
НА УДАРНІЙ- 
ПО-УДАРНОМУКолективи будівельного тресту «Черкас* імбуд» міппромбуду УРСР, спеціалізованих організацій мін- мсптажспецбуду УРСР, Черкаського хімічного комбінату та проектних інститутів мінхімпрому завершили будівництво і достроково здали в експлуатацію третю чергу Черкаського хімкомбінату. Самовіддана праця робітників, інженерів і техніків по виконанню соціалістичних зобов’язань третього, вирішального року п’ятирічки, чітка організація робіт, широка індустріалізація будівництва забезпечили в короткі строки спорудження великого комплексу по виробництву мінеральних добрив. Дострокове введення цього комплексу дасть змогу вже в нинішньому році виробити додатково для сільського господарства до ста тисяч тонн добрив. До 56-ї річниці Великого Жовтня черкаські хіміки дали слово випустити їх понад план більш як 60 тисяч тони.Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР, Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР гаряче поздоровили будівельників, монтажників і експлуатаційників з визначною трудовою перемогою і висловили тверду упевненість у тому, що колективи підприємств і будов промисловості мінеральних добрив докладуть усіх сил, знань і досвіду для успішного виконання завдань 1973 року і дев'ятої п’ятирічки по будівництву і введенню в дію виробничих потужностей. (РАТАУ).

’’'н’пГи’ні' • ВІВТОРОК, 23 жовтня 1973 року • ш». і««».]

ПЕРЕМОЖЦІВРада Міністрів Української PCP і Українська Республіканська Рада Професійнії?; Спілок розглянули матеріали про підсумки соціалістичного змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій, які споруджують прокатний стан «3600» на Ждановському металургійному заводі «Азовсталь» і успішно виконали плац третього кварталу 1973 року, ввели в дію ряд важ-

ВІДЗНАЧЕНОливих об’єктів і потужностей комплексу будови.Перехідний Червоний Прапор Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради Професійних Сніпок та грошову премію присуджено колективу тресту «Донбасмсталург- монтаж» Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР.Відзначено також хорошу роботу колективу тресту «Азовстальбуд» Мі-

ністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. ІРада Міністрів Української PCP і Українська Республіканська Радй Професійних Спілок закликають усіх робітників, інженерно-технічних пра/ цівшіків і службовців будівельних» монтажних і спеціалізованих органи зацін ще ширше розгорнути соці а ліс- пічне змагання за дострокове введення d дію прокатного стана -3600» на Ждановському металургійному заводі «Азовсталь» га успішне виконання завдань третього, вирішального року дев’ятої п'ятирічки.
(РАТАУ).

ВАХТА 
ЖОВТНЯ

В КОЖНОМУ
ЕКІПАЖІ -
КОМСОМОЛЬЦІ

Чотири агрегати працю
ють на збиранні буряків у 
третьому відділку кол
госпу імені Мічуріна Го- 
лованівського району. Зма
гання на осінніх жнивах 
очолюють комбайнер Д. Я. 
Штукін і тракторист ком
сомолець Валентин Полі
щук — депутатами район
ної Ради. Разом з помічни
ком Леонідом Парханчу-

ВИЩЕ
ЗАПЛАНОВАНИХ

Кілька років тому Люба 
Ульянова закінчила се
редню школу і почала 
працювати на тваоинниць- 
кій фермі. Доглядала гру
пу молодняка великої ро
гатої худоби, добивалася 
вище запланованих 
добових приростів 
кожної тварини.

Нинішнього року моло
дому комуністу Л. Улья- 
новій доручили групу ке- 

шо-
від

ком, теж комсомольцем, 
цей екіпаж при нормі 2,3 
гектара за зміну збирає з 
4—5 гектарів.

Другий сезон успішно 
трудиться комбайнер Ана
толій Білієнко. На інших 
агрегатах помічниками Ва
лерій Халупенко та Воло
димир Мостипанюк. Пра
цюють всі комсомольці 
на агрегатах потоково-пе-

телів, сформовану у бе- „ПЕРШІЙ 
резні. Включившись у бо
ротьбу за приз «Молодого 
комунара», вона зобов’я
залася надоїти від кож
ної корови по 3 тисячі кі
лограмів молока. Нині 
вже надоїла по 2731, і у 
ці осінні дні довела ш,о- 
добові надої до 16,3 кіло
грама. У соціалістичному 
змаганні серед молодих

ревалочним методом. Кол
госпниці лише очищають 
корені перед здачею на 
завод. ’ .

Вантажать буряки на ав
томашини переобладнаним 
«СК-4», і тут, на переве
зенні, відзначаються шо
фери молоді комуністи 
Вячеслав Чорнобай та Іван 
Швець, комсомолець Ми
кола Савчук.

Тепер, коли всі механі
затори щоденно вправ- 
ляються з виконанням 
норм, на чергу дня сер
йозно поставили питання 
про закінчення збирання 
буряків на всій площі до 
20 жовтня.

Л. ПОЛІЩУК.

ТРИТИСЯЧНИМ її 

КІРОМГРЛМЦИНИ 
доярок району Люба 
Ульянова займає друге 
місце.

В. ВЕРБЕЦЬКИЙ, наш громадський кореспондент. Ульяновський бурякорадгосп.
ВЖЕ 1-І РОКІВ ПРОПАГАНДИСТОМ У СІТЦІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ ВЧИТЕЛЬ, КА ІИКОЛЬСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ СВГГЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ Л. Д. ФОМІНА.НИНІШНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ЛІДІЯ ДМИТРІВНА ВЕДЕ ГУРТОК «ОСНОВИ НА« УКОВОГО АТЕЇЗМУ».ПА ФОТО: ПРОПАГАНДИСТ Л. Д. ФОМІНА ПОСПІШАЄ НА ЧЕРГОВЕ ЗАНЯТТЯ.

Фото В. КОВПАКА.

Хто залишиться в Аджамці?
Сказати випускникам мину

лого року мені було про що. 
Та хвилювала думка — як ска
зати. Адже я старша від них 
всього на три роки. Йдучи на 
випускний вечір, обдумувала 
кожне слово.

Вони сиділи і уважно слуха
ли. А я, перед тим, як висло
вити першу фразу, подумала: 
хто з них лишиться в Аджамці, 
хто стане тваринником? І зга
дала своїх однокласників. Де
хто з них поїхав до міста, а 
потім ті, хто любив сільсько
господарські професії, повер
нулися. «Професію треба оби
рати раз і назавжди. Щоб 
йшов на роботу, як на свя
то», —• з цього і почала свою 
розповідь. І повідала їм, як са

Ма прийшла на відгодіяельну 
ферму, як працювала, извела 
приклади. Батьки мої на фермі 
більше двадцяти років. Сама 
бачила, скільки раніше було 
ручної роботи. Зараз — і при
міщення добротні, і всі трудо
місткі процеси механізовані. 
Працювати стало набагато лег
ше, а через рік — два на фер
мі відбудуться ще зміни: бу
дують типові приміщення, до
рогу.

Розповіла їм про своїх по
друг. Деякі пішли у тварин
ництво без покликання, зараз 
не виконують завдань, Буває 
інколи, що роздадуть тракто
ристи корми, і більша частино 
їх лишається біля кормушок* л 

Концентрати теж інколи ці тва
ринники роздають абияк, бо не 
вболівають за справу. Розпові
ла, побажала обрати випускни
кам професію за покликанням. 
Радісно було за них і хотілося 
годі, щоб через деякий час 
зустрітися з кимось на фермі, 
працювати разом. Аж ось і 
жовтень. А бажання те лиши
лося бажанням. А як потрібні 
фермі молоді роботящі руки!

