
ВІД’ЇЗД Л. 8. БРЕЖНЄВА
У ФРН

18 травня Генеральний секретар ЦК КГІРС, член 
Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв від
був у Федеративну Республіку Німеччини з візитом 
на запрошення Федерального канцлера ФРН 
В. Брандта. (ТАРС).

es

ОДНОСТАЙНО

Л. І. БРЕЖНЄВ
ПРИБУВ У БОНН

БОНН, 18 травня. (ТАРС). Генеральний секретар 
ЦК КПРС, член Президії Верховної Ради СРСР Л. 1. 
Брежнєв на запрошення канцлера ФРН В. Брандта 
прибув сьогодні з візитом у Федеративну Республі
ку Німеччини.

ПОДІЯ ВЕЛИКОГО ЗНАЧЕННЯ
Зарубіжна преса широко подає і коментує відпові

ді Генерального секретаря ЦК КГІРС Л. 1. Брежнє
ва на питання головного редактора західнонімецько
го журналу «Штерн». Преса ФРН та інших країн 
підкреслює, що Радянський Союз підходить до відно
син з ФРН з позиції миру, доброї волі і прагнення 
до розвитку взаємовигідного співробітництва. «Ми 
перекопані, що таке співробітництво дасть велику ко
ристь не тільки народам обох наших країн, але і Єв
ропі в цілому, справі її безпеки», — цитують газети 
слова Л. І. Брежнєва з його інтерв'ю «Штерну»;

Коментуючи наступний візит Л. І. Брежнєва у 
ФРН, західнонімецька «Унзере цайт» підкреслює, то 
цей візит буде, безсумнівно, подією великого полі
тичного значення, важливим кроком до дальшої роз
рядки в Європі. Англійська «Гардіан» відзначає, що 
продовження діалога між /Москвою і Бонном на най
вищому рівні — наочне свідчення «рішимості росіян 
і далі вести курс на пом’якшення напруженості».

ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ 
КУРС

У нас, в механічному, са
мі по собі виникли збори 
робітників. Ділились думка
ми про дружні візити Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва а 
Польщу 1 НДР. Перебуван
ня товариша Брежнєва в 
братніх країнах вилилось у 
яскраву демонстрацію єд
ності поглядів по всіх ос
новних проблемах міжна
родної політики, позначене 
теплотою і сердечністю.

Політичний барометр в 
Європі все більше схиляє
ться до покажчика «ясно», 
І це велика заслуга Радян
ського Ссюзу, братніх со
ціалістичних країн, ціле-

спрямований курс яких 
привів до оздоровлення 
політичного клімату.

Міцний мир і взаємози- 
гдне співробітництво всіх 
європейських країн, с лоза в 
Л. І. Брежнєв, — ось ті 
благородні цілі, котрих ми 
добиваємось. Ми, робітни
ки, одностайно схвалюємо 
зовнішньополітичний курс 
нашої партії, діяльність 
Л. 1. Брежнєва, яка направ
лена на збереження миру 
у всьому світі, І радіємо з 
того, що візити в Польщу і 
НДР ще раз підтвердили 
єднісіь політики братніх 
держав.

Л. КАЗАКОВ, 
групкомсорг дільниці 

механічної обробки ме
ханічного цеху рем
заводу «Укрсільгосп- 
техніка».

м. Кіровоград.

ДЛЯ МІЦНОГО МИРУ
Могутня демонстрація єдності братніх союзів —• 

так можна назвати дружні візити Л. І. Брежнєва в 
ПНР і НДР. Завдяки дальновидній політиці ЦК 
КПРС співвідношення сил у світі все більше міняє
ться на користь миру і соціалізму. Радянська Про
грама миру, проголошена на XXIV з’їзді КГІРС, ста
ла програмою дій для усіх сил, які виступають за 
мирне співробітництво народів.

Днями у нас_відбулось підсумкове заняття в мережі 
комсомольської політосвіти. Виступаючі на ньому го
ворили про завдання, які поставив XXIV з'їзд КПРС 
перед радянським народом, про місце молоді у вироб
ничому процесі. Звичайно, говорили і про втілення в 
життя нашою партією Програми миру.

Візити Л. І. Брежнєва в дві братні країни показа
ли, яких успіхів досяглії СРСР і соціалістичні країни, 
що борються за втілення в міжнародних відносинах 
принципу мирного співіснування. Підсумки візитів 
можна визначити словами: дружба, співробітництво, 
цілеспрямованість в утвердженні міцного миру.

Н. ШПИЛЬОВА,
медсестра районної лікарні.

Олександрівськпй район.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

ГКЗЕТА ЗИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

Рік видання XIV 
№ 59 (1695).
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Виблискують и сонячних проміннях горни, палахкотять 
галстуки на білосніжних сорочках і, звичайно, в нан- 
евстконіший день — квіти до пам'ятника Іллічу. За йо- 
гір заповітами живе, навчається 1 трудиться сьогоднішнє 
покоління юних. З днем народження, тебе піонеріе! 

ФОТО В. КОВПАКА.

ТРАВНЯ
19 7 3 р.

Ціна 2 коп.

У ЦК ЛКСМ У

ПЕРШІ В ЗМАГАННІ

ТВАРИННИКІВ
Секретаріат ЦК ЛКСМ України підбив 

підсумки участі комсомольських органі
зацій у Всесоюзному соціалістичному 
змаганні працівників тваринництва в зи
мовий період 1972—1973 років. Пере
можцями у змаганні за перший квартал 
1973 року визнані Кримська (по зоні сте
пу), Київська (по зоні лісостепу), Жито
мирська (по зоні Полісся) обласні ком
сомольські оріанізації. Серед районних 
комсомольських організацій перші — 
Волинська — Донецької і Вознесен- 
ська — Миколаївської областей (по зоні 
степу), Дунаєвецька — Хмельницької і 
Лебединська — Сумської областей (по 
зоні лісостепу), Дубровицька — Ровен- 
ської і Мукачівська — Закарпатської об
ластей (по зоні Полісся).

Переможці нагороджені перехідним 
Червоним прапором ЦК ЛКСМ України.

Відкриття з’їзду французького комсомолу
В паризькому пригороді Монтрей відкрився з’їзд Руху ко

муністичної молоді Франції. В його роботі беруть участь де
легати від чотирьох спілок, які входять до руху, — Спілки ко
муністичної молоді Франції, Спілки дівчат Франції, Комуніс
тичної спілки студентів і Спілки сільської молоді. На з’їзд 
прибули делегації братніх мояодіжннх організацій з різних 
країн, у тому числі делегація ЦК ВЛК.СМ на чолі з першим 
секретарем ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельниковнм.

З’ЇЗД ХУДОЖНИКІВ СІ’СІ’
В Москві у Великому Крем

лівському Палаці 15 травня 
почав роботу Четвертий з’їзд 
художників СРСР.

Оплесками зустріли присутні 
товаришів А. П. Кириленка, 
К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, 
М. А. Суслова, П. Н. Демічева, 
І. В. Капітонова.

Учасники з’їзду одностайно 
обрали почесну президію в 
складі Ленінського Політбюро

ЦК КПРС на чолі з Генераль
ним секретарем Центрально
го Комітету КПРС товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

Із звітною доповіддю прав
ління Спілки художників СРСР 
«Радянський художник — ак
тивний учасник будівництва 
комуністичного суспільства» 
виступив перший секретар 
правління М. П. Пономарьов.

