 
Леніна Генеральному секретареві ЦК КПЧ справу зміцнення миру і соціалізму та в 
товаришеві Г. Гусаку. Цієї високої пагоро- зв’язку з 60-річчям з дня народження.

І A3t ІА ВИлиДИ ІЬ 3 ІУЗУґиКУ, Ціна 2 коп.

нальних урядів, інші партійні, державні ? 
громадські діячі Чехословаччини.

Серед зустрічаючих — посол СРСР в 
ЧССР С. В. Червоненко, працівники ра
дянського посольства в Празі, представни
ки командування Об’єднаних збройних сил 
держав — учасниць Варшавського Дого
вору, командування центральною групою 
радянських військ, керівники радянських 
установ в ЧССР.

На святково прикрашеному пероні го
ловного вокзалу Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва тепло і сердеч
но вітали чехословацькі керівники. Піоне
ри піднесли Л. І. Брежнєву і особам, що 
його супроводять, букети яскравих весня
них КЕІТІВ.

НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ
ГОСПОДАРІ

Дівчата ще. були під 
впливем прочитаного в 
«Молодому комунарі». 
Наш колектив серед 73 
комсомольсько - моло
діжних колективів тва
ринницьких ферм, наго
роджених Червоним вим
пелом ЦК ЛКСМ Украї
ни за успіхи в роботі в 
четвертому кварталі ми
нулого року.

Хто з подруг приніс у 
червоний куток наступ
ний номер газети, не 
пам'ятаю. Читали його 
разом. Здебільшого го
ворили про обласний 
конкурс доярок. Він за
цікавив усіх. Адже на 
нашій фермі з 13 доярок 
дев'ять — к омсомолки. 
Кожна зобов’язалася за 
рік надоїти понад 3000 
кілограмів молока на 
корову. То ж із задово
ленням включаємося в 
змагання за перехідний 
приз «Першій тритисяч
ний Кіровоградщини».

Кажуть: сталь гартує
ться у вогні, а людина — 
у труді, . Нині про всіх 
своїх подруг я можу 
сказати багато хорошого. 
Хоч і молоді наші дояр
ки, а вже мають досвід 
роботи, служать взірцем, 
для інших. Поспіль де
кілька років ферма ви
борює перше місце в 
районі. Зараз, за місяць 
і дві декади лютого на
доїли на кожну корову 
в середньому по 427 кі
лограмів молока, що на 
101 кілограм більше, ніж 
за відповідний період 
минулого року. Приємно 
дивитися на «Дошку по
казників». Проти прізви
ща ножно» комсомол
ки — цифри □ познач
кою «плюс». Всі доярки 
йдуть з випередженням 
графіка надоїв. А Марія 
Пересипно, Ніла Стри-

99
жак, Марія Панченко на
доюють від кожної ко
рови щодня по 10—12 
кілограмів молока.

За рахунок чого доби
ваємось успіху? По-пер
ше, потурбувалися, щоб 
створити коровам теплу 
і ситу зимівлю. Дотри
муємо раціону. До зва
рених концентратів пе
ред розведенням пійла 
домішуємо мінеральні 
добавки — монокальцій- 
фосфат та діамоній-фос- 
фат, кухонну сіль. Про
водимо дріжджування 
кормів. Буряки подріб
нюємо, силос амонізує
мо. Тобто, намагаємося 
давати корми коровам у 
такому вигляді, в якому 
вони краще поїдаються і 
засвоюються. В добово
му раціоні дійних корів 
є сінаж, сіно, силос ку
курудзяний і з буряко
вої гички, січка, дерть. 
Всього 10—12 кормових 
одиниць.

Добра годівля — то 
вже півділа. Але особли
во хотіла б наголосити 
на особистий підхід 
доярок до справи. Всі 
працюють старанно. В 
колективі панує атмо
сфера дружби. Дівчата 
радіють успіхам своїх 
подруг, а у кого відста
вання — допомагають.

Групкомсорг нашої 
ферми Віра Мартовиць- 
ка працює обліковцем. 
Скромна посада. Але 
скільки допомагає нам 
Віра. Веде чіткий облік, 
аналізує роботу кожної 
доярки. Ми уважно ста
вимося до її порад І це 
допомагає нам боротися 
за високі показники.

М. Д31НА, 
комсомолка кол
госпу імені Чапає- 
ва Добровеличків- 

' ського району.

ВІДБУВСЯ пленум обко
му КП України, на 

якому розглянуто питання 
«Про роботу партійних ор
ганізацій підприємств про
мисловості, транспорту, 
зв’язку та будівництва об
ласті по прискоренню тем
пів технічного прогресу у 
світлі вимог XXIV з'їзду 
КПРС».

Із доповіддю виступив 
секретар обласного коміте
ту партії Л. Ф. Кібець.

— Ось уже майже два 
роки, — каже доповідач, 
— радянські люди працю
ють над виконанням рі
шень XXIV з’їзду КПРС. 
За цей час зроблено знач
ний крок уперед в еконо
мічному й соціальному 
розвитку нашого суспіль
ства.

Два роки п’ятирічки, що 
минули, для трудящих на
шої області були роками 
самовідданої творчої праці 
по практичному втіленню 
в життя накресленої пар
тією програми дальшого 
розвитку і піднесення про
мислового й сільськогос
подарського виробництва.

А

НА ЗМАГАННЯ З ГЕРОЄМ 
І .

Нещодавно' наша комсомольсько-мо
лодіжна тракторна бригада викликала 
на змагання .відомий в колгоспі меха
нізаторський колектив — бригаду Героя 
Соціалістичної Праці Я. Г. Кожухаря. 
Думаємо,- що завдяки сильним «против- 
шікам»'иам вдасться виконати свої під
вищенні соцзобов’язання. Адже ми поо
біцяли виростити по 35 центнерів ози
мої пшениці з гектара, на площі 200 гек
тарів зібрати по 83 центнери кукурудзи, 
а на площі 100 гектарів — по 100 цент
нерів та ін. і

Зараз всі члени бригади готують тех-

піку до весняно-польових робіт, виво
зять гній на поля та заготовляють міне
ральні добрива. Хлопці працюють чудо
во. Наприклад, Василь Меделян за 5 
днів вивіз на поля 130 тонн перегною 
при нормі 77 тонн. Щодня в бригаді про
водиться навчання механізаторів по 
впровадженню агротехніки та підвищен
ня кваліфікації. Кожен бажає якомога 
більше знати про секрети врожайності.

В. СЕМЕНЮК. 
бригадир тракторної бригади кол
госпу імені Ульянова. 
Добровеличківський район.

ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР 
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА

З пленуму обкому КП України
Організаторську н масово- 
політичну роботу первин
них парторганізацій, рай
комів, міськкомів партії, 
в цілому обласної партор- 
галізації було підпорядко
вано мобілізації зусиль ко
муністів, комсомольців, 
усіх трудящих міст і сіл 
на боротьбу за виконання 
і перевиконання держав
них планів і соціалістич
них зобов’язань, за поліп
шення всіх техніко-еконо- 
річних показників розвит
ку галузей народного гос
подарства. Як наслідок, 
поточні плани виробницт
ва промислової продукції 
в цілому по області пере
виконано. Порівняно з 

1970 роком обсяг промис
лового виробництва зріс на 
7,8 процента, на 2,2 про

цента підвищилась продук
тивність праці.