Нинішнього року з моєї гру
пи до м’ясокомбінату відпра
вили 238 голів молодняка. Всі 
тварини добре вгодовані, ва
гою понад 300 кілограмів. При 
план! 600, за підсумками робо
ти дев’яти місяців добилася 
657-грамових середньодобових 
приростів. Приклад у роботі 

беру з молодої відгодівельниці 
Валентини Шевченко, в якої се
редньодобові прирости телят 
686 грамів — найвищі в тва
ринництві господарства.

Останнім часом умови утри
мання худоби змінилися на 
краще. Зараз ферму очолив 
молодий спеціаліст, комсомо
лець, випускник Олександрій
ського сільськогосподарського 
технікуму Віталій Маленков. 
Він багато робить, щоб тварин
ники виконували свої соцзобо- 
в'язання. Проте інертність по
долати важко. Наприклад, дов
гий час у нас не проводились 
зоонавчання. Так вже сталося, 
що головний зоотехнік захво
рів, заступник —• у відпустці. 
І, спостерігаючи за тим, як 
організовано навчання у меха
нізаторів, по-доброму зазд
римо.

У тваринників нашого госпо

дарства є всі підстави успішно 
виконати виробничі плани тре
тього, вирішального року п'я
тирічки. Ферми для зимівлі 
худоби підготували добре, кор
мів заготовили вдосталь. Є 
7215 тонн грубих кормів (при 
плані 5456), 2805 тонн концент
рованих кормів, заклали 9620 
тонн зеленої маси, заготовляє
мо бадилля кукурудзи, гичку.

Тож залишається поліпшити 
утримання худоби, догляд за 
нею, краще готувати до згодо
вування корми, вивчати пере
довий досвід.

А те бажання, що виникло 
під час виступу перед випуск
никами школи, — щоб на фео- 
ми господарями прийшли юна
ки і дівчата — віриться, збу
деться.

М. МАЛЕНКО.Колгосп імені XX з’їзду КПРС Кіровоградського району.
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КЛИЧУТЬ КОМСОМОЛЬСЬКІ УДАРНІ виявивми

ЗАПАМ'ЯТАЙ АДРЕСУ: НИЖНЄКАМСЬК
Нещодавно до нас на исссоюз- 

ну ударну комсомольську будо
ву в Нижнєкамсі.к, прибув ти
сячний загін добровольніп із 
всіх союзних республік. На пер
ших зборах начальника будови. 
Героя Соціалістичної Праці 
Є. II. Корольова запитали: «Ку
ди писати нашим кореспонден
там, адже гуртожиток не мав 
адреси?». Євген Никифорович 
Відповів: «Днями ми- «пропише
мо» ваш будинок. Поки що бу
дники мають лише будівельні 
Номери».

А де ж намети, оспівані в ро-

мантичвих піснях? — запитаєте 
ви. Сьогодні вони , вже історія 
грандіозної будови...

Ось коротка хроніка.
ЖОВТЕНЬ 1961 РОКУ. Поча

лася розбивка майдавчиків під 
корпуси пафтохімкомбінату. За
кладаються перші будники май
бутнього міста.

ТРАВЕНЬ, 1963 РОКУ. Буді
вельники почали спорудження 
першої технологічної ланки ви
робництва синтетичного каучу
ку — центральної газофракціо- 
куючої установки.

СІЧЕНЬ 1960 РОКУ. Розгор-

таються роботи иа другому сту
пені комплексу — виробництво 
ізопрену-мономеру.

ЛИСТОПАД 1939 РОКУ. В 
юному Нпжнскамську зареєстро
ваний 50-тнсячний житель. У 
місті відкриті технікум, філіал 
казанського інституту. Побудо
ваний Палац культури.

ЖОВТЕНЬ 1970 РОКУ. Є пер
ший нижнекамськнй каучук!

ЛИПЕНЬ 1972 РОКУ. Вдвічі 
випередивши графік, колектив 

комбінату освоїв проектну по
тужність, Країна одержала по
над план каучуку та зрідженого

газу на кілька мільйонів карбо
ванців.

Це лише перші сторінки стрім
кої біографії всесоюзної ком
сомольської...

На будовах, куди прибуває 
багато молодих людей, котрі не 
мають спеціальностей, особливо 
важливо, щоб новачок у пайко- 
ротший строк оволодів секрета
ми майстерності, став повно
правним членом колективу. Про
те на кожній всесоюзній удар
ній разом з «зеленого» молоддю 
є й ті, кого ми по праву нази
ваємо гвардією робітничого кла
су. Як ніде, напевне, на таких 
будовах швидко росте майстер
ність, підвищується класність.

Безумовно, заспівувачем всіх 
добрих починань тут повинен 
бутн комсомол. Це він повинен 
добиватися, щоб у кожного но
вачка був досвідчений настав
ник — кадровий робітник, пере
довик виробництва. На будові і 
комбінаті діють навчальні кур
си, школи передового досліду. 
7ак, кращий монтажник В. Лук- 
шин виховав у своїй школі за 
три роки 47 спеціалістів. Багато 
хто з його поповнення самі нині 
очолюють колективи.

Цими днями, в час звітів і ви
борів. молоді будівельники і хі
міки Нижиекамська оцінюють 
виконання соціалістичних зобо
в'язань, прийнятих у третьому, 
Еиадивмі і ііИіУііі»

вирішальному, накреслюють но
ві рубежі ударної праці, при
свяченої 50-річчю від Дня при
своєння комсомолу імені В. І. 
Леніна. Підсумки дев'яти міся
ців добрів юнаки й дівчата на
шої ударної будови з честю 
виконують слово, дане на Все
союзних комсомольських зборах 
в кінці минулого року. Всі 
об’єкти комбінату І міста бу
дуть здані в строк!

М. БАДРЕТДІНОВ, 
перший секретар Нижнє- 
камського МК ВЛКСМ. 
ТАРСР.

РОБОЧЕ МІС11Є ТОКА
РЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 
АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВО
ДУ РАЇСЙ МАКОВЕЦЬКОЇ 
ЗАВЖДИ В ЗРАЗКОВОМУ 
ПОРЯДКУ і І ХОЧ КОМСО
МОЛКА НА ПІДПРИЄМ
СТВІ ПРАЦЮЄ ВСЬОГО 
РІК. ВІД ДОСВІДЧЕНИХ 
РОБІТНИКІВ НЕ ВІД
СТАЄ — ЩОЗМІНИ ПРО
ЦЕНТ НОРМОВИРОБІТКУ 
У НЕЇ НЕ НИЖЧИЙ 115.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

О

О КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ.

0 ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН — 
ПІДГОТОВКА ПРОПАГАНДИСТ
СЬКИХ КАДРІВ.

• ДОСВІД - ЗДОБУТОК УСІХ.

ЕФЕКТИВНІСТЬ, або дієвість—одна з го- 
*■* ловних проблем пропаганди. Це те мі
рило, з яким підходимо до опіики резуль
татів пропагандистської роботи, бо саме 
тут особливо виразно відображаються усі 
грані пропагандистського процесу: здобут
ки, успіхи, недоліки. Засоби, завдяки яким 
здобувається ефективність пропаганди вза
галі, і економічних знань зокрема, надзви
чайно різнобічні. Це — вміло налагоджений 
організаційний бік справи (маю на увазі 
комплектування гуртків з урахуванням ос
вітнього й вікового рівня), підбір засобів, 
форм і методів ведення пропаганди, ретель
на підготовка пропагандистських кадрів, 
постійна турбота про підвищення їх май
стерності та чимало інших чинників. Питан
ня, досить містке й широке, тому проаналі
зуємо лише те, що стосується досвіду орга
нізації і методики пропаганди економічних 
знань, набутих Олександрійським міським 
комітетом комсомолу.

