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СЬОГОДНІ вони роблять 
перші кроки, готу

ючись вийти на дорогу ве
ликого спорту. Кроки ті 
поки що не завжди впев
нені, і прагнення цих 
юних фізкультурників ча
сом не визначені сповна. 
А мине рік-два, і ми вже 
бачимо їх добру зав'язь, 
відзначаємо перші досяг
нення. Досвідчені педаго
ги і тренери виводять 
своїх вихованців на все 
трудніші і відповідальні- 
ші старти.

Чи не найкращий фі
зичний гарт отримують 
юні спортсмени в ДЮСШ.

0ПОРТ
Таких нині в області біль
ше семи тисяч, добра ти
сяча з них — спортсме- 
ни-розрядкики.

У минулому напчальпому 
році шість вихопаїїців ДЮСШ 
стали майстрами спорту, 23 — 
кандидатами в майстри. Се
ред переможців обласних та 
республіканських змагань бу
ли фехтувальники Людмила 
ІНтапдснко та Олександр 
.Жданович, гімнастки Віра 
Подсевака та Наташа Каліні- 
чека, бориі Станіслав Редозу- 
бов-, Володимир Григоренко, 
Володимир Посунько, стрілець 
Юрій Язиков. А вихованка Кі
ровоградської ‘ДЮСШ ль з 
Вікторія Паньконська перема
гала тенісисток, чиї Імена 
давно вже були відомі сере,і 
кращих спортсменок країни. 
Відмінно підготували юніорів 
до відповідальних змагань 
тренери Іван Мірошниченко 
та Володимир Івансць.

і псе ж юні спортсмени 
Кіровоградщини ще рід
ко з’являються серед пе
реможців республікансь
ких та всесоюзних по
єдинків. Тому й доводить
ся зауважувати, що стан 
навчально - тренувально
го процесу в ДЮСШ ще 
не піднесено на рівень 
сьогодення. І, перш за 
все, це стосується груп і 
відділень, де тренуються 
легкоатлети. Серйозні не
доліки допущені в шко
лах Новоукраїнки, Добро- 
величківки, 
Долинської. 
ність груп, безпринцип
ність у підборі спортсме
нів до навчальних відді
лень, плинність тренерсь
ких кадрів •— ось причи
на повільного зростання 
майстерності юних спорт
сменів. 
ДЮСШ 
ють про 
зу, тут

Гайворона, 
Малочисель-

У більшості 
області не дба- 
матеріальну ба- 

відсутні спортив-
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но-оздоровчі табори, за
лишається невирішеною 
проблема роботи з кан
дидатами у збірні коман
ди області.

Ці недоліки трапляють
ся через 
контроль 
керівників 
сомольських 
спорткомітетів. 
самоусунення 
них колективів 
ри можна закинути на ад
ресу новоукраїнців. Тут, 
наприклад, лише двічі 
провели змагання з піо
нерського багатоборства 
«Дружба» 
учнів сільських 
програмою ГПО.

ЯКЩО ми називаємо 
юних спортсменів Кі

ровоградських шкіл №№5, 
24, 27, їх ровесників з
Соіїловодська та Олек
сандрії серед чемпіонів 
та рекордсменів області, 
то в цьому вбачаємо за
слугу і вчителів фізкуль
тури. Бо саме в загально
освітній школі закладаєть
ся фундамент росту май
стерності майбутнього 
спортсмена. I справді, рі
вень фізичного виховання 
під час уроків, у спортив
них секціях, добре нала
годжена спортивно-масо
ва робота шкільних ко
лективів фізкультури — 
своєрідний важіль у під
готовці значківціз, роз
рядників, майстрів.

Чимало можна зробити 
на шляху до майстерності 
і доброго фізичного гар
ту підлітків за місцем їх 
проживання — в мікрора
йонах міст, при житлово- 
експлуатаційних конторах. 

Прикладом цього може бути 
Діяльність активістів з ЖЕК 
№ 6 м. Кіровограда. Інструк
тор по спорту Дмитро Бадіяп 
тут організував 9 спортивних 
секцій, в яких тренується 
більше 200 хлопчиків і дівча
ток. ПІДЛІТКИ, які живуть в 
мікрорайоні міста, після уро
ків, в недільні дні завжди 
зайняті корисними справами. 
Тож недарма спортивний ди
тячий клуб «Маяк» 
серед переможців

Отже, є на кого 
тись.

Є у нас і 
чення партії 
лу — дбати 
і фізичний 
Залишаючи 
ріг з атестатом зрілості, 
кожен юнак і дівчина по
винні вийти на свою са
мостійну дорогу здатни- 
ми перебороти осі труд
нощі життя. А людині, 
озброєній знаннями, ви
хований у дусі комуніс
тичної ідейності і переко
наності, людині міцній і 
здоровій — під силу все.

Спорт —■ юним!

те, що відсутні 
і увага з боку 

райвно, ком- 
активістів, 
Докір за 

від шкіль- 
фізкульту-

та поєдинків 
шкіл за

щороку

рівня-

ДОру-високе
і комсомо- 

про здоров’я 
гарт молоді, 
шкільний по-

ВИСОКІ ЗВАННЯ -
ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСУ

оа успішне здійснення орбітального польоту на кос
мічному кораблі «Союз-12» і виявлені при цьому муж
ність і героїзм Президія Верховної Ради СРСР присвої
ла звання Героя Радянського Союзу з врученням ор
дена Леніна і медалі «Золота зірка» льотчикові-космо- 
хавту тов. Лазареву Василю Григоровичу і льотчиковї- 
космонавту тов. Макарову Олегу Григоровичу.

За здійснення космічного польоту на кораблі «Союз- 
12» Президія Верховної Ради СРСР присвоїла звання 
«Льотчик-космонавт СРСР» громадянам Радянського 
Союзу тов. Лазареву Василю Григоровичу і тов. Мака
рову Олегу Григоровичу, ; •

У ПРАЦІ І НАВЧАННІ

На запрошеная І оливи союзного Виконавчого гіча 
Соціалістичної Федеративної Республіки Юпх.
Д. Бієдича Голова Ради .Міністрів'СРСР О М. ■>.- 
сигін з 24 вересня по і жовтня 1973 року перебузаз 
з офіційним дружнім візитом у СФРЮ.

Президент СФРЮ, Голова Союзу Комуністів Юго
славії П. Броз Тіто прийняв О. 31. Косигіяа і лез д 
ним сердечну н дружню розмову.

Між О. М. Косшпшм і Д. Бієднчем відб; л:іся пе
реговори, які проходили в дружній атмосфері, а ду
сі взаєморозуміння і відвертості.

Голова Ради Лїіністрів СРСР і Головг союзпоіо 
Виконавчого віча СФРЮ всебічно розглянули стан 
співробітництва між двома країнами і йсжлиж-сті 
його дальшого розвитку, інформували оди:, одного 
про результати соціалістичного і комуністичного бу
дівництва в обох країнах і обмінялися думками про 
міжнародне становище.

Глави урядів із задоволенням констатує і. що ра
дянсько-югославське співробітництво дуже успішно 
розвивається в усіх галузях — політичній, (економіч
ній, науково-технічній і культурній.

Сторони вважають, що візит Голови Рсдп М : ст
рів СРСР О. М. Косигіна є новим вкладом у даль
ший розвиток дружби народів двох сої. гісг:. г\ 
країн і співробітництва між СРСР і СФРЮ. О. М. 
Косигін запросив Д. Бієдича відвідати Радянський 
Союз з офіційним дружнім візитом. Запрошення бу
ло із задоволенням прийняте.

(ТАРС).

ПРО візит
Л. 1. БРЕЖНЄВА В ІНДІЮ

11а запрошення прем’єр-міністра Індії 1. Ганді Ге
неральний секретар Ц1\ КПРС, член Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. 1. Брежнєв зробить ;-фіційн.чя 
дружній візит в Індію. Візит намічається на дгу-у 
половину листопада ц. р.

Василь Жабко, якого ви 
бачите на фото, родом із 
Закарпаття. Там закінчив 
професійно-технічне учили
ще. А коли йому, як відмін
нику навчання, було надане 
право вибору місця роботи, 
обрав нашу Кіровоградщи- 
му, завод «Червона зірка».

Нині про двадцятитрьох- 
річного комуніста В. Жабка 
з другого механоскладаль
ного цеху говорять з пова
гою: хороший робітник, від
мінний товариш. Змінні зав
дання виконує на 150—160

процентів. За уд эрну працю, 
активну участь у житті ко
лективу нагороджений По
чесною грамотою обкому 
комсомолу.

А кілька дків тому Засип» 
вітали з нозик успіхом —• 
він став студентом вечір
нього відділення Кірово
градського нституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування.