Сьогоднішній пленум, 
зазначає Л. Ф. Кібець, 
присвячений одному з най
важливіших факторів ін
тенсифікації суспільного 
виробництва — науково 
технічному прогресу. Для 
нашої області'прискорення 
темпів науково-технічного 
прогресу, підвищення про
дуктивності праці, вдоско
налення управління вироб
ництвом і підвищення йо
го економічної ефектна-

(Закінчення на 2-й стор.).

КРОЇШ
ТРЕТЬОГО

вирішального
ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМИ 
РОБСІЛЬКОРІВ 
ТА ПОЗАШТАТНИХ 
КОРЕСПОНДЕНТІВ
КІРОВОГРАД. На всю об

ласть сьогодні відома ініціати
ва комсомольсько-молодіжної 
бригади газослсктрозварюваль- 
ників механоскладального цеху 
№ і заводу «Червона зірка»» 
До 1 березня за рахунок ущіль
нення робочого часу колектив 
вирішив виготовити додатково 
до плану 25 сівалок і розіслати 
їх кращим комсомольсько-моло
діжним тракторним ьрнгадам 
республіки. Нещодавно бри
гадир Віктор Недопас доповів 
в завкомі комсомолу, що за сі
чень в рахунок зобов'язання ви
готовили п’ятнадцять сівалок.

ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОН» 
Комсомольські організації закін
чують комплектацію механізова
них лайок по вирощуванню ви
соких врожаїв кукурудзи. Ком
сомольсько-молодіжна ланка з 
колгоспу імені Леніна, очолюва
на Василем Чсркавськнм, зобо
в'язалася в цьому році вирости
ти по 100 центнерів зерна куку
рудзи на площі в 123 гектари» 
Поки що їх заявка — найвища 
серед молодіжних колективів» 
Ланка з колгоспу імені XXI з’їз
ду КПРС, де ланковим Псгра 
Константннов, буде вирощувати 
високий врожай кукурудзи на 
120 гектарах, а ланка колгоспу 
імені Зайкоаського (ланковий! 
Віктор Полубок) — на 100 гек
тарах. Зараз члени всіх меха
нізованих ланок вносять добри
ва під посіви кукурудзи.

ПОБУЗЬКЕ, ГОЛОВАНІВ- 
СЬКОГО РАЙОНУ. В селищно
му Будинку культури відбувся 
вечір трудової слави. Він при
свячений підсумкам пуску пер
шої черги ударної комсомоль
ської будови республіки та зав
данням на період робіт по вве- 
ленню в дію другої черги По- 
бузького нікелевого заводу. Не 
вечорі були вручені почесні на= 
городи переможцям соціалістич
ного змагання на честь 50-річчя 
СРСР.

На тваринницьких фермах »осподарств Олександрівського 
району часто можна зустріти продавців районної оптової ба
ян. На автолавках псин привозять для працівників тварин
ництва різноманітні промислові товари. Тут можна отримати 
товари на замовлення.

На фото; автолавки на тваринницькій фермі колгоспу 
«Іскра»»

Фото ІО. Лівашникова.



'і стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР"
21 лютого ШЗ року

zr~

ВАЖЛИВИЙ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

пів зростання продуктив
ності праці.

Говорячи про впровад
ження нового устаткуван
ня, автоматизації і механі
зації виробничих процесів, 
каже доповідач, ми не по
винні забувати про макси
мальну віддачу діючих ме
ханізмів, машин. А факти 
свідчать, що багато зидів 
устаткування використову
ються лише на 50—60 про
центів.

Через незадовільну орга
нізацію праці на окремих 
підприємствах, низький рі
вень механізації та авто
матизації виробничих про
цесів спостерігається вели
ка плинність кадрів.
Далі т. Кібець спиняється 

на питаннях підвищення 
якості виробів. Боротьбу 
за якість, відзначає пін, 
добре поставлено на Кіро- 
градській швейній фабриці. 
Партійна організація цьо
го підприємства наполегли
во добивається, щоб виго- 
товлювака продукція від
повідала найвищим зраз
кам. Активізували свої зу
силля па поліпшення якос
ті виробів парторганізації 
кіровоградських взуттєвої 
фабрики, заводу трактор
них гідроагрегатів та ін
ших підприємств.

Однак темпи зниження

(Закінчення.
Початок на 1-й сюр.).

пості є особливо актуаль
ним завданням. Справа в 
тому, що на нинішню п’я
тирічку, особливо па 1973 
—1975 роки, темпи зрос
тання промислового ви
робництва для області виз
начено дуже високі. В ці
лому обсяг виробництва 
промислової продукції на
мічається збільшити на 49 
процентів.

Викопуючи ріше н н я 
XXIV з'їзду КПРС, каже 
далі доповідач, партійні 
комітети, первинні партор
ганізації області за остан
ній час збагатилися новим 
досвідом у розв’язанні 
завдань комуністичного 
будівництва, провели пев
ну роботу по прискорен
ню темпів цауково-техніч- 
пого прогресу. Підвищено 
рівень механізації та авто
матизації виробництва, 
ефективніше використо
вується наявне устатку
вання, впроваджуються 
прогресивні технологічні 
процеси тощо.

Разом з тим, відмічає 
т. Кібець, темпи науково- 
технічного прогресу в об
ласті ще не відповідають 
зрослим вимогам. Про це 

свідчить той факт, що про
мислові підприємства до- втрат від браку ще дуже 

. пустили відставання тем- повільні,
 

нулому році жодного жит
лового будинку не здано в 
експлуатацію з оцінкою 
«відмінно», а 40 процентів 
введеного житла прийнято 
з оцінкою «задовільно».

На сучасному етапі еко
номічного розвитку ще 
більше зростає роль траис- 

ж ’ ’ . У цілому
транспортники справилися 
із завданнями двох років 
п’ятирічки, відправили по
над план більше мільйона 
тони народногосподарсь

ких вантажів, збільшили 
обсяг пасажирських перс- 
возок. Проте технічний рі
вень транспортних підпри
ємств, ефективність вико
ристання рухомого складу 
не задовольняють нинішніх 
потреб народного госпо
дарства і населення в пе- 
ревозках вантажів та паса
жирів.

Для дальшого поліпшен
ня роботи промисловості, 
будівництва, транспорту, 
зв’язку, для прискорення 
темпів технічного прогресу 
велике значення мають кон
центрація виробництва, ук
рупнення і об’єднання 
дрібних підприємств, удос
коналення системи управ
ління.

Як відзначалося в допові
ді, колективи промислових 
підприємств і транспортних 

і організацій у цілому непо- 
■ гано почали рік. Січневий

Вечике місце в доповіді 
відведено проблемі збіль
шення виробництва товарів 
народного споживання. За 
два роки п’ятирічки про
мислові підприємства об
ласті випустили їх понад 
план па 5,3 мільйона кар
бованців. Освоєно випуск 
більше 130 нових видів ви- порту і зв'язку, 
робів. Одначе ми ще дале
ко не повністю використо
вуємо наявні можливості 
для того, щоб дати насе
ленню більше товарів, 
добротних І різних. ]

Доповідач докладно спи
няється на стані капіталь
ного будівництва. Поряд з 
певними досягненнями, у 
цій дуже важливій галузі, 
є й серйозні хиби. Далеко 
не в усіх будівельних ор
ганізаціях добре налагод
жено виробництво і пра
цю, трудову дисципліну, 
матеріально-технічне по
стачання.

Досі не зжито порочної 
практики розпорошення 
коштів, непланового будів
ництва на шкоду іншим 
важливим народногоспо
дарським об’єктам.

