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БУДІВНИЧИМ СУЧАСНОГО СЕЛА
Секретаріат ЦК ЛКСМУ та правління Укр.міжколгоспбуду 

розглянули підсумки республіканського соціалістичного зма
гання серед комсомольсько-молодіжних комплексних та спе
ціалізованих бригад системи Укрміжколгоспбуду за ДРУсе 
півріччя 1972 року.

ііерше місце з врученням перехідного Червоного прапора 
ЦК ЛКСМУ та У ^міжколгоспбуду і грошової премії при
суджено комплексній комсомольсько-молодіжній бригаді ко
муністичної праці мулярів (бригадир В. Кириченко, групком- 
сорг ЛІ. Мартннснкз) Мвронівсьиої міжколгоспної будівель- 
ігої організації Київського облміжколгосг.’буду.

Друге місце зайняла комплексна комсомольеько-молсдіжиа 
бригада Гуляйнільської міжколгоспної будівельної організа
ції Запорізького облміжколгоспбуду (бригадир П. Левченко, 
групкомсорг А. Бондаренко). їй присуджено перехідний Чер
воний вимпел ЦК ЛКСМУ та Укрміжколгоспбуду і грошова 
премія.

Трете місце виборола спеціалізована комплексна молодіжна 
бригада штукатурів (бригадир В, Макаренко, групкомсорг 
II. Кузьменко) Чорнухинського будуправління 19 Полтав
ського облміжколгоспбуду. Колектив нагороджується пере

хідним Червоним вимпелом ЦК ЛКСМУ та Укрміжволгоси- 
буду 1 грошовою премією.

ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬНОМУ - 
УДАРНА ПРАЦЯ МОЛОДИХ
Плеттим ЦК ЛКСМУ

Завдання комсомольських організацій республіки, які 
випливають з настанов грудневого (1972 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнева «Про п ятдесятиріччя Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік», обговорено на IX пленумі 
ЦК ЛКСМ України, який відбувся в Києві 24 березня. 
З доповіддю виступив перший секретар ЦК ЛКСМУ 
А. М. Гіренко. . . ,

Пленум закликав комсомольців, усіх юнаків і дівчат 
республіки ще вище піднести прапор соціалістичного 
змагання, ударною працею і відмінним навчанням озна
менувати кожний день вирішального року п ятирічки, 
гідно зустріти 50-річчя з дня присвоєння комсомолові 
імені В. І. Леніна.

В обговореному питанні прийнято відповідну поста
нову.
І 3 інформацією про діяльність бюро і секретаріату ЦК 
комсомолу(України за період між пленумами виступив 
^другий секретар ЦК ЛКСМУ А. І. Корніснко,
і Було розглянуто також організаційні питання. У зв яз- 
ку з переходом на іншу роботу пленум увільнив І. С. 
Москалюка від обов язків секретаря і члена бюро ЦК 
ЛКСМУ, Секретарем і членом бюро ЦК ЛКСМ України 
обраний О. В. Єфіменко. (РДТАУ)

ІНІЦІАТИВА Московських авто- 
заводців-зіловців про про

ведення комуністичного суботника 
зустріла широкий відгук у трудо
вих колективах республіки.

Робітники Тернопільського заво
ду «Тернопільбурякокомбайн» зо
бов’язались випустити в цей день 
на ЗО тисяч карбованців вузлів і 
деталей для нових бурякозбирала- 
них машин «КС-6» і «БМ-6». Для 
підшефного колгоспу «Маяк» Тер
нопільського’району буде виго
товлено пристрій для навантажу
вання картоплі.

На Чернігівському комбінаті хі
мічного волокна імені 50-річчя 
Великого Жовтня трудяться пред
ставники 17 національностей. Во
ни дружно підтримали почин 
москвичів і разом із своїми су
перниками по змаганню — майст
рами хімічних волокон російсь
кого міста Курська, білоруського 
— Світлогорська і латвійського — 
Даугавпілса вирішили відзначити 
«червону суботу» самовідданою 
працею. Близько 9 тисяч працівни
ків нестимуть вахту в цехах, щоб 
дати на півмільйона карбованців 
прядива, кордндї тканини, об’єм
них ниток, товарів народного спо-

21 КВІТНЯ КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК

У ФОНД П’ЯТИРІЧКИ
живання. Інші впорядковуватимуть 
територію підприємства. Ентузі
асти посадять 5 тисяч дерев і ку
щів, закладуть квітники.

Активно готуються до прове
дення свята праці колективи про
мислових підприємств міста Кре
менчука Полтавської області. За
клик москвичів одними з перших 
на ордена Трудового Червоного 
Прапора заводі шляхових м/шин 
підтримали робітники ковальсько
го цеху. Вони вирішили в день 
суботника випустити продукції на 
10 тисяч карбованців і передати 
їх у фонд п’ятирічки. їх ініціативу 
наслідували робітники всього під
приємства, а також колективи ор
дена Леніна автомобільного заво
ду і Дніпровського гірничозбага- 
чувального комбінату.

З різних широт в Одесу наво
дять радіограми про те, що ра
дянські моряки одностайно під
тримують заклик автозаводов. /

День Ленінського комуністичного п
суботника більшість чорноморсв- З
ких суден зустріне в далекому >
плаванні. 21 квітня працюватимуть 
на зекономленому паливі моряки 
турбохода «Краснэе знамя». Свій 
вагомий вклад у фонд економії 
внесуть і чорноморці, які трудя
ться на березі. Колектив Одесько
го ордена Леніна морського пор- [ 
ту переробить під час суботника 
15 тисяч тонн вантажів.

Про своє рішення відзначити 
«червону суботу» ударною пра
цею повідомляють також робітни
ки Кіровоградського ремонтного 
заводу «Укрсільгосптехніка» і 
взуттєвої фабрики, залізничники 
Шепетівки, Знам’янки, шахтарі 
Олександрії, будівельники Світло- { 
водська, екіпажі суден радянсь
кого Дунайського пароплавства, 
що йдуть до портів Середземно
го моря і по Дунаю.

(РАТАУ). [і
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• РАПОРТУЮТЬ МОЛОДІЖНІ

Обговорюючи па 
комсомольських збо

рах Постанову ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
*Про розгортання Всесо
юзного ..соціалістичного 
змагання працівників про
мисловості, будівництва і 
транспорту за дострокове 
виконання народногоспо
дарського плану на 1973 
рік», комсомольці цеху ви
рішили на дільниці, де ви
готовляють деталі до вуз-

СИЛА 
СПІЛЬНОЇ
ВІДДАЧІ
лів «Т-150», створити ком- 
сомольсько -ЫОЛОДІ ЖНІ бр 11• 
гади. Того дня народився 
наш колектив. Та хоч і мо
лодий він, але добився по
мітних успіхів. Змінні зав- 

X давня перевиконуємо в 
1 півтора раза, 99,8 відсоїка 

виготовленої продукції 
здаємо з першого пред’яв
лення.

Дороговказом для пас 
стали матеріали груднево
го Пленуму ЦК' КПРС, 
VIII пленуму ЦК ВЛКСМ, 
слова Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва па святкуванні 
50-річчя утворення СРСР. 
Намітили ми конкретні за
ходи, розробили плани.

Комсомольський пост 
культури виробництва і 
якості продукції — перше 
дітище нашого молодого 
колективу. Створення його 
вже. дало свої наслідки -— 
майже всю продукцію 
здаємо з першого пред’яв
лення.

Обов’язковою для кож- 

ного є участь у прискорен
ні науково-технічного про
гресу на підприємстві. В 
особистих планах комсо
мольців значне місце від
водиться розвиткові на
уково-технічної творчості. 
Юнаки і дівчата підвищу
ють свої знання в еконо
мічному гуртку, в школах 
передового досвіду. Кожен 
до кінця року оволодіє су
міжною спеціальністю.