О. ШВЕЦЬ.
м. Кіровоград. 1

Фото В. БОНДАРЕНКА«

НЕЩОДАВНО НА КІРОВОГРАДЩИНУ ПРИБУЛА РЕСПУБЛІКАН
СЬКА ЛЕНІНСЬКА ТРУДОВА ЕСТАФЕТА УДАРНИХ КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ СПРА8, ПРИСВЯЧЕНА 50-РІЧЧЮ ПРИСВОЄННЯ КОМСОМОЛУ 
ІМЕНІ В. 1. ЛЕНІНА. НАШІ ЗЕМЛЯКИ, ПЕРЕДАЮЧИ ЕСТАФЕТУ КОМ
СОМОЛЬЦЯМ ЧЕРКАЩИНИ ВПИСАЛИ В КНИГУ-РАПОРТ РЯДКИ 
ПРО СВОЇ ТРУДОВІ ЗДОБУТКИ.

«Кращою у машинобудівній 
промисловості тривалий " час є 
комсомольсько-молодіжна брига
да різальників ковальсько-пресо
вого цеху заводу «Червона зір
ка», яку очолює комуніст Мико
ла Скліфус. Середня" норма ви
робітку бригади 255 процентів, 
продуктивність праці у порівнян
ні з першим півріччям зросла на 
13,8 процента. З початку року 
колектив зекономив 9,5 тонни 
металу».

Соціалістичної Праці Василя Мо
торного, Анатолія Харкавого, Ва
силя Лузанівського, Віктора Га
лушки, Миколи Давидова — ко
лективи високої культури земле
робства.

Праця ударна, звитяжна... Нині її 
показують не лише ті, чиї імена впи
сані в рядки рапорту. Чи ж не пишає
мося мн сьогодні успіхами Володимира 
Коваленка з Олександрійського району, 
Олега Дурова з Бобринснького, Васи
ля Опошнянського з Новомнргородсь- 
кого, Івана Хлібовича з Долинського, 
Миколи Поліщука з Гаііворонського та

ВПИСАНО В ІСТОРІЮ РЯДКИ
Ці рядки — із кннги-рапорту 

І саме Миколі Скліфусу доручили 
передати естафету черкаським 
комсомольцям.

Стартувала вона у Києві 23 лип
ня. Про свої здобутки уже рапор
тували комсомольці Київщини і 
.Чернігівщини, Сумщини і Полтав
щини. Вагомі рядки в кнпгу-ра- 
порт вписали і кіровоградці.

576 комсомольсько - молодіжних 
колективів області несуть нині 
ударну трудову вахту. Як і брига
да М. Скліфуса, вони показують 
зразки комуністичної праці.

Першість у соціалістичному зма
ганні серед шахтарських колекти
вів здобула комсомольсько-моло
діжна бригада добувної дільниці 
Морозівського вуглерозрізу, де 
бригадиром Володимир Бакун. 
Широко відомі в області імена 
передовиків промислових підпри
ємств Дмитра ГІроцепка, Юлії Єв- 
тушенко, Олексія Сидоренка. 136 
комсомольсько - молодіжних ко
лективів успішно виконали півріч
ні плани, 19 —« борються за три
тисячні надої. Комсомольсько-мо
лодіжні тракторні бригади Героя

Лндрія Галушки з Новоархангельп.ко- 
го? На рахунку цих молодих комбай
нерів більш, ніж по 8 тисяч центнерів 
намолоченого зерна. Або ж успіхами 
Ольги Козаченко — комсомолки з Не- 
сваткісського відділку Другого імені 
Петровсьчого цукрокомбінату Олексан
дрійського району. Вона першою серед

молодих доярок Кіровограде, ннг. ~срс- 
йшла тритисячний рубіж-а няні його 
намагаються подолати ще близько пів
тори тисячі молодих майстрів маинії- 
ного доїння.

Трудові здобутки комсомолії Кі- 
ровоградщннн вагомі. Про видна 
мітингу, що відбувся \ і. Смілій, 
розповів присутнім другий секре
тар обкому комсомолу А. Нопиііь- 
кий.

А перед цим групу к.ловоград
ців — кращих виробничників, пе
редових доярок і мсханГзаторіз — 
на межі Кіровоградської і Черка
ської областей зустріли секретар 
Черкаського обкому комсомолу Га- 
ліша Фартухова, секретарі Сиі- 
лянського міськкому комсомолу 
Юрій Булачко та Жаина Мотузея- 
ко, секретар Смілягесьхого райко
му комсомолу Ніна Шинкаренко.

Вручаючи книгу-р аг. ор г молодо
му зоотехніку із колгоспу імені 
XXI з'їзду КПРС Сч лянського 
району Ніні Олійник, Микола 
Скліфус від імені 115-тнсячного за
гону комсомольців області поба
жав хліборобам і тваринникам, 
машинобудівникам і хімікам Чер
кащини з честю пронести естафе
ту, своїми трудовими ділами при
множити славу комсомолу.

ю: ЛІВАШННКОВ 
спецкор «Молодого комунара».
На фото: Микола СКЛІФУС вручав 

черкащана.м лнигу-рапорт.
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ПОЧАЛИСЯ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ

ОЛ ОД И Л КОМ У Н.А.Р" ------------
ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ
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НА ЛИСТКУ календаря — 1 жовт
ня. Звичайний робочий день: 

розмірений трудовий ритм тре
тього вирішального панує на фаб
риках і. заводах, полях і фермах. 
І водночас не схожим на інші: 
цього дня починається новий на
вчальний рік у мережі комсо
мольської політосвіти.

Урочисто, святково ^ірой шов він на 
Кіровоградській облаїній сільськогоспо
дарській дослідній сіаиііії. Близько ста 
чоловік — 'наукові співробітники, лабо
ранти, техніки, робітники ІІО.1ІВ І ферм 
рівно о шостій вечора зібралися . біля 
наукового корпусу. Гарну традицію за
початковано нині — розпочинати за
няття нового навчальної о року полі
тичної освіти покладанням квітів до 
пам'ятника загиблим воїнам, іппапу- 

• ванним пам'яті героїн хвилиною мон- 
^чания. , »'....і

Перше спільне заняття слухачів 
гуртків партійної і комсомольської 
політосвіти та економічного на
вчання, економічних шкіл та шкіл 
комуністичної праці ^відбулося у

залі засідань. У президії — секре
тар партійної організації госпо
дарства М. Г. Биков, заступник ди
ректора А. Л. Ткаченко, пропаган
дисти Л. В. Маркушенко, М. І. Ли
сенко, А. А. Стусь, завідуюча міс
цевим кабінетом політосвіти Т, Т.

Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

Лу-кці.я А. Л. Тьаченка. поіаіптатіїо- 
ю лектора обкому Компартії України, 
заступника директора дослідної етапнії 
«Квітневий пленум ЦК КПРС. про між
народну діяльнії'п> ЦК КПРС» відзна
чається актуальністю висвітлених уній 
питань мі к народної політики КПРС.

ВСЮ СУМУ ЛЮДСЬКИХ ЗНАНЬ“
Пеліпас. Всі ті, хто завчасно по-
дбав ■ про оформлення кімнат для ........ . . ........................
кожного гуртка, про забезпечення сільському юсіїодарстні, 
гуртківців підручниками, потріб-
ною наочною агітацією. М. Г. Би-
кое зачитує ’вітальну телеграму 
районного комітету партії, корот
ко знайомить слухачів з темою 
заняття: поглиблене вивчення ма
теріалів квітневого (1973) Пленуму 
ЦК КПРС, міжнародної діяльності

З особливою унагою були зустрінуїс 
повідомлення лектора про те. то на
ступного року проблеми дослідження у 

' ......... -----------зокрема. її па
.Кіро.иоі рад'ч.кіїі дослідній станції, бу
дуть вирішуватись шляхом лісного 
співробітництва і вченими соціалістич
них країн, тобто, у межах координації 
РЕВ.

По закінченні занятія разом з 
секретарем Кіровоградського рай
кому комсомолу Леонідом Набо- 
ченком знайомимося з планами 
роботи кожного гуртка, оглядаємо

кабінети, де проходитимуть 
няття. Майже всі вони містяться у 
Будинку культури, на цьому ж пЬ- 
Еєрсі ~ -------------
но: -----
полиць, 
лі отечна тиша й спокій 
і'ергу сприяють роботі 
кріпленням матеріалу, 
відчувається, організували 
справу так, щоб заняття проходи
ли цікаво, жваво, і, головне, щоб 
юнаки і дівчата вчилися, як запс- 
ВІДсіВ В. І. Ленін, вмінню озяти 
собі всю суму людських знань і 
взяти так, щоб комунізм не був у 
вас чимсь таким, що заучене, а 
був би тим, що вами самими про
думане, був би такими висновка
ми, які є неминучими з точки зо
ру сучасної освіти».

А. БАБАК.
- спецкор «Молодого комунара». 