У багатьох будівельних 
організаціях незадовільно 
використовують парк ма
шин та механізмів, усе ще 
низьким залишається рі
вень механізації робіт.

Бажає багато кращого 
якість будівництва. В ми-

Гетьманець, конструктор 
Олександрійського електро
механічного заводу К. Ф. 
Кубріна, ректор Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування Р. Носов,
робітниця Заваллівського 
графітного комбінату Л. А. 
Черкес, бригадир монтаж
ників тресту «Кіровоград- 
вуглебуд* М М. Лисенко, 
машиніст екскаватора 5а- 
лахівського в^іерсррізу 
1. О. Петров, генераль
ний директор виробничого 
об’єднання «Диіпрсеиерго- 
будіпдустрія» Ю. М. До
ценко, директор Долиясько- 
го цукрозаводу О. К. Ка
линиченко.

На пленумі виступив 
перший секретар обкому 
КП України М. М. Кобиль- 
чак.

В обговореному питанні 
пленум ухвалив відповідне 
рішення.

Пленум заслухав інфор
мацію про хід виконання 
постанови пленуму обкому 
КП України від 25 липня 
1972 року «Про завдання 
партійних організацій об
ласті по риконапшо поста
нов травневого (1972 р.) 
Пленуму ЦК КПРС «Про 
обмін партійних докумен
тів» і Пленуму ЦК КП Ук
раїни з цього питання», з 
якою виступив завідуючий 
відділом організаційно- 
партійної роботи обкому 
партії М. Т. Кондратенко.

У роботі пленуму взяв 
участь інспектор ЦК КП 

ду* «Червона зірка» В. 1. України Є. М. Одинець.

план реалізації продушин 
виконано па 104,4 процен
та, підвищення продуктив
ності праці — на 101,3. 
Проти відповідного періо
ду минулого року обсяг 
реалізації зріс на 10 про
центів, що відповідає за
планованим темпам. Але 
разом з цим 19 заводів і 
фабрик виявилися боржни
ками й недодали продукції 
на 600 тисяч карбованців. 
Не справилися з планом 
будівельні організації.

Треба якнайшвидше ви
правити становище й за
безпечити ритмічну роботу 
всіх підприємств та будов. 
Міськкоми і райкоми КП 
України, первинні партійні 
організації зобов’язані по
стійно і всебічно аналізу
вати стан справ на заво
дах, фабриках, шахтах, бу
довах, завчасно вживати 
ефективних заходів для 
ліквідації «вузьких місць», 
зміцнення трудової дис
ципліни, підвищувати від
повідальність господарсь
ких керівників за виконан
ня державних планів і 
прийнятих соціалістичних 
зобов’язань.

З обговоренням доповіді 
виступили перший секретар 
Олександрійського міськ
кому КП України П. Ю. 
Гриценко, секретар Кіро
воградського міськкому 
партії 3. 1. Власова, на
чальник Знам’янського від
ділку Одесько-Кишинівсь
кої залізниці О. І. Плотни
ков, перший секретар Сзіт- 
ловодського міськкому пар
тії А. Ф.Єпіфанова, брига
дир формувальників заво-

ЗЛІТ молодих 
РОБІТНИКІВ
ЛОКОМОТИВНОГО депо станції 
Знам'янці, що відбувся днями, ви- 
лився у ділову розмову КОМСОМОЛЬЦІВ 
й молоді про плани й завдання у 
третьому, вирішальному році п'яти
річки. Сто п’ятдесят учасників 
сльоту — переможці змагання на 
звання «Кращого молодого робіт.чи. 
на», представники кращих комсо
мольсько-молодіжних колективів 
ооітували про успішне виконання 
соціалістичних зобов'язань минуло
го року.

Комсомольсько-молодіжний колек
тив, очолюваний Олегом Лптонен- 
ком, ініціатор змагання па звання 
«Кращий молодий робітник», яка 
икпі набрало к депо широкого роз
маху, виступи» з новою цінною 
Пропозицією, йдеться про підви
щення ролі громадських інспекто
рів, організацію перевірки якості 
робіт молодих робітників досвідче
ними з тим. щоб кожен електровоз 
здавати з першого подання. Двад
цять електровозів видавати з ре
монту щомісяця — таку норму ви
значили собі члени комсомольсько- 
молодіжного колективу цеху періо
дичного ремонту.

Ширше розгортаючи боротьбу за 
окономіїо, краще використаний ре
зервів виробництва, комсомольці 1 
молодь и.і честь свого свята — 
100-річчя утворення локомотивного 
депо — беруть підвищені соцзобо- 
в’язаиия на вирішальний рік п’яти
річки: провести 4300 великовагових 
поїздів, в яких додатково понад 
порму перевей и більше 2 МІЛЬЙОНІВ 
'гони вантажів, зекономивши 250 
тисяч Кіловат-1одйн електроенергії, 
дизельного палива 10 тонн. Впрова
дити у виробництво 65 рацпронози- 
Цій з економічним ефектом 10 ТИ
СЯЧ карбованців.

А. БАБАК, 
ст. Знам'янка.

»■■пимтмаммаав

ІНІЦІАТОРИ
ДОБРИХ СПРАВ

Вже кілька років обслуго
вує колгоспи, автотранспорт
ні та промислові підприєм
ства району колектив Но- 
^архангельської машинно. 
'Лічильної станції. Працює 
ігут в основному молодь, яка 
виступає ініціатором всіх 
добрих починань.

Ось схилилася над машинкою 
'Любов Ткачова. Пальці дівчини 
упевнено і водночас ніжно тор
каються клавішів, Кожен її рух
раціональний, розрахований. 
Кілька секунд — і маршрутний 
г.мст водія опрацьовано.

Справжній майстер своєї спра
ва, •=• такої' думки про комсо
молку начальник машипно-лі- 
цильпої станції Поліна І'риго-

Комсомолець Юрій Лопатников працює токарем в цеху ко
муністичної праці № 29 Кіровоградського заводу тракторних 
гідроагрегатів. Завжди переакконує змінні завдання, видає 
продукцію високої якості.

На фото: Ю. Лопатников.
Фото Ю, Лізаші икова,

рівна Григораш. — Трудиться 
без браку п рекламацій. Дуже 
багато допомагає молодим опе
раторам в оволодінні спеціаль
ністю,

Дівчина щирістю, працелюб
ністю заслужила nonary подруг 
по роботі, бо вже піші працює 
в рахунок липня. На честь 
50-річчя утворення СРСР її на
городжено грамотою Централь
ного статистичного управління 
СРСР„

Рівняється па подругу І 
Ганна Грищенко. Щомісячні 
виробничі плани вона вико
пує па 115 відсотків. Для 
товаришів Ганна стала доб
рим порадником. Навчаю
чись заочно в технікумі на 
відділенні механізації облі
ку, використовує набуті 
знання па практиці. Ран- 
па — активним пропаган
дист спОрту п колективі, 
вже кілька разів брала

участь в обласних змаган
нях з легкої атлетики.

На добре слово заслуговують 
1 оператори Ольга Федорова, 
Марія Осьмачко, Люба Бара
нець. Саме вони виступили Іні
ціаторами руху за комуністичне 
ставлепия до праці. Кожен ком
сомолець, кожен молодий опе
ратор відчуває велику відпоаі- 
дальність за результати своєї 
роботи. її продуктивність знач
но підвищилась, поліпшилась 
культура виробництва завдяки 
шефству досвідчених над моло
дими, більш дбайливому став
ленню до техніки, кращій орга
нізації праці.