(ТАРС).

■
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Т? ОЛИ ми завітали в приміський рад-' 
госп «Зоря» квітень тільки вступав у 

свої права, владно витягуючи із землі до 
сонця зелену траву, розкриваючи брунь
ки на деревах. Та тільки прочинили 
скляні двері теплиці, як відразу потра
пили в літо і осінь водночас. На зелених 
шпалерах огірків яскраво вирізблювався 
жовтий цвіт, а там, де він уже бстиг об
пасти, звисали запашні плоди.

Помічник бригадира комсомолка Раїса Бога
ченко, її колеги по роботі — тепличниці Га
лина Ткаченко, Ганна Стовповець, Раїса Кіі- 
сільова, Надія Чернова люб’язно показали 
теплиці, де вже зріли помідори, розсаду для 
плівкових теплиць. 1 повідомили не без гор
дості, що на рахунку кожної — по 1400—1500 
кілограмів вирощених огірків, а всього їх про
дано трудящим міста понад 11 тонн.

Секретар комсомольської організації рад
госпу, агроном захищеного грунту Петро Пу- 
тішив доповнив:

— У нинішньому, вирішальному ропі п’яги- 
'річки трудівники радгоспу зобов’язалися да

ти овочів з теплиць на 20 тонн більше, ніж 
торік. Для цьогл висаджено кращі сорти і гіб
риди рослин, на одному з відділків почали 
иирощувати овочі за передовим методом — на 
дерев’яній тирсі.

...Цими днями ми знову побували в 
радгоспі і поцікавились, як овочівники 
виконують взяті зобов'язання. Директор 
Євген Георгійович Талпа розповів:

— Овочівники першого відділку, де 
керуючою Надія Комісаренко, вже вико
нали свої соціалістичні зобов’язання. Во
ни здали з квадратного метра теплиці 
більше 10 кілограмів огірків. На цьому 
відділку вперше почали вирощувати ово
чі на тирсі. І чисто, і рослини не вра
жаються хворобами. За нашими підра
хунками, впровадження такого методу 
дасть змогу вже в нинішньому році ви
хід продукції з розрахунку на квадрат
ний метр збільшити в шість разів.

Наближаються до виконання планових 
зобов'язань тепличниці п’ятого відділку, 
де молодий керуючий Федір Бурик. Так, 
Ганна Стовповець здала вже 4500 кіло-

ЛІТО НА ЗАМОВЛЕННЯ
ЗБІР ОВОЧІВ З КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ЗБІЛЬШИВСЯ В ШІСТЬ РАЗІВ
грамів продукції при плані 5400. Високі 
показники в Раїси Кисільової, Ольги Ве- 
дяшкіної, Надії Чернової. Всього по від
ділку у торговельну мережу відправле
но більше тридцяти тонн огірків, чима
ло помідорів, цибулі, петрушки.

Тут прагнуть, щоб давати продукції не ли
ше більше, а й дешевшої. Раніше тисяча роз
сади, вирощеної на біопаливі, коштувала 22— 
24 карбованці, тепер, коли використали елек
трообігрівальні прилади, собівартість знизи
лася до 12—14 карбованців. До того ж І розса м. Кіровоград.

да краща. Для посадки її в грунт е спеціаль
ні машини. На одній з них працює тракто
рист Іван Дрнга. на другій — Анатолій По
пов, член комсомольсько-молодіжної ланки, 
яку очолює Марія Кривенко.

— Своє зобов’язання обов'язково 
перевиконаємо, — сказав, підсумовуючи 
розмову, директор радгоспу. — Тому 
запорука — поєднання досвіду старших 
із завзяттям молодих.

в. цвях.

На фото: комсомолка Люба ДМИТРОВ- 
СЬКА працює в плівковій теплиці (фото спра
ва); за роботою розсадопосадочна машина.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА,
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ТІСНО було в ленінській кімнаті, жодного вільного місця, стояли 
біля дверей і просто о дверях. Мало початись обідне доїння — 

час, коли на фермі збираються всі її працівники, час, коли найзруч
ніше проводити короткі збори, виробничі наради.

Цього разу теж зійшлися всі. Слово взяв уповноважений по вису* 
ненню кандидатів до місцевих Рад депутатів трудящих Г. Г. Панченко: 
—Кандидатом у депутати Новгородківської районної Ради депутатів 

трудящих висувається Дмитровська, Катерина Петрівна. ~ 1 зго
дом: — Кандидатом у депутати Новгородківської селищної Ради 
депутатів трудящих — Марущак, Тетяна Іванівна,

У відповідь — схвальні оплески, привітні усмішки на обличчях 
присутніх. Обидва кандидати — добре відомі тут і далеко за межа
ми району, поважані усіма люди. І найперше за їх працю — велику, 
багаторічну, невтомну.

КАТЕРИНА Петрівна схвильовано 
поправила сріблясте пасмо і по 

хвилі вже дякувала за довір'я, ли
лись щирі слова турботливого і да
лекоглядного господаря.

— За перший квартал план на
доїв по фермі вийшов па его три 
проценти. Цей усиіх міг бути шс ви
щим. Та є у пас недоліки в роботі, 
ми знаємо про них, боремось, щоб 
усунути їх якнайшвидше. Самі ба
чимо: недопрацюєш одну годину бі
ля корови — молоко падає. А ще 
будемо просити правління колгоспу, 
щоб будівництво розширювали, щоб 
і жити всім в просторих квартирах 
І працювати було зручно...

Такою і запам’яталась ця літня жін
ка, Герой Соціалістичної Праці. Багато 
років Катерина Петрівна очолює молоч
нотоварну ферму колгоспу імені Леніна. 
До цього була тут дояркою, сюди й доч
ка — Тетяна Маруїцак прийшла працю
вати і теж стала відомою дояркою. Не 
одне покоління хороших тваринників ви
ростала Катерина Петрівна, прищепила 
любов до такої потрібної і важливої 
професії, як тваринник, А молодь — її 
найперша турбота,

Ферма переходила на спеціаліза
цію по вирощуванню племінного мо
лодняка. Якщо раніше тут працюва
ло 12 доярок, то з укрупненням 
стада до роботи стало вже 27. «Зде
більшого молоді дівчата, комсомол
ки», — відзначила собі завідуюча. А 
ще подумалось, іцо треба їх вчити 
дивитись трохи далі своїх заробіт
ків, привчати відповідати за весь 
колектив і за себе, як частку його. 
Поговорила попередньо з дівчатами,

ДОВІР’Я
Відбулись збори робітників та 

інженерно-технічних працівників 
Кіровоградського заводу радіо- 
виробів. Своїм кандидатом у де
путати обласної Ради вони вже 
одруге одностайно назвали кра
щу радіомонтажницю Леніну Ва
силівну Тканозу та директора за
воду Юрія Сергійовича Філіпова. 

з секретарем комсомольської органі
зації колгоспу. Згодом з'явився на 
фермі ко мсо мол ьсько • м о л О Д І Ж і іи ії 
колектив у складі 14 доярок. Сьо
годні Катерина Петрівна ним дужо 
задоволена і говорить про дізчаг 
тільки з гордістю і небезпідставною. 
Всі члени комсомольсько-молодіж
ного колективу в третьому, вирі
шальному році п'ятирічки зобов’я
зались подолати тритисячний рубіж 
по надоях, включились в змагання 
па приз газети «Молодий комунар» 
«Першій тритйсячииці Кіровоград- 
щіши». І їх зобов’язання — не сло
ва на вітер.