Двадцять п’ять гуртків «Основи економіч
них знань» працюють нинішнього року на 
підприємствах міста. З кожним роком збіль
шується кількість бажаючих підвищувати 
свій професійний і культурний рівень, від
шукувати нові й нові можливості застосу
вання своїх знань. Це говорить про те, що 
сьогодні економічне життя заводу чи шахти 
не обмежується лише турботою керівницт
ва, інтереси справи вимагають, щоб кожен 
робітник підходив до виконання завдань з 
урахуванням економічних вимог. Адже 
вміння кожного економічно мислити, розу
міти, від чого залежить продуктивність 
праці, як складається собівартість продук
ції, що впливає на рентабельність тієї чіі ін
шої галузі — не формальний додаток до 
робітничої професії, а одна з найважливі
ших^ складових виробничого процесу.
її ЕРЕКОНАТИ молодого робітника у не- 
жж обхідності збагачуватися економічними 
знаннями — завдання пропагандиста. Тому 
особливої уваги надаємо підбору й розста
новці пропагандистських кадрів. Немало до
велося попрацювати у цьому напрямку ни
нішнього року, але контингент працівників 
укомплектовано вдало: серед керівників 
гуртків і семінарів — керівні господарські 
працівники, спеціалісти з вищою та незакін- 
ченою вищою освітою. Кожен пропагандист 
— комуніст, переважна більшість має 2-3- 
річний стаж роботи. Звичайно, вдумливий 
підбір пропагандистів — значна і важлива 
частка роботи, проте це лише півсправп. 
Потрібно їх вчити. Тому питання підвищен
ня пропагандистської майстерності у нас 
постійно в полі зору. Керівництво навчай-

німи науковими знаннями, конче потрібни
ми для ефективного навчання молоді, здій
снює методична рада, що діє при міськкомі 
комсомолу. До складу ради входять нау
ковці, партійні працівники, спеціалісти на
родного господарства. Сьогодні вже може
мо говорити про вироблення радою власної 
системи наукової підготовки пропагандис
тів. Проводяться семінари пропагандистів 
строго за перспективним планом. До речі, 
планами передбачено не лише поглиблення 
знань керівників гуртків, а й здобуття ними 
методичних навичок. З метою ознайомлен
ня пропагандистів із стилем роботи кращих 
гуртків проводимо відкриті заняття. Торік 
свій досвід, успіхи по організації економіч
ного всеобучу молоді демонстрували перед 
пропагандистами міста комсомольські ор
ганізації рудоремонтного та електромеха
нічного заводів. Узагальнення й поширення 
досвіду стало для пас необхідністю. Відчут
ну допомогу в цьому напрямку падає і ка
бінет комсомольської роботи. Методи обмі
ну досвідом використовуємо різні: випуски 
інформаційного бюлетня, згадувані вище 
відкриті заняття, заводську та районну пре
су, проведення конференцій, рейдів-переві- 
рок. На кожному семінарі чи конференції 
обов’язково увагу пропагандистів загост
рюємо на необхідності встановлення якнай
тіснішого зв’язку занять із виробничою ді
яльністю слухачів. У цьому вбачаємо одну 
з головних функцій гуртка, оскільки вироб
ляється економічний підхід, виховується ПО
ЧУТТЯ господаря.

ДОСВІД показує, чим глибший на підпри
ємстві інтерес до економічних проблем.

де навчання проводиться по запропонованій 
нами системі, там вищі виробничі показни
ки колективу. Так, у комсомольських орга
нізаціях електромеханічного заводу, швей
ної фабрики, брикетної фабрики «Байдаків- 
ська», ТЕЦ-1/2 в гуртках «Основи економіч
них знань» юнаки й дівчата докладно вивчи
ли шляхи підвищення продуктивності пра
ці, обговорили конкретні можливості на ок
ремих операціях під час проведення прак
тичних занять. В результаті — виконання 
норм виробітку у слухачів підвищилося до 
120—130 процентів.

Набуті у гуртках знання допомагають 
молодим робітникам у роботі. Комсомолець 
Глущенко, слухач гуртка економічних 
знань ОЕМЗ, детально розібравшись у пи
таннях економіки, проаналізувавши всі опе
рації на своєму робочому місці, значно 
збільшив продуктивність праці за рахунок 
економії матеріалів та ущільнення робочого 
часу. '

Навчання у гуртках спонукає молодь до 
раціоналізаторства, винахідництва. Слухачі 
гуртка «Основи економічних знань» авто- 
підприємства № 10011 Кавунов, Москален
ко, Лук’янснко — активні раціоналізатори. 
Кавунов подав три рацпропозиції, з них дві 
принесли економічний ефект в сумі 600 кар
бованців. Москаленко та Лук’янснко скон
струювали пристрій для реставрації порш
невого механізму щеплення ЛАЗ-655 з річ
ною економією 600 карбованців.

Хай поки що невеликі ці суми, але для 
нас цінний факт активної участі юнаків і 
дівчат у виробничому процесі, виховання у 
них почуття відповідальності, усвідомлення 
того, що вони — господарі свого підпри
ємства.

В. М’ЯСНЯНКІН,
перший секретар Олександрійського

ЗА ЗАКОНАМИ
ДРУЖБИ

Біля пам'ятника Лесі Українці її мемо
ріальному музеї-садибі великої україн
ської поетеси в селі Колодяжному на Во
лині закладено великий розарій. Тисячу 
кущів троянд привезли з собою І виса
дили тут посланці 'Федерації моло
діжних організацій Люблінського воє
водства Польської Народної Респуб
ліки, які приїздили сюди на екс
курсію на запрошення Волинського обко
му ЛКСМУ. Гості з-за Буга ознайомили
ся з експозицією музею, побували в міс
цевому колгоспі, який носить ім'я Лесі 
Українки, зустрілися з скіьською мо
лоддю.

Давня дружба зв'язує молодик полинян 
з польськими ровесниками. Традиційними

стали їх зустрічі, обмів делегаціями, 
спортивні змагання, спільне проведення 
культурно-масових заходів. У нинішньо
му році, наприклад, на Волині побували 
польські спортсмени, делегація Соціаліс
тичної спілки молоді з Любліна пзяла 
участь у Луцьку в святкуванні Дня ра
дянської молоді. 50 польських харнерів 
у дні літніх канікул відпочивали разом з 
волинськими піонерами в таборі «Супут
ник», а луцькі школярі побували па від
починку в Замості. Недавно група комсо
мольських працівників області г.озерпу- 
лася з ПІЇР, де знайомилася з роботою 
молодіжних організацій Люблінського 
воєводстві. В найближчі дні, як перед
бачено планом прикордонних зв'язків ук
раїнської і польської молоді, волииянн 
приймуть делегацію працівників та акти
вістів Федерації молодіжних організацій 
Польщі, яьі прийдуть вивчати досвід ро
боти комсомольських організацій області.

(Кор. РАТАУ).

Про велике виховне значення свят, традицій і сучасних обрядів гово
рилось у редакційній статті нашої газети «Іде син у армію», надрукова
ній 2 жовтня цього року.

Сьогодні ми' пропонуємо статтю члена комісії по пропаганді знань 
серед молоді обласної організації товариства «Знання» П. Марчснка 
«Свято у твоєму житті». Нею продовжуємо розмову про зміст і форму 
радянських свят, їх організацію і вплив на виховання підростаючого 
покоління.