Кіровоградський район. 
Дослідна станція.

"-і є сільська бібліотека.. Зруч- 
; вільний доступ ДО КНИЖКОВИХ 

я тематичних стендів, а біб-
В СВОЮ 
над за- 

3 усього 
тут

звіти і 
ВИБОРИ 

В КОМСОМОЛІ

у ТРУДОВОМУ колекти- 
* ві першої бригади 

чільне місце в організації 
сои/алістичного змагання 
за дострокове виконання 
планів третього, вирішаль
ного року дев ятоі п'яти
річки належить комсомо
лі!. Тут 14 членів ВЛКСМ.

ЗМАГАННЯ
ТЕМА

ГОЛОВНА

ДІЛОВА 
РОЗМОВА

таІ жовтня комуністи 
комсомольці кар’єроул- 
равління виробничого об - 
єднання «Дніпроенерго- 
будіндустрія» зібралися 
разом. Ще задовго до по
чатку нового навчального 
року в системі політичної 
освіти молодь управління 
на своїх зборах вирішила 
провести перше заняття 
спільно з комуністами.

Пропагандист системи пар
тійної освіти К. Г. Хамреч- 
ко прочитав лекцію про 
рішення квітневого (1973 
року) Пленуму ЦК КПРС.

У цьому навчальному 
році в кар'єроуправлінні 
працюватиме політгурток 
«Молоді — про партію».

В. ПЛАХОТНИК, 
секретар комсомоль
ської організації ка- 
р'єроуправліїниі ви
робничого об'єднан
ня « Дній роєне ргобуд- 
індустрія».

М. С.вітловодськ.

НАД РОЗКРИТОЮ КНИГОЮ
До цього дня готувались не лише про

пагандист її. а й слухачі. Хоча перше за
няття в школі комсомольської політосві
ти передбачало лекцію, в більшості гурт
ків традиційні запитання-відповіді 
ли саме тим важливим діалогом 
пропагандистом і слухачами, який допо
міг визначити основний напрямок розмо
ви пасі \ іінііх занять.

■ Тридцяті, один слухач (псі — за списком) 
уважно слухали досвідченого пропагандиста 
II. Л. Верболозу’. У Петра .Назаровича досвід 
чималий. І комсомольці та молоді, Зиам'яп- 
ського відділку залізниці «могли ще раї пере
свідчитися у його глибокій зацікавленості 
темою.

А в колгоспі «Прав
да» гурток «Основи 

економіки, веде заві-

аата-

сі

Мі.К

соці а.їіс пічної 
дуюча бібліотекою — в минулому секре
тар комсомольської організації кол
госпу — ДЕ С. Рябченко.

Активним було перше заняття "у' Зпа- 
м янському відділі робітничого постачан
ня, де працюють два гуртки — «.Моло
ді — про партію» і «Основи комуністич
ної моралі», па багатьох підприсметвах, 
ко п ослах Зііам’яніниііп.

Тепер — підготовка до наступних за
нять.

О. ШЕВЧЕНКО, 
завідуючий організаційним відді
лом Знам’янської о РК ЛКСМУ.

IIА УСТА К—СЛОВО „МИР 4
Всі члени гуртка «Основи економічних знань» зі

бралися'цього дня в конторі колгоспу імені Калініна.
З початком занять в системі комсомольської політ

освіти слухачів поідбровпли секретар партійної орга
нізації колгоспу /І. ДЕ Заб.іодськнй і перший секре
тар райкому комсомолу ДЕ Ягоденко.

Пропагандист Любов Гепнадіївна Друзіна розпо
віла про ті питанії.; міжнародної діяльності нашої 
партії, які розглянув квітневий (.1973 р.) Пленум 1Н\ 
КПРС, Програма миру, прийнята XXIV з'їздом 

■ КПРС. шо успішно втілюється в життя, жваво об
говорювалась па занятті.

С. ЗОЗУЛЯ, 
Інструктор Олександрійського райкому ЛКСМУ.

ч»

Пропагандистів та слухачів системи політичної освіти ду
же часто можна зустріти її кннлко.вому магазині -Прона- 
ізндіїсі» місіа Кіровограда. Дуг чималий' вибір суспільно- 
ііо.іі і пчної .іітера >урп. З початку 1973 роьу реалізовано Зі тії- 

’ сячі 500 екземплярів різїіамянїгїінх видань.
. 'На фото: ' (зліва направо) пропагандисти — вихователька 

дії нічого садка ,\<- 5 м Кіровограда Т. 10. Котляренко, ди
ректор Березова гськоі восьмирічної школи . Успінівського 
району JI, С. Се іоненко та учені, ’будівельного технікуму 
В. Лопата підбирають необхідну літературу до занять.

' Фото В. КОВПАКА.

Всі вони працюють на від
повідальних ділянках ви
робництва: лише серед
механізаторів бригади — 
вісім комсомольців.

Комсомольський
жок Олександр Бобриш у 
звітній доповіді назвав ва
гомі цифри, які свідчать 
про здобутки бригадної 
молоді.

— Зараз, — сказав він,— 
техніка, в основному, зна
ходиться в руках молодих. 
І вони успішно справляю
ться з поставленими зав
даннями.

Включившись у Всесо
юзне соціалістичне змі
тання, бригада провела у 
стислі строки, на високо
му агротехнічному рівні 
сівбу ярих культур, догляд 
за рослинами, 
ранніх зернових, 
комсомольської 
комбайнер Микола Бичен- 
ко — під час жнив очолив 
змагання серед молодих 
комбайнерів. На його аг
регаті постійно майорів 
перехідний червоний вим
пел. М. Биченку вручено 
значок ЦК ВЛКСМ «Удар- 
ник-73».

Добре трудяться комсо
мольці і на косовиці со
няшника, збиранні цукро
вих буряків, кукурудзи.

— А ось відпочивати ми 
не вміємо, у вільний час—і 
нудьга, — каже доярка 
Марія Жабокрицька.

Справді, правління кол
госпу подбало, щоб .закін
чити будівництво нового 
Будинку культури. Та ро
боти в ньому, по суті, ні- ї А 
якої.

збирання 
Г ордість 
групи —

с. ЩОРБА.
Колгосп імені Фрунзе, 
Компапіїпського району.

ЩЕ ЗОВСІМ недавно на 
току кипіла робота: 

золотим потоком з кон- 
. зейєрної стрічки бігло 
зерно у кузови автома
шин, водії квапили дівчат, 
які перелопачували його, 
і, здавалось, в тій пахучій 
масі промінило сонце... 

Валентина Іванівна Ба- 
ландіна любить цю ме
тушню людей на току, по
ля безмежні, синє небо 
над ним. Вона також при
четна до великої хлібо
робської справи. Як саме? 
Варто привести, для при
кладу, її розмову зі свої
ми активістами.

. _ — Сьогодні одержали ра
йонну газету «Червона зірка». 
У зведенні про хлібоздачу 
наш відділок десь посередині 
серед колгоспів. Давайте ви
пустимо стіннівку, — запропо
нувала вона.

— ідея хороша, — підтри
мав комуніст Левко Михайло
вич Лисенко. — Ііаіінііісмо 
про тих. хто сьогодні попере
ду. покритикуємо Підстав.......

Перед Валентиною Іванів
ною на дощаному столику — 
максі «полівки», кольорові 
ОТІІІЦІ.

І дуже доречно в цей 
час прийшли на тік агіта
тор Л. І. Сотник, директор 
школи А. л. Бердичев- 

' ський. Кожен з них сів 
працювати над замітками.

' І розповіла чергова «по-
- ліана» Жданівського від

ділку Капітанівського бу
рякорадгоспу про людей 
праці, їх успіхи і невдачі, 

А коли сонце піднялось 
високо в небі, до Валенти-

ни Іванівни підійшли ті, 
хто працював на току. Од
ні цікавились новинками 
художньої літератури, кі
но, інші — спеціальними, 
технічними, сільськогоспо
дарськими книгами. У біб
ліотекарки було все — га-

ЩОБ ВОГНИК 
ПАЛАВ
ЯСКРАВО
зети, журнали, брошури, 
книги. Вона влаштувала 
книжково - ілюстративну 
виставку на тему: «Хліб — 
святиня, і його треба бе
регти».

Механізатори у хвилини 
перепочинку читали, дехто 
замовив книгу на завтра. 
ТЕПЕР Валентина Іванів- 
• на і бесіди, і лекції, і 

видачу книг, і читацькі 
конференції перенесла до 
бібліотеки. її турботливи
ми руками виготовлені 
плакати І виставки книг: 
«З іменем В. І. Леніна жи
вемо, боремось і перема
гаємо», «Для тебе, земле, 
ТРУД і Думи», «Економі

ка — це комплекс госпо
дарювання», «Скарбниця 
великих ідей марксизму- 
ленінізму».