Тому й не дивно, що мі
сяць тому правофланговим 
виробництва було присвоєно 
звання ударника комуніс
тичної пр5ці. Серед них бу
ли і дівча іа, про яких 'я 
розповів.

В. СУСЛЕН КО.
м. ІІовоархангельськ.

• Розповідь про комсомольсько-молодіжний 
колектив «Каштану»

лТЗ 1ДВЕРТО кажучи, я не любитель 
мандрів по магазинах. Відвідую 

їх тільки в окремих випадках. А от в 
магазин № 20, що має символічну ьа'зеу 
с Каштана-, заходжу навіть тоді, коли о 
кишені всього два талони на проїзд. 
Приємно просто тут побути декілька 
хвилин і поспостерігати, як культурно і 
швидко працюють дівчата.

Молодці!
В. МИКОЛАЄНКО».

Ще не встигло висохнути чорнило, 
-............ ............ —.......... ’ текст у

магазину.
яким написано цей приємний 
книзі відгуків та пропозицій 
Адресований він молодим продавцям, що 
мого обслуговують.

Новий, і 
тільки ступив на поріг, 
молодіжний колектив 
може похвалитися 
першими успіхами. 
Викликавши па зма
гання колектив мага
зину № 15 «Сюрп
риз», в першому мі
сяці нового року дів
чата вийшли пере
можцями. Вони про
дали товарів на суму 
23445 карбованців 
при плані 21 000, тоб
то плай продажу ви
конали на 110,2 про
цента. Хоч колектив 
магазину невеликий, 
всього п’ятеро, та від
чувається в ньому 
міцна дружба і спіль
на любов до обра
ної професії.

Надя Касап, Наталка
Щесльопок, Надя СтаповкіїГа — всі ком
сомолки і кожній ще нема и двадцяти. 
Очолює колектив молодих продавців ви
пускниця Одеського торгово-економічно
го інституту Алла Анатоліївна Новикова, 
досвідчений продавець з 16-річішм ста
жем роботи,

Моє перше запитання дівчатам:
— За покликанням обрана спеціаль

ність, чи просто за необхідністю працю
вати будь-де?

Зробивши круглі очі, всі, як одна, від
повіли:

— Звичайно, за покликанням.
Надя Касап: «Я взагалі пе уявляю се

бе на іншій роботі. Що є кращого, ніж 
працювати з людьми. Як поведеш себе з 
покупцем, ТИМ і віддячить він тобі. Гру- 
оість но. проходить непоміченою. Наш 
колектив і я особисто майже ніколи не 
маємо Ігарікань за обслуговування. 1 як
що треба було б починати все знову, я

вирішальний рік п’ятирічки
а комсомо.тьсько-
«Каштану» вже

без вагань вибрала б тільки професію 
продавця».

Поки ми говорили з Надією, Наталка 
Мукоїд вже обслужила декількох покуп
ців. .

До прилавка підходять двоє молодик 
людей. їм потрібні запонки і краватка. 
Наташа пропонує гарнітур, до якого вхо
дять однакові запонки, і зажим, однора
зово ж підбирає краватку. У відповідь: 
«Велике спасибі. Дійсно, все так пасує». 
Оце коротке слово подяки і є найдорож
чою платою за труд продавця.

— А заслужити його важко, — гово
рить Валя Щесльопок. — Інколи буває 
й таке: підійшов покупець і вимагає 
махерового шарфа. Йому пояснюєш, що 
зараз поки що немає цього товару, піді
йдіть, будь ласка, пізніше. Але якщо вас 

влаштовує, візьміть, 
ось інший, вій вам і 
до лиця, та й зовсім 
не гірший за махеро- 
вий. Та пе встигнеш 
договорити, як па те
бе, наче з автоматної 
черги: «Навіщо Кісні 
цей шарф’, навіщо ме
ні ваше «до лиця»... 
махеровий і ніякий 
інший»... Дарма, що 
той махер не буде йо
му пасувати, будь- 
який, аби модний. 
Ось тут і набирайся 
терпіння 
отакий 
«бій».

Наступне прохання до завідуючої ма
газином Алли Анатоліївни — назвати 
кращого продавця магазину. Відповідь 
коротка і вичерпна: «У мене всі вони 
хороші, виховані, добросовісні, тому ви
ділити когось з них — просто немож
ливо».

Майже всі дівчата мають Спеціальну 
освіту. Культура обслуговування, перші 
подяки покупців, залишені в книзі відгу
ків, перемога у змаганпі за минулий мі
сяць — це вже вдалий старт нового року.

Як завжди на останнє —- традиційне 
питання: «Ваші плани па майбутнє?»

— Закінчити рік достроково. Перемог
ти суперників — продавців магазину 
'№ 15 і виконати всі зобоз’язання. які ми 
взяли па вирішальний рік. І обов’язково 
хочемо, щоб з вашого магазину виходи
ли тільки задоволені покупці. Бо профе
сія продавця — наше покликання, а 
культура за прилавком — голодний де
віз. ' ' ,

л. коваленко:
м. Кіровоград.

WjBj

ЗАДОВОЛЕНІ

Мукоїд, Валя

витримати 
словесний

т



лютого 1973 року „молодий КОМ У її ДР** З спгор.

А ЦЕ ОСЬ наша Надія Дуро
ва, — всміхаючись, сказав 

Кс^яктня Хомич, показуючи фоіго. 
‘аЛіумгю, ацо ви читали про Па- 

Дурову, яка воювала в скла
ді армії Кутузова. Так ось і у 
Й1С в кавбригаді була своя На- 
Дія Дурова» а вірніше, Марія Гри
горівна. Вн можете навіть з нею 
зустрітись. Ось нэпа, — І Косгіїн- 
■Тин Хомич кивнув головою на 
Ссою дружину.

Так, Марія Григорівна Юцссмч

ґ^ОсіНЬ року. Кавалерійська
брнада стояла в Іаращі, на Кнївщи- 
оі. В тих краях тоді діяло кілька банд. 
У тохіу ’.шслі й банда Бузпиого, части* 
ау якої котовцпм вдалося знищити.

...Котовськнн швидко увійшов 
до штабу і, не роздягаючись, 
сказав ІОцевнчу; 

Хомич, я зараз же 
виїхати до Бузиноге. Ось 
від нього. Пише: якщо буде 
рантоваис йому життя, то 
згоден перейти на паш бік.

І. ІБРАТЧЕНКО< ■■ І ■■ І І,ІИ

же мушу 
~ > лист

га-
він

ви.— Нікуди е:;, 
Григорію Іванови
чу, не поїдете, —РАЗОМ

З котовським
дройшла разом з бригадою Ко- 
товського тисячі кідомефів (ПО 
фронтовик дорогах громадянсь
кої війни. Вона допомагала своє
му чоловікові вести штабну ро
боту, розшифровувала секретні 
Телеграми. Вона була справжнім 
«&&ем, ділила горе і радість з 
чі^йояоармійцямн, жила життям 
бригади...

спокійно сказав 
Юцсвич.

— Як це так не 
поїду? Тут хто 
командир, я чи ти?

— Звичайно ви.
Але гарячковість 
тут пі до чого, — 
так само спокійно

зауважив начальник штабу.
— Ні, тп нічого не розумієш,— 

стояв на своєму комбриг. — 
їду — і все,

— А знаєте ви, Григорію Іва
новичу, що той лист — це щось 
подібпе до історії з троянським 
конем?