Безумовно, в області є вагомі здобутки у цьому напрямку. І добре 
було б, аби причетні до них поділились із читачами своїм досвідом. 
Є і прогалини, а тому хотілось би звернути на них увагу через газету.

ОТЖЕ, ЯКИМ БУТИ СВЯТУ? У ЧОМУ ЙОГО ОСНОВНИЙ 
ЗМІСТ? ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ТОРЖЕСТВО, ЩОБ ВОНО ЗАПАМ’Я
ТАЛОСЬ НАДОВГО, А ТО И НА ВСЕ ЖИТТЯ? ЯК СВЯТКУЄТЕ ВИ, 
ЯКІ НОВІ ОБРЯДИ І РИТУАЛИ НАБУЛИ ПОШИРЕННЯ?^

До розмови запрошуються комсомольські працівники і активісти, 
культармійці, всі читачі «Молодого комунара».

СВЯТО В ТВОЄМУ ЖИТТІ
Виробничі колективи 

багаті на знаменні по
дії. То на одній з діль
ниць перевиконали 
план, соціалістичні зо
бов’язання, то одержа
но нагороду виставно
му, то впроваджено у 
виробництво нову ма
шину. З приводу радіс
них подій відбуваються 
урочисті збори, мітин
ги, тематичні вечори. 
Спільне торжество —- 
подія для всього ко
лективу, і одночасно 
особисте свято для 
кожного трудівника — 
він поділяє радість пе
ремоги, у якій, безу
мовно, і його частка 
праці.

Разом з тим є І сі
мейні свята, коли неве
ликим колом збирає
ться сім'я, рідні, друзі, 
щоб відзначити дату 
чи подію. Саме на це 
торжество у нас часто 
в колективах не звер
тають уваги. А йдеться 
про те, що слід так 
організувати роботу, 
щоб не забувати про 
дні радості кожного 
окремого трудівника. 
Коли керівник підпри
ємства, установи, кол
госпу, радгоспу, проф
спілковий або комсо
мольський активіст по
здоровляють його від 
себе і товаришів по 
роботі, цей день стає 
набагато щасливішим.

Хороша традиція уже 
кілька років як прижилася 
на кіровоградському заво
ді «Червона зірка». На 
видному місці, біла про
хідної, туГ влаштували 
стенд «у кас сьогодні 
ювіляр». Майже щодня на 
ньому побачите портрет 
працівника колективу, теп
ле привітання на його ад
ресу.

У радгоспі «Рсконструк- 
тор» Долинського району 
директор радгоспу, секре
тар парткому, голова ро
бітничого комітету і секре
тар комітету ЛКСМУ вва
жають за обов'язок тепло 
привітати молодих у день 
їх одруження, вручити па
м’ятний подарунок. Нещо
давно усім колективом по
здоровили зі шлюбом дояр
ку Світлану Грнпавець І 
робітника Генна дія С.фп- 
мова, шанованих молодих 
людей, вручили їм букети 
квітів.

Урочисто відбувається 
вручення комсомоль
ських квитків, паспор
тів, реєстрація шлюбу, 
народження дитини у 
селищі Заваллі Гайво- 
ронського району та у 
селі Хмельовому Мало- 
висківського району.

Увага до людини у її 
радісний день свідчить 
про високу культуру 
взаємовідносин між 
людьми. По-різному 
можна взяти участь у 
торжестві, але безумов
ним має бути щирість і 
теплота. Надішліть від 
імені колективу поздо
ровлення з днем на
родження, з новосіл
лям, з нагородою, з 
весіллям, з народжен
ням дитини тощо, а ко
ли . потрібно — нехай 
завітає додому пред
ставник бригади, цех
кому, комітету комсо
молу. Як приємно, на
приклад, матері, коли 
П сина приходять по
здоровити з приїздом 
у відпустку 3 армії ко
лишні його колеги по 
роботі, або дітям, коли 
їх матір вітають з на
городою, з новим тру
довим успіхом.

У будинку механізаторів 
колгоспу Імені Леніна Зна- 
м янського району е гарно 
оформлений стенд «З днем 
иаппзжониоі. ..

я прочила:;: «Шановний 
тов. Онуфріїв С. К. Наш 
колектив вітає Вас з днем 
народження! Бажаємо щас
тя, успіхів у роботі!».

У практиці роботи проф- _ 
спілкових і комсомоль
ських організацій є чимало 
прикладів чуйного ставлен
ня до кожної людини. 
Вшановуючи працівників, 
відзначаючи ті чи Інші да
ти у житті кожного члена 
колективу, ми ообимо дві 
великі справи. Перше: під
носимо настрій людині, на 
що справедливо заслуго
вують радянські трудівни
ки. Друге: маємо ще одну 
нагоду для виховної робо
ти. Бо ніколи і ніде так 
не розкривається людська 
душа, не боинять її най- 
тонші струни, як у хвили
ни урочистості.

Сповнити сімейні свя
та громадським зміс
том —- це внести у ньо
го здорове, культурне 
зерно, спрямувати ^ого 
у виховне русло, поста
вити заслін нездоровим 
звичкам. Факти вказу
ють, що там, де ми за
лишаємось збоку, на
году намагаються вико
ристати для своїх ці
лей небажані елементи, 
зокрема церковники.

На кожному підпри
ємстві, будові, у кол
госпі, радгоспі, в уста
нові у нас є всі мож
ливості повсякденно 
турбуватись про кож
ного Члена колективу, 
бути уважним до осо
бистих подій у його 
житті. Ми не можемо 
ні на хвилину забувати 
про те, що чуйність і 
людяність — невід’ємні 
риси радянських лю
дей.

П. МАРЧЕНКО, 
член комісії по 
пропаганді знань 
серед молоді об
ласної організації 
товариства «Знак-



28 жовтня 19ЇЗ року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" З епюр.

ХЛІБОРОБАМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Н^КЛРТИНАХ — ГЕРОЇ ПОЛІВ

Десятки живописних полотен, графічних робіт, акварелей, ви* 
ставлених \ Палаці культури Миколаївського суднобудівного за- 
поду, відооражають красу іі багатство полів Мнколаївщнни, 
оспівують працю механізаторів, рільників, тваринників. Тут роз- 
'ГСп«*тппгяЛ.?Л1.;!? Р’1стпркУ> присвячену сільським трудівникам., присвячену СІЛ 

[ Виставка побуває в усіх районах області.

ФАДЕЄВСЬКІ ЧИТАННЯ
П0,чал',сь традиційні фадєєпські читання.

їй БУЛО ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЬ
Г.УіГ-течИ^и^Ьі“ п ’пЛЬп ’Абітурієнтка» створено на Київській 
'■ £ м?иі п- Довженка. Він присвячений нашому мо
лодому сучасникові. Прототипом героїні картини Галини Гри
ценко стала радянська бортпровідниця Надія Курченко, яка ге- 
Р0Їагл т₽н рокп тому’ захищаючи екіпаж пасажир,
ського літака. Цю роль виконала Ірина Шевчук, відома гляда
чам з фільму «А зорі тут тнхі.ц», '

(РАТАУ).

» природ а інімь

На знімках: малюки з групи «Ромашка»; вгорі — В. ЛУК’ЯНЕЦЬ про
водить чергове заняття з дітьми. Фото В. КОВПАКА.

ЗАГЛИБЛЕННЯ
У ДИВОСВІТ

Кучерява хмарка застигла у н£бі. З-за неї виглянуло сонце 
і послало кілька промінців до моря, де на хвилях гойдається 
пароплав. На його палубі — тато, мама й він. Олежка Львов. 
Пливуть до невідомої країни...

Хлоп’я відривається від малюнка, мрійливо примружує очі, 
робить кілька штрихів пензликом, і враз над морем стрімко 
линуть чайки.