У залі бібліотеки — стіл агі- 
татора, довідкове бюро чи га
ча. стенди про дев'яту п'яти
річку, плакати. Все не полег
шує роботу бібліотекарки, 
створює зручності читачеві.

— Жодна важлива подія по
літичного чи культурного жит
тя. — розповідає Валентина 
Іванівна. — не повинна прихо
дити нові пас. працівників 
Ідеологічного фронту.

Ось чому і матеріали до 
70-річчя II з'їзду РСДРП, 
і візити Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва в США, 
ФРН та Францію, відгуки 
на ці поїздки громад
ськості світу знайшли своє 
відображення на стендах, 
книжково - ілюстративних 
виставках, плакатах.

Закінчуються польові 
роботи. Після трудового 
дня на вогник бібліотеки 
поспішають читачі.

...Кожної вільної хвили
ни, вона читає «для себе», 
знайомиться з новинками 
літератури, мистецтва. 
Щоб іти в ногу з часом, 
щоб її земляки сердечно 
дякували за прилучення 
до прекрасного, щоб при
ходили до бібліотеки охо
че, з цікавістю.

В. ШУЛЬГА.
ІТовомпргородськпіі 
раііоп,
Ждановський відділок 
Капітанівського буряко- 

ра ці оси у.

«МОЛОДЬ»-1974
Яку літературу у наступному році 
запропонує видавництво читачам?

У ЦЬОМУ РОЦІ видавництву 
ЦК ЛКСМУ «Молодь» ви

повнилося 50 років. За час сво
го існування воно випустило 
мільйони примірників книжок 
для іоиакін та дівчат.

Окремі прані В. І. Леніна, 
книжки про його життя та ді
яльність, про керівну роль Ко
муністичної партії у нашому суспільстві, видан
ня з історії ЛКСМУ. методичні посібники для 
комсомольського активу, ДОВІДНИКИ. НІЙСІ.КОІІО- 
патріотиччл література — іавждн були і є в 
центрі уваги колективу «Молоді».

У плані релакіії комсомольської літератури 
чільне місце посілі.ють книги про трудові здо
бутки молоді республіки, кидання, присвячені 
50-річчю найменування комсомолу Ленінським 
ім'ям та 30-річчя визволення України від ні
мецько-фашистських загарбнії кін.

Вже у першому кварталі наступного року 
вийдуть — збірник «У перших лавах» про мо
лодих передовиків виробництва. Героїн Соціа
лістичної Праці, довідник «ЛКСМ України», 
присвячений черговому з'їзду ЛКСМУ.

До 50-річчя найменуванні! комсомолу ім'ям 
В. І. Леніна вийдуть друком збірник «Вірні 
заповітам Ілліча», а також книга П. К. Хиж* 
ічіка «Особливий комуністичний» — про ви
никнення перших комсомольських осередків па 
селі, про їхню боротьбу за Радянські’ владу 
п роки громадянської війни на Україні.

Документальна повість 1. С. Борисова та 
Я. М. Ту.маркіч;, роди шість про радянського 
військового розвідні ка періоду Великої Віт
чизняної війни Видання приурочене по 30-річ
чя визволення республіки від німецько-фа
шистських загарбників.

Комсомолі, :і.кі працівники та активісти отри
мають чоірник «Закони комсомолььского жит
тя» (бесіди про Статут ВЛКСМ з тими, хто 
вступає дл комсомолу), друге доповнене і пе
рероблене піідагіїя книги «Питання комсо
мольської роботи», «Комсоргові школи» (своє
рідна записна книжка для ватажків шкільної 
молоді), методичний посібник з практики ком
сомольської роботи для зональних комсомоль
ських ПІКІЛ і 1 ії».

У плані 1971 року, як 1 в попередніх планах, 
Раї ато місця відведено книгам про героїчні 
звершення радянського народу в роки Великої 
пі ічпцінної війни. Цей розділ буде прсдстак- 
леїіии книгою І ероя Радянського Союзу, снай
пера, учасника Сталіисрадської битви В. Г.

Зайцева «За Волгою землі для нас не було», 
повістю «Ріхард Зорге» та іншими.

Кілька книжок буде видано з питань етики 
та радянського законодавства. Друїпм видан
ням виходить популярна серед читачів книга 
«Вам. молодята*. збірник «Радянське законо
давство про МОЛОДІ.».

Піопсрчожатим та юним ленінцям а.ніс ні
ться книжки -Піонерське святії’». «Книга во
жатого», «Якщо ти піонер», цікаві повісті > 
«По той оік веселки», «Катамаи», «Пенеред- 
бачена мандрівка».

Минулого року «Молодь» видала книгу 
«Подруга», яка викликала великий інтерес у 
дівчат. Сподіваємось, шо не менш цікавою бу
де іі книга «Товариш», яка при іначас іі.сд ддя 
хлопців. Про старшокласників 1 для старшо
класників буде видано також повісті Г. Д. 
Усача «Твоя Троя». В. Бубніса « Хрберон». 
З інтересом ко-кеп юнак і дівчина прочитають 
книжки - \ до смерті ціле життя» Д. Черкасо
ва, «Республіка Шкіл» Г. Бєлнх і Л. Панте
леева, науково-фантастичні та пригодницькі 
твори О. Беляева «Людина, що знайшла сков 
обличчя». Р Стівенсона Острів скарбів», 
Р. Собатіні «Хроніка капітана Блада».

У «Молоді» ьидадуть свої перші поетичні 
книжки \. Мачкіиськнії з Хмельниччини (збір
ка «В житах»), і. Січовик з Дніпропетровщи
ни («Жеотва моди»), А. Тютюнник з Херсон- 
іцнни («Ніжність»), М. Фішбейн з Києва 
(збірка -Ямбове коло»). О. Аврамчук, I. Дич
ко. С Венглонський. М. Габрііічук винесуть па 
суд читачів перший доробок прозових творів. Ц 

Сучасна українська поезія, проза та пере
кладна література буде представлена іменами 
Л. Балли. 10. Бедзнка. В. Коротича. 1. Грп- 
гурка. В. Большака. 1. Кнрія, Л. Різника, 
М. Рябого. В. Лепила. Л. Пастушеика» 
Е. Льоста. К. Ярупкової.

Зара і книжкові магаиінп приймають від на
селення та організацій попередні замовлення; 
Кожен читач може замовити п книгарні по
трібні йому пндаїїіь: суспільно-політичної лі
тератури та поезії.
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ВИЗВОЛИТЕЛІ
1. В атаку веде Іван Підкопай

( »'ржантом-десаптііпком полтавчанин Іван ПідкО’ 
пан почав свій бойовий шлях. В серпні 1941 рок 
лишав київ. .V боях на Курській дузі гвардії молод- 
піни лентенант Підкачай вже був командиром розві
дувального взводу 39-го гвардійського стрілецького 
полку 13-ї гвардійської стрілецької дивізії. Там, де 
потрібно було ,а\о. ин позиції гітлерівців або вн- 
оіі і и їх з опорного іАикту, командування дивізії да
вало завдання коу,іидир> роти автоматників Івану 
Підкопаю.

194.) рік ІІестримШ' йшли гвардійці вперед, визво- 
ляіочи рідн\ N країну від німецько-фашистських за
гарбників. Ось вони досяг.ти берегів сивого’Дніпра. 
ІІа правому бері і ше стоїк, ворог, горять села і 
СНИ ІІЄ- 1ЄМ.ІЯ. ІВар іІіін; ЖИ.'Ш ОДНИМ — ШВНДІІіС 1(3 
правий берег.

І.Ч-а гвардійська липізія почала форсувати Дніпро в ніч на 
• і жонтня. Було киріпюио пере іран.іяімся через ріку в районі 
власівки і іахоииги п.іанаарм на дільниці Табурнще Ио- 
вогеоргігнськ (ТУІІ« рішнін ( пітловодський район), 
капітан Іван Підкопан зі сноїаи воїнами в числі 
переправився па иракиг берег. Завдання бу.м, не з 
Річка пінилась віл вибухів . орожих сиаря тіи і мін. 
.ПІННІ продовжу на лм і'КІІІ ЦІЛЯХ. Невдовзі періпиіі човен ДО-’ 
сяі острова Каска Звідси воїни переправились на правий 
берег Дніпра і іайняли позиції біля самої воли за двісті 
метрів від позицій фашистін. Ворої одра іу кинувся в атаку, 

чссантннкін. і гітлерівців 
Капітан Підкопай теж попів своїх бійців 

мі.півнів йшли проти батальйону по
рт шн їй вперед, але тут же змушені були 
кинт.іи на смі.тиііцін шквал вогню аріп-

33-

Гнардії 
перших 
легких. 
Ти с.мІ-

Га незабаром ііаб.нізи.іаі ь група 
відкинули назад. ’ 
и атаку. Два взводи 
рога. Автоматники 
залягти; фашисти 
•торії і .мінометів.