А ось паші загальні зо
бов’язання: втілити у ви
робництво 4 раціоналіза
торські винаходи з еконо
мічним ефектом 4500 кар
бованців, виготовити по
над план 1300 корпусів на
сосів, річне завдання ви
конати до першого грудня.

Підбиття підсумків соц- 
змагаиня проводимо що
дня. Комсомольці: налад
чик Валерій Байбороша, 
токар Василь Катана, фре
зерувальниця Людмила 
Стспанюк показують най
кращі результати. На них 
рівняються.

Нині в бригаді трудова, 
творча атмосфера. Цьому 
багато в чому сприяла хо
роша організація комсо
мольською групою дозвіл
ля. Щотижня відвідаємо 
кіно, філармонію, театр. 
Готуємось здавати норми 
ГПО. Провели одноденний 
турпохід, їздили по місцях 
революційної, бойової 1 
трудової слави радян
ських людей. Майже всі 
члени колективу — учас
ники художньої самодіяль
ності. Хочу всім цим під
креслити спільність погля
дів членів бригади, що 
теж сприяє єднанню ко
лективу і організує його 
на виконання взятих со
ціалістичних зобов’язань,

Р. ЩЕРБА, 
групкомсорг комсо
мольсько-молодіжної 
бригади цеху № 2 за
воду тракторних гід
роагрегатів.

ЦЯ ДРУЖНЯ суперечна про 
правильне використання 

аміачної води, інших мінераль
них добрив розпочалася ще в 
автобусі. Бригадири, групком- 
соргн комсомольсько-молодіж
них тракторних бригад більше 
прислухалися до порад досвід
чених бригадирів Василя Луза- 
ніеського, Анатолія Харкавого, 
.Миколи Давидова. Потім була 
розмова про технологію виро
щування кукурудзи, озимої пше
ниці, сорго. Про останню куль
туру ще знали небагато. Коли 
під’їздили до «Зорі комунізму», 
Василь Лузаніпськнй поклав кі
нець суперечці:

— Запитаємо у Василя Івано
вича Моторного.

Наставництво, допомога до
свідченого майстра... Нині не
має потреби доводити наскіль
ки корисно впливають гони па 
процес формування молодої хлі
боробської зміни. Природно, 
молодь не задовольняється до
сягнутим, прагне до нового і 
завжди працює під девізом 
«Сьогодні рубіж новатора, зав
тра — комсомольська норма». 
Якнайкращою Ілюстрацією цьо
го е рух комсомольсько-моло
діжних колективів тракюрних 
бригад у боротьбі за високі вро
жаї зернових культур.

Минулого року бпіиала Героя 
Соціалістичної Прачі В. 1. Ліо- 
тарного виростила стоцентнерні 
врохіаї зерна кукурудзи. Зараз 
такий рубіж намітили собі де
сятки комсомольсько-молодіж
них колективів господарств КІ- 
ровоградщини. Багато вже 
зроблено на місцях. Та краще, 
як кажуть, один раз побачити, 
ніж сто разів почути. Ось чому 
з великою радістю, з передчут
тям цікавої і потрібної розмови 
приїхали в гості до прославле
ного механізатора бригадири І 
групкомсорги комсомольсько- 
молодіжних тракторних бригад. 
1 юнаки та дівчата не помили
лись. Вони отримали відповіді 
на псі питання, якими цікави
лись.

Нараду-ссмінар, куди були за
прошені бригадири тракюрипх 
бригад та механізатори Ново- 
архангельщини, відкрив секре-

тар обкому комсомолу М. Гро
мовий. Він надав слово Герою 
Соціалістичної Праці, голові 
колгоспу «Зоря комунізму» 
Л. И. Шліферу, який розповів 
про впровадження наукової ор
ганізації праці І її ефектив
ність при вирощуванні озимої 
пшениці, кукурудзи, про ті тру
дові стежки, які пронладають 
надлацькі хлібороби, борючись

ВІДБУЛАСЯ ОБЛАСНА 

НАРАДА-СЕМІНАР БРИ

ГАДИРІВ І ГРУПКОМ- 

СОРГІВ КОМСОМОЛЬ

СЬКО . МОЛОДІЖНИХ 

ТРАКТОРНИХ БРИГАД.

за підвищення культури земле
робства.

— Якщо хлібороб зробив брак 
у роботі сьогодні, то вже нічого 
не зміниш. Жди наступного ро
ку. Ось чому вам, молодим 
бригадирам і групномсоргвм 
треба глибоко вивчити сортову 
агротехніку, язнати якомога 
більше факторів, що сприяти
муть підвищенню врожаїв, — 
наголосив у своєму виступі 
Л. Я, Шліфер. — Наше госпо
дарство взяло зобов’язання в 
середньому за роки дев’ятої 
п’ятирічки зібрати з кожного 
гектара по п’ятдесят центнерів 
зернових. Механізатори успішно 
виконують завдання. Але це не 
межа. Тепер, закріпивши 'на
дбання, ми мріємо рушити на 
новий рубіж.

На трибуну піднявся Герой 
Соціалістичної Праці В. І. Мо
торний. Широкоплечий, з ясвою 
посмішкою на обличчі. Дехто з 
присутніх знайомий з ним осо
бисто, більшість — бачать впер
ше. Зосереджено слухають всі 
майстра-хлгвйроба. Його сло
ва — про друзів по роботі, про 
досвід впрошування високих 
врожаїв.

— Хочу, щоб ми правильно 
зрозуміли; в нас немає основної 
культури. До кожної ставимось

однаково. 1 ще — довіряйте в 
роботі молоді. Але ие лише до» 
віряйте, а допомагайте, переві® 
ряйте.

Найбільше уваги вросяав.че® 
вий механізатор приділив техно
логії вирощування НЮ-иснтнср» 
них урожаїв кукурудзи.

1 вже після того, як вистувили 
головний агроном колгоспу «Зо
ря комунізму». Герой Соціаліст 
тнчної Праці Л. А. Пнсаков, го
ловний агроном облуправління 
сільського господарства В. О. 
Зснігі, заступник начальника об
ласного управління сільського 
господарства І. М. Гречихэ5 
В. І. Моторики продовжував 
відповідати на запитання моло
дих механізаторів.

— Там, де візьмуться за спра
ву по-діловому, здвпгн будуть 
обов’язково. Нехай з ваших по
лів не сходить борона, — таке 
напуття дав він молодим хлібо
робам.

По закінченні роботи ггаради.і« 
семінару секретар обкому най» 
сомолу М. Громовий вручив 
бригадирам комсомольсько-мо
лодіжних тракторних бригад, 
які добилися високіїх. успіхів у 
вирощуванні врожаїв зернових 
у ювілейному році, грамоти 
ОК ЛКСМУ.

Ю. ЛІВАШНИХОВ.
Па фото: ліворуч — учасники семінару у Надлацьиому Бу

днику культурі:; вгорі — Герой Соціалістичної Праці В. І. 
Моторний відповідає на питання молодих механізаторів.
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У ПОСТАНОВІ VIII пленуму
ЦК ВЛКСМ записано: «З 

метою дальшого розвитку тру
дової і громадсько-політичної 
активності молоді продовжити 
Ленінський залік «Рішення 
XXIV з'їзду КПРС — в життя!».

Ось уже протягом кількох 
років Ленінський залік посідає 
чільне місце в арсеналі дійо
вих засобів виховання молоді 
в дусі комуністичної переко
наності, відданості Радянсь
кій Батьківщині, інтернаціона
лізму, прилучення до духов
них цінностей радянського 
суспільства. Він міцно увійшов 
у повсякденне життя, збага
тив практику комсомольської 
роботи.