Гордість Катерини Петрівни за 
молодих зрозуміла. Адже успіх дів
чат — то незраджені її клопоти і 
надії, то і її особистий успіх.

Як керівник відповідальної ділянки у 
великому господарстві колгоспу Катерина 
Петрівна дбав про досягнення ферми, 
стійкі І гарантовані, про умови праці, 
які б тільки приваблювали молодь до 
роботи в тваринництві. За чотири остан
ніх роки на місці старих корівників ви
росло иоис тваринницьке містечко, збудо
ване і устатковане за останнім словом 
техніки. Навіть в літніх таборах прокла
дені асфальтові доріжки для зручності. 
Цієї зими перед масовим розтелом від
крили родильне відділення для корі і. 
Серед інших подія і незначна, а доярки 
їй зараз ціни не складуть. Окреме утри
мання корів, що йшли у запуск, на’ спе
ціальних раціонах без соковитих кормів 
дали чудові результати. В цьому році на 
фермі не загинуло жодне новонароджене 
теля.

До всіх новобудов па фермі Кате
рина Петрівна має безпосереднє 
відношення. Часто, коли затягува-

Високе довір'я виявлено комсо
молці, швачці п’ятого цеху Кіро
воградської швейної фабрики На
талії Дубіній. На загальних збо
рах колективу фабрики її було 
висунуто кандидатом в депутати 
обласної Ради депутатів трудя
щих.

На загальних зборах колгоспни
ків колгоспу імені 40-річчя Жовт
ня села Кетрисанівки Бобринець- 
кого району кандидатом у депу
тати обласної Ради було висунуто 
Михайла Тимофійовича Кондра- 

лась здача якогось об’єкту тварин- 
инцького комплексу, ця енергійна 
жінка зверталась в правління кол
госпу, в селищну чи районну, а ча
сом і в обласну Ради депутатів тру
дящих. Діяла як представник наро
довладдя — в загальних інтересах, 
для загального добра. І тоді без за
тримки йшли на ферму потрібні бу
дівельні матеріали, з'являлась до
статня кількість робітпиків-буді- 
вельників. <

На хорошому рахунку в районі 
ферма, якою керує Катерина Пет
рівна Дмитровська. В порівнянні з 
минулим роком на цей період від 
кожної фуражної корови надоїли 
тут на 100 кілограмів молока біль
ше. Від телят в 20-денному віці до
билася 800-грамовнх приростів ваги 
щодобово. А доглядають їх в цей 
час всього дві дівчини — Галина 
Мала і Олена Новак.

— Ніяких сскрстіз нема, — посміхає
ться иа моє запитання завідуюча фер
мою. — В нашій спраиі — корми всьому 
голова. Зараз майже вдоволь даємо ко
ровам зеленої маси, а запасів силосу і 
сінажу з минулого року вистачить ще 
днів на десять.

Звичайно, за високі надої по фермі 
молоді тваринники завдячують передбач
ливій хазяйновитості своєї завідуючої. 
Як I тому, що приходить кінець тут руч
ній праці. Зараз доярка в загальній 
складності більше 8 годин на добу не бу
вав на фермі. Па думку Катерини Пет
рівни — цс найкращий агітатор за тва
ринницькі професії. Та иа одному ір засі
дань районної Ради депутатів трудящих 
вносить пропозицію:

— У нас е можливість організупатн 
курси машинного доїння для учнів, почи
наючи з восьмого класу. По закінченні 
школи дівчага-анпускпиці будуть мати 
вже спеціальність.

...Турбота про завтрашнє молоді, 
увага до людей, з якими працює, 
вміння відстояти загальні інтереси 
викликають симпатії і довір’я до 
цієї уславленої жінки. 1 я дивлюся, 
як одноголосно здіймаються руки 
всіх присутніх на зборах по вису
ненню кандидатів у депутати до 
місцевих Рад. За Катерину Петрів
ну Дмнтровську...

О. БАСЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

II о в гор од ківськ и й район.

тенка — завідуючого відділом 
організаційно-партійної роботи 
обласного комітету партії. Кол
госпники колгоспів імені Чапаева, 
«Зоря комунізму», імені Шевчен
ка, імені Кірова, «Дружбз» під
тримали цю кандидатуру.

Своїм кандидатом у депутати 
обласної Ради робітники радгос
пу імені Рози Люксембург назва
ли голову Бобринецької районної 
Ради депутатів трудящих Миколу 
Петровича Рябовола.

Радянські моди трудяться над виконанням 
планів, накреслених партією. їх саморіооана 
праця надихає на творчість поетів, художників, 
музикантів. _ . .

Сьогодні ми пропонуємо читачам два вірна 
Віктора ШУЛЬГИ, які він присвятив право, 
фланговим п'ятирічки.

ГОЛОВА
Батько В. 3. Табунця, голови колгоспу «Жов

тень» Новомиргородського району, — хлібороб 
і солдат, загинув смертю хоробрих в катаком
бах Аджимушкая. Мати — Олена Дементіївна —- 
Герой Соціалістичної Праці. Сам Володимир За
харович — кавалер ордена Леніна.

Він розминає колос на долоні, 
Що кожною зерниною співа:
— Ще день-другий — і в сонячнії гони 
Комбайни посилайте на жнива... 
Хлюпочуть хвилі золото/л за обрій, 
На зуб кладе достигле вже зерно — 
Співає щастям серце хлібороба, 
П’янить його у радості воно.
Він стільки літ стріча світанки росні, 
Та кращої не відає пори,
Як ляжуть пшениці о тугі покоси, 
Як ллється пісня жайвора згори; 
І як стрімким бурштиновим потоком 
Із бункерів у кузови машин 
Тече зерно, і смислом повнить роки, 
Бо людям щедро хліб дарує він. 
Тож розминає колос на долоні 
1 щастя неповторне відчува... 
Це завтра в наступ, у далекі гони 
Пошле комбайни знову голова. '

СТЕПОВІ ГОНИ
Ланковій колгоспу імені Чкалова, кавалеру 

ордена Леніна В. К. Деркач.

Ув очах — блакить век.-лина, 
Глибоченних, мов криниця. 
В них світанки заглядають 
І вечірнії вірниці.
В них буває сум і радість, 
Тихі іскри —- сонця промінь. 
Радість з подругами ділиш, 
А про смуток свій — нікому. 
Радість в пісні виливаєш, 
Як закінчуєш роботу, 
Як прорвеш рослини перша, 
1 чоло у росах поту.
Ясність світиться весняно
У твоїх очах-криницях, 
Як буряк, налитий соком, 
Візьмеш в руки, трудівнице. 
Пахне він, мов сонце літнє... 
Він жаданий, ваговитий, 
Він думками-загадками 
Ланкової оповитий.
У тобі сіяє радість.
В подруг — теж, як сонця злива. 
Знати як, можливо, о осінь, 

Ти завжди найбільш щаслива?..
м. Новомпргород.