Під прикриттям 
час гвардій пі почули і

— Вперед!
і’апінські воїни кинулися на порога. Бій був недовгий, але 

жорстокий. Ні- .тавши гітлерівцям опам'ятатися після пер
шого тдару, Підкопай знову підняв своїх людей в атаку. 
Метр за метром автоматники звільняли рідну землю. Німці 

з усіх видів зброї відкрили пі і юний вогонь, але гвардійці 
не зупинялись. Опір ворої а було зламано.

Наступного .тил (і’.чшисіп підтяг.ш свіжі сили і 
тричі контратакували, і ідтріїмувані сильним арти
лерійським та мінометним вогнем. Але успіху не до
билися: кожного рлзу. зазнаючи втр;іг. відступи, п/. 
Капітан Підкопай одержав завдання захопити воро
жі окопи і забезпечити форсування Дніпра головни
ми силами 39-го гвардійського стрілецької«> полку. 
Всі підступи до переднього краю гітлерівців прострі
лювалися рушнпчно-ку леметнпм 
перебіжка ми гвардійці

Коли до переднього краю 
рів. бійні піднялися К 
раптовим, і 
го опору.

Залишивши 
шисти тікали 
ін’ою лінією окопів ьорога, гвардійці розгорнули на
ступальні дії. Великі заслуга в ньому належала ко
мандиру роти автоматників гвардії капітану Підко
паю. досвідченому І хороброму офіцерові.

За зразкове виконання бонових завдані, команду
вання при форсуванні Дніпра, розширення плацдар
му на' правобережжі і проявлені при ньому відвагу 
і мужність Указом Президії Верховної Ради Союзу 
PCI’ від 22 лютого 1944 року Івану Якіімовичу Під
копаю присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

I і ілерівні пішли в контратаку, Та в цей 
о.іос свого командира:

вогнем. Короткими 
почали наступати 

залишалось 20 25 мет- 
< атаку. Напад був настільки 

шо німці но встигли вчини і її ор; .іпізонанр-

16 кулеметів, гвинтівки, гранати, фа
зі єн fix бліндажів. Оволодівши ГІС|І-

2. Навідник з Північного Маяка
02-а гвардійська стрілонька дивізія, шо входила 

д<: складу військ 2-го Українського фронту, вийшла 
-до Дніпра в районі Дереївкп та Куцевблівкп. У пе
редовому загоні 280-го гвардійського стрілецького 
полку, що забезпечував захоплення плацдарму па 
правому дніпровському березі, діяла батарея 45-мі- 
ліметоових гармат, г якій навідником служив рядо
вий Яків Кпсельов Вісімнадцятирічний юнак з ка
захського селища Північний Маяк був призвании в 
Радянську Армію в 1043 ропі, коли вже наступив пе
релом у ході Велит >ї_Вітчп (ПЯПОЇ війни.

Дивізія форсувала Дніпро п районі Дсрсїнкн. Кисельов 
першим переправив скою гармату на зайняту ворогом тери
торію на правому березі і прикривав висадку батареї. У ньо
му бою загинув увесь гарматній) розрахунок. Серед живих 
лишився гільки навідник. Та гармата продовжувала вести 
вогонь по ворогу. Ями посилав снаряд за снарядом, мстив 
з.і загиблих товаришів. Гри бронемашини, тва таніні 
взвод піхоти знищив хоробрий воїн в тому вересневому ООЮ 
під Деріївкою. А 17 жовтня під Лихою ворогові вдалося 
вивести і’, ладу розрахунки трьох гармат. І в них тяжких 
змогах Кпсс.тьов не розгубився. Він розділив номери свого 
нового розрахунку на всі гармати, уміло організував вогонь 
і підбив три контратаки фашистських танків і піхоїи. Було 
підбито танк, дні автомашини, знищено півсотні гітлерівців.

Біля Куколівкн ворог вчинив шалений опір І знову 
віл(Шічіівся Яків Кисс.іьов. Ведучи вогонь по фа
шистах до останнього снаряда, мужній артп.ісрш і 
збільшив особистий рахунок помсти ворогу зші- 
шив бронетранспортер і близько десятка гіт.чс рівні в. 
Стійкість молодого гвардійця, ного вміння і Хоро >• 
рість допомогли нашій піхоті не тільки втримати, 
але і значно розширити захоплений у порога н іац- 
Дарм.

Сип Казахстану назавжди прославив своє ім я на 
Далекій, але рідній йому землі Кіровоградіцшш.

/Палі fivnek
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Але стан справ з підготовкою знач-
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відомо, то завдання no
ir тому, щоб за якийсь 

• кожна робітниця пілго- 
скласти норми нового 

Питания ставиться на

В МІСТІ. СІЛ 1СТРА б-ІА- 
РО.ІІІА РЕСІП БЛ1К \ БОЛ 
Г АРІЯ) СЕРЕД АЛЕЙ міс 
НЕБОГО ПАРКУ СТОТГЬ 
ПАМ'ЯТНИК Л. М. ТОЛ
СТОМУ. в СВІЙ час ве
ликий російський 
ПИСЬМЕННИК ПЕРЕБУ
ВАВ НА БОЛГАРСЬКІЙ 
31М.ІІ,

Фото4 нашого позаштат
ного фотокореспондента 

А. БУДУЛАТЬЄВА.

Збираючись розіїозістп про оді н з кращих колеікнвіг. фізкультури м. Кіровограда, 
за все. зверне.’і.іся за рекомендації іо в міський ко їікт но фізкультурі і спорту. Еолова спорт- 
комітету О Березин за и роп он у на в:

- Непогані справи на о.тііі.'.нркомбін.і і і, серед кращих і фі'.культурники ши йної фабрики. 
Вибір виплі' на осіанніх І.и., туї <■ спортсмени,’які успішно виступають піл. час обласних 

поєдинків, презс і авнпі.н швейної фабрики входять де складу збірних команд обласної ради, 
значились в складанні нормативів комплексу ГПО. Отже, ннріпісно: треба роіповісіи про знач- 
кіі цін фабрики. про досвід колективу фізкультури г. цьому напрямку...

1 наш іромадськнГі кореспондент аавіїав до швейників, 
кінців Г11О здивував. І ось п чому...

ЗОЛОТЕ ЗЕРНО

ІДО ГОЛОВНІШЕ: МАСОВІСТЬ 
ЧИ МАЙСТЕРНІСТЬ? • '

ч

Г"ОРТАІРЧІ( відповідні документи. Інструктор по
I спорту швейної фабрики Василі. Захарович
Пікулів розповів про те. то Всесоюзний екзамен 
комсомольців, і молоді з фізичної та військово- 
технічної підготовки- га нормативами комплексу 
ГПО. оголошений ■ у березні минулого року, пов
сякчас іііііригі.с і. Поки іураї; фотокартки. к\'бкн.- 
грамотп. вимисли Цс. коли згадав про досягнен
ня волейболістів, шахістів, тенісистів в межах і 
за .межами області. Показав наочну агіуаііію. 
споргивніпї комплекс. .Після, короткої паузи г гор
дістю додав:., • ... 1

Про ранніх спортсменів можна навіть короі- 
кометражнійі фільм зняти.

А як з (комплексом ГПО?. — .запитую.
Інструктор вагався лише кілька ,секунд. Потім, 

за.тнрнувщн д,о своїх чнс.існнйх паперів, знайшов 
учнівського зопіита і відповів: . : !

— В ньому уси наїїіл сіюціпвна діяльність
На швейній фабриці . трудиться в основно

му молоді, вікгм від 20 до .Зі) років.’Їїкій .тпеба 
допомогти здобути’ високий фізичний ’гарт. Про
те. і і зошита цього було не. видно. Медична ко
місія до складання норм ГПО допустила лінію 47б< 
чоловік. * , . - . - . 1

— А решта? . ...
Василь Захарович знизує плечима, усміхається, 

«натискує* на пам'ять, щось-шукає. *
—’Тільки з відпустки, знаєте, ііріініпрв, ще -не 

розібрався. х
Яке відношення має відпустка, я так і не зро

зумів. Адже згідно ріпюння Л4 2099 виконкому мі
ської Ради депутатів трудящих «Про дальше по
ліпшення роботи по нііоовадженіїю нового Всесо
юзного комплексу ГПО». потрібно було до 25 
грудня 1972 року визначити осіб, здатних до 
пять в групах’ ГПО. ксрГВіїиків груп, місію, дні та 
години занять. Серйозну увагу на впровадження 
в життя цього комплексу звертає і постанова бю
ро міськкому Компартії України під 26 квітня 
1972 року. А пгідпо з положенням, затвердженим
II К ВЛКСМ, у червні нинішнього року повинні 
були підбити підсумки першого етапу складання 
нормативного комплексу.

