
бібліотека ім. Н. К. Кр.

ІНР. №

І

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

СЬКОГО ОБКОМУ ЛКСНУ

• ВІВТОРОК, 10 лютого 1976 року • цін» 2

ПРОЛЕТАРІ ІП.\ Г»А!Н, ЄДНАЙТЕСЯ!

нєліч.і.мм

Рік видання XVII 
№ 18 |2121|.

ОМУНІСТИ — герої на
шого часу. Вони ви

разники його заповітної 
суті. Вони його життєздат
на і тзорча сила.. Вони — 
його розум, його совість, 
його честь. Найкращих, 
найавторитетніших синів- 
сзоїх і дочок послала об
ласна партійна організація 
орденоносної Кіровоград- 

-і щини на XXV з’їзд Ком- 
.. партії України.

іі

Напередодні відкриття 
форуму комуністів рес
публіки комсомол Кіро- 
зоградщини з трибуни об
ласного зльоту перемож- 
ціз соціалістичного зма
гання рапортував партії 
про свої трудові звершен
ня з завершальному році 
дев’ятої п’ятирічки, за
кликав всіх юнаків і дів
чат області включитися з 
масовий похід Ленінсько
го комсомолу за підви
щення ефективності ви
робництва і якості робо
ти, прискорення науково- 
технічного прогресу, за 
глибокі знання і майстер
ність, за комуністичне 
ставлення до праці.

З тобою, партіє
В труді і думах, повсякденно. 
Словами її планами натхненні. 
Від нив колгоспних до забою — 
З тобою, партіє, з тобою.

Йдемо упевненно 6 завзтго 
На кожний подвиг, мов на свято, 
Йдемо сім'єю моя одою
З тобою, партіє, з тобою!

Віктор ГАНОЦЬКИЙ.

В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ, ВИКОНКОМІ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, 

ОБЛАСНІЙ раді профспілок 
ТА ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ 

ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА ДЕВ’ЯТУ П’ЯТИРІЧКУ, 
1975 РІК І ЧЕТВЕРТИЙ КВАРТАЛ 1975 РОКУ

Бюро обкому Компартії України, ви
конком обласної Ради депутатів трудя
щих, президія обласної ради профспі
лок та бюро обкому ЛКСМ України 
розглянули підсумки соціалістичного 
змагання колективів промислових під
приємств, сільського господарства, бу
дівництва, транспорту, зв’язку, сфери 
обслуговування, освіти і державних ус
танов області за дев’яту п’ятирічку, 
1975 рік і четвертий квартал 1975 ро
ку і визначили переможців.

Колективи — переможців соціаліс-
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Олександр Даценко, Валентина Єфременко, Віктор Голубенко, Володимир 
Лапчук, Любов Швидюк, Валерій Желудкоз... — імена, ідо увійдуть до Червоної 

книги трудових звершень Кіровоградщини з дев’ятій п'ятирічці. Ці молоді робіт
ники, хлібороби й тваринники своєю ударною лрацею досягли вершин, на які за
раз йде рівняння тисяч їх молодих послідовників. Напередодні XXV з’їзду КПРС 
та XXV з’їзду Компартії України правофлангові соціалістичного змагання 1975 ро
ку зібралися на обласний зліт. Подих величі звершень, досягнень за верстатом, в 
полі і на фермі принесли вони з собою. Найпевше кожен під час зустрічі допов'в 
про готовність гідними подарункзми зустріти XXV з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

І Цс фото, зроблене під час перерви. Учасники зльоту обмінюються досвідом. направо - бригадир тракторної
бригади колгоспу «Прапор комунізму» Олександрійського району Микола ЛАПКО, бригадир тракторної бригади колгоспу 
«Перемога» Олександрійського району Віктор РІ31ЇИЧЕНКО, бригадир тракторної бригади колгоспу імені Ульянова Доб- 

| ррвеличківського району Василь СЕМЕНЮК та трактористка колгоспу «Маяк» Знам’янського району Ніна ГОЛИК.
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тичного змагання за дострокове вико
нання завдань дев’ятої п'ятирічки вирі
шено нагородити Дипломами обкому 
Компартії України, виконкому облас
ної Ради депутатів трудящих, обл- 
профради та обкому комсомолу.

Колективи — переможці соціалістич
ного змагання 1975 року заносяться до 
Книги пошани, а переможці в особисто
му змаганні нагороджуються Грамота
ми обкому Компартії України, виконко
му обласної Ради депутатів трудящих, 
облпрофради та обкому комсомолу.