Закінчились навчання в автошколі ДТСААФ ВІльшанського району. Більше шістдсся- 
ги гопаків отримали права шоферів, трактористів та мотоциклістів. Зараз комсомольці з 
'Спіхом працюють в колгоспах.

Цей знімок зроблений під час останніх практичних занять п автошколі.
Фото 1. ЦУРКАНА.

ГОЛОВА колгоспу під
няв трубку, набрав но

мер.
— Миколо Васильовичу, 

поповнення приймай. Так, 
так. Іван Чумаченко... Той 
самий... Та на добрий трак
тор посади.

Юнак почервонів, піді
йшов ближче до голови. У 
руках стискав картуза. На
решті, промовив:

— Нового не візьму. Пе
редзвоніть бригадирові. Ко
ли зароблю, дасте нового 
трактора...

— Що то він робить? — 
перепитували механізатори, 
коли Іван порався біля ста
ренького МТЗ-5. — Не та
кі бралися, а всеодно ки
дали його.

Іван мовчав, та й знав 
ліпне, що лагодив вузлі:, 
заміняв деталі. Багато йо
му допомагав бригадир, ко
муніст Микола Васильович 
Ромаиов. А ?годом ті, хто 

сміявся, своїм очам не ві
рили, дивувалися:

— Дивіться, трактор по
їхав... Ото характер.

КОМСОМОЛЬСЬКІ
АКТИВІСТИ

ХАРАКТЕР 
НЕ ПІДВІВ

З того часу комсомо
лець Іван Чумаченко жод
ного разу не ставив ще 
трактора на ремонт. На 
старенькій машині виробив 

за рік понад 900 гектарів 
умовної оранки, показавши 
на тракторі такого типу 
найкраігий результат у гос
подарстві.

Минулого року Івана Чу
ма ченка обрали членом бю
ро комітету к »мсомолу кол
госпу, за хорошу роботу 
нагороджували грамотами, 
а нещодавно довірили від
повідальну посаду, затвер
дивши ланковим механізо
ваної ланки.

В поле вийшли трактори. 
Новенького, пофарбованого 
в червоний колір, веде Іван; 
Косять механізатори жито, 
транспортують зелену масу 
до молочнотоварної ферми. 
Іван Чумаченко оглядає з 
кабіни степ: йому всміхає
ться все навколо — небо, 
поле, зелені пшениці...

В. МАТКЕВИЧ.
колгосп «Родина» 
Знам’янського району.

ЛЮДИНА НЕЗВИЧАЙНОЇ ДОЛІ
Ііі КІРОВОГРАДІ ПЕРЕБУВАЄ ДВІЧІ ГЕРОЙ Радянського союзу в. с. петров

Бій за Дніпро був жорстоким. Петров 
Керував групою воїнів, які відбиваючи 
значні сипи ворога, утримували плац
дарм на правому березі, За мужність і
відвагу йому присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. Та в цьому ж бон» 

Василь Степанович втратив обидві руки.
Всі пважалн, що зійськоца біографія офіце- 

ра-артилсряста закінчилась. Проте доля не 
зламала Петрова. Він знову попериувся на по
ле бою І до кінця війни брав участь у війсь
кових операціях. Другу зірку Героя Радянсь
кого Союзу Василь Степанович одержав а* 
одерськш'і плацдарм.

Зараз В. С. Петров — генерал-майрр арти
лерії. продовжує службу в рядах Радянської 
Армії. Свої сили, досвід і уміння передав мо
лодшому поколінню радянських воїнів. Він — 
кандидат військових наук.

Позавчора учні шкіл Кіровограда в 
кінотеатрі «Комсомолець» зустрілись із 
людиною незвичайної долі, двічі Героєм 
Радянського Союзу 8. С Петровим. Пе
ред зустріччю еони переглянули кіно, 
стрічку, в якій розповідається про жит
тєвий подвиг Петрова. Сином Росії і Ук
раїни названо його там. І є ще у фільмі 

чудоаі слова про те, що життя В. С. Пет
рова —■ приклад великого патріотизму і 
незламної сили людського духу.

Василь Степанович відповів на числен
ні запитання учнів.

Гість Кіровограда ознайомився з на
шим містом, зустрівся з курсантами 
школи вищої льотної підготовки, учнями 
профтехучилищ тощо.

В. С. Петров поклав квіти до могили 
Невідомого солдата.

К, НАЗАРЕНКО,



СЬОГОДНІ, В ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПІО
НЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ В. 1. ЛЕНІ
НА« СТОТИСЯЧНА ГВАРДІЯ ЮНИХ ЛЕНІН
ЦІВ ОБЛАСТІ ШИКУЄТЬСЯ НА ПІОНЕР
СЬКИХ ЛІНІЙКАХ. ЧЕРВОНОГАЛСТУЧНА 
ЮНЬ ЗВІТУВАТИМЕ ПРО УСПІХИ. ЗДОБУ
ТІ В ХОДІ ВСЕСОЮЗНОГО ПІОНЕРСЬКОГО 
МАРШУ «ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ».

НЕСПОКІЙНЕ ЮНЕ ПЛЕМЯІ БАГАТО 
ХОРОШИХ, КОРИСНИХ СПРАВ НА РАХУН
КУ ПІОНЕРІВ К1РОВОГРАДІЦИНИ. ПРО 
БУДНІ Й СВЯТА, НАВЧАННЯ Гі ДРУЖБУ 
РОЗПОВІДАЮТЬ ПІОНЕРИ У СЬОГОДНІШ
НЬОМУ ВИПУСКУ «БИЙ, БАРАБАН!».

ПІОНЕРСЬКА СТОРІНКА 
ВИПУСК №2 (18).

ТТ ОЧЕСНЕ доручення кожного ком- 
сомольця — бути пожатим загону 

піонерів чи жовтенят. Наші комсо- 
мольці-вожаті допомагають жовтеня
там і піонерам крокувати маршем 
«Завжди напоготові»

На перервах Ніну Кулик, Віру Мо- 
рмконь, Надю Задираку завжди мож
на побачити поруч з жовтенятами.

Нині третьокласники готуються ста
ти піонерами. Перед Надею Задира-

НАШІ
ЗНАЧКИ
ПРОТИ ВІЙНИ
кою та її жовтенятами стоять важли
ві і почесні завдання. Крокуючи 
маршрутами маршу «Завжди напого
тові!», піонери листуються з воїнами 
Радянської Армії, визволителями рід
ного села, учасниками Великої Віт
чизняної війни, борються за право 
бути правофланговими дружини іме
ні Павлика Морозова.

По всіх маршрутах маршу, піонери 
проводять різноманітні заходи.

У роботі клубу інтернаціональної 
дружби, найбільш активну участь бе
руть піонери загону імені Шаталова, 
де піонервожатими комсомолки Ліда 
Тулаева і Валя Поточенко. Клубом ін
тернаціональної дружби було прове
дено відкрите засідання «Значки піо
нерські — проти війни».

По маршруту «Тимурівець» піонери 
загону піклуються про сім'ї загиблих 
воїнів, ветеранів війни і праці, про 
престарілих людей, ведуть догляд за 
могилою загиблих воїнів.

Операція «Паперовий змій»... Ціка
ва и корисна справа збір макулату
ри. Активне включились в цю опера
цію всі учні школи.