На жаль, про іі( документи на фабриці ніхто не 
чув. На моє запитання щодо кількості значківцік 
Василі. Захарович відповів до-ить невпевнено:

— Чоловік сто шістдесят набереться.
— Чи можна з ними познайомитися?
— Зараз пошук;'.мо протокол.
Мандрівка у «країну паперів* тривала хвилин 

десять. Нарешті, закінчивши ис даремне заняття, 
інструктор промовив:

— Бажаєте відверто? З 
сіні.кий завал.

Те, шо в інструктора з

за

паперамн п мене повні-

— _ документацією «запал», 
було ясно і беи ного зізнання...

Згідно протоколу з 47(1 чоловік, залік за норма
тивами четвертого ступеню 
склали 
здачі 
бітнпні. Всього, виходить, охоплено фізичною 
підготовкою 531) іоі лкіп і дівчат. У зобов'язанні, 
яке ВИЯВ комітет фізкультури фабрики, значить
ся. що до кінця року слід ні іготупати до здачі 
норм нового комплексу 950 чоловік. Отже, 
зобов'язання треба виконати. 22 серпня нього ро
ку в обласну раду ДС.Т «Авангард» надходить з 
фабрики інформаційно зведення про хід підготов
ки і складання йог ч ГПО. У ньому значиться, шо 
до складанин нора підготовлено не 6.4(1 чоловік. .з 
850. Це зведення підписав сам ю.това ради спор
тивного комітету Михайло Сигаст.

Неузгодженість з цифрами характерна для усієї 
документації. ІІа запитання, чи подав хтось ро
бітникам фабонкп практичну допомогу, інструк
тор об.тради ДС.Т «Авангард» Піна 
повіла:

— Гості ми там не рідкі. Не один 
колективів

В тому то. папепне, і суті., то...
Чи можна перевіряти роботу (до речі, переві

ряла сама Ніна Федорівна). І не бачити недолі
ків? Узяти хоча б зііг сулійської колегії по скла
данню норм з плавання. В ньому значиться, що 
нормативи з нього в іду плавало 157 юнаків і дів
чат. нормативи четвертого ступеня виконали 13'1 
чоловік. Коли перерахувати по прізвищах, то 
складали норми 391 особи, lia срібний і золотий 
значки склали норми не 130. а ліпне 70 чоловік. 
Результати визначали ь, як кажуть, « на око». А

на кінець 1972 року 
лише 159 Нинішнього року до 

норм ГПО включились ще 1.51 ро- 
Всього, виходить

дівчат. У

Костенко від-

з найкращих

гості.

протокол підписувала сулійська ко
легія у складі п'яти чоловік, де 
головним суддею був сам Василь 
Захарович. Тепер нін бентежиться: 
Довірив, а не перевірнії».
Хіба не і 

лягає не 
певний час 
ту на ласі, 
комплексу, 
багато ширше: слід Домогтись, щоб 
усі комсомольці і неси'ікона мо
лодь через комплекс ГІ1О прилучи
лися до систематичних занять фіз
культурою і спортом. Одним днем, 
ьели складають залік, не вирішиш 
справи. Потрібна система.

Надумані цифри і в інших «діло
вих паперах. У іініііпіііьо.му ропі, 
наприклад, планаїїпя склада

ли 1.5(1 чоловік. Пре ге прізвищ у протоколі 194. 
Норми фактично склали 47 чоловік, а у знеденій 
відомості чомусь значиться 62.
• — Місяць тому і і нашого закрійного, — каже 
начальник цеху Іван Дем'яновнч Гудак. — скла
дали норми з плаїїаі ия 27 робітниці.. — До сьо
годнішнього дня ш( н досі немає ні списків, ні 
протоколів...

— Судійсі.ка колегія помилилась 
чаруванням 
допірни їм. а вони

Можливо, судійсі.г’а колегія справді не в курсі 
справи? Ці.оіо ска.аги не можна. В її складі п 
оси'оііному першорозрядники, майбутні кандидати 
в майстри спорту, провідні спортсмени не тільки 
ііа?Фабриці, а іі серед інортипнпх колективів об- 
,лаїнА*. , '

На фабриці успішно проходить XII спартакіада, 
_ до програми якої увійшло 11) видів спорту. Готу

ються кандидати де нбірних команд обласноїрл- 
ди. ДЕ Т . «Авангард».

— Яке місце комплексу ГПО у всій спортпвно- 
мас.цвііі роботі?
■ — Ось вам положения, знайдіть 

Мабуть, і Шерлок Холмс підняв
— .цічргц. подібного ю норма гиків 
іііііов. В чому ж річ?

Здаєть-’я. основна причина — не те. шо керівни
цтво Фабрики дивиться на стан спортивної робо
ти крізь пальні. Ось характерний прикла'і. Голо
вою комісії із склад* пня нормативів ГПО при
значено головного інженера Жанну Григорівну 
Косову. Жашіа Григорівна — першорозрядниця, 
призерка області .» шахів серед представників 
ДС.Т «Авангард». На прохання розповісти про ро
боту комісії г.ідпсніїа:

— На жалі., нам не вдалося .зібратися для 
предметної розмови. Та н наніїїкі — кожен відпо
відає за спою ділянку роботи. Хіба не так?

— Які обов'язки виконують її члени?
— Здається, пай лаються підготовкою 

Дания нормативів ГПО.
Така «обі інанієті.» і «зацікавленість» 

ку нового комллекі ” з боку головного 
перелається й іншим.

Складання норм ГПО проходить без 
ньої підготовки, наспіх, нашвидку, самопливом. 
Узяти хоча б кульову стрільбу. Норми склада
ють усією зміною, цехом, а то іі двома цехами.

—• Осі., мовляв. ’-а:і гвинтівки... «шмаліть».
А потім кличуть Іпіп.іх. не аналізуючи поперед

ніх показників. Ві с ніколи. Треба поспішати — 
на четіі інші. Та й графік місі,кого споргкомітс- 
ту треба поважати.

А ось іше одна деталь «поспішаючих». Майже 
на тисячу карбованців прн’іба.иі тут залікових 
карток по складанню нопм ГПО. бланків, звеле
них відомостей тонні. Все не лежить у шафах, 
обпо'тає и апутии тім

Перед! мною акт від 
списання інвентаря і спортивного одягу 
1Я69 карбованців 70 копійок, 
баскетбольні — Зо нчук.
штук і т. д. А нижче примітка: 
лічені речі знищені "а очах комісії».

Оіі-ой! А справжній 
як і годиться. В ’ 
здачу підколов до а 
каїніті., наїювіїо, і.» .......... - - ...........
куди і як використовуються кошти. Так. у квітні 
нинішнього року для фарбування 350 «в. меірів 
огорожі з меіалепої сітки, було придбано (1.5 кг 
олійної фарби і.. Зі) штук малярних щі
ток. Акт на списании фарби і щіток від 2.5 квітня 
1973 року підписала голова комісії Тетяна Ка
люжна.

Старший інженер нормативної груші комбінату 
о Кірової ралнажбуд Микола Иосіїповнч Дудник 
підказав нам. що на виконання цієї роботи по
трібно 40 кілограмів фарби, а з приводу маляр
них щіток відзначив, що їх вистачило б майже 
на рік цілому будівельному управлінню. Динно, 
шо цей акт затверджено дирекцією фабрики.

Фізкультурники ііівейпої фабрики мають успі
хи. і вже не перший рік їх ставлять за приклад 
в місті. Але робота паніть з пронілнимії колекти
вами не повинна послаблюватись. Треба питати, 
дивитись глибше, де «золоте» зерно і що такс... 
«відвійки».

Вдруге- 
призове 
місце

’І •

Д.

кидає інструктор.
іьі що...

— знову рот- 
Люди дорослі.

ça мі.
би*вгору руки 
ГПО я не зііа-

до скла-

у рої и II г- 
іпжсіісра

поперс'і-

20 пересип 1072 року мі 
на evMV 

М'ячі волейбольні і 
костюми вовняні — 15 

Усі пише перс-

господар здав би все по. 
утильсировину. Документ про 
акту. А тут — па попіл. Не ці

пе хвилює економістів фабрики.

Наближаються до кінця 
змагання з видів спорту, 
які входять до заліку 
спартакіади Міністерства 
освіти України серед ко
лективів факультетів фі
зичного виховання педаго
гічних інститутів рсспхблі- 

ІІІість днів в Кірово,- 
сн.тами 

Всі учас- 
а їх два- 

ііа 
ШІСТЬ 

Добре 
кіровоградські 
які грали У 

пабра- 
очок іт десяти

к II. 
граді мірялися 
баскетболістки, 
пики першості, 
падіїять, були розбиті 
дві підгрупи ІІО 
команд у кожній. 
виступили 
студентки, 
першій підгрупі 
но десять 
можливих

В матчі за звання чем
піонок спаріакіадн кіропо- 
грядки зустрілися 
можпя.ми другої 
пи — студентками 
тугу імені Т. Г. Шевченка 
міста Ворошиловграда На 
майданчнкх точилася впер
та боротьба. Фінальний 
свисток арбітрів пролунав, 
коли на світловому табло 
був результат — 5(1:16 на 
користі, більш досвідчених 
гостей, які і завоювали 
знання чемпіонів 1073 року. 
Наші землячки посіли дру
ге призове місце.