СЛОВО УЧАСНИКІВ ОБЛАСНОГО ЗЛЬОТУ молодих 
ПЕРЕМОЖЦІВ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 

1975 РОКУ, ДО ВСІХ КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ 
ОРДЕНОНОСНОЇ КІРОВОГРАДЩИНИ

Дорогі ровесники!
Нам випало щастя жити і працювати в роки небува

лих звершень радянського народу у здійсненні величної 
програми комуністичного будівництва, накресленої
XXIV з'їздом КПРС. Цими роками була дев’ята п'яти
річка. Вона увійде яскравою сторінкою в історію на
шої Батьківщини. Бо кожен з нас на своєму робочо
му місці вніс вагому частку праці, творчих помислів, 
горіння юного сеоця для загальної трудової перемоги. 
Тільки в 1975-ому 602 комсомольсько-молодіжних ко
лективи промисловості, будівництва, транспорту і сфе
ри обслугов'/зан.чя виконали річний план до 25 грудня, 
в рахунок 1977 року працюють більше 900 молодих ви
робничників, а 18 з них виконали по два п'ятирічні зав
дання.

Сьогодні ми несемо відповідальну вахту на честь
XXV з'їзду КПРС. До нових, ще вищих досягнень за
кликала нас рідна партія на рубежі двох п ятирічок. І 
наш обов’язок — віоних синів і дочок Батьківщини — 
ударною працею, відмінним навчанням відповісти на 
цей полум'яний клич. Дороговказом, програмою діянь 
в житті і в праці є нині для кожного з нас проект ЦК 
КПРС до XXV з'їзду партії «Основні напрями розвитку 
народного господарства СРСР на 1976—1980 роки» та 
постаноза ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюзне соціалістичне змагання за 
підвищення ефективності і якості роботи, за успішне 
виконання народногосподарського плану на 1976 рік».

Дорогі ровесники, товариші по праці!
Ми з вами на совість попрацювали в першому робо

чому місяці стартового року десятої п'ятирічки. Про
ходив він в час вахти на честь настугного форуму ко
муністів, в час, коли ми заносили найважливіші наші до
сягнення з Рапорт Ленінського комсомолу XXV з їздо
ві партії. Досвід, набутий на передз'їздізсьхій вахті, ми 
візьмемо на майбутнє. Наше першочергове завдання— 
бути найактивнішими борцями за виконання і перевико
нання народнзгосподаоських планів 1976 року і п’яти
річки в цілому. Поставимо надійний заслін будь-яким 
втратам робочого часу, безгосподарності, проявам бай
дужості. Кожну робочу зміну за верстатом, в полі, на 
фермі зробимо ударною!

Закликаємо вас, молоді трудівники Кіровоградщини, 
активно включитись у Всесоюзне соціалістичне змаган
ня 1976 рогу! Сміливо і наполегливо впроваджуйте пе
редовий досвід, підвищуйте професійну майстерність, 
прискорюйте осзоєння нових методів праці, сучасної
техніки, для зростання ефективності виообництва, по
ліпшення якості всієї нашої роботи! Доб ємсся присво
єння державного Знака якості всім виробам, над якими 
взяв шефство томсомол! Докладемо всіх зусиль, щоб 
рекордним був врожай 1976 року, найвищими надо 
на фермах! к

П'ятирічці ефективності та якості — ентузіазм і твор
чість молодих! — закликає нас Центральний Коміт-ет 
ВЛКСМ. Будемо ж працювати, вчитися і боротися, по- 
ленінськи, по-комуністичному!
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ВА ПРАВИЙ 
ФЛАНГ 
ЗЇАГАШ!

Зліт коротким вступним 
словом відкрив герший 
секретар обкому ЛКСМ 
України О. О. Скічко. Про 
ножного учасника зустрічі 
прозвучали теплі і щирі 
слова подяки за сумління 
і творчість, за натхнення й 
поривання примножувати 
ударною працею багат
ства рідної країни.

Схвильовано зустріли 
учасники зльоту почесних 
госТей — делегата XXV 
з'їзду КП°С, шліфувальни
цю Кіровоградського за- 
Еоду тракторних гідроаг
регатів Ю. В. Євтушенко 

, Героя Соціалістичної. 
Праці, бригадира трак
торної бригади колгоспу 
імені Леніна Знам'янсько- 
го району С. К. Онуфрієва, 
начальника обласного уп
равління сільського госпо
дарства В. С. Клюя.