— Досить, досить, троянський 
кіннотнику. Що завгодно говори, 
але, будь ласка, нічий ке лякай. 
Тн ж мене знаєш.

Бачачи, що Котовського не пе
реконати, ІОцсвіг; вдався до ін
шого маневру.

— До речі, а вн погодили це 
своє рішення з командиром кор
пусу? Адже є його наказ: бел 
дозволу ніхто не має права від
лучатись за межі дислокації бри
гади. Ви теж з ним наказом зна
йомились, підписали його, а те
пер порушуєте Нічого собі при
клад, для всіх повчальний.

Котовський в одну мить схо
пився за телефон. Когось пере
конував, умовляв, але так пі з 
чим і зайшов знову до ІОцсвнча.

— Пробач, погарячився. Та ні
чого, минеться: ми ж друзі.

Він міцно обняв ІОцевича за 
плечі і, дивлячись своєму бойо
вому побратимові в очі, сказав:

— Ти мав рацію, Хомич, а не 
я. Але дуже вже хотілось зустрі
тись з тим бузиновим головорі
зом. Аж руки Свербіли. Спасибі, 
Хомич, за науку... Розумієш, нер
ви. Не сталеві ж вони. Буває, що 
й зірвешся...

Було цс п люті морози на Одещині. 
Вода в кожухах кулеметів замерзала, 
рвала їх. В цей чаб в ескадрон при- 
Йшов Котовський. Непримиренний про
тивник хмільного, він раптом виявив у 
кіннотників кілька казанків самогону.

— То моя вина, товаришу комбриг, — 
сказав Юцевич. — Я послав бійців у 
соло, щоб вони хоч трохи принесли 
самогону.

— Та ти що, за ревтрибуналом нудь
гуєш?.. Зараз же вилити до єдиної 
краплі.

(Далі буде).
(Продовження. Початок в газе
тах за 15, 17, 20 та 22 лютого).

ЧИТАЧІ ДИТЯЧОЇ БІБ
ЛІОТЕКИ ІМЕНІ Л. ГАЙ
ДАРА ІЗ. ЗАДОВОЛЕННЯМ 
ЧИТАЮТЬ КНИЖКИ ПРО 
ДЕВ’ЯТУ .П’ЯТИРІЧКУ, в 
ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ ТУТ 
ОФОРМЛЕНО РЯД СТЕН
ДІВ. НА ЯКИХ ВИСТАВ
ЛЕНО ЦІКАВІ КНИЖКИ. 
МАТЕРІАЛИ. ВИДРУКОВА- 
Ш В ГАЗЕТАХ ТА ЖУР
НАЛАХ.

НА ФОТО: БІБЛІОТЕКАР 
Л. СМИРНЯПНА ЗА ОГ
ЛЯДОМ СЕРП КНИЖОК 
НА ТЕМУ «ЕКОНОМІКА — 
КОМПАС ГОСПОДАРЮ- 
ВАІІНЯ».

Фото 10. ЛІвашннкова,

НН БАТЬКІВЩИНІ ГЕРОЇВ
Нещодавно група продапціа 

кіровоградських магазинів сОк- 
Сана» та сСвітяячок» — пере
можців змагання на честь 
30-річчя підпільної організації 
«Молода гвардія», побувала на 
батьківщині молодогвардійців.

З почуттям хвилювання ступи
ли кіровоградці на саящс:шу 
землю герої в-підпільників. Ко
лись тут луиаля палкі слова 
клятви : іюлодих краснодонців;

під ноіами загарбників горіла 
земля.

Ось школа імені Горі кого, в 
якій навчалися герої. В цих сті
нах воин опанували науку лю
бові до Батьківщини і науку 
ненависті де її ворогів. Тому, 
не вагаючись, пішли на смерть 
заради свого народу.

Еі.чи пам’ятника молодогвар- 
дійцям завжди живі квіти. На 
його постаменті внкарбувапо

десятки імен, таких знайомих 1 
дорогих кожній людині.

Побували кіровоградці І в му
зеї «Молода гвардія», збудова
ному комсомольцями всієї краї
ни. Туг кожна річ, кожен експо
нат, ііібп живі, розповідають 
про життя і подвиг героїв. На
довго залишиться в пам'яті зу
стріч із вчителькою юних крас- 
нодопціп Параскою Власівною 
Суліманбек та Марією Андріїв-

пою Борц, матір’ю Валі Борц. 
Слухаючи їх розповіді, пережи
ваєш разом з ними ті події.

Доїмо -пам’ятатимуть -кірово- 
гга.чці зустріч з прекрасним 
містом Краснодоп, яке дало 
країні Олега Кошового і Сергія 
Тюлеіііна, Любу Шевцову і Хля
ну Громову. Івана Туркенпчв і 
Володимира Осьмухіпа ..

М. ЯКИМЧУК, 
секретар комітету ком
сомолу МІСЬКППОМТОПГУ.

З НОВИХ ПОЕЗІЙ
Николай ГАЛИЧЕНКО

БЛУДНЫЕ
КОНИ
Бродят коня в жухлых 

травах, 
.Что от них бедняг 

осталось! 
Кожа в ссадинах кровавых, 
Да в больших глазах 

усталость.
Кто им даст воды 

напиться, 
-Кто теперь расчешет 

гривы? 
Их заботливый возница, 
Разнесенный бомбы 

взрывом.
И земли дымились груды 
У зияющей воронки... 
Л гнедых спасло лишь 

чудо: 
Оборвав свои постромки, 
Они мчались через ямы, 
Через мины и траншеи, 
С хомутами и шлеями, 
Обжигая ветром шеи... 
И с осколками в копытах^ 
Блудят лошади, хромая, 
По хозяину убитом 
Ржат в степи, не уставая...

вырастали. 
Нет, мы не витязи 

нз сказок и былин, — 
Мы в бой и вправду шли 

богатырями, 
II рушился поверженный 

1 Берлин 
Проклятый всего света 

матерями. 
Дрожал фольксштурм 

за стенами руин, 
Покрытых саваном 

чернеющего дыма, 
Жужжали нуль 

осиные рои 
Над нами парнями такими 

молодыми. 
Беспечными мы были 

В ДНИ войны, 
Но сколько тягот нам 

пришлось осилить, 
Чтоб у Кремля, в погожий 

день весны, 
Штандарты с свастикой

швырнуть к ногам 
России.

♦ * *

СЛУШАЯ 
БАХА
Ни грохот горного обвала 
И ни вулкана изверженье, 
Так не встряхнут 

воображенья, 
Как звуки страстного 

хорала.
О, песнопенье КОЛДОВСКОС1 
Рой смутных дум витает 

где-то... 
И каждый нерв, струной 

задетый, 
Дрожит, яе ведая покои. 
Все то, что бралось 

за основу, 
Что в жизни так уже 

знакомо, 
Я, силой «музыки 

влекомый, 
Переосмысливаю снова. 
То вдруг колеблюсь 

датским лрпицом 
В решении жизненных 

вопросов, 
То как решительный 

Матросоз 
Готов собой закрыть 

бойницу;
То вот меня уже 

нс стало. — 
Пошли вперед пехоты 

взводы...
То я воскрес, .как феникс 

гордый 
<|1з пепла вражьего 

металла. 
А радиола все играла, 
А радиола все играла...

Я ВИДЕ.! САМ
Я видел сам,

как плавилась броня, 
Пресована нз лучших 

марок стали, 
Когда Добрыиями росли 

мы — лк- по дням, 
А по часам, мужая.