В успіху кіровогоадськид 
баскетболісток безумовна 
заслуга їх наставника —» 
тренера Віктора Лебіпа.

Є. ШАБАЛІН.
м. Кіровоград.

•і пере* 
підгру- 

інс f її-

МОТОКРОС.

К і роВОград ЦІ — 
її ер 111 iî

Минулої неділі тисячі 
прихильників мотоциклет
ного спор і у м. Олександіїії! 
були свідками затоплюю
чих поєдинків нИхопапііін 
дтсіьтфінських клубів рес
публіки — розії рув.тися 
трп.тпцінппй ^х’б'боїс імені) 
С. М. Кірова з мотокросу. '

Першими. взяли старі?, 
юнаки. Гонку відразу очо- 
лив кіровогрлдець Василь' 
Бородай, але його спітка
ла невдача 
колі аварія, 
другому і третьому 
дах гін вподовжупап 
ротьбу. Та переміг

на лруюму 
І псе ж із 

з.іїз- 
бо» 

хар» 
кіп'япііп О. Є.фімов R. Бгм 
родаїо дісталось «срібло» f 
На третьому місці І. Ба- 
лоцепко з Діііпропетрон-' 
ська.

В гонках мпіппи класу 
250 кубічних сліпи мої пін 
золоту медаль виграв кр 
ровзградський майстер 
спорту Е. Рпбалі.чініко, 
другий призер — М. Кури-' 
лсико (м. Жовті Води),- 
третій — О. Флорписькіїй 
(Кіровоград).

В трійку призерів під 
час заїздів на маиіииаи 
класу 17.5 кубічних сліпи« 
мегріп серед дорослих уві1 
йшли: Валентин Бородаї? 
(Кіровоград). крпм чанип 
Анатолій Мсдвєдєп і воно* 
пінловгралсиі, Віктор Бо» 
лсико.

В командному .заліку 
пііхоп.’іі:ці кіровоградського 
тренера Леоніда Чоіиюго 
стали по.'іодпрямп кубка.

В. МАІ1ІУК, 
Інструктор обкому 
Д ГСЛАФ.Е. ЯРУШОК.
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Проба
на

МЕТОД КЕЛЛЕРА
• Як скласти іспит з квантової механіки

(ТАРС)

4 епюр.

«ТИХИЙ» ЛІТАК

„Л/ОЛОДЛД КОМУНАР*1 1<ПЗ

м. Караганда.

II Р о т и
V

АПН.

А ОСТАННІ п'ять років у за
хідних університетах з'явився 

новий метод навчання студентів, 
який за прізвищем його автора, 
американського психолога Фреда 
Келлера, отримав назву методу 
Келлера. Цей метод дозволяє 
студентам засвоювати програму у 
власному темпі і забезпечує більш 
індивідуальний підхід до студента,

викладання не можна вести у фор
мі лекцій».

Коли студент вважає, що вік оволо
дів якоюсь частиною програми, він 
складає Іспити. Викладач ставить йому 
оцінку, а потім обговорює відповіді із 
студентом. ЦІ іспити займають в се
редньому 20 хвилин і складаються із 
чотирьох коротких питань. Якщо сту
дент їх не витримує, він ще деякий 
час вивчає дану програму, а потім 
знову склазае іспити. Найважливіший

ніж при читанні звичайного курсу 
лекцій.

При навчанні за методом Кеп- 
лера студенти самостійно вивча
ють окремі частини програми і, 
перш, ніж перейти до вивчення 
іншої частини, складають іспити. 
Суть цьою методу — оволодіння 
навчальним матеріалом. «Якщо ви 
хочете оволодіти матеріалом, то 
не можна визначити певний 
строк, — говорить Елтон. — Отже, 
видно, що навчання повинно про
ходити у темпах, які підходять 

{ для даного студента. По-друге,

аспект — дискусія Із студентом після 
перевірки, а не сам факт складання 
іспиту. У Суррейському університеті 
метод Келлера використовується поруч 
із звичайною системою іспитів. В Аме
риці оцінки, які ставлять після кожно
го іспиту, враховуються при виведенні 
загальної оцінки за всю програму. Ел- 
тон вважає англійську систему, яка пе
редбачає заключні екзамени, кращою. 
Майк Шелліс, який иипчяє за методом 
Келлера квантову механіку, вважає, 
що цей метод «дуже хороший для важ
ких предметів, оскільки він змушує 
працювати». Він говорить: «Одна спра
ва, коли слідкуєш за тим, як хтось пн- 
водпть закони на дошці, І зовсім ін
ша — коли сам робиш ие».

інший важливий аспект Келлера 
полягає у тому, що в результаті

постійної- взаємодії між виклада
чем і студентами постійно удоско
налюється учбовий матеріал. При 
звичайних же лекціях «завжди 
можна приховати незнання. Іноді 
це робиться свідомо, іноді несві
домо».

Одним із недоліків навчання за ме
тодом Келлера е те, що він ослаблює 
контакти між студентами, а одна із 
труднощів — та, що оскільки кожен 
студент полишений сам на себе, важко 
проводити групові заняття. Тому на
вчання супроводжується стимулюючи
ми лекціями. ЦІ лекції не можуть бу
їв безпосередньо пов'язані Із навчаль
ним курсом, оскільки у такому випадку 
знищується індивідуальний темп, ви
вчення предмету, І тому вони пов'язані 
з програмою лише у загальному.

Які ж переваги у матеріальних 
затратах! Головне — економія 
місця, оскільки студентам не по
трібно збиратись разом одночас
но. Метод Келлера потребує біль
шої кількості викладачів, та вико
ристання аспірантів може скоро
тити витрати.

Один із викладачів говорить, 
що ті, хто зараз навчається за ме
тодом Келлера, — ентузіасти. Ко
му він ке подобається — не вико
ристовують його. Тому зараз ро
биться спроба встановити, для 
якого саме типу студентів він під
ходить.

(ТАРС).

була перевірену 
тисячах районні

ран
Швейцарська фарма

цевтична фірма «Гоф
фман ла Рош», як пові
домляє агентство «Рейхо- 
рі», розробила пробу на 
рак, яка пройшла дво
річне клінічне випробу-

вання і 
на 10 
хворих.

Вона 
досить 
крові і 
ці на 
хвороби 
страждає 
формою раку, для якої 
призначена саме ця про
ба. Ефективність проби' 
зараз складає 70—86 
процентів.

складається Іа 
простого аналізу, 
дозволяє лік.зре-^ 

початковій
< виявити, 

хворий

стадия
ми 

licKji

Англо-західнонімсцько-іспаво-шведська фірма «Еу-> 
роп.теїш» готується із середини 1974 року розгорну» 
ти опрацювання малошумного пасажирського літа
ка на 180—200 пасажирських місць. З повним jjrfj 
вантаженням при зльоті з полоси завдовжки 1200 
метрів літак матиме дальність польоту 800 км, $ 
при розбігу з полоси завдовжки 1700 .мзтрів ~ 
3700 кілометрів.

Рівень шуму, створюваного новим літаком, буде V 
на 10 дб нижчим від допущеного за нормами 
у США.

Літак повинен піти у експлуатацію на початку. 
1979 року.

МОЛІБДЕН 
ІЗ ВІДХОДІВ

На молібденовій фабршіі 
Балхаського гірничо-металур
гійного комбінату уснішйо 
діє перша у світі промисло
ва установка для іонної фло
тації кольорових металів із 
використаних підприємства
ми вод. Ця установка ство
рена вченими Інституту фі
зики Землі імені Шмідта та 
інженерами комбінат}'. З її 
допомогою щорічно отриму
ється близько 15 тонн моліб
ден а.

З часом подібні установки 
стануть до ладу в прокат
ному^ збагачувальному та ін
ших цехах підприємства. З 
відходів виробництва, добу
ватимуть вольфрам, мідь та 
цинк."

Установку спроектовано 
так, що її ие важко створи
ти на будь-якому металур
гійному підприємстві. Вона 
дешева, компактна і не ли
ше 
пу 
Дії

добуває із відходів цін
ен ровипу, а й очищає по
від шкідливих відходів.

Лев РУЛ1ЯНЦЕВ.
АПН.