Л поруч розмірено рухаються білі, в чорвоііий горошок1 бан
ти Люсі Гуліної. Вона старанно виводить зелені крони дерев 
бабусиного саду. Ой, який же він пишний!

Дітлахи зосереджено схилились над своїми мольбертами. Кожен 
переносить на папір те найцікавіше, що бачив улітку. Заглибились у 
дивосвіт малюки групи «Ромашка» дитячого садка № 26 міста Кіро
вограда. Йдуть заняття з малювання. Вихователька комсомолка Ва
лентина Лук’янець нечутно підходить до Сергійка Авдієнка, вдив
ляється у малюнок.

— Це в тебе що? — звертається до малого.
— Тролейбус, — відповідає той.
— А чому вій схожий на грузову автомашину?
Хлоп’я закушує губу і починає удосконалювати своє «тво

ріння».
Дівчина любить години, коли її вихованці беруться за пенз

лі і фарби. Вони поринають у світ своїх уявлень. А їй у та
кий час відкриваються їхні душі краще, ніж на будь-якій ін
дивідуальній бесіді. На перше місце Валя ставить завдання 
— розвивати творчу активність і самостійність. Вона перекопа, 
на, що естетичне виховання відіграє, велику роль у форму
ванні характеру дитини. Адже вона пізнає гармонію і багат
ство фарб оточуваного середовища, вчиться розуміти пре
красне. І в тому, що па малюнку Наталочки Діордієвої листя 
червоне, дівчинка зелена, а клоун Олега Власенка — оранжо- 
вий, немає нічого дивного. Таким вони бачать світ сьогодні. 
І виділяють у ньому те, що їм найближче.

м. Кіровоград. М. МІКЕЛЬ.

ПІСЛЯ успішного форсування Дніпра вій
ська Другого Українського фронту під 

командуванням генерала І. С. Конева про- 
а^^ували жорстокі бої за утримання і роз- 
А'^ання захоплених плацдармів. Гітлерівці 
будь-що хотіли втриматись на високих бере
гах Правобережжя і зупинити наступ Чер
воної Армії. Але наші бійці і командири 
мужньо відбивали всі атаки ворога, концен
трували великі сили й готувались до боїв за 
визволення всієї Правобережної України.

Увага всіх радянських людей була звер
нена тоді до боїв на Дніпрі, до ратних 
подвигів наших славних богатирів. Газета 
«Правда» писала 57 жоьтня 1943 року:

«Багато великих справ, здійснених для слави 
Батьківщини, бачив на твоїх берегах сивий Дні
про... Героїчними переказами овіяна йсго старо
вина. Та меркнуть усі колишні подвиги перед 
подвигами воїнів Червоної Армії. Ще не бувало 
такого на берегах Дніпра, що твориться там те* 
пер безстрашними радянськими воїнами».

Фашисти спорудили на правому березі 
сильні оборонні укріплення, які назвали 
неприступним «Східним валом», сконцен
трували великі сили добірних військ, танків, 
артилерії, авіації. На території області обо
ронні смуги противника проходили від 
£щпра до Кам'янко-Потоцького через 
р«уфріЇ8ку, Іванівну, Зибково, Ворошилівку 
* Далі аж до Кривого Рога. Другу лінію 
оборони гітлерівці створили на річці Інгу- 
ПеЦь, де болотиста місцевість, відсутність 
переправ ще більше посилювали значення 
Цього рубежа. За окремими вузлами обо
рони ворог зосереджував великі рушійні 
Сили, які швидко маневрували з одного кін- 
Чя боїв до інших.

З самого початку форсування Дніпра ра
дянськими військами, гітлерівці робили ша- 
Лені спроби відкинути наші передові части- 

й знову закріпитись на всьому Правобе
режжі. Але радянські бійці і командири 
мУжньо відбивали атаки противника й по
ступово розширювали захоплені плацдарми. 
|.н» правому березі Дніпра були основні сили 

/країнсьиого фронту в складі 5-ї і 7-і гвардія- 
Икт.НХ| 37, 57 загальновійськових армій. Сюди 

; Верховного Головнокомандування переда* 
Асвого резерву 5-у гвардійську танкову армію- 
, /»»Рила свої рубежі й почала активні бонові 

! загальновійськова армія. Було створено 
. ’нятливі умови військам Другого і Третього Ук* 
Д.,ИСЬ,31Х фронтів для спільних бойових Дій ПО 
" -Чтению Правобережної України.
І *7 ЖОВТНЯ 1943 року радянські війська 

пішли в наступ для розширення плац« 
*аРміа на Правобережній Україні. Війська 
^РУгого Українського фронту сильними 
^новими і артилерійськими ударами, під« 

Ь. Тримлиі «Л алппжих ПО-

зиціях і прорвали сильно укріплену оборо
ну. Протягом кількох днів наші війська не 
випускали стратегічної ініціативи і розши
рили захоплені плацдарми на сорок п’ять 
кілометрів завширшки і до двадцяти п’яти 
кілометрів вглиб.

Розпочалося визволення Кіровоградщини. 
Першим великим селом було Попільнястс 
Червонокам’янського (нині Олександрій
ського) району, а також кілька сіл Онуфрі- 
ївського і Петрівського районів.

На Криворізькому напрямку успішні бо
йові дії вели війська 34-го, 39-го та 42-го 
гвардійських полків 13-ї гвардійської Пол
тавської ордена Леніна Червонопрапорної 
стрілецької дивізії під командуванням гвар
дії генерал-майора Г. В. Бакланова. Подо-

ЗА 
ПЕТРОВЕ

давши болотисті місця біля річки Жовтої, 
зім’явши сильну ворожу оборону навколо 
села Петрового, 21 жовтня 1943 року було 
визволено від німецько-фашистських загарб
ників перший райцентр Кіровоградщмни.

Жителі Петрового радо зустрічали своїх 
дорогих визволителів. З сльозами радості 
на очах люди обіймали радянських воїнів, 
дарували їм квіти, частували.

На районній нараді голів сільських Рад » 
колгоспів у Петровому літні колгоспники з 
Іванівської сільради Андрій Миколайович 
Шггговалов і Давид Григорович Бурдака пе
редали секретареві райкому партії перехід
ний Червоний прапор, який еони перехову
вали усі довгі місяці окупації.

У звільнених селах району відновлювали 
діяльність радянські установи, комплектува
лись штати сільських Рад, колгоспів, клубів, 
бібліотек, розпочинали робоїу школи, мед
пункти, амбулаторії, відділення зв’язку, спо
живчої кооперації. Але село Петрове ще 
довго продовжувало залишатись прифрон
товим тилом радянських військ. Мешканці 
Петрового активно включились до відбудо
ви народного господарства, допомагали 
військам доставляти вантажі до передових 
позицій, лікувати і доглядати поранених

червоноармійців, розпочали абір продуктів 
у фонд оборони.

А у навколишніх сег.ах продовжувались 
жорстокі бої з ворогом. Гітлерівці не хоті
ли залишати криворізький басейн і ціною 
великих зусиль утримували цей важливий 
район. Почались кровопролитні битви. Че
рез кілька тижнів після визволення Пет- 
рівський райком партії повідомляв:

«Життя в районі нормалізується, за винятком 
села Петрово, куди вночі ворог ще підкидає сна
ряди з далекобійних гармат з Кривого Рога... Ма- 
ріампольський радгосп — центральна садиба 
звільнена, а Луганське відділення ще ні. Мораль
но-політичний стан трудящих гарний. Колгоспни
ки своїми ділами допомагають Червоній Армії...». 
ШЕ ТРИВАЛИ жорстокі бої в області, а

Петрівський райком партії вже прово
див велику роботу по відбудові зруйнова
ного народного господарства і налагоджу
вав ідейно-виховну роботу серед населен
ня. У селах створювались агітколективи, 
організовувались читки і бесіди серед тру
дящих. Велике місце в політичній роботі 
займало ознайомлення із зведеннями Ра
дянського інформбюро, ставились завдан
ня по підготовці до весняної сівби, надання 
допомоги фронту. Населення організовува
лось на збирання'кукурудзи.