Підсумки Ленінського заліку 
«Рішення XXIV з’їзду КПРС 
—- в життя» підбиваються за 
результатами Всесоюзного 
фестивалю радянської молоді, 
вирішального року п’ятирічки 
І до 50-річчя з дня присвоєн
ня комсомолу імені В. І. Ле
ніна. В травні-червні 1974 ро
ку буде проведено громадсь
ко-політичну атестацію ком
сомольців. Юнаки і дівчата, 
які відзначились у ході Ленін
ського заліку, нагороджувати
муться значком ЦК ВЛКСМ 
«Ленинский зачет».

Залік передбачає посилення 
роботи комсомольських орга
нізацій по формуванню у мо
лоді комуністичного світогля
ду, допомогу їй у вивченні 
марксистсько-ленінської спад
щини, рішень XXIV з’їзду 
КПРС, грудневого (1972 р.)
Пленуму ЦК КПРС, доповіді 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнє
ва «Про п’ятдесятиріччя Сою
зу Радянських Соціалістичних 
Республік». Його другою скла
довою — с ріст трудової ак
тивності молоді, виховання 
комуністичного ставлення до 
праці, підвищення загально

освітнього рівня, прагнення 
до всебічного розвитку.

Нарешті, Ленінський залік 
сприяє організаційно-політич
ному зміцненню первинних 
комсомольських організацій, 
груп, росту громадсько полі- 
тиної активності комсомоль
ців і молоді.

У червні 1973 року кожна 
первинна комсомольська орга
нізація повинна проаналізува
ти участь членів ВЛКСМ у ви
конанні народно-господарсь

0^1 ВВІН дшиш
МАРШРУТИ ЛЕНІНСЬКОГО ЗАЛІКУ

ких планів і соціалістичних 
зобов’язань за перше півріччя 
вирішального року п’ятирічки, 
постанови Всесоюзних комсо
мольських зборів «Ударною 
працею і відмінним навчан
ням ознаменуємо вирішальний 
рік п’ятирічки», розглянути ре
зультати загальноосвітнього і 
політичного навчання юнаків і 
дівчат, а також їх участі у Все
союзному фестивалі радянсь
кої молоді. Необхідно звер
нути окремо увагу на вико
нання комплексних планів.

Комсомольські організації області 
нагромадили певний досвід роооти 
у цьому питанні. Особистий комп
лексний план «Вчитися комуніз
му» — це програма кожної моло
дої людини. Він складається на 
весь період Ленінського заліку. В 
особистому комплексному плані 
учасник заліку накреслює перспек
тиву свого професійного, культурно- 
технічного, загальноосвітнього рів
ня, визначає свій особистий вклад у 
п’ятирічку.

Значну допомогу комсомольцям у 
складанні особистих планів, контро
лі за їх виконанням повинні нада
ти громадсько-політичні або атеста- 

ціііні комісії, до складу яких уві
йшли партійні, радянські, профспіл
кові, комсомольські працівники, ке
рівники підприємств, установ, кол
госпів і радгоспів, ветерани партії 
і комсомолу, війни і праці.

Важливо, щоб особисті пла
ни були конкретними, стали 
результатом колективного, то
вариського обговорення. На 
їх основі комсомольська ор
ганізація складає програму 
участі комсомольської органі
зації в Ленінському заліку, 
може планувати свою роботу 
в цілому, предметно направ
ляти навчання, працю і гро

мадсько-політичну діяльність 
юнаків і дівчат.

Цінність таких планів у мож
ливості здійснити індивіду
альний підхід. В цьому — і 
їх реальність. Неоціненна до
помога в розробці особистих 
комплексних планів належить 
старшим товаришам юнаків і 
дівчат . — майстрам, бригади
рам, наставникам-ветеранам, 
викладачам і вчителям.

Вагомою складовою части
ною особистих комплексних 
планів працюючої молоді є 
соціалістичні зобов’язання, 
спрямовані на успішне вико
нання народногосподарських 
планів третього, вирішального 
року п’ятирічки. Зараз комсо
мольці І молодь 
пружено добиваються 
нання зобов’язань, 
комсомольських 
— мобілізувати 
безумовне виконання 
грами п’ятирічки і її третьо
го, вирішального року, на бо

області на- 
0ИКО- 

Завдання 
організацій 
молодь на 

про-

ротьбу за право бути нагород
женим загальносоюзним зна
ком «Переможець соціалістич
ного змагання 1973 року», 
значком ЦК ВЛКСМ «Ударник 
1973 — вирішального року
п’ятирічки».

У ході Всесоюзного фести
валю радянської молоді і . Ле
нінською заліку потрібно 
ширше використовувати □ тру
довому вихованні такі форми, 
як посвячення в робітники і 
колгоспники, зустрічі з вете
ранами праці, новаторами ви

робництва, дні рекордів, вис
тавки науково-технічної твор
чості.

Особливу увагу слід приді
лити новачкам, які вперше 
прийшли на виробництво. До
помогти їм оволодіти профе
сією, залучити до школи пере
дового досвіду, познайомити 
з трудовими традиціями ко
лективу, закріпити старших 
наставників — обов’язок ко
мітетів комсомолу.

Відповідальні завдання сто
ять і перед комсомольськи
ми організаціями вузів, техні
кумів, шкіл, профтехучилищ, 
які в ході Ленінського заліку 
повинні зосередити всю увагу 
на прищеплення молоді постій
ного прагнення до знань, від
повідального ставлення до 
навчання.

В особисті.х комплексних планах 
повинна знайти відображення гро
мадсько корисна праця комсомоль
ців і молоді: виступи в складі лек
торських груп і агіткультбригад, 
шефство над ветеранами і інваліда
ми війни і праці, допомога піонер- 

ськпм загонам 1 дружинам, участь 
у художній самодіяльності, здача 
норм ГПО. Програма підвищення 
громадсько-політичної активності 
учасників Ленінською заліку перед- 
бачав виконання конкретних дору. 
чень партійних, радянських, проф
спілкових і комсомольських органі
зацій, участь в роботі добровільних 
товариств, штабах і постах «Ком
сомольського прожектора», в про
веденні кампанії «Юність викривав 
імперіалізм».

В ході виконання особистих 
планів комсомольці і молодь 
виносять пропозиції щодо по
ліпшення діяльності комсо
мольських організацій. Важли
во глибоко вивчати ці пропо
зиції, допомагати молоді їх 
здійснити. Це допоможе мо
лодим трудівникам відчути 
себе справжніми господарями 
виробництва, стати активними 
бійцями комсомольського ко
лективу.

З хвилюванням зустріне мо
лодь черговий етап Ленінсь
кого заліку — завершення 
третього, вирішального року 
п’ятирічки — року ударної 
праці. Первинні комсомольсь
кі ораганізації повинні уваж
но і зацікавлено розглянути 
підсумки змагання, назвати 
імена молодих ударників ви
рішального року. В ці дні кожен 
юнак і дівчина будуть звітува
ти перед партією і народом 
про свою роботу, виконання 
ленінських заповітів.

Беручи участь у Ленінсько
му заліку «Рішення XXIV з’їз
ду КПРС — в 
член ВЛКСМ, 
дівчина нашої 
області мають 
зусиль, щоб з 
дати високе довір’я партії, ус
пішно завершити 
п’ятирічки, гідно 
річчя присвоєння 
імені Леніна.

В.
зав. відділом 
ди і культурно-масової 
роботи обкому «ЛКСМУ.

життя!», кожен 
кожен юнак і 

орденоносної 
докласти всіх 

честю виправ-

третій рік 
зустріти 50- 

комсомолу

МІШУРА, 
пропаган-

ДО ЩЕДРОГО
ВРОЖАЮ

Твердий грунт під нога
ми — легше відштовхува
тись в ходьбі. На твердо
му грунті стоїть господар
ство колгоспу «За кому
нізм». Торік трудівники 
села виростили найбіьший 
урожай зернових по райо
ну. За успіхи колгоспу 
вручено перехідний Чер
воний прапор РК КП Ук
раїни та райвиконкому.