■гМенс цікавить мистеціво, і я дуже 
хотіла б ста ги екскурсоводом. Порадь
те,, де потрібно навчатись, щоб по за

кінченні працювати .в музеї.
Надія В.

м. Олександрі«*.
X’

1 і&дкй.
Профеаід мистецтвознавця (а екскур

совод теж повинен мати високі знання 
/ 3 історії мистецтва)— цікава і захоп

лююча. Якщо ти по справжньому лю« 
бнш цю справу, радимо тобі поступи
ти після закінчення десятирічки на нав
чання До художнього інституту па фа
культет теорії і історії мистецтв. Такі 
факультети е в Київському державному 
художньому інституті (м. Київ, вул. 
Смнрнойа-Ласточкіна, 20), Ленінград
ському ордена Трудового Червоного 
Прапора інститут! живопису, скульптури 
та архітектурі? ім. Рєпіпа (м. Ленінград, 
Університетська набережна, 17), /Чосков’ 
ському ордена Леніна та ордена Трудо
вого Червоного Прапора державному 
угіївероггетї іч. Ломоносова — на істо
ричному факультеті (м. Москва, 
Ленінські гори) тощо.

Окрім загальних дисциплін, які вив
чаються в школі, до вступу на цей фа
культет потрібно підготувати курс істо
рії дореволюційного та радянського 
мистецтва.

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

ДОБРА СПРАВА
Гаряча пора у наших колгоспних тру

дівників — підготовка до сівби, ремонт 
техніки. Але особливо турбує колгосп
ників озимина, оскільки зима в цьому 
році несприятлива. Багато полів так і 
залишились не покриті снігом.

І от допомогти трудівникам полів 
прийшли школярі. Для .колгоспу «Роди
на», що па Маловнсківщййі, учні міс
цевої школи № 3 почали виготовляти 
щити для снігозатримання. Лише за 
два тижні їх було виготовлено більше 
двох тисяч.

Найкраще відзначився 6-А клас. На 
його рахунку понад сто щитів. Серед 
старшокласників відзпачились Василь 
Кавун, Ольга Малохатько, Володимир 
Кудоя, Валентина Арашкевнч.

СЕРГІЙ ШЕВЦОВ,
учень Маловнсківської середньої 
школи № 3.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ

І є, і немає
«Дорога редакціє! Допоможи нам ро

зібратись у цій заплутаній справі. В на
шому сені багато молоді. Але ж вечо
ри відпочинку проходять нецікаво. 
Прийдеш до клубу, а він на великому 
замку. А коли її відкритий, то кінофіль
му не подивишся — кіномеханік не 
прийшов. В клубі радіола є, але несправ
на. Та її пластинок немає, як немає 
доброго організатора, який би створив 
хороший молодіжний колектив.

Молодь села Северинівюі».
Цю скаргу ми адресуємо Кіровоград

ському -районному відділу культури,

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВАС, 
ОВОЧІВНИКИ

За вікном ще зима. Але незабаром 
й весна — одна з найвідповідальніших 
пір року для колгоспників.

Щоб добре підготуватись до весняних 
робіт, вам, овочівники, допоможуть кни
ги, які рекомендує продавець книжково
го .магазину № 9 Галина Щербак.

Підручники «Общее земледелие спой« ' 
повелением» та «Методика проведення

Нужны ли горю яркие 
цветы?

Метафор и сравнений 
пестрота.

Под легкостью кричащего 
наряда.

Не разглядеть огня 
былого ада

D неискаженном, 
первозданном виде 

Таким, как я его 
возненавидел. 

Таким, как я в ожогах 
ощутил.

На длинном 
'изнурительном пути» 

Чтоб залпами греметь 
победным пушкам, 

Салютов блестки 
пригоршней ловить 

Им радуясь по-детски, 
как игрушкам.

МЕДАЛЬОН
Часто не было сил 
Вместо фотопортрета, 
В медальоне носить 
Адрес страхом пригретый. 
Я не мог избежать 
С ним предчуствия смерти, 
Ведь он властно лежал 
Фотопленкой в кассете. 
Чтоб его «проспетнть» 
Мною ль времени надо? — 
На солдатском пути 
Хватит вспышки 

снарядной.
Хватит взмаха крыла 
Ненасытной вороны, 
Чтоб слеза залила 
Страшный текст 

похоронной.
По, при свете ракет, 
Озарявших окопы, 
Я с винтовкой и руке 
Прошагал пол-Епоопы, 
Позабыв обо всем, 
Шел на гром канонады, 
Так и был я спасен 
От особой команды.

лабораторно-практических занятий по 
основам агрономии» допоможуть вам 
підвищити свої знання з агрономії: А 
книги «Виробництво овочів в умовах 
зрошення» та «Кормовые корнеплоды» 
ознайомлять з передовими методами 
вирощування овочів на Україні.

Про застосування добрив у сільсько
му господарстві розповідають книги 
«Азотное питание растений и примене
ние азотных удобрений» (автор Ф. В. 
Турчин), «Гній і мінеральні добрива у 
польових сівозмінах» (автор О. В. Ла- 
зурський), «Словарь-справочшік по удо
бренням» та довідник «Комплексная ме
ханизация применения удобрений».

Корисним для овочівників буде і 
«Справочник по борьбе с вредителями, 
болезнями и сорняками сельскохозяйст
венных культур» та брошура Осмолов- 
ського «Вредители капусты».

Картоплярам мп пропонуємо книгу 
К. В. Полякова «Фитофтора картофе
ля». А. А. Холлекписта «Храпение кар
тофеля и овощей», а також «Основы 
биохимии п технология хранения карто
феля», написану колективом авторів.

Про переробку овочів та виробництво 
з них найрізноманітніших консервів роз
повідає книга М. М. Горвазіока і О. М. 
Демидка «Колгоспно-радгоспні плодд- 
овочепереробні підприємства». ai
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НА ЗНІМКАХ: ВИМПЕЛ 
ВРУЧЕНО УЧНЯМ 10-А; 
ПРАВОРУЧ - ПАМ’ЯТНІ 
СТРІЧКИ В ПЕРШИХ 
ЗНАЧКІВЦІВ ШКОЛИ.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

• ГПО НА МАРШІ

8 ШКОЛІ -
ТИЖДЕНЬ 
ФІЗКУЛЬТУРИ

НІ, ми не дивувались) про 
те, що Людмила Максимівна 
Коляда — одна з кращих вчи
телів фізкультури в місті, нам 
сказали ще в Інституті. Уваж
но стежили за тим, як вона 
проводить уроки, допомагали 
їй. А коли доручали нам, тре
тьокурсникам, братись за 
справу, — Людмила Макси
мівна теж була першим на
шим порадником. Так почала
ся наша практика в СШ № 5. 
1 раптом чуємо:

— Дев’ятнадцятого лютого 
в школі почнеться тиждень 
фізкультури.

Цс нас зацікавило неабияк. 
А Людмила Максимівна вже 
писала сценарій всіх заходів, 
давала доручення нам і фіз
культурним активістам школи. 
Десятикласниця кандидат в 
майстри спорту Ольга Скоро- 
хід готувала до змагань жов
тенят, їй запропонували ви
ступити в молодших класах з 
бесідою про кращих радян
ських спортсменів...

У понеділок — тиждень від
крито. Була урочиста лінійка 
всіх фізкультурників школи.