Відроджувати зруйноване народне госпо
дарство петрівчанам, як і всім трудящим 
України, допомагали брати з Російської Фе
дерації та республік Середньої Азії. У Пет
рівський район після визволення надіслали 
зерно, худобу, 50 тоакторів, 33 комбайни, 
25 моторів, будівельні матеріали, запасні 
частини, медикаменти, товари першої необ
хідності, шкільні підручники.

ПЕТРІВЧАНИ свято шанують пам’ять тих, 
хто віддав своє життя за визволення 

нашого краю, за нашу соціалістичну Бать
ківщину. В райцентрі і багатьох селах райо
ну споруджено пам'ятники і обеліски на 
честь своїх визволителів, посаджено алею 
на честь Героїв Радянського Союзу, що 
визволяли селище і полягли у боях. Імена
ми героїв названі вулиці, школи, піонерські 
дружини, д. КЛЮЄНКО.

ОЗЕРА 
ПІД БАРХАНАМИ

Чи багато води в Караку
мах? На перший погляд, піь 
таиня абсурдне. Відомо, що 
пустеля — цс безволля І ви
сохлі від спеки землі, У Тур
кестан! таких земель сотні ти
сяч квадратних кілометрів. 
Можна їхати декілька діб і 
нічого не побачити, крім одно
манітного ЖОВТОГО піску.

— 1 все ж запаси води її 
Каракумах 'значні, — говорінь 
начальник Управління геології 
Ради Міністрів Туркменської 
PCP Назар Суюноп. — мова 
йде, зрозуміло, про прісну йо
ду. Нею в пустелі заповнені 
великі озера. Не ті, природні 
і створені людиною за останні 
роки, які можна побачити на 
будь-якій географічній карті. 
Ні, озера ці існують глибоко 
під товщею піску. Гідрогеоло
ги Туркменії розліда.ти за 
останні роки декілька таких 
родовищ. Особливо дивним бу
ло відкриття Ясхана. Спеціа
лісти натрапили на нього ще 
у п’ятдесяті роки, коли вели 
розвідування в древньому рус
лі Амудар'ї — Узбої. На по
верхні цс було маленьке озер
це, які нерідко зустрічаються 
в долинах, полишених при
мхливою річкою. Такі жнвліочі 
стариці (старі русла) нагаду
ють про колишні родючі краї 
І служать джерелом питної 
води для чабанів з отарами, 
геологів, випадкових подорож
ніх пустелі. Але Ясхаїї видав
ся тільки зовні схожим на цю 
старицю. Подібно айсбергу. ■ 
велика частина якого с.хоплна 
під подою, пін ховає спої ба
гатства глибоко під товщею 
барханних пісків. Маленьке 
озерце виявилось дійсним мо
рем прісної води. Зараз йде 
Інтенсивна експлуатація цьо
го багатого водного резер
вуару.

— Ясхаіі — єдине велике 
родовище прісних под на те
риторії Туркменистану?

— Звичайно, ні. — відпові
дає Суюнов, — підземні по
клади питних вод із досить 
значними запасами розвідані 
ка північному сході республі
ки, в Зауигузьких Каракумах, 
в межиріччі Амудар’я — Тсд- 
жен — Мургаб. Десятки неве
ликих озер розкидані в різних 
районах Туркменії. Прісно
водні ресурси республіки при- 
хопані у солоній под! пустелі.

Створивши дешеві, скопо-, 
мічно вигідні опріснювачі, ми 
можемо додатково напоїти ти- 

. сячні отари овець, забезпечити 
водою прибережні населені 
пункти, створити сприятливіші 
умови для розвитку промисло
вості. Величезний резерв — це 
1 атмосферні опади. їх лише 
дреба вміло збирати і штучно 
створювати псликі сховища по
ли в найзасушлнпіших і иаж- 
кодоступних районах. І, вреш
ті-решт, сольові потоки. На
вчившись ними управляти, ми 
одержимо додаткові джерела 
вологи. Але все це — у пер
спективі, може не дуже близь
кій, але цілком реальній.

— Декілька років тому непо
далік від Ашхабада були ви
явлені запаси мінеральної во
ди. Які перспективи у ній га
лузі?

— Ашхабадську мінеральну 
воду пияпнли в 1966 році. За
раз випускається три мільйона 
пляшок цілющого напою на 
рік. У найближчий час запла
новано збільшення розливу в 
5—7 разів. Мінеральна вода 
знайдена також у районі се
лища Бахарден, неподалік від 
Ашхабада. Вона знайде засто
сування для лікування серце
во-судинних захворювань, нер
вової системи, органів руху. 
Не виключено, що і в Інших 
районах республіки будуть ви
явлені запаси лікувальної во
ди. Є в Туркменській пустелі 
І промислові води, багаті на 
солі йоду, брому та Інших 
важливих елементів. За остан
ні роки такі води виявлені п 
районі Небіт-Дага. На їх базі 
побудопаняй новий йодний 
завод.

— Якщо гопорити про ко
рінні перетворення пустелі, 
про відоодження нині позбав
леної життя землі, — сказав 
на закінчення Назар Сую
нов. — то розвіданих підзем
ник водних комор для нього 
не досить. їх треба використа
ти, про них не можна забува
ти, але їх запаси, повторюю, 
не достатні. Для дальшого 
розвитку народного господар
ства потрібні колосальні дже
рела вологи. Тх можуть дати 
лише потужні іригаційні спо
руди. Такі, як Каракумський 
канал, що проліг поки що на 
810 кілометрів І відродив до 
життя сотні тисяч раніше не
доступних людині земель.

— Це так. Але разом з тим 
вода Амудар’ї, що заповнила 
канал, внесла великі зміни у 
підземне подне «господар
ство», зокрема, викликала 
приплив підгрунтових солоних 
под. Які завдання виникли у 
зв'язку Ів ним у гідрогеологів?

— Зрошення в Туркменії не
минуче пов'язано з дренажни
ми роботами, з підводом со
лоних вод з оброблюваних по
лін. Інакше виникає загроза 
Тх засолення, загибель грунту. 
Такі роботи провадяться. З 
кожним роком їм надаватиме
ться псе більше vnarn 
Маргарита ДМИТРИЕВА, 

кореспондент АПН. 
Ашхабад,



4 стор „МОЛОДИМ КОМУНАР“

♦ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ЧЛЕНИ НАШОГО КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО ПУНКТУ. У СВІТЛОВОДСЬКА

ФІНІШУВАЛА
СПАРТАКІАДА
„ЮНІСТЬ“

Такого успіху юні футбо
лісти Світловодська у спар
такіаді «Юність» ще не до
магались.

У напруженій боротьбі 
чемпіонами Світловодська 
стали футболісти будинкоуп- 
равління № 3. А на облас
них змаганнях команда «Ал
маз» (будинкоуправл і н н я 
N2 3) виборола третє призо
ве місце і була нагородже
на грамотою обкому ком
сомолу. Повернувшись до
дому, юні футболісти здійс
нили поїздку до міста Киева, 
їм вручено цінні подарунки.