По - господарському 
дбають хлібороби і про 
урожай нинішнього, вирі
шального року п’ятиріч
ки — вже підготовлена по
сівна техніка, вивозять па 
поля органічні добрива. 
Комсомольці та молодь 
Провела кілька недільників 
По виготовленню снігоза- 
.тримних щитів. До того, 
^цо всі лани під ранні зер- 
новї, кукурудзу та цукро- 
рі буряки мають хороший 
$апас вологи на довгий 
Нас, причетні комсомоль
ці, члени комсомольсько- 
Молодіжної ланки по ви
рощенню 100-центнерного 
ррожаю Кукурудзи на зер- 80 з гектара трактористи 

алентин Пастушенко, 
'Леонід Пастушенко, Вік
тор Красовський, водій 
Володимир Лівандовський, 
секретар комсомольської 
організації Валентина 
Буртак, словом — кожен 
Молодий житель села.

Л. АНТОНЮК.
Вільшанський район.

СКАРБИ БІЛЯ
Полярного кола

Перший мільярд кубо
метрів природного газу з 
Початку року одержано на 
родовищі Медвежоми, роз
ташованому біля Поляр
ного кола.'

Цю підземну комору голу
бого палива — одну а найбіль
ших у країні — почали роз
робляти лише у минулому ро
ді, На Медвсхсому діють де
в’ять надпотужних свердло
вий, Найближчими днями ста- 
«уп до ладу ще три. Вони 
Дадуть змогу збільшити видо- 
рутоц газу на п’ять мільйонів

Трудівники колгоспу «Маяк» Новоукраїнського району пов
ністю підготували техніку до весняних польових робіт Немала 
заслуга в цьому 1 молодого токаря ГАЛИНИ ДОБРНЦЬКОІ, 
яка но лише має високий процент виробітку, а й виготовляв де
талі »исоої якості.

На фото: ГАЛИНА ДОБРИЦЬКА.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

кубометрів на добу. Весь 
ямальськнй газ надійде на 
промислові підприємства Ура
лу.

ВЕСНЯНОМУ ЛАНУ — 
ВМІЛІ КАДРИ

Новий загін механізато
рів підготували профтех
училища нашої республіки 
до початку весняних по
льових робіт. Свою пер
шу борозну прокладуть 40 
тисяч молодих тракторис
тів, 20 тисяч юнаків і дів
чат уперше поведуть вес
няними маршрутами авто
мобілі.

<СУПУТНИК>
КАМАЗУ

Почалося будівництво 
основних корпусів Красно
ярського заводу автомо
більних і тракторних при
чепів. Підприємство буде 
тісно зв’язане з КамАЗом, 
Вантажні машини з бере
гів Ками комплектувати
муться причепами і напів
причепами, виготовленими 
на берегах Єнісею.

(ТАРС-—РАТАУ),

БО ЦЕ МОЯ ДОРОГА...
В Кіровоградське ТУ М 4 я прийшла не від

разу. В шкільні роки не знала, ким буду: ху- 
дожннком-модельєром чи тренером. Але була 
впевнена, що одна з цих професій стане моєю 
на все життя.

В школі багато займалася спортом, і це, ма
буть, вплинуло на вибір професії: вступила на 
факультет фізвиховання Кіровоградського пед
інституту.

Приїхала додому, почала працювати. А од
ного разу, зовсім випадково, до моїх рук по
трапила газета, в Якій була вміщена об’ява, 
що в Кіровограді є училище, і в ньому готу-

ють закрійників та шевців верхнього одягу, 
Я не знала: радіти мені чи засмучуватися. Де 
вже там вчитися, коли вдома син, якому не
давно виповнився лише один рік.

Підтримала мама.
Спочатку в училищі не все йшло так. як тре

ба. Доводилося починати все спочатку, хоча 
багато з нас і шили до цього. Коли рвалася 
нитка, здавалось, що ми ніколи не навчимося 
шити пальто, костюми. Та майстер нашої 12-ї 
групи Елла Михайлівна Ліартинепко навчила 
робити нас те, в що ми самі іноді не вірили.

Тепер ми вже не злякані новачки, які ВІД 
першої невдачі ладні тікати край світу.

Г. КОВАЛЬ,
учениця Кіровоградського ПТУ № 4. •

ПРО ТЕ, що комсомольсько-молодіж- 
** ний колектив доярок колгоспу «Біль

шовик» один з найкращих в Устинівсь- 
кому районі, сказав перший секретар 
райкому комсомолу Сергій Григорчук. 
Але тут же додав:

— Зараз у них з кормами сутужно, 
надої молока різко знизились. Та дів
чата докладають всіх зусиль, щоб пе
ребороти ці труднощі.

На фермі якраз була роздача кормів, 
коли ми з секретарем комітету комсо
молу колгоспу Володимиром Бадичен- 
ком прийшли туди. На перший погляд, 
вона справляла непогане враження: в 
корівнику затишно, чисто, словом, так, 
як повинно бути в хорошому госпо
дарстві.

Першим співрозмовником був завідуючий 
молочнотоварною фермою Іван Якович Рудь. 
Скрушно похитуючи головою, він вказав на 
купу силосу, що лежала серед приміщення:

— Оце розподіляємо силос коровам. Нама
гаємось, щоб жоден кілограм не пропав да
ремно, бо його й так мало. Та хіба тільки си
лосу? Не вистачає сіна, а жому немає ось уже 
кілька місяців. Хоч би вже швидше сніг схо
див та трава підростала. Тоді можна виганяти 
худобу на пасовища. А зараз — біда...

Заходимо в червоний куток ферми, 
знайомимося з доярками. Прошу, щоб 
розповіли про свій колектив.

його було створено в 1970 році. То
го року групкомсорга Раїсу Захарову 
було нагороджено орденом Леніна.

Зараз у колективі працює сім доя
рок, більшість з них обслуговух 16 ко
рів. Як ідуть справи?

—■ А як же їм іти, коли зараз таке ста
новище з кормами? — бідкається Раї- 
са Захарова. •— Раніше надоювали по 8 
—-10 кілограмів молока на корову, а 
тепер до 6 не дотягуємо.

— Де вже тут про премію думати, 
—• додає Валентина Бузько.

Для прикладу вони наводять результати ро
боти за минулий рік. Коли продивляєшся ко- 
лонки цифр у книзі соціалістичних зобов’я- 
зань, помічаєш, що з кожним місяцем надої 
молока різко зменшуються.

За січень і лютий навіть тритнеячннця Р. За
харова надоїла лише 296 кілограмів молока віл 
і рови, а н середньодобовий надій становить

НАДІЯ ОДНА...
НА ВЕСНУ

ПЕРЕВІРЯЕМО ВИКОНАННЯ 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
5,2 кілограма. Найвищий показник у Валенти
ни Бузько — 326 кілограмів.

Я. Рудь ознайомлює з раціоном 
годівлі худоби. На 1 літр молока г.рц- 
падає всього 200 грамів дерті, замість 
1,5 кілограма силосу, майже в два рази 
менше, ніж це потрібно. А деяких ком
понентів, як, наприклад, жому і маля
су взагалі немає

Які ж причини цього? І чується від
повідь: несприятливі погодні умови 
минулого року. Крім того, під корміГ^ 
було відведено незначну посівну плоіну^ 
Площа пасовищ теж невелика. Але ні
коли на несприятливі умови не спишеш 
недалекоглядність господарників.

Про інші причини незадовільної ро
боти на фермі я дізнався з стінної га
зети «За високий урожай», яка наво
дить г.риклади недобросовісного став
лення до праці, розбазарювання кормів 
(а доводиться рахувати кожен кіло
грамі).