"V НОГО кімнаті — портрети провідних 
& легкоатлетів країни, фотомонтажі, діа
грами, таблиці рекордів. На спеціальному 
стенді вирізки з спортивних газет та журна
лів, — то теж про найбільш разючі досяг
нення спортсменів країни, проблеми розвит
ку легкої атлетики. Володимир Івапець кли
че своїх вихованців і каже:

— Сьогодні я хочу вам розповісти про 
Аржанова. А ви, будь ласка, зберіть всі ма
теріали про Борзова. І один одному нага
даєте їх біографії. В «Спортивній газеті» 
нещодавно була видрукувана повість Бор
зова про те, як він дійшов до олімпійського 
постамента шани...

А в суботу перед початком тренувань на
гадав хлопцям:

— Перегляньте програму телепередач. У, 
Москві на манежі імені братів Знаменських 
починається турнір лайсильніших легкоатле
тів країни. Цс для вас корисно...

...Своїх молодших вихованців він кликав 
па ковзанку. Одні з них ще не .могли вправ* 
по пробігти льодовою доріжкою, і Володи
мир Івапець вчив їх триматися на ковзанах, 
З іншими йшов навперейми.

А то, бачу, вишикував їх у дві шеренги, 
дав кожному м’яч.

— Почали.
Потім силові вправи.
Тільки після цього вже стрибки, навчання 

на бігових доріжках. Володимир повсякчас 
поглядає на секундомір, реєструє стартовий 
ривок, розгін на фініші.

І чи ненайбільша увага до таких, як Вік
торія Драган. Все ніби в них гаразд. А Іва- 
вець знову просить повторити вправу, знову 
вертає на стартову ліпно. Хай тут їм буде 
нелегко, хай не почують похвали свого на
ставника. Зате на відповідальних змаганнях 
не підведуть.

Фізорги класів склали рапор
ти про здобутки в підготовці 
значківців ГПО. Учні 10-А, 
серед яких 95 процентів вже 
виконали нормативи, отрима
ли вимпел. Великій групі юна
ків та дівчат вручили пам'ятні 
стрічки «Перший значківець 
ГПО». В їх числі Наташа 
Жук, Микола Малий, Танк 
Шулсжко, Ольга Скорохід, 
Віктор Бабич. Того ж дня 
спортивний зал заповнили 
більше 100 школярів, які про
довжували складати нормати
ви нового комплексу.

А далі були «Веселі старти» 
школярів молодших класів,' 

Більше шести років працює Володимир 
івапець тренером з легкої атлетики в 
ДЮСШ спортклубу. «Зірка».- За цей час 
його вихованці (а вік ще тренує й збірну 

. області) успішно виступили на обласних і 
республіканських змаганнях. Юні легкоатле
ти тренера Володимира Івапця були серед 
найсильніших па ювілейній спартакіаді рес
публіки. Це Вікторія Драган, Ніна Пет-

ї

■ 

сходження!
■ ■ 
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рик, Володимир Кирйлснко. Чемпіоном об
ласті па 1500-метровій дистанції стає учень 
середньої школи № 5 Олександр Параскева. 
Потім іще одне досягнення — він вже при
зер ЦР ДСТ «Авангард». Нагороди па рес
публіканських змаганнях завоювали і Таня 
Маручак, Вікторія Драган...

А нині турбота тренера — якнайкраще 
підготувати команду до республіканських 
ігор молоді. Володимир Костянтинович хо
че, щоб три першорозрядники, яких він тре
нував торік, вийшли на майстерський ру
біж, неодмінно повніші поліпшити свої ре
зультати сім другорозрядників з ного групи. 
Отже, тренування продовжуються на.до
ріжках легкоатлетичного манежу, в парках, 
на стадіоні...

зустрічі з провідними спорт
сменами міста, вікторини, 
матчі волейбольних команд, 
показові виступи гімнастів. 
Коли виступала десятиклас
ниця СШ № 5 майстер спорту 
Людмила Шумихіна, про її 
кроки до сходження Людмила 
Максимівна розповіла учням, 
1 вже в десятків піонерів ба
жання: -

— Ми . хочемо теж записа
тись в спортивну секцію...

Закінчуються змагання юних 
волейболістів. 1 мій однокурс
ник Віктор Денисенко, який 
теж проходить практику в 
школі, оголошує:

Чимало працює Володимир Івапець по 
впровадженні? нс-вого комплексу ГПО. Він 
став першим пропагандистом фізкультури і 
спорту в спортивному клубі «Зірка», його 
вихованці першими приступили до складан
ня заліків з фізичної і військово-технічної 
підготовки за програмою комплексу. І коли 
на стадіоні організували свято, щоб вшану
вати нових значківців, тут теж були вихо
ванці Володимира Івапця. Вручали значок 
ветерану' заводу «Червона зірка» В. Іпатову. 
А потім Вікторії Драган і Олександру Па- 
раскеві.
ОУСТР1ЧАЮ його в міському спорткомі- 

тсті. Сюди він прийшов як заступник 
голови обласної федерації з легкої атлети
ки, як тренер збірної команди області. Ра
зом з головою комітету Олександром Бере- 
запом радяться, як поліпшити спортивні ба
зи, як підготуватись до спортивного свята, 
яке буде присвячене теж новому комплексу 
ГПО.

Обласний комітет по фізкультурі і спорту 
визначив групу найкращих тренерів минуло
го року. Серед тпх, хіо підготував високо
класних спортсменів, і він, Володимир Іва- 
яєць. І тому його запрошують па вечори 
спортивної слави, з ним радяться молоді 
тренери, вчителі. Школярі.хочуть в першу 
чергу знати, як він став досвідченим легко
атлетом. І йому є що розповісти: поновив 
кілька років тому три рекорди області, не 
раз його ім’я записували в число призерів 
республіканських змагань, виконав норма
тив кандидата у майстри спорту. Та най
більша його втіха — хлопці і дівчата з гру
пи юних легкоатлетів, яку він нині тренує. 
Про них він і розповість школярам...

ЛІ. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград.

— Ввечері чемпіон області з 
шахів тратимо одноразово з 
нашими школярами на трид
цяти дошках...

Тиждень фізкультури про
довжувався. А ми, студенти, 
аналізували, чи все правиль
но було зроблено, записували 
в свої щоденники про найці
кавіші спортивні ігри, зма
гання...

В. КИРИЧЕНКО, 
студентка факультету 
фізичного виховання 
педінституту.

ПЕРШІ
МОЛОДІЖНІ

У Кіровограді проведені 
перші обласні молодіжні 
ігри з спортивної гімнасти
ки. В командному заліку се
ред дівчат першими були 
спортсменки «Авангарду», 
другими — «Буревісника», У 
юнаків команди помінялись 
місцями — сильнішими ви
явилися представники сту
дентського товариства.

Учасники були розонті па 
три пікові групи. У старшій 
переможницею стала Люд
мила Шумихіна, яка набра
ла 74,1а 'бала — на 3,25 бала 
більше Латаші Калмпчевої, 
яка зайняла друге місце, У 
середній віковій групі пер
шість дісталася Людмилі 
Трсгубенко, у наймолодшій— н 
Валентині Яровій. Людмила (і 
Шумихіна краще за всіх [ 
виконала вільні вправи та І. 
вправи на колоді, а сестра _ Н 
Наташі Калінічєвої Тетяна— 
опорні стрибки та вправи на.) Іш 
брусах, V '■

Серед юнаків першим у | 
вправах на перекладині, І 
кільцях, брусах і вільних д 
вправах був Сергій Гіонома- и 
рейко. Він і став перемож- І 
цем в особистому заліку. З 
Вправи на копі виграв Ана- М 
толій Шевченко, а опорні М 
стрибки — Володимир ЛІН- І 
сюра.