Змагання за програмою 
спартакіади «Юність» про
ходили також з волейбола, 
баскетбола, легкої атлети
ки, настільного теніса і ша
хів. Всього у них взяло 
участь понад 2,5 тисячі 
хлопчиків і дівчаток віком 
11—16 років. Відзначились 
фізкультурники другого І 
третього будинкоуправлінь, 
ЖЕК № 1, житлово-кому
нального відділу заводу 
чистих металів та ін.

Міський комітет по фіз
культурі і спорту, організо
вуючи спартакіаду «Юність», 
ставив собі за мету приїде-

пити молоді любоа до спор
ту, загартувати її фізично. 
У значній мірі цього досяг
нуто.

Які ж були адреси прове
дення міських змагань? Во
лейболісти, тенісисти і бас
кетболісти змірялися силою 
і вправністю в міському 
парку культури і відпочин
ку імені Т. Г. Шевченка, фут
болісти і легкоатлети — на 
стадіоні СШ № 3, у черво
ному кутку будинкоуправ- 
ління № 2 змагалися ша
хісти.

Визначено кращих спорт
сменів з окремих видів. 
Так, першим тенісистом міс
та став Микола Ревунов- 
ський. Він не програв жод
ної зустрічі. Кращими лег
коатлетами були Микола 
Мірошниченко, Сергій Бс- 
лік, Сергій Пахомкін, Ната
лія Тав'єнко.

П'ять місяців тривали 
старти «Юності». Успіх при
йшов до тих, хто найкраще 
налагодив спортивно-масЬ- 
ву роботу.

Інструктором фізкультури 
в другому будинкоуправлін- 
ні працює Р. Б. Бакісв. Його 
колектив і попередні роки 
займав перші місця у місь
кій спартакіаді, здобув пе
ремогу і цього року. На 
другому місці у комплекс
ному заліку спортсмени бу- 
динкоуправління № 3. Вда
ло виступили також юні 
спортсмени житлово - ко
мунального відділу заводу 
чистих металів імені 50-річ- 
чя СРСР, яких тренує чем
піон і рекордсмен області 
з бігу на 42 кілометри, кан
дидат у майстри спорту 
СРСР С. І. Іоненко.

О. XIЛІК, 
голова міського комі
тету по фізкультурі і 
спорту.

ДВА дні ареною поєдинків па борців- 
ському килимі був спортивний зал 

Світловодської СШ № 10.
За рішенням обласного сиорткоміте- 

ту тут проводилася відкрита пер- 
шість-розпграш почесного призу з 
класичної боротьби — кубка імені 
Данила Посунька. Цього року в бо
ротьбу за оволодіння перехідним при
зом включилися 90 юнаків (1957—58 
років народження) міст Кіровограда, 
Світловодська і Кременчука.

Після урочистого параду на килимі 
почалися захоплюючі поєдинки, Всім 
хотілося стати переможцями, щоб 
одержати разом з грамотою завітну 
фотографію могутнього богатиря — 
чемпіона світу Данила Герасимовича 
Посунька з автографом його рідної 
сестри Одарки Гераснмівни, яка ніші 
проживає в м. Кіровограді.

Нп звороті фотографії капне: ' «Тобі, 
іоннії переможець відкритої першості об
ласті з класичної боротьби дарую цс фо
то мого рідного брата — чемпіона світу 
Данила Посунька, і палко бажаю міцного 
здоров’я, успіхів у роботі, навчанні і спор
ті.

Сестра Д. Посунька».
Тих, хто одержав цю пам’ятну фо

тографію з грамотою, виявилося оди
надцять. Лише три спортсмени з чис
ла минулорічних переможців підтвер
дили славу найсильпіших. Це Олек
сандр Трофимов з Кіровоградської 
ДЮСШ № 3, Ігор Романенко та Во
лодимир Дзіобснко (обидва з спор
тивного клубу «Зірка»),

У решті вагових категорій, почп-

ДАНИЛА
ПОСУНЬКА

наючв із щонайлегшої ваги і до важ
кої — нові імена.

Відмінно виступили юні борці сек
ції, яку веде майстер спорту СРСР. 
Микола Сушко (спортклуб «Зірка», 
Кіровоград). Вони зуміли набрати 49 
залікових очок.' Вагомий внесок у ко
мандну перемогу дали виступи Вя
чеслава Афанасьєва, Андрія Мірош
ниченка і Миколи Туди. Разом 
шими спортсменами вони стали 
дарямп кубку Д.'Посунька.

Друге місце посіла _ команда

НА ПРИЗ

23 жовтил 1973 року

СЕРЕДА

з ін- 
воло-

Кіро
воградської ДЮСШ № 3 (тренер Ми
кола Бондар). Вона відстала від во
лодарів кубку на 6 залікових очок. 
Третіми призерами відкритої першос
ті стали господарі борцівського кили
ма.

Відзначені спеціальними нагорода
ми спортсмени Володимир Мірошни
ченко (Світловодськ) — за волю до 
перемоги, Вячеслав Афанасьев (Кі
ровоград) — за найкращу техніку, а 
Сергію ІІІишнакову (Кременчук) вру
чено грамоту як наймолодшому учас
нику.

І. КАРАНТ, 
наш громадський кореспондент.

ВСІМ ЦЕХОМ НА СТАДІОН

У СЕВАСТОПОЛЕ

З юнацьким завзяттям юнаки та дів
чата головного заводу складають нор
ми нового фізкультурного комплексу 
ГПО. Близько 300 чоловік вже повніс
тю виконали всі нормативи, а 122 з них 
здобули право носити золотий значок 
ГПО. Серед «золотих» значківців — 
зварювальний цеху № 1 Юрій Самсо- 
шок (він подолав півтораметрову ви
соту), слюсар 5-го цеху Анатолій Лу- 
ковенко (метнув гранату па 65 метрів), 
токар ремонтно-механічного цеху. Ми
кола Кириченко (показав найкращий 
результат з бігу па 100-метровій доріж
ці), майстер цеху № 8 Галина Авдеева, 
молодий інженер Іван Горбунов та ба
гато інших.

У пас створено всі умови для того, 
.щоб молодь займалась спортом: е волей
больний і баскетбольний майданчики, 
бігові доріжки, не забули також про 
любителів городків. Значну увагу при
діляють пропаганді нового комплексу 
ГГІО інструктор по спорту Іван Костян
тинович Рус та голова комісії по при
йому нормативів ГПС' Леонід Федоро
вич Кириченко. Створено і працюють 
десять груп по підготовці значківців 
ГГІО. Тренування в цих групах прово
дять громадські інструктори. Кращі з 
них — А. Хівренко та Г. Ссмергій.

. _ Г. МАТВІЄНКО, 
голова ради колективу фізкуль
тури виробничого об’єднання 
«Дніпроснергобудіндустрія». .

І 
І 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
Повний. . (М). 9.45 — Для
школярів. «Читаймісто». Твор
чість А. Гайдара. (М). 10.ІБ 
Кольорове телебачення. «Ану, 
дівчата!». (ЛІ). 11.25 — Кон
церт академічного хору Мос
ковського Будинку вчителів. 
(М). 11.50 — «Радянський ха
рактер». Теленарис. (М). 12.20
— «Театральні сторінки». (К).
15.15 — О. С. Грибоедов. «Лі(- 
хо з розуму». Навчальна пе
редача з літератури. (М). 15.45
— Навчальна передача з при
родознавства. (М). 16.00 —>
«Шляхами бойової слави». 
(Миколаїв), 16.35 — «Людина 
І колектив». (Херсон). ІХекЛ' 
Для юнацтва, «Юнги робітТОс- 
чого класу». (Харків). 17.30 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (Київ із включенням Кі
ровограда). ІЗ.ии — Новини. 
(М). 18.10 — «Очевидне
неймовірне». (М). 19.10 —
«Назустріч Всесвітньому кон
гресу миролюбних сил у Мо
скві». (М). 19.30 — Спортивна 
програма. (М). 21.15 — Про
грама «Час». (М). 21.45 —
Концерт. (М). 22.35 — Спор
тивна програма. (М). 23.20 -- 
Новини. (М).