Н. РАГУЛЯ, 
старша піонервожата Новго- 
родківської восьмирічної шко
ли № 3.

ЧЕРВОНИЙ СИМВОЛ
Один з основних маршрутів для нас — 

«В країну знань».
В піонерських загонах діють пости взаємодо

помоги — сильні учні роз’яснюють слабшим не
зрозумілий матеріал. Ради піонерських загонів 
проводять рейди «Твій піонерський галстук». 
«Про що розповів портфель», наслідки рейдів 
висвітлюються в сатиричних класних газетах 
«Колючка».

Цікаву роботу проводить група пошуку 
при Ленінській кімнаті. Піонери встанови
ли зв’язок з жителем м. Фрунзе А. В. 
Кашкіним, який стояв у Кремлі на посту 
№ 27 біля квартири В. І. Леніна. В Ленін
ську кімнату надходять листи від особис
того секретаря Ілліча, ветерана партії 
Л. О. Фотієвої, книги з автографом на
діслав Лозгачов-Єлізаров — вихова
нець старшої сестри вождя.

Багатий матеріал зібрали члени групи про 
Велику Вітчизняну війну. Ведеться листування 
з Героєм Радянського Союзу Сергієм Іванови
чем Колибіним, який повторив подвиг М. Гас- 
телло.

Так живуть наші піонери. З вогником вони 
крокують маршрутами Всесоюзного маршу.

Ліда СПІРІНА, 
член ради дружини Олександрів- 
ської середньої школи № 2.

СИЛЬНІ, СПРИТНІ
Особливо люблять наші піонери 

маршрути «Сильні, сміливі, спритні».
Кожен третій піонер дружини — 

активний учасник спортивних секцій, 
найсильніїш — члени дитячої спор
тивної школи. Це Юра Кнгим з сьо
мого класу. Володя Плис з П’ятого 
«А» та інші.

Запам’ятався піонерам дружинний 
огляд строю і пісні. Чітке виконання

О МАЄТЕ, як я люблю своїх 
п’ятикласників, моїх ма

леньких друзів? Мені хочеться 
розповісти вам про них. Я пра
цюю загоновою вожатою в за
гоні ім. Басі Шишковського і, 
скажу вам, це справа не з лег
ких, хоч я — восьмикласни-

Я ЙДУ
ДО П’ЯТИКЛСНИКІВ

ця. Тут і знання потрібні, і ви
тримка, і підхід до кожного. Та 
мої друзі не чекають, поки їм 
Піднесуть задум якоїсь цікавої 
справи, самі шукають, дума
ють.

Ось ми провели виховну го
дину «Історія нашої Батьків
щини в піснях». Було тут і не
забутнє «Бородіно», і жартів
лива «Діду мій, дударику», і 
величава «Слався, наша краї
но».

Багато потрудилися класний 
керівник О. Л. Євко, вчитель 
музики А. П. Кравченко, і, зви
чайно, самі виконавці, та ж і 
нагорода була неабияка — 
довго нестихаючї оплески всієї 
школи

Дуже хотілося б мені назва
ти прізвища кращих, та для 
цього довелося б писати двад
цять прізвищ хлопчиків і дів

чаток, всіх без виключення 
п'ятикласників.

В. САРАПИН, 
загонова вожата Вииогра- 
дівської восьмирічної шко
ли Компаніївського району.

команд, підтягнутість та виправку по
казали піонера загону імені Г. Бере
гового (7-Б клас), імені Зої Космо- 
дем’янської (7-А клас), імені Ніко- 
лаєва (5-А клас) та багато інших 
загонів.

Т. ПОЛІЩУК, 
голова ради дружини імені О. Ко
шового Компаніївської середньої 
школи.



НА МАРШІ
І УЧАСНИК, І УБОЛІВАЛЬНИК

Сьогодні, в день народження піонерської органі
зації імені В. І. Леніна, учні нашої школи стануть 

учасниками великого спортивного свята, до якого 
ми готувалися особливо старанно. Адже це змаган
ня цікаве для нас тим, що воно виявить колектив
них переможців. Тому й підготовка, коли мова йде 
про спортивний престиж класу,-—наполеглива. Жо

ден клас не має наміру програвати, бажання у всіх 
єдине — перемога.

До речі, учасники шкільного спортивного свята, 
по п’ять хлопчиків і п’ять дівчаток від кожного кла

су, — переможці класних спортивних поєдинків, в 
яких участь брали всі піонери школи. Цікава і різ
номанітна програма свята! Немало попрацював над 
її складанням шкільний колектив фізкультури на 
чолі з вчителем фізкультури М. Л. Стеценком.

Такі змагання, коли ти і учасник і уболівальник, 
коли весняне сонце додає спортивного завзяття, від
чуваєш, як наливаються твої м’язи, скрізь пошук 
радісних надій.

Григорій ГОЛОЗУБ, 
голова шкільного колективу фізкультури 
Бобринецької 8-річної школи.

Добрим помічником піонерам І айворона на марші «зав
жди напоготові» с міська Дитячії бібліотека. Конкурси, вік
торини книжкові огляди —• все сприяє туг поглибленню, 
розширенню знань юних ленінців.

На фото: піонери й школярі в читальному залі міської 
бібліотеки. ФОТО В. ЗЕМНОРІЯ.

НАВІЩО
— Ти руьн мнеш, Колю? — 
В сина татусь питає.

— Навіщо, я ж у школі 
Руки не підиімаю?!І
В. БРОВІНСЬКИИ.

м. Знам’янка.

ТОВАРИШУ начальник юнаць- 
і! кої дитячої пожежної дру

жний, доповідаємо, що відділен
ням № 2 перевірено стан тварин
ницьких ферм бригади Л 1. У 
всіх приміщеннях ферми є потріб
ний Протипожежний інвентар та 
використовуються всі протипо
жежні заходи.

Один за одним у формі пожеж
ників, при повній бойовій ви
кладці підходять до Василя Па
тика, начальника ЮДПД, коман
дири відділень Андрій Титарсн- 
ко, Борис Подолян, Іван Сторо
жуй, Михайло Тазов, Валентин 
Гащук. Доповідають про резуль
тати перевірки протипожежного 
стану тваринницьких ферм кол
госпу, тракторної бригади, будин
ку культури, житлових будинків 
КОЛГОСПНИКІВ.

...Юнацька дитяча протипожеж
на дружина, що 
при Шепнлівській 
школі, створена по
над десять років 
тому. З першого 
дня створення, її 
постійний настав
ник 1 керівник — 
вчитель фіввихо- 
вання, офіцер запа
су Ананій Йосипо
вич Натоптаний. З 
того часу учні що
року поповнюють 
свої теоретичні та 
практичні знання 
на заняттях, що 
проводяться за програмою «Поло
ження про юнацькі добровільні 
пожежні дружини (ЮДПД) 
УРСР».

— Питання пожежної профілак
тики займає одне з провідних 
місць у діяльності юних пожеж
ників, — говорить А. Я. Натопта
ний. — Усунути причини, які мо
жуть викликати пожежу, встократ 
легше, ніж боротися проти вогня
ної стихії.