Невдачі, почалися не минулого року« 
а ще раніше. Це пояснюють тим, що 
часто змінюється керівництво. Думаєть
ся, що теперішній голова колгоспу 
М. 3. Чупрун та правління докладуть 
усіх зусиль, щоб виправити становище.

Це стосується і комітету комсомолу» 
який погано проводить профорієнтації^ 
ну роботу.

А. РОМАНЮК, 
спецкор. «Молодого комунара».
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УТВЕРДЖЕННЯ ЖИТТЯ
® нотатки з художньої виставки

З часу відкриття вистав
ки пройшов місяць. Тож 
багато кіровоградців і гос
тей нашого міста встигли 
П відвідати, скласти про 
твори, експоновані тут, 
свою думку. А то й зали
шити про неї свій запис, 
Ось що пише учасник Ве
ликої Вітчизняної війни;

«Спасибі художнику, що 
побачив правду життя»...

Кому, як не ветерану 
війни, ближча і зрозумілі- 
ша тема, обрана В. Воло- 
ховим. І-іа колишній бойо
вій висоті зійшлись через 
багато років її захисники. 
Тут— Герой Радянського 
Союзу, інвалід. Свого часу 
вони відстояли цей шма
ток рідної землі. І тепер 
висота вкрита буйною зе
ленню. А поруч — нове 
місто, широка мирна ма
гістраль.

Виставка, що експонує
ться в художньому салоні, 
присвячена 55-й річниці 
Радянської Армії. Цим і 
Визначена тематика пере
важно7 більшості робіт. 
Наявна спільність шукань 
художників, чиї твори екс
понуються тут. Разом з 
тим, відрадно відзначити, 
що об’єднані однією інто- 

I нацією, твори не схожі 
між собою за вирішенням. 
Щоб переконатись у цьо
му, досить порівняти кіль
ка робіт — вже згадану 
картину В. Волоховз, 

1 «Спрагу» О. Логвинюка, 
і «У розвідці» Б. Домаши- 
I на, «Розмову» М. Надєжді- 
і ла тощо.

Випускник інституту іме- 
I ні Рєпіна Олександр Лог- 
I винюк вдало дебютував у 
І нашому місті. Майстерно 
І скомпонована, виразно на

писана «Спрага» сповнена 
глибокого змісту, емоцій
но насичена. Джерело, до 
якого припав воїн у пе
рерві між боями, мов би 
символізує рідну землю, 
що віддає сили своєму за
хисникові.

Залишається вірний ро
мантичному вирішенню те
ми війни Броніслав Дома- 
шин. Його робота «У роз
відці» майже монохромна. 
Лише окремі цятки, як-от 
стрічка на шапці юного 
партизана, вносять в по
лотно нотки неспокою і 
тривоги. Образ хлопчи
ни — привабливий, поко
ряє своєю щирістю.

6 іншому плані, спокій
но-розповідному, виріше
на картина Михайла На- 
дєждіна. Двоє, один — не
давній воїн, сіли на хвили
ну перепочити, запалили 
цигарки. Поруч, у стовбурі 
дерева, застромлена соки
ра. Робота перервана 
всього на кілька хвилин. 
Вдалині неясно вимальо
вуються зруйновані вій
ною будівлі. А над усим 
цим — квітують яблуні. 
Життя відроджується...

На виставці багато ціка
вих робіт. З своїми новими 
творами знайомлять Б. Він- 
тенко, В. Федоров, Л. Бон
дар, О. Отриченко, Л. Ор
лик. Еспозиція охоплює 
період від Вітчизняної вій
ни і до нашого часу. В де
яких картинах є ноти 
трагізму, непідробленого 
людського суму. Та попри 
все твори кіровоградських 
художників сповнені опти
мізму, стверджують не- 
зборність життя. І в цьому 
їх особлива заслуга.

Б. КУМАНСЬКИЙ.

ДОБРИМИ СПРАВАМИ 
СЛАВИТЬСЯ КЛУБ ІНТЕР
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДРУЖБИ 
ВІЛЬШАНСЬКОЇ СЕРЕД. 
НЬОЇ ШКОЛИ, НЕЩОДАВ- 
НО ІОНІ КІДОВЦІ ПРОВЕ- 
ЛИ ЦІКАВУ ЗУСТРІЧ З 
КОЛИШНІМ В'ЯЗНЕМ БУ
ХЕНВАЛЬДУ В. Ф, КРИ- 
ЖОІ-ПВСЬКИМ,

НА ФОТО; РАДА КІД 
«ГЛОБУС» ЗНАЙОМИТЬ' 
в. ф. КРИЖОПІВСЬКОГО 
З ЕКСПОНАТАМИ ТА СУ
ВЕНІРАМИ КЛУБУ,

Фото І. ЦУРКАНА.

В КОНСПЕКТ
МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ до

Третьокурсники Кіровоградського пед
інституту ім, О. С. Пушкіна нещодавно 
повернулися з педаюгічпої практики. 
Теоретичні знання, які здобули під час 
навчання, вони передавали учням. Та 
головні труднощі виникали, як пра
вило, під час виховного процесу, тре
ба знайти єдино правильний наго
лос роботи з учнями свого класу, розуміти їх — тоді вони віддячать тобі. Тут 
багато залежить від знання студентом о:нов педагогіки, психології та мето
дики, знайомство з спадщиною вітчизняних і радянських педагогів.

Неоціненну допомогу в цьому надали третьокурсникам заняття в гуртку з 
методики літератури, який організований кафедрою російської літератури. Ке
рівник його в. о. професора Ф. Л. Гольдіи. Різноманітні теми знаходять роз
криття в роботі гуртка. І серед них —спадщина видатного педагога, нашою 
земляка В. СиАх імлннського. Гургківці відвідали школу в Павлнші, вивчали 
її роботу та спадщину Василя Олександровича. На основі своїх вражень май
бутні педагоги написали реферати, доповіді, а багато пишуть курсові та ди
пломні. В них — роздуми про творчу спадщину Сухомлинського. про покли
кання вчителя, основні напрямки 
пропонуємо деякі з рефератів.

ТІРББА

навчально-виховного процесу. Увазі читача

ЙТИ □ □ІЗ .

Внутрішній зміст 
людини

Дуже важливе місце в системі 
виховання нового покоління Су- 
хомлннськпй приділяв ідейно-есте
тичному вихованню.

Естетичне виховання організовує весь 
психологічний склад людини, поши
рює його світогляд, відкривав шлях до 
пізнання науки, впливає на норми по
ведінки, на характер дитячих поривань 
і ідеалів. Одне із невідкладних завдань 
школи полягав в тому, щоб всебічно 
розвивати у дітей почуття прекрасного, 
будити їх художньо-творчу активність, 
допомогти їм оволодіти основами мис
тецтва. Могутнім засобом естетичного 
виховання є природа. її краса дуже 
впливає на розвиток естетичних почут
тів. Естетично вихована людина глибо
ко любить Батьківщину, цінує працю 
як мистецтво, любить життя.

«Хіба ми навчаємо дітей пога
ному?» — говорять часто батьки. 
Не знайдеш батька чи матері, які 
б заохочували дитину до зла. Але 
чимало батьків не усвідомлюють 
важливості цілеспрямованого вихо
вання, йдуть за «природою» 
дитини, мовляв — таке воно вда
лося»... Школа і сім’я мають 
об’єднатись у вихованні людини. 
Кожен народжується для того, 
щоб залишити після себе слід ко
рисний і добрий. А добру, краси, 
великому — потрібно вчити.

К. ГАМОВА.

Любити Батьківщину
«Слово, що розкриває благород

ні ідеї, назавжди відкладає в ди
тячому серці крупники людяності, 
із яких складається совість» — ці 
слова налажсть великому педагогу 
В. О. Сухомлинському. Саме ним 
була складена для читання «Хрес
томатія з етики».