КОЛЕКЦІЯ ТОРТОНСЬКОГО МОРЯ
Протяго/и майже двох десятиліть мешканець болгарського 

міста Плевена Іван Кадиєв збирає і вивчає морські окам'яні
лості. У його колекції близько 7 тисяч експонатів 200 різних 
видів. Серед них, наприклад, один із найбільших у світі зубів 
акули, рідкісні види коралів, мідій, морських їжаків. Особли
вість колекції у тому, що Кадиєв зібрав її, не залишаючи рід
ного Плезенського округа на дні Тортонського моря, яке існу
вало, на думку вчених... близько 12 мільйонів років тому. Мо
ре було таким же теплим і солоним, як і Чорне. У ньому води
лись великі хребетні тварини, багато з яких зараз вимерло.

АПН.

СЕРЦЕ МАЙБУТНЬОГО
Недавно на медичному 

конгресі в Римі демонструва
лось серце майбутнього. Ме
дики бачать цей людський 
орган у вигляді тенісного м’я
ча. У рух його приводить мі
кроскопічна «атомна елек
тростанція». За прогнозами

спеціалістів, таке серце здат
не «не виходити із заданого 
ритму» без перерви 89 ро
ків. Конструктори апарата 
вважають, що ним можна бу
де користуватися уже через 
п’ять років.

Вода 
на супутниках 
Юпітера

Спостереження, 
проводили американ
ські астрономи, дозво
лили ствердити вису
нуту ще в 1952 році гі
потезу про наявність 
великої кількості води 
на супутниках Юпітера 
(Ганімед, Каллісто, Іо 
та Європа).

Спостереження ве
лись за допомогою те
лескопу діаметром 1,5 
метра та спектометра 
із великою розгорт- 
кою, встановлених на 
вершині гори Нітт-пік у 
штаті Арізона (США),

В результаті спосте
режень була виявлена 
велика кількість інею, 
що покривав кожен су
путник, причому, пло
ща, покрита інеєм, 
складає на супутнику 
Європа практично 100 
процентів, на супутни
ку Ганімед — 65 про
центів, на супутнику 
Каллісто — 25 процен
тів. Що стосується су
путника Іо, то резуль
тати виявились менш 
точними через те, що 
кристали інею там 
значно менших розмі
рів.

«САЄНС ЕТ ВІ» 
(ФРАНЦІЯ — ТАРС).

С Л І II II Р О Т II Г Р А Д У
Жодного великого випадання граду на бавовняні плантації не допустив 
цьому сезоні загін Узбецької протиградової експедиції, розташований у. 

Ферганській долині.
Холодні і вологі маси повітря приносять сюди потужні градові заряди; 

здатні знищити або значно пошкодити посіви, Як тільки на екрані радіо«, 
локатора з'явиться градова хмара, оператори повідомляють її координати 
гарматпим розрахункам. Вогонь по хмарах ведеться з кількох пунктів. Зеч 
пічки посилають у хмару не шкідливі для людей снаряди, начинені хімічни
ми реагентами, і замість граду на поля випадає звичайний дощ. Загін захи
щає від граду територію в 213 тисячі гектарів.

Зараз в Радянському Союзі захищається від граду близько чотирьох 
мільйонів гектарів важливих сільськогосподарських культур. Протиградові 
загони діють на Кавказі, у Молдавії, Середній Азії та інших районах, До 
кіпця дев'ятої п’ятирічки кількість земель, що охоронятимуться від град/; 
складе 0 мільйонів гектарів.

На фото: запуск радіозонду для визначення точних характеристик атм<н 
CIІ1CPH, Фото А. ВЛРФОЛОМЄЄВА. .

АПН,

субогпя
б ЖОВТНЯ. ПЕРША ПРО

ГРАМА. 9.03 — Кольорове те
лебачення. Гімнастика для 
всіх. (М). 9.20 — Новини. (М). 
9Л0 — Кольорове телебачення. 
Для дітей. «Загадки і відгад-

ви». Лялькова вистава. (М). 
10.00 — Теленарис. (М). Ю.ЗО
— Кольорове телебачення. Кон
церт (М). 11.15 — Кольорове 
телебачення. «Проблеми на
шого побуту». (К). П.45 —
Мультфільм «Три танкіста». 
(К). 12.00 — «Здоров’я». (М). 
12.30 — «Три зустрічі». Кон
церт учасникіи художньої са
модіяльності міст Казані, Дні
пропетровська. Саратоиа. (М). 
13.15 — Копцерт-звіт майстрів 
мистецтв та художніх колек
тивів Волинської області. (К>- 
13.25 — «Школа Посип а Га- 
ленка». (Дніпропетровськ). 
16.00 — «Актуальні проблеми 
науки і культури». (М). 16.30
— Кольорове телебачення. 
Мультфільми-лаурсати V Все« 
союзного фестивалю телефіль-

мів. (М). 17.00 — Кольорове 
телебачення. «У світі тварин». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 18.10 
— Кольорове телебачення. 
Концерт ансамблю пісні і тан
цю Латвійської PCP. (М). 
18.25 — інтербачення. Кубок 
європейських чемпіонів з хо
кей. «Дукла» (ЧССР) — 
ЦСКА. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Р. Рсбан 
«Перша особа множини». 
Прем'єра телевізійного спек
таклю. (М). 23.00 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат Євро
пи з баскетбола. (Чоловіки). 
По закінченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.03 —
Теленарис «Тернопіль». (К). 

11.15 — «Літературні зустрі-

чі». (М). 12.00 — О. Пушкін. 
«Маленькі трагедії,. Телевн- 
ставя. (К). 13.15 — «Поезія», 
(М). 13.30 — «Кінострічки ми
нулих років». (ЛІ). 14.50 —
«Пошук». (М). 15.20 — «ПО
концертних залах Москви». 
(М), 16.00 — «На музичній ор
біті». (Харків). 16.45 — На
уково-популярний фільм. (К). 
17.45 — Для юнацтва. «Орієн
тир». (Донецьк). 18.15 — «Те
атральні прем’єри». (К). 19.15 
— Коннерт. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
До дня учителя. Художній 
фільм «Переступи поріг». (К). 
23.00 — Інформаційний огляд 
• На ланах республіки». (К). 
23.05 — Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

Л КОМУ, г, Кировоград.

316050. ГСП, КІровоград-50, вуп. Пуиичерсіксго, до» 
Телефони? відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя — 2-45-3$, відділу пропаганду 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій. 
єько8о-патріотичного вихоииия та спорту — 2-46-87»

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфі? і книжково? торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінкп, 2,

7, ЖОВТНЯ. ПЕРША ПРО
ГРАМА. 9.05 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.30 — 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу Радянсь
кому Союзу». (ЛІ). 11.00 — 
«Екран молодих». (К). 12.10 
—• Для дітей. «Всселпнка». 
(Донецьк). 13.00 — Виступ ху
дожньої агітбригади Умансь
кого міського Будинку культу
ри Черкаської області. (К). 
13.30 — «Музичний кіоск». (ЛІ). 
14.00 — «Сьогодні — День учи
теля». (М). 14.15 — Музична 
програма «За листами гляда
чів». (М). 14.45 — Міжнарод
на панорама. (М). 15.15 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (ЛІ). 16.15 — 
Мультфільми. (М). 17.10 —
Чемпіонат СРСР з футбола. 
Трансляція з Єревана. (М). 
18.45 — Кольорове телебачен
ня. «Суперечлива Америка». 
Передача друга. (М). 19.15 — 
«Від усієї душі». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 —

«Вогні манежу». (Кіровограді,, ( 
22.20 — Кольорове тслебачец<'>'. 
ия. Чемпіонат Європи з бас** 
кстбола, (Чоловіки). (М). 23.00
— Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 -т 
Ранкова гімнастика. (К). 10.20
— Телефільм. (К). 11.00 — Ко
льорове телебачення. Екрані» 
зація літературних творів. 
(М). 12.30 — «Сільська годи
на». (М). 13.30 — «Зорі над 
Бугом». (К). 14.30 — Мульт
фільм «Творення танців», Тре
тя частина. (К). 15.00 — Для 
дітей. Телефільм. «Криженя*. 
(К). 15.30 — Камерна музика, 
(К). 16.15 — Художній фільм 
«Ми купуємо пожежну МЛІЛИ* 
ну». (НДР). (К). 17.15 -*>
«Вчителько моя». Концерт, 
(К). 18.00 — інформаційна
програма «Вісті». (К). 18.30-4 
Чемпіонат СРСР з футбола» 
«Шахтар» — «Дніпро». (До
нецьк). 20.35 — До річниці
проголошення Німецької Де- 
мократичної Республіки. (КУ. 
20.45 — «На добраніч, дітніб; 
(К). 21.00 — Програма «Часі*» 
(ЛІ). 21.30 — Б. Лапреньой,
«Піски, що співають». Виста
ва. (К). в перерві — вечірні 
новини. (К).
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