З числа переможців зма
гань складена зоїрка коман. [. 
да області, яка візьме участь 
у республіканських моло- а 
діжних іграх, що відоуду- и 
ться в Івано-Франківську,

$ * Ф

Там же, в Івано-Франків
ську, на початку березня £ 
відоудсться перший респуб- " 
ліканський конкурс гімнастів і 
на виконання складних і 
оригінальних вправ. До кон- к 
курсу допущені гімнасти Кі- 
ровоградщинн Людмила Шу. 
михіна, Тетяна Калінічева, ■ 
Олександра Солоха та Мико- й 
ла Кричун,

М. ВАСИЛЬЄВ.

ТУРНІРИ 
ШАШИСТІВ

Обласна рада товариствац 
«Авакігрд» провела пер- 
шість колективів фізкульту- 
ри Кіровограда першої гру- } 
ин з шашок. Найсильнішою у 
виявилася команда швейної г-і 
фабрики, яка набрала 27 я] 
очок. Лише на півочка від- Ю 
стали від переможців пред- і 
ставники заводу тракторних ш 
гідроагрегатів, третьою була № 
команда заводу радіовиро- 
бів.

Героєм турніру стала | 
представниця швейної фаб
рики першорозрядниця Ка- Щ 
терина Ернст. Вона виграла 
всі дез’ять партій.

Р. МИХАИЛОВ. //

Людмилі Ненецькій і Василю Лелікояу, 
Катерині Мальованій і Ігорю Хурчакову, 
Ользі Катренко і Олександру Грищенку, 
Вірі Моторній і Миколі Остапенку, 
Вірі Рахвальській і Станіславу Корчевському, 
Алімі Монастирській і Григорію Захошку, 
Тетяні Байбузан і Миколі Сагвненку, 
Ніні Крайній і Миколі Куценку, 
Тамарі Антоновій і Сілейману Алусву, 
Людмилі Герасименко І Юрію Федорову, 
Любові Дінул і Юрію Ткачу, 
Валентині Глазуновій і Віктору Каплуну, 
Ганні Червоній і Юрію Глотову, 
Анні Кривошеї і Андрію Швидкому, 
Людмилі Прокопенко і Григорію Романову, 
Тетяні Павловій і Олександру Кабаченку, 
Людмилі Кравченко і Василю Кулібабі, 
Вірі Горбатенко і Миколі Колодяжному, 
лкі сьогодні реєструють свій шлюб в Кіровоград» 

ському бюро ЗАГС.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 25 ЛЮТОГО. ПЕР- 

ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Кольорово телебачення. 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — Для воїнів Радян
ської Армії І Флоту. (М). 10.30
— «Музичний кіоск». (М). 
11.00 — Для школярів. Пре
м’єра телеспектаклю. (М). 

13.00 — Програма передач. (К). 
13.05 — Для школярів. Весела 
естафета. (К). 13.55 — На
родні таланти. (Харків). 14.40
— Для дітей. II. Черняк. «Пі» 
вень-співунець — золотий гре
бінець», Лялькова вистава, 
(Львів). 15.10 — Для молоді. 
«Хто з 12»? (Донецьк). 10.15
— «Літературні зустрічі».
(М). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 18.00 — Повніш. 
(М). 18.10 — Кольорове телеба
чення. «Цирк на екрані». (М). 
18.45 — Мультфільм «Зачаро
ваний хлопчик». (М). 19.30 — 
Авторський вечір М. Бланте- 
ра. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Продов

І
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ження трансляції авторського 
вечора М. Блантера. (М). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.00 - 
«Сільська година». (М). 14.00 
— Художній фільм «Мертві 
душі». (М). 15.45 — Музична 
програма «За листами гляда
чів». (М). 16.15 — Виступ Ге
нерального консула ЧССР у 
Києві. (К). ,16.25 — Докумен
тальний фільм. (К). 17,00 — 
Кольорово телебачення. Для 
дітей. «Олівець-малювець». 
(К). 17.30 — «За накреслення-, 
ми XXIV з'їзду КПРС», «Сіль
ські обрії». (Ворошиловград). 
18.00 — «Екран молодих»; (К). 
19.20 — «На меридіанах Ук
раїни». (К). 19.50 — Лісні мо
лодих композиторів. (К). 20.45 

«Н«-і добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм «Зу
стріч в горах». (К). 22.50 —. 
Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 26 ЛЮТОГО.

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.45 
«Запрошує пісня у гості». 
Концерт-иаряс. (Дніпропет

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
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ровськ). 17.30 — «Тваринницт
во — ударний фронт». (К). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
Тележурнал «Людина і за
кон». (Кіровоград). 18.45 — 
Телевізійний документальний 
фільм «1973-й, вирішальний». 
(М). 19.45 — О. Фадеев. «Роз
гром». Спектакль. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Продовження спектаклю
«Розгром». (М). . 22.55 —
«Спортивний щоденник». ЇМ). 
23.15 — Новини. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА^ 17.00 — 
«СІм днів бригади Ареф’є- 
вої». (ЛІ), 17.30 — Для шко
лярів. «Вогнище». (М). 18.00
— «Від понеділка до понеділ
ка». (К). 18.10 — Для дітей. 
Мультфільм. (К). 18.30 —
Фільм-концсрт. (К). 19.00 —
Інформаційна програма «Віс
ті», (К). 19.45 — О. Фадеев. 
«Розгром». Спектакль. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Продовження спектак
лю «Розгром». (М).

ВІВТОРОК, 27 ЛЮТОГО, 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для школя
рів. «Вогнище». (М). 10.15 — 
О. Фадеев. «Розгром». Спек
такль. (М). 13.10 — Кольорове 
телебачення. Кінопрограма 
студії «Кааахфільм». (М). 
16.40 — «Розповіді про до
нецьких металургів». (До
нецьк). 17.30 —Коццсрт ка
мерного оркестру Одеського 
будинку вчених. (Одеса). 
)8.00 — Новини. (М). 18.10' — 

Для дітей. «Дітям про звіт . 
рят». (Ленінград). 18.40 
«Економічний семінар», (КІ® 
ровоград). 18.55 — Телефільм, 
(Кіровоград). 19.20 — «ЗНй= 
йомтесь: лауреати...» (КірС£Д^ 
град). 10.50 — В. Кожсвнвг.рх 
«Монтажники». «Про Івана 
Хомича». Інсценовані опові» 
давня. (М). гі.оо — Програма ' 
«Час». (М). 21.30 —-Міжнао 
родннй турнір з воксуо 
(Мінськ). 23.30 — Новини,» 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 «1 
Навчальна передача з літера» 
тури. (М). 17.30 — «Сій днів 
бригади Галини Арсф’євої»« 
(М). 18.00 — «Орбіта ДРУЖ" 
би». (К). 18.30 — Телефільм 
«Зимовий ярмарок». (К). 19.0® 
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.30 — До від
криття Тижня музики для ді
тей та юнацтва. (К). 20.00 
Е. Раннет. «Блудний снп»< 
Вистава. (Донецьк). В перер* 
ві — «На добраніч, діти!»« 
(К). І програма «Час», (М)« 
22.00 — «Старт». Шаховий ви
пуск. (К). 22.30 — Вечірні
новини. (К).
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