Вражав різноманітність тих тем і 
проблем, які поставив і розкрив у ній 
Василь Олександрович. Оповідання 
примушують швидше і сильніше битись 
серце, активно мислити, їх перечитуєш 
знову І знову.

Ось перед нами одне з них. В ньому 
закладений глибокий філософський 
зміст. «Людина, яка буде вічно ходи
ти по землі і вічно дивитись в землю». 
Оповідання про зрадника Батьківщини: 
рідна мати прокляла його і вічно хо
дить він по землі і вічно дивиться в 
землю, бо не мав права глянути в очі 
тим, кого зрадив.

Тема про суть життя, про місце 
людини на землі ■— одна з веду
чих тем «Христоматії» Сухомлин-

ського. Оповідання «Який слід по
винна залишити людина на землі», 
«Людина принесла життя» роз
кривають очі на світ, в якому ми 
живемо.

Ненавистю до найбільшого зла люд
ського — війни пройняті новели «Ка
м’яна зірка на батьковій могилі»; 
«Дівчина, яка не аплодувала».

«Христоматія з етики» — це істин
но золоті розсипи, які здатні в кожній 
дитячій душі зародити хвилювання, ви
ховати великі людські почуття.

Н. ЩЕРБИНА. В. СОТНІЧЕНКО.

Сила мови
Читаєш твори Василя Олександ

ровича і обов’язково авертаєш 
увагу на емоційність його мови. Це 
не випадково. Пропагуючи вплив 
па особистість дитини засобами ба
гатства нашої мови. він і сам 
умів володіти серцями слухачів.

«Духовний розвиток школярів нероз
ривно зв’язаний з розвитком його мо
ви. Завдяки мові для людини стають 
доступними найрізноманітніші джере
ла, які поповнюють собою емоційну, 
інтелектуальну, польову сферу діяль
ності. В мові відображається і прояв
ляється і ідейна направленість духов
ного життя людини» — пише педагог у 
книзі «Духовний світ школяра».

У Програмі КПРС. в рішеннях 
XXIV з’їзду нашої партії чітко 
сформульовані завдання у вихо
ванні громадян нового, комуніс
тичного суспільства. Народження 
громадянина, виховання його — 
хвилювало В. О. Сухомлннського 
понад усе. В його книзі «Народ
ження громадянина» є розділ 
«Слово і емоційна культура люди
ни», який починається роздумами 
автора про те. що слово учителя 
є могутнім засобом виховання. 
«Дуже багато шкоди, — пише 
Василь Олександрович. — при
несла і приносить «теорія», про 
те, що виховання словом — це 
однобічне виховання. Є вчителі 
переконані в тому, що головними 
засобами виховання є режим, пра
ця, контроль. Сухомлинський при
діляє праці велику роль у вихо
ванні. Однак — це сила, яка буде 
сплячим багатирем, якщо до самих 
чуттєвих струн людської душі не 
доторкнутись найтоншим інстру
ментом — словом.

Одним із засобів вдосконалення моя» 
лої культури учнів В. О. Сухомлнн-

ськнй вважає твори. Ми з захопленням 
читаємо їх, написані під керівництвом | 
Василя Олександровича. Ось один З І 
них:

«ПІСНЯ ЖАЙВОРОНКА». У блакит
ному небі майоріла сіра грудочка. Це 
жайворонок, Я слухаю його чудову піс
ню і не можу наслухатись. Неначе грав 
він на тоненьких срібних струнах. На
тягує струни золотої пшениці до со
нечка. Колосочки прислухаються до 
його пісні».

Прочитавши його, переконуєш
ся, — це результат великої робо
ти розуму й серця маленької дів
чинки, викликаної мудрим емоцій
ним словом вчителя.

Л. КАСЛТОВА.

Казки павлиської
ШКОЛИ

Глибоко вірне зауваження В. І. 
Леніна: «В усякій казці є елемен
ти дійсності». Без казки живої, 
яскравої, що оволоділа свідоміс
тю і почуттям дитини — неможли
во уявити дитячого мислення і ди
тячої мови

Казки у павлнській школі складають 
учні, починаючи з третіх класів. Тема
тика їх найрізноманітніша.

Звичайно, особливості казок залежать 
під піку дітей. І зовсім природний та
кий перехід від фантастичних картин, 
героями яких були Горобчик. Ластів
ка до малих казок, назви яких самі 
говорять за себе — «Безсмертний гал
стук», «Любов і жорстокість», «Найдо- [і 
рогоцінпіше». Саме в ці роки у дітей и 
з'являються почуття патріотизму і лю
бові, справедливості, добра і зла. Ось 
казка, яку написав учень 4-го класу 
Грипі а Памоніи: «Горобчиха любить 
своє гороб’ятко. А у яструба немає 
ніякої любові. Він тільки жорстокий. 
А жорстокість ніколи не перемагала 
любов».

Прості, щирі рядки, написані 
рукою дитини, але разом з тим, 
яке глибоке розуміння життя!

А ось як думає Микола Псрспе- 
ляк: «Все можна відібрати у 
людини, але якщо відібрати рідне 
слово — це значить знищити лю
дину».

Складання казок — одинЛз най
цікавіших для дітей видів поетич
ної творчості. Разом з тим — це 
важливий засіб розумового роз
витку. Ось чому Василь Олександ
рович Сухомлинський впевнено 
твердив: «Якщо ви хочете, щоб ді
ти творили, створювали художні 
образи — перенесіть із вогника 
своєї творчості хоча б одну іскор
ку в свідомість дитини. Якщо ме
ні доводилось досягти того, щоб 
дитина, в розвитку мислення якої 
зустрічались серйозні труднощі, 
придумала казку, зв’язала в сво
їй уяві декілька предметів оточу
ючого світу, значить можна сказа
ти впевнено, що дитина навчилася 
мислити».

В. ТОМАШЕВСЬКА. 
Л. ЧУБКО.

ЩЕ ОДНА КАРТИНА
З АУКЦІОНУ

Нещодавно на одному з лондонсь
ких аукціонів продане полотно відомо
го французького майстра XVII століт
тя Жоржа де Латура «Сварка злида
рів». Його придбав за 399 тисяч фун
тів стерлінгів американський мільйонер 
Поль Гетті.

Продаж картини Латура завдав ве
ликої шкоди національній художній 
власності Англії. Нині в світі відомі ли
ше 34 картини цього видатного майст
ра, творчість якого була практично за
бута після його смерті і знову «відкри
та» лише в XX столітті. На британських 
островах залишаться тепер лише два

твори Латура, але обидва вони мают 
меншу художню цінність. Один з низ 
картина «Гравці в кості», був виявле 
ний лише на початку цього року в ор 
йому з музеїв Міддлсоро. Його «Сві 
тий Жером» знаходиться в королівсі 
ній колекції.

Громадськість Англії вже давно вимі 
гає від властей видати закон, який не де 
зводив би вивозити за океан художі
цінності. Однак уряд 
ється глухим до цих

поки що залиш*
вимог.
В. ВАСИЛЕЦЬ,

«Лондон.
кореспондент ТАРС.
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НА ФОТО: СЬОГОДНІШ- 
і і 11-і СКЛАД КОМАНДИ 
«ЗІРКА». 31 БЕРЕЗНЯ У 
МАТЧІ З РОВЕНСЬКИМ 
-АВАНГАРДОМ'» МИ ПО
БАЧИМО НА КІРОВОГРАД
СЬКОМУ СТАДІОНІ НАЙ
КРАЩІ ЇХ З ДЕВ’ЯТНАД- 
ПЯТИ КАНДИДАТІВ. ТИХ, 
ХТО ПРИЙШОВ ДО СЕЗО
НУ У ДОБРІП СПОРТИ В- 
НІЙ ФОРМІ,

Фото В. КОВПАКА.