Не скрізь хлопчиків і дівчаток 
із посвідченнями пожежників до
вірливо зустрічали. Та поступово 
ця «дитяча гра», як декому ду
малося, дала наслідки, коли на 
території бригади № 1 в силосній 
ямі зайнялася велика маса сило
су, дозорці виявили пожежу і 
вчасно повідомили колгоспників. 
Спільними діями пожежу ліквіду
вали і корм врятували повністю. 
Іншого разу недосвідчений трак
торист, орючи поле, спалював по
жнивні рештки. Поруч густою 
хвилею з гін у гони перекочувався 
пшеничний лан. 1 хоча заходи 
протипожежного захисту частково 
були вжиті, все ж біда була 
близько. Іскри вогню від сильного 
подуву вітру перекидалися через

ізоляційну смугу ріллі- ^и»ву на 
варті народного добра — члени 
ЮДПД. їх пильні очі І на и/Л 
раз помітили небезпеку.

Про ці випадки населенню ста
ло відомо з стіннівок сатиричного 
змісту, а пзм'ятки, в чима
лі кількості міготовііяя члени 
ЮДПД, повідомляли! «Механіза
тор! Пам’ятай про випадок, шо 
трапився на полі М 4 при спалю
ванні стерні». Тільки за 1972 рік 
вони розповсюдили серед насе
лення 530 листівок, 950 пам’яток, 
025 плакатів.

У роботі ЮДПД активву участь 
беруть піонерська, комсомольська 
та профспілкова організації шко
ли. Практичну допомогу подає 
правління колгоспу імені Ватуті- 
иа. Щороку колгосп завозить 
саджанці, які юні пожежники ви-.

ВЧИМОСЯ МУЖНОСТІ

НАДІЙНИЙ
ЗАСЛІН

саджують на фермі, в тракторній 
бригаді, між будинками колгосп
ників в найбільш ущільнених міс
цях, на вулицях, що слугує доб
рим захистом при пожежі. Тіль
ки минулої осені юні пожежвккй 
Любов Патик, Михайло Тазов* 
Світлана Косих. Олена Чериіенко, 
Валентина Грибова та Рая Патик 
посадили в захисних цілях ао 29 
дерев кожний. Всіма ж членами 
ЮДПД висаджено понад 2 тисячі 
дерев та 3 тисячі кущів.

Багаторічна робота дружини 
неодноразово відзначалася гра
мотами, цінними подарунками та 
грошовими преміями. Нешодавно 
постановою обласного штабу про
типожежної безпеки ЮДПД Ше- 
пи лі иської восьмирічної школя 
відзначено як одну з найкращих.

...На площі, оддалік від ферми, 
пожежники розгортають та згор
тають пожежні рукави, прокла
дають рукавні лінії, тут же по
раються біля вогнегасників. Як 
добре, що всі ці захюдн — репе
тиція, а справжні лиха відводять 
юні пожежники.

В. МЕЛЬНИЧУК, 
вчитель.

с. Шепилове 
Голованівського району.

ПІСНЯ ПРО юних 
ПІОНЕРІВ
Музика О. Шугаєва. Слова В. Бичка.

Як буйний лан колоссям повнозерним, 
Красує наша дружняя сім’я.
Нас Партія назвала — піонери,
Дала нам юних ленінців ім'я,
У Партії улюблені ми діти, 
П ми спадкоємці молоді.
Ми учимось у Партії, як жити
І здобувати щасгя у труді.
Нам стелиться дорога несходима,

В путі — плече тісніше до плеча
Хай вічно в нас горить перед очима 
Життя і труд, і подвш Ілліча.
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—- ПожежаІ Крамниця 
горитьі —- розчинивши 
двері клубу, крикнув Іван, 
і першим кинувся до вог
ню. За ним, ніби солдати 
по тривозі, побігли люди.

Над селом розносились 
звуки пожежної тривоги. 
Враз з'явились червоні 
машини. Пожежники мит
тю почали робити свою 
справу.

З іншого боку палаючої 
крамниці живим ланцю
гом від криниці потяглися 
відра з водою. їх з рук в 
руки передавали недавні 
кіноглядачі. Серед них 
був і секретар колгоспної 
партійної організації, кол
госпники, робітники мас
лозаводу, де працював 
Іван.

Біля дверей крамниці, 
лаючи пожежників за те, 
що вони зірвали двері, 
стояв розлючений заві
дуючий Петро Тишко.

— Ой, лишенької — 
повторював він, — У ме
не ж там товару на тися
чі карбованців! Хто ж 
відповідатиме за це лихо?

Бачачи, що його слова 
не викликають ніякої ре
акції у людей, Петро під
біг до секретаря партор- 
ганізації.

— Будьте свідком, — 
благав він. — Адже ми з 
вами разом були у клубі... 
А вони двері відбили.

— Не заважайтеї — 
відповів йому парторг. — 
Кому слід — розберуть
ся... І підбадьорюючи лю
дей гучним «Давай, да
вай!», ще швидше опо
рожняв відра з водою.

— Здоров, здоров, Іва
не! Проходь, сідай, — 
сказав капітан міліції Вік- 
торов Івану Томченку. — 
Дозволь, при нагоді,

дякувати тобі за своєчас
не оповіщення людей про 
пожежу. Завдяки цьому 
ми її хутко ліквідували.

Іван чомусь зніяковів і 
опустив очі.

— Чого це ти наче сам 
не свій? Хіба не ти опо
вістив людям у клубі про 
пожежу. І не кинувся 
першим гасити її? А дір
ку в стіні крамниці ти на
віщо пробив, щоб загаси
ти швидше пожежу зсе
редини чи не щось інше?

Івана ніби хтось ужа
лив.

—- А звідки ви про це 
знаєте?

Лагідно посміхаючись, 
Вікторов підійшов до Іва
на і заглянув йому е вічі:

— Знаємо. Все знаємо, 
Іване. Навіть знаємо, хто 
тобі грошей на дорогу в 
Донбас дав і скільки. Чи 
ти забув про це?

Побачивши у капітана 
на столі вузлик з грішми, 
хлопець мовчати далі не 
міг. І він почав розпові
дати про те, що йому 
уже було відомо.

Народний суд, розгля
даючи справу Івана Том- 
ченка, враховуючи його 
відверте визнання і те, 
що він був сліпим зна
ряддям у руках пройди
світа і шахрая, визнав за 
необхідне не карати його. 
На прохання колективу 
маслозаводу суд виніс рі
шення передати хлопця 
на поруки.

Зараз Іван служить у 
лавах Радянської Армії. 
Став добрив воїном, го
тується вступити до лав 
комсомолу.