ДРУГ,\ ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслевісті. (К). 11.15 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Сонечко». (К). 11.35 —
Шкільний екран, історія для 
учнів 4 класу. (К). 12.20 —
Кольорове телебачення. Кон
церт артистів балету. (М). 
16.00 — «Наука — сьогодні»-.! 
(М). 16.30 - П. І. ЧаіКбІ^
ський. Симфонічна поема 
«Франческа да РІмінІ». (М). 
17.00 — «Об'єктив». (М). 17.30
— Кольорове телебачення.
Для дітей. «В гостях у ля
льок». (М). 18.00 — Фільм-
концерт. «Маленькі зірки». 
(К). 18.30 — Для школяріпї
«Сурмач». (К). 19.0(1 — Спор
тивна програма. (К). 20.45 -і 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Документальний фільм 
«Будинок добрих послуг». (К).
21.15 — Програма «Час». (М).
21.45 — Художній фільм. «Го
мінкий день». (К). 23.20 —•
Вечірні новини. (К).

25

м. СОМОВ.

У Севастополі кіровоградська «Зірка» зустрічалася з місцевим 
«Авзигардом». 90 хвилин грн не принесли успіху жодній З 
команд. На табло — 0:0. Футболіста обох команд влучно проби
ла першу і другу серії одинадцятіїмеїрзвих ударів. Потім аван- 
гардіоиі були більш точнішими.

Отже. сЗірка» програла з рахунком 11:12.
Сьогодні на кіровоградському стідіоні — останній матч сезону. 

«Зірка» зустрічатимстьгч з херсонським «Локомотивом».

ПРОГРАШ

ПОЧАТОК В ЛАБОРАТОРІЇ

з/лаганнях. Це — авто«

УРСР 1972 року серед

«МОЛОДО!) КОММУПЛРї 
орган Кнропоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

о. крючков, 
методист спортивно-технічного відділу облас
ної станції юних техніків.

ПІСЛЯ ТРЕНУВАННЯ,
МАЙСТЕР СПОРТУ СРСР.

В. КРАСОВ (ЗНАМ'ЯНКА) 
З СІМ’ЄЮ.

Фото В. КОВПАКА.316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди« 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 'Ж; 
Обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі,
м. Кіровоград, вул, Глінкн, 2.

гчпч? Р.*? КЛЛ

Обласна станція юних техніків не тільки надає 
учням можливість конструювати, вона разом з об
ласним комітетом ДТСААФ проводить багато зма
гань з різних .зхнічних видів спорту, Виступаючи з 
своїми моделями на міських, обласних та інших зма
ганнях, учні підвищують свій спортивний рівень, У 
лабораторіях станції виросло багато спортсменів, які 
не раз гідно захищали честь Кіровсградщини на рес
публіканських і всесоюзних 
моделісти-пеошорозрядники Олександр Горбань та 
Володимир Касьян, чемпіон 
школг.рів Віктор Іпьїнський, судномоделісти першо
розрядник Олексій Гай-Воронський та кандидат у 
майстри спорту Олександр Безиленко — чемпіони 
УРСР 1972 року серед школярів, Павло Іномістов —* 
кандидат у майстри спорту, чемпіон УРСР 1973 року, 
чемпіон УРСР 1973 року та дворазовий чемпіон СРСР 
учень 7 класу СШ № 6 Валерій Прочуханов. Тільки 
за останні роки □ судномодельній лабораторії стан
ції юних технічіо виросло 13 кандидатів у майстри 
спорту СРСР.

Наші лабораторії відкриті для всіх бажаючих не 
тільки навчатись будь-якій потрібній справі, але й 
стати справжнім вольовим спортсменом з технічних 
видів спорту.

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

Авангардівкн 
Кіровограда 
треті

У Запоріжжі закінчились змагання на першість рес
публіканської ради ДСТ «Авангард» з'ручного м'яча. 
Непогано виступили юні авангардівкіґ з Кіровограда. 
Вони зайняли третє призове місце, пропустивши поперед 
себе команди Дніпропетровщини та Львівщини. Кращи
ми гравцями були В. Крадожоп, В. Крауізе та О. Сар;.. 
жевська. Нашу команду до цих змагань готував тренер . 
спортклубу «Зірка» А.ІІодольськпй, 7

В. СУРЖАН, 
наш громадський кореспондент.

-я- За редактора

і— 
і

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 — 
Програма передач. (ЛІ). 9.33 — 
Новішії. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. «В' 
гостях у ляльок». (ЛІ). 10.15 — 
Художній фільм «Воротар»., 
(М). 11.30 — «Авторитет тру-' 
допого колективу»; Тслсиздо*. 
(ЛІ). 12.00 — Концерт-участе^- 
ків художньої самодіяльності. 
(М). 12.30 — «В ефірі — «Мо- ' 
лодість». (М). 15.25 — Програв ' 
ма передач. (М). • 15.30 — До 
відкриття Всеспітнього конгре
су миролюбних сил у Москві. '• 
(ЛІ). 19.30 — Концерт для'
учасників Всесвітнього коп-; 
тросу миролюбних , сііл у Мо
скві. В перерві — програма 
«Час». (М). 22.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокей: ЦСКЛ - «Дії- . 
намо» (М). 3-й період. (ЛІ). 
22.40 — Новини. (М). • ‘

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.25 - • 
Наша афіша. (К). 15.30 — До . 
відкриття Всесвітнього' • коп- ,
грссу миролюбних сил у Мо- . 
скві. (М). 19.30 — Інформація- . 
на програма «Вісті». (Київ із 
включенням Кіровограда). 
19.50 — «Зустрічі з ветерана
ми». (Дніпропетровськ). 20.50 - 
— В. Розов. «Ситуація». Ви
става. (Севастополь). В перер
ві — «На добраніч, - діти!». 
(К). 23.00 — Програма «Час»'. 
(ВІдсоз'апис). (М).

ЧЕГПВЕР

пятниця 7
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.33 — 

Новини. (М). 9.15 -- Для ді
тей. Кольорове телебачення. 
аВ кожному малюнку »— сон- ■ 
це», (М). 10.30 — Тслевісті,
(К). 10.45 — Художній фільм 
«Гомінкий день». (К). 15.10 
«Класна година». (М). 15.45 
«Російська мопа». (ЛІ). 16.30-? 
Говорять учасники Всесвітньо'- 
го конгресу миролюбних сил 
У Москві. (М). 16.45 - Висту;- 
пае агітбригада ІІовосвітлііі- 
ського Будинку культури Крас- 
иодонського району. (Воротії-, 
лопград). 17.15 — Мультфільм 
«Спасибі». (К). 17.30 — «Екран 
молодих». (Дніпропетровськ)'. 
18.00 — «Хроніка тижня». (Кі
ровоград). 18.10 — «Спіт со
ціалізму». (М). 18.40 — «Піс- 
ня-73». (М). 19.00 — Іпформа- . 
Ційна програма «Вісті». (К).- 
19.30 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Шсліи 
менко-денщик». (М). 21.00 А 
Програма «Час». (М). 21.30 
Інтербачення. Кольорове телеї 
бачення. Чемпіонат Європи з 
спортивної гімнастики. (М), 
По закінченні — новини. (МБ 
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