ТІ СТИРНАДЦЯТЕ місце, яке 
зайняла команда в своїй зоні 

торік —- найгірший показник за 
весь час її перебування в класі 
«А» (якщо не брати до уваги де
бютного, 1966 року).

Звичайно, це розчарувало спортив
ну громадськість, любителів футбола, 
які звикли бачити «Зірку* в числі 
провідних футбольних колективів рес
публіки. Янщо коротко говорити, 
основні причини такого спаду від то
го, що команда переживала «зміну 
поколінь», мали місио хиби в на
вчально-тренувальній роботі. Коман
да втратила швидкість, а недостатні 
навантаження в тренувальному проце
сі не тільки не усували цього недолі
ку, а, навпаки, поглиблювали його.

Зміна керівництва командою в се
редині сезону дещо поліпшила стано
вище, але, зрозуміло, ие розв’язала 
всіх проблем. Вже торік, в ході чем
піонату, провадилося оновлення 
команди, склад її поповнився моло
дими перспективними гравцями пере
важно за рахунок клубів колективів 
фізкультури. Були вжиті заходи до 
рішучого поліпшення роботи групи 
підготовки молодих футболістів: її 
знов очолив заслужений тренер УРСР 
В. М. Третяков, вперше створена гру
па старших, найбільш здібних вихо
ванців, заняття з якими проводяться 
за спеціальною програмою.

Великі надії покладалися на 
підготовчий навчально-трену
вальний період, під час якого 
тривала селекційна робота. Цей 
час відзначався більш інтенсив
ними навантаженнями, був роз
поділений на кілька етапів. 
Команда почала підготовку до 
нового сезону в Кіровограді, де 
основною базою був спортивний 
зал спортклубу «Зірка», а потім 
в два етапи проводила заняття в 
Криму.

Завдання полягало в тому, 
щоб прищепити гравцям високі 
загальнсфізичні якості, добре 
відпрацювати техніку обробки

З наближенням чемпіонату країни з футбола від любителів 
цієї цікавої і захоплюючої гри все частіше можна почути запи
тання: якою буде кіровоградська еЗірка» у нинішньому році, чи 
радуватиме вона своїх прихильників? Спроби відповісти на це 
обоє'язково повертають нас в недалеке минуле.

ЩАСЛИВОГО—
СХОДЖЕННЯ, «ЗІРКО!» |
м'яча, розвинути тактичне мис
лення. Цьому були підпорядко
вані легкоатлетичні кроси, впра
ви з силової підготовки, загаль
но-групові та індивідуальні за
няття з техніки і тактики та інші 
компоненти навчально - трену
вальної роботи, яка з часом 
ускладнювалася, все більше зба
гачувалася рисами ігрового ха
рактеру.

Перевіркою здібностей і можливос
тей команди стали контрольні това
риські матчі, а пізніше — ігри на вес
няний приз Федерації футбола УРСР 
«Кримський пролісок». Загалом «Зір
ка» провела на півдні дев'ять матчів. 
Шість з них ьіровоградці виграли: у 
команди м. Чернігова, сумського 
«Фрунзснця» — з мінімальним рахун
ком 1:0, а у Сєвєродонецького «Хімі
ка», миколаївського «Суднобудівни
ка», житомирського «Автомобіліста» ‘ 
(двічі) — після пробиття серії одн- 
надцятнметрових ударів. Верх над 
«Зіркою» взяли Макіївський «Шах

тар» (2:1), кадіївський «Шахтар» (1:0) 
і в повторному матчі — миколаївський 
«Суднобудівник», який краще реалі
зував пенальті.

Як повідомлялося, «Зірка» зай
няла в своїй групі друге місце і 
завоювала право у складі чоти
рьох найсильніших колективів 
продовжувати боротьбу за 
«Кримський пролісок». Але фі
нальні ігри не входили в план 
підготовки команди до сезону, і 
вона повернулася в Кіровоград.

Під час тренувань і особливо 
матчів випробувалися різні ва
ріанти розстановки гравців, на
гравалися зв язки у ланках, лі
ніях, визначався основний склад 
команди.

Перед стартом чемпіонату вігі та
кий: воротарі Олексій Іонов і Віктор 
Чечін, захисники — Андрій Товт, Ми
кола Латиш, Олег Бондаренко, Арка- 
дій Морговськнй, Анатолій Хропов, 
Костянтин Лубявгій, півзахисники —

Микола Родій, Олександр Войцсховнч, 
Віталій Стецько, Євген Шкаловий, 
Анатолій Шелест, нападаючі — Вік
тор Ступах, Олексій Кацман, Володи
мир Сак, Володимир Чаплигін, Мико
ла Соиоловськнй, Микола Бєглєцов.

31 березня у першій зоні дру
гої групи класу «А» розпочинає
ться XXXV чемпіонат країни з 
футбола. «Зірка» прийматиме на 
своєму полі ровенський «Аван
гард». З дев’ятнадцяти кандида
тів ми побачимо у грі тих, хто 
прийшов до сезону в найкращій 
спортивній формі, тих, кому бу
де довірено на старті захищати 
спортивні прапори Кіровоград- 
щини.

Наставники команди — заслу
жений тренер УРСР майстер 
спорту В. С. Жилін, майстри 
спорту Б. М. Петров і Ю. І. Го- 
рожанкін одностайної думки: осі 
хлопці з великою старанністю го
тувалися до сезону, в сьогодніш
ньої «Зірки» більш вдало поєд
нується досвід «ветеранівн з за
взятістю молодих. Звичайно, спо
чатку, можливо, не все в них ви
ходитиме. Але колектив в цілому 
і кожний гравець окремо праг
нутимуть до високотехнічної і 
тактично осмисленої гри, яка 
сподобається болільникам.

Отже, через чотири дні —- 
перше випробування ювілейного 
чемпіонату країни. Наступного 
матчу 4 квітня — поєдинок теж 
в Кіровограді — з командою 
м. Луцька, а 8 квітня — з фуібо- 
лістами Хмельницького «Ди
намо».

Щасливого сходження, «Зір
ко»!

В. САВЧЕНКО..Туризм-73

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД ’ 
СЕРЕДА, 28 БЕРЕЗНЯ. ІІЕРі 

ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9.45 — Телевізійний
багатосерійний художній фільм 
«Капітан Тснксш». 0, 7, 8 се
рії. (М). 11.00 — «Турнір до
питливих». (М). 11.45 — Теле
нарис «Людина і її справа», 
(М). 12.15 — «Вільне небо».
Вистава Харківського театру 
юного глядача. (К). 14.10 ю 
Конисрт-звіт майстрів мис
тецтв і художніх колективів 
Тернопільської області. (К). 
15.50 — Кольорове телебачен
ня. Мультфільм. (ЛІ), 16.20 -■•* 
Прем'єра телевізійного худож* 
нього фільму «Заповіт старо
го майстра». З серія. (М). 17.30
— Інформаційна програма
«Вісті». (К). 18.00 — Новини. 
(ЛІ). 18.10 — Кольорове теле
бачення. «Музиканти про му
зику». (М). 19.05 — -Порад« 
лікаря». (Кіровоград). 19.20 — 
«Промисловий шпіонаж у сві
ті бізнесу», (ЛІ). 19.50 — Ко
льорове телебачення. Прем’єра 
телевізійного художнього філф» 
му «Інженер Прончатов». З се
рія. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «НумО)
хлопці!». (М). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.15 -> 
«Музичний календар». (ЛІ).
12.45 — Кольорове телебачення,
♦ Візерунки», (ЛІ). 16.45
«П'ятирічка, проблеми, лвдр 
ди». (К). 17.15 — Телефільм
«Природи перший подих»« 
(К). 17.30 — «У світі винахо
дів», (М). 18.00 — Фільм-нон» 
церт «Струни тучні». (К).
18.30 — «Наша пошта». (К), 
19.00 — Д. Верді. «Дон Кар» 
лос». Вистава. (Львів). В пе
рерві — «На добраніч, дітніг, 
(К). Програма «Час». (М).
22.30 — Першість СРСР S ЕО“ 
лейбола серед жінок, «Іскрам 
(Ворошиловград) — «Буревіс
ник» (Київ). (Ворошиловград), 
23.05 — Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР, 29 БЕРЕЗНЯ» 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 ~ 
Новини. (М). 9.45 — Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм «■ Капітан Тенксиі», 0 .і 
10 серії. (М). 10.45 — «Спор- 
тнвиа юність». (М). 11.15 
Інтербачення. «Рік третій, ви
рішальний». (М). 11.45 — Кон
церт майстрів мистецтв. (М), 
12,55 — Для дітей. Спектакль 
Московського театру ляльок, 
(М). 15.50 — Кольорове телеь 
бачення. Мультфільм -Лист», 
(М). 16.00 — Прем’єра телеві
зійного художнього фільму
♦ Заповіт старого майсграг1. 
4 серія. (М), 17.15 — «Літера
тура і сучасність». (К). 18.Ф)
— Новини. (М). 18.10 — Ленін
ський університет мільйонів, 
(ЛІ). 19.00 — Концерт учасни
ків художньої самодіяльності, 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Продовження
концерту. (ЛІ). 22.50 — Нови
ни. (ЛІ.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.45 — 
Теленарис «Робітнича динас
тія». (Ворошиловград). 10.15
— «Населенню про цивільну
оборону». (К). 16.45 — Кой-
нерт. (Миколаїв). 17.30 — Для 
дітей, «Запрошуємо в гості», 
(М). 18.00 — Фільм-копцерг.
(К). 18.30 — Телефільм «Доб
рий слід». (К). 19.00 — Інфор
маційна програма « Вісті». 
(і<). 19.30 — О. Островсьний.
«Не було ні гроша, та раптом 
алтин*. Вистава. (Донецьк). 
22. J5 — Концерт, (Харків),
22.45 — Вечірні навини. (К).

«-■
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Зй редектора Б. «УМАНСЬКИЙ.

При обласному комітеті комсомолу по
чало ДІЯТИ Бюро молодіжного туризму 
«Супутник». Створене за рішенням ЦК 
ВЛКСМ з метою масового розвитку мо
лодіжного туризму, бюро організує по
їздки і екскурсії для школярів, студен
тів, молодих робітників і колгоспників в 
будь-який куточок нашої країни і за 
кордон,

Мандрівки і екскурсії — це не тільки 
нові зустрічі і враження. Це один із за
собів виховання молодого покоління в 
дусі радянського патріотизму і соціаліс
тичного інтернаціоналізму, дружби на
родів СРСР, вірності славним традиціям 
партії і радянського народу, Ленінського 
комсомолу.

Зараз «Супутник» разом з комітетами 
комсомолу організовує екскурсії по мар
шрутах туристської експедиції «Моя 
Батьківщина — СРСР». Мета експеди
ції — послідовне і організоване вивчення 
молоддю, дітьми і підлітками життя і 
діяльності Володимира Ілліча Леніна, 
соціально-економічних перетворень, здійс
нених в Радянській Батьківщині під ке
рівництвом Комуністичної партії.

Тематичні маршрути по історнко-екс- 
иурсійних об’єктах нашої області, які 
відвідають учасники експедиції, позна
йомлять їх з кращими досягненнями ви
робництва, науки, техніки І культури.

Нещодавно Кіровоградський МК 
ЛКСМУ організував екскурсію по респуб
ліканському маршруту експедиції для 
групп молоді до столиці Радянської Ук
раїни — міста-героя Києва. 32 кращі мо
лоді виробничники були премійовані 
комсомольськими організаціями, адміні
страціями різних підприємств за кращі 
показники у соціалістичному змаганні 
цією поїздкою. Серед них Микола Лулін 
і Микола Бабич з автопідприсмства 10661, 
Альбіна Іванова з швейної фабрики, Ні
на Єфремова з головпоштамту, Анатолій 
Бурченко з тресту «Цивільбуд» та інші 
юнаки j дівчата.

Незабутнє враження залишила екскур
сія до філіалу Центрального музею Во
лодимира Ілліча Леніна. Молодь віддала 
шану чудовій ігоетесі Лесі Українці, від
відавши її музей. Ознайомились з досяг
неннями нашого народу на ВДНГ У PCP. 
Веселим сяйвом зустріли туристів вогні 
театрів. Захоплення викликало V всіх 
зустріч з майстрами мистецтв Полтав
ської області в Палаці «Україна». А в 
театрі опери та балету імені Шевченка 
молодь потрапила в світ чарівної музики 
балету Чайковського,

Активно включились в експедицію: 
«Моя Батьківщина — СРСР? і школярі. 
Велика група учнів з Олександрівського, 
Бобринецького, Добровеличківського та 
Олександрійського районів відвідала

БК 00166.
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ьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87. 

Індекс Cl 197. Зам. № 13126,

м. Кіровоград. З цікавістю сприйняли 
школярі екскурсію «50 полум’яних піо
нерських літ». В обласному краєзнавчо
му музеї вони мали можливість познайо
митись з історією рідного краю, його 
сучасним і майбутнім. Незабутнє вра
ження залишила екскурсія до музею 
авіації і космонавтики при ШВЛІІ. Ве
лику радість мали школярі від зустрічі з 
героям» казки Херсонського театру ля
льок.

Такі поїздки вихідного дня може орга
нізувати будь-яка школа, комсомольська 
організація.

Під час канікул, а також для тих, хто 
взяв відпустку, «Супутник» організує ба
гатоденні поїздки по союзних маршрутах. 
Учасники, які ознайомляться з встанов
леною кількістю історико-екскурсінних 
об’єктів на обласних, республіканських 1 
всесоюзних тематичних маршрутах, наго
роджуються бронзовими, срібними і зо
лотими значками «Моя Батьківщина — 
СРСР»,

Бажаючим вирушити в подорож необ
хідно звертатися в міськкоми і райкоми 
комсомолу або на адресу: 316050 м. Кіро
воград, обком ЛКСМУ БМП «Супутник».

Н. КРЯТЕНКО, 
референт бюро молодіжного ту

ризму «Супутник»,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«.МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З
проводить набір учнів на 1973—74 навчальний рік

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

з середньою освітою
токарі (строк навчання 1 рік); електрослюсарі 

шахти (строк навчання і,5 року); слюсарі по виго
товленню металовиробів радіо-і телевізійної апа
ратури (строк навчання 1,5 року); слюсарі-інстру- 
ментальники (строк навчання 1,5 року); прохідни
ми вугільних шахт з числа юнаків, демобілізова
них з лав Радянської Армії (строк навчання 1 рік); 
автослюсарі (стрск навчання 1 рік); продавці про
довольчих і промислових товарів (строк навчання 
1 рік); кухар громадського харчування (строк на
вчання 2 роки);

з освітою 8—9 класів (строк навчання 2 роки) 
електромонтери по ремонту і монтажу промис

лового електрообладнання. Слюсарі по виготов
ленню мсталсконструкцій. Автослюсарі. Слюсарі- 
інструментальннкн. Токарі.

Учні забезпечуються стипендією я розмірі сід 23 до 54 
карбованців на місяць, іногородні забезпечуються гур
тожитком. Під час виробничої практики учні одержують 
33 процент від заробленої суми.

Початок занять з 1 вересня 1973 року.
Вступникам слід подати такі документи: заяву, сві

доцтво (атестат) про освіту, свідоцтво про иароджспна 
(оригінал), довідку з місця проживання, характеристику 
зі школи, п’ять фотокарток (3x1).

Прийом заяв з 1 березня 1973 року.
Адреса училища: м. Олександрія, тіл. Кірова, 18.

ДИРЕКЦІЯ.
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