Д. ЧИБ1СОВ.
Від редакції. Враховуючи 
інтереси юнака, автор змі
нив прізвища в цій історії

Катерині Кушнар і Івану Волошину, 
Ларисі Чибітко і Анатолію Молчанову, 
Любі Єфіміщевій I Анатолію Середі, 
Тетяні Мазур і Володимиру Дурнову, 
Олександрі Бугаенко і Василю Цуканову, 
Ларисі Максимовій І Олександру Коломійцеву, 
Валентині Хсмутенко і Сергію Шевелєву, 
Олені Андрущак і Григорію Люльчуку, 
Ларисі Бушмановій і Михайлу Яворському, 
Тетяні Горловій і Володимиру Вороні, 
Валентині Поддєнєжній і Володимиру Чичиркозі, 
Валентині Ромасенко і Йосипу Чудодєєву, 
Вірі Панасенко і Василю Гончару, 
Ларисі Щербині і Юрію Любимову, 
Анні Черкас і Володимиру Горбунову, 
Людмилі Скляренко і Олександру Саленку, 
Любі Петровій і Сергію Бахмачу, 
Валентині Гончаровій і Станіславу Яшану, 

які сьогодні реєструють свій шлюб в Кіровограде^ 
кому бюро ЗАГС.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. 20 ТРАВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 12.30 — Му
зична програма за листами 
телеглядачів. (М). 13.00—Про
грама передач. (К). 13.05 — 
Для дітей. «Сонечко». (К). 
13.35 — «Весна мого міста». 
(Ворошиловград). 13.50 — Ху
дожній фільм (К). 15.30 — 
«Донецькі самоцвіти». (До
нецьк). 17.00 — Цольорове те
лебачення. «Клуб кіноподоро- 
»ей>. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18-10 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.50 — «Вогні 
цирку». (М). 19.30 — Автор
ський вечір М. Богословсько-

Наша адреса і телефони

• В колективах фізкультури
1_1 ЕР1ДКО трапляється так, що и ко- 
’ • лектнві фізкультури, запланувавши 
провести масові іиортивні поєдинки, 
ставлять перед собою одну мету — ви
значити чемпіонів, відібрати кращих для 
участі в більш відповідальних змаган
нях. Все це вирішується за один-два дні. 
Як правило оголошують:

— Завтра спартакіада. Приходьте всі 
на стадіон.

Інструктор по спорту поспішно скла
дає списки учасників змагань, роблячи 
вибір по минулорічних результатах, а по
тім бідкається, як розшукати того чі: ін
шого спортсмена, де для нього взяти 
спортивний костюм.

і ось вже тривають перші старти. Роб
ляться записи в протоколах, окреслю
ються імена тих, кого можна включити 
в нбірну. Як виступав тон чн інший 
спортсмен — всеодно. Хай радіє, що був 
першим. А коли вів стартує вже на ра
йонних чи міських змаганнях, з'ясовує
ться, що його показники навіть залікових 
очок не принесли команді. I тоді такий' 
бігун чи стрибун розчаровано розводить 
руками:

— А що я міг зробити, коли раз висту
пав на спартакіаді в своєму колективі і 
оце проба сил вдруге. От, якби потрену
ватись...

Це, звісно, негативний факт.
Отож і хотілрея б детально зупини

тись на тому, як вирішують цю справу 
в провідних колективах.

ЩЕ на початку року я довідався, що 
в перших числах травня відбудуться 

фінальні поєдинки спартакіади в Кіро
воградському технікумі радянської тор
гівлі. Підготовка до цих стартів велась 
заздалегідь. Спортивні поєдинки тривали 
спочатку в групах, між спортсменами 
окремих курсів. Одразу з'ясувалось, що 
деякі дівчата мають низькі результати з 
легкої атлетики. Саме з ними і найбіль
ше працювали викладачі фізкультури, 
громадські інструктори. Після занять у 
недільні дні продовжувались тренування. 
Керівник фізичног.о виховання Б. М. Ло
сев ставив собі за мету, щоб усі учні 
технікуму були залучені до спартакіад
них поєдинків. Навіть дівчата з підго
товчої групи намагались зробити все 
можливе, аби потрапити до фіналу.

Неабияким поштовхом у підвищенні 
спортивної майстерності було рішення

ФІНАЛ ЧИ ПЕРША
ПРОБА СИЛ
• ПРО ЧЕМПІОНА МАЮТЬ ЗНАТИ ВСІ.
• А, МОЖЕ, СУПЕРНИКИ СИЛЬНІШІ?..
комсомольськ їх зборів: всі комсомольці 
мають скласти залік з фізичної та вій
ськово-технічної підготовки за програ
мою комплексу ГПО. Влаштували день 
стрибуна, відсудися легкоатлетичні кро
си, стрілецькі змагання тривали паніть 
під час походу «Шляхами слави бать
ків». А проводити безперервно такі за
ходи було де. Для послуг учнів техніку
му цілий спортивний комплекс. Тут чоти
ри сектори для стрибунів, три для ме
тальників, зразкові умови для бігунів. 
1 ось результат — більше 51) комсомоль
ців виконали нормативи комплексу. За
лишилось скласти залік з плавання. Пе
ред фінальними стартами та поєдинками 
в командах груп булр 360 спортсмснів- 
розрядннків.

Настав день заключних змагань легко
атлетів. Відбувся парад фізкультурників. 
Фізорги склали рапорти про досягнення 
в кожній групі. 1 коли більше ста легко
атлетів вийшли на старти, Лосєп сказав: 

Все йде як треба. Тепер хай ке
рують.

Цс він про громадських суддів, які по
вели своїх ровесників до секторів ЛСІКО- 
атлетичного комплексу.

Біля високої щогли, на якій було під
нято прапор сппртакіадн, установили по
стамент для переможців. Невдовзі з гуч
номовця вже линув готос арбітрів:

— Нагороджуються метальники грана
ти. Переможці — Оля Орлова, Надія 
Руднева, Оля Мотко.

Серед тих, хто найдалі штовхнув ядро, 
була Таня Савенюк — 11 метрів. Призе
рами в цьому виді поєдинків стали та
кож Таня Бондаренко, Оля Мотко, Марія 
Бсршадська. Після стрибків у довжину 
нагороди отримали Людмила Сухоруко
ва, Галина Крішанівська, Тамара Сі- 
мова...

Так проходили змагання і волеґіболіс-

тів, тенісистів, баскетболістів. Урочнего, 
при участі всіх учнів технікуму. За свою 
команду уболівала кожна учбова група. 
І здавалрея, що цс йде не технікумівська 
спартакіада, в змагання обласного мас
штабу. Бо, справді, в Кіровограді часто 
навіть поєдинки першості обласних рад 
спортивних товариств проходять менш 
ефективно і па нижчому організаційному 
рівні. Наприклад, під час легкоатлетич
ного весняного кросу, в якому взяли 
участь юнаки та дівчата ДСТ «Буревіс
ник», представник факультету фізвихо- 
вання педінституту кинув репліку:

— Навіщо ще й парад? Мої хлопці 
вніс закінчили розминку, — треба негай
но стартувати.

І це «приклад» для тих, хто сам не
вдовзі організовуватиме в школах подіб
ні змагання.

Л Б. М. Лосев іншої думки:
— Сама атмосфера проведення будь- 

яких змагань має сприяти підвищенню 
активності спортсменів. Це і пропаганда 
спорту, і клич до високих результатів.

Навіть після фінальних поєдинків лег
коатлетів він витримав свою лінію:

— Не забудьте сказати про перемож
ців в стіннівці, «блискавках», їх норірс- 
ти — на фотовітрину.

Чемпіони I рекордсмени не будуть 
обійдені увагою її тоді, коли підбивати-
муться підсумки навчального року. 
відзначатимуть разом з відмінниками na-..^л
ячання. А в спортивній кімнаті першо
курсники восени теж побачать портрети 
кращих спортсменів минулого року — 
хай знають: тому, хто домігся перемоги 
в нелегкому герці на спортивній арені — 
честь не на однії день..

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

Кіровоградський технікум 
радянської торгівлі.

• ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

СТАДІОН... ПІД ВОДОЮ“
Під таким заголовком в номері «Молодого комунара» за 26 

квітня ц. р. було вміщено колективний лист комсомольців села 
Васиному Знам’янського району. В ньому йшлося про те, що тут 
з кожним роком все менше і менше уваги приділяється спортив
но-масовій роботі серед молоді. /X саме: немає спортивного інвен
таря, футбольне поле затоплене водою.

Як повідомили редакцію перший секретар Знам’янського 
міськкому комсомолу М. Василашко та голова комітету по фіз
культурі і спорту В. Цуцуран, в замітці правильно викриті недолі- 
ліки, що стосуються організації спортивної роботи в колгоспі іме
ні XXI з’їзду КПРС, зокрема в селі Васиному.

Стаття обговорювалась на районному семінарі інструкторів по 
спорту. Рішенням виконкому Мошорннської сільської Ради в селі 
Мошорпно заплановано будівництво комплексного спортивного 
майданчика. У відділку ж колгоспу імені XXI з’їзду КПРС буде 
обладнано волейбольний майданчик, водну станцію. З 12 по 14 
травня в цьому колгоспі юнаки та дівчата складали нормативи 
комплексу ГПО. В тракторній бригаді села Васиного з кульо- • 
вої стрільби, метання гранати, бігу успішно склали їх 28 механі-( 
заторів.

Протягом травня колгосп закупить для потреб фізкультурників 
необхідний інвентар, спортивну форму.

Студентка Кіровоградського інституту сільсько
господарського машинобудування Ніна Пстрнк під 
час спартакіади, що проводиться в колективі фіз
культури, була серед кращих легкоатлетів. Вона 
виконала розрядний норматив, успішно склала 
норми комплексу ГПО.

На (знімку: Н. ПЕТРИК першою фінішує 
під час легкоатлетичного кросу.

Фото Л. ПЕЧЕН1ОКА.

го. (М). 21.00 — Програма
«Час». До візиту Генерально
го секретаря ЦК КПРС, члена 
Президії Верховної Ради 
СРСР тов. Л. І. Брежнєва у 
Федеративну Республіку Ні
меччини, (М). 21.30 — Продов
ження авторського вечора 
М. Богословського. (М). 22.30 
Спортивна програма. По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.00 - 
«Сільська година». (М). 14.00
— «У майстерні художника». 
(М). 14.35 — «Мир і праця — 
нероздільні». Радянські люди 
схвалюють рішення квітневого 
Пленуму ЦК КПРС. (М). 14.50
— «Літературні зустрічі». (М). 
13.35 — Художній фільм. (М). 
17.00 — «Усна книга». (К). 
18.00 — «Піонерсььий калей
доскоп». (Харків). 18.30 — Ху
дожній телефільм «На дачі». 
(К). 19.00 — «На меридіанах 
України». (К). 19.30 — Твор
чий звіт майстрів мистецтв та 
художніх колективів Жито
мирської області. І відділення.

(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». До візиту Генерально
го секретаря ЦК КПРС, члена 
Президії Верховної Ради 
СРСР тов. Л. І. Брежнєва у 
Федеративну Республіку Ні
меччини. (М). 21.30 — Худож
ній фільм. (К). 22.40 - Вечір
ні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 21 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА 16.20 - 
«Економічна географія СРСР». 
«Грузинська PCP. (М). 17.00 
— Кольорове телебачення. 
«Візерунки». (М). 17.30 — Для 
школярів. «Вогнище». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
«Від руди до комбайна». Пе
редача перша. (М). 18.40 —
«Трибуна депутата». (Кірово
град). 18.50 — Телефільм. (Кі
ровоград). 19.00 — «Міжна
родна панорама». (М). 19.25 — 
й. Гете. «Фауст». Телеспек
такль. Частина І. (М). 21.00 — 
Програма «Час». До візиту 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС, члена Президії Вср-

ховпої Ради СРСР товариша 
Л. I. Брежнєва до Федератив
ної Республіки Німеччини. 
(М). 21.30 - И. Гете. «Фа
уст». Телеспектакль. Частина 
2. (ЛІ). 23.05 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 - 
Наша афіша. (К). 16.05 — «На 
головних напрямках п’ятиріч
ки». (К). 16.20 — Республікан
ська фізико-математична шко
ла. (К). 16.50 — «Наші пре
м’єри». (Харків). 18.00 — «Від 
понеділка до понеділка». (К). 
18.15 — Музичний фільм. (К). 
18.30 — Реклама, оголошення. 
(К). 19.00 -- Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.30 — 
Концерт. (К). 20.10 — Спортив
на передача. (Херсон). 20.45 — 
«На добраніч,1 діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». До 
візиту Генерального секретаря 
ЦК КПРС, члена Президії 
Верховної Ради СРСР това
риша Л. 1 Брежнєва до Феде
ративної Республіки Німеччи
ни. (М). 21.30 — Художній
фільм «Офіцер запасу». (К). 
22.50 — Вечірні понини. (К).

У Кіровоградському будівельному технікумі 
працює факультет громадських професій з відді
ленням журналістики. Основна його мета — під
вищення ідейно-теоретичного рівня майбутніх 
спеціалістів середньої кваліфікації та набуття 
студентами журналістських навичок.

Заняття факультету включаються в єдиний план 
ідейно-виховної роботи технікуму і проводяться в 
позаурочний час.

З розповідями про газетні жанри перед учня
ми технікуму виступають працівники обласної мо
лодіжної газети «Молодий комунар».

Курс навчання розраховано на 2 роки.
В сьогоднішньому номері представляємо слуха

ча відділення журналістики, другокурсника буді
вельного технікуму В. Бабічевського.

ДЕСЯТИР1ЧЧЯ
15 Ш ПОВНОЛІТТЯ

Газета
І В у вівторс

316050. ГСП., Кіровоград-50, вул, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45*36, відділу вій. 
еьково’патріотичного виховання та спорту — 2*46-87.

[«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 

орган Кировоградского обкома 
ЛКСМУ, г. Кировоград.

Днями у Знам’янському 
лісі відбувся обласний 
зліт' по туризму та спор
тивному орієнтуванню. 
Цікаво те, що спортивне 
орієнтування — цей по
рівняно молодий вид 
спорту — в цьому році 
святкував своє десяти
річчя. , Вік, здавалося б, 
малий, але його виявилось 
достатньо, щоб заявити 
про себе. .

Значний вклад у розви
ток спортивного орієнту
вання вносить добровіль
не спортивне товаристио

«Авангард». Його 
неодноразово були

члени 
золо-

тими і срібними призера- Д 
ми республіки, В нашій '
області нараховується ЗО 
першорозрядників. З них. 
15 — аванібрд'.вці.

Ось і згріа, на зльоті 
представники «Авангарду» 
показали непогані резуль
тати. Перше місце заво
ювали учні машинобуді- 
вельного технікуму. їм і 
було вручено грамоти 
на кубок обласного комі
тету по туризму.

В. БАБІЧЕВСЬКИЙ.

БК 00235. Індекс 61197.

і виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня !м. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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ПОГОДА
Вдень 19 травня на території області та міста Кі

ровограда передбачається мінлива хмарність, без 
опадів. Вітер північно-західний, 10—14 метрів на се
кунду. Температура повітря: по області — 14—18, по 
місту — 14—16 градусів.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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