Славними ділами Зустрі
чає форум комуністів 
країни трудова юнь Кіро- 
Еоградщини. За ініціати
вою комсомольсько-моло
діжної бригади, очолюва
ної М. Скліфусом, на за
воді «Червона зірка» на 
передз’їздівській вахті що
місяця сходить з конвейє
рів 25 надпланових комсо
мольських сівалок. Нових 
перемог в труді добилися 
молоді трудівники Кірово
градського заводу трак
торних гідроагрегатів та 
Кіровоградського вироб
ничого швейного об’єд
нання. Не так давно виро
бам цих підприємств, над 
випуском яких шефству
ють комсомольці, при
своєно державний Знак 
якості. Пафос саме таких 
подій, якими повниться 
життя колективів заводів, 
фабрик, колгоспів, рад
госпів області в ці дні і 
принесли на свій зліт мо
лоді гвардійці дев ятої 
п’ятирічки.

Пам'ятною подією зали
шиться для кожного мо
мент вручення почесних 
нагород за досягнуті успі
хи в соціалістичному зма
ганні минулих п'яти років 
та завершального 1975 ро
ку. Велика група юнаків і 
дівчат нагороджена зна
ками ЦК ВЛКСМ «Моло
дий гвардієць п ятирічки» 
та «Золотий колос». Гра
моти, перехідні призи об
кому комсомолу, цінні 
подарунки одержала теж 
значна група молоді.

Найголовніший підсумок 
зльоту прозвучав у слові 
його учасників, з яким во
ни звернулися до комсо
мольців і молоді Кірово- 
градщини. їх заклик — ак
тивно включитись в патріо
тичний рух «П'ятирічці 
ефективності і якості — 
ентузіазм і творчість мо
лодих!». З основополож
них пунктів постанови бю
ро ЦК ВЛКСМ про цей рух 
починав свій виступ ко
жен учасник зльоту.

ээЛСодгодж# комувлр“ ----------------------------------лютого 1876 року

Віктор ГОЛУБЕНКО —
громадський міішішіст-інструктор колони Зпам'япського 
локомотивного депо, член комітету комсомолу, нагород- 
жепиіі срібним знаком ІДК ВЛКСМ «Молодий ггардієць 
і; і.тирічкн». В 1975 році провів 81 пелпконаї оіші'і поїзд, 
зекономив )5 тііся і кі.іопа ї ї однії електроеііері ії;

РЕКОРД СТАЄ НОРМОЮ
— До дня відкриття 

XXV з'їзду КПРС колек
тив нашої вантажно-елек- 
тровозної комсомольсько- 
молодіжної К0Л0ІІ1І, в якіії 
працює 1 і локомотивних 
бригад, зобов'язався про
весні 600 великовагових 
поїздів, перевезти понад 
план 250 тисяч тонн на
родногосподарських ван
тажів. Слова дотримаємо. 
11а чому ж грунтується

наша впевненість?
Ще зовсім недавно рубіж — 

3600 тонн — був для машиніс- 
тін колони заповітним. Пер
шими подолали психологічний 
бар’єр Володимир Мезипов І 
Борис Зайксвич. Па нажкому 
відрізку колії від Знам’янки 
до П’ятіїхаток вони провели 
поїзди вагою 3600 тонн. Тоді 
цс був рекорд. А тепер — 
норма.

Проте, якщо орієнтуватись 
тільки на норму, вагомих по
казників не досягнеш. Після 
першого рекорду, був другий, 
третій... Раніше ми Ті мріяти

не могли про те, ніо коли-не
будь проводитимемо состави 
вагою' в 4500 тонн. Зараз па 
відрізку колії Знам’янка — 
Шевченковс іноді це вдається 
зробити.

Існує багато факторів підви
щення ефективності нашої ро
боти. 1, вважаю, найголовні
ші — підвищення кваліфіка
ції залізничників, широке 
впровадження передових ме
тодів праці.

За роки дев’ятої п’ятирічки 
увесь парк електровозів локо
мотивного депо був переведе
ний на незалежне збудження 
тягових двигунів Зі старими 
знаннями освоїти це нововве
дення не мали змоги. Тому 
відкрили спеціальні курси, на 
яких навчалися і машиністи, і 
помічники, і працівники допо
міжних служб. Ось так, в 
процесі переходу на нову тех
нологію експлуатації локомо
тивів, і виникла думка посту-

иово збільшувати тоннажність 
поїздів.
Ми відчуваємо необхід
ність у цьому, адже u де
сятій п’ятирічці доведеться 
працювати на восьу.иоснііх 
електровозах ВЛ-80К, які 
за своєю конструкцією бу
дуть- складнішими від 
ВЛ-60К, але ефективніши
ми в експлуатації.

1 зараз машиністи коло
ни навчаються на курсах 
підвищення кваліфікації.

Своїми методами прані 
ми часто ділимося з супер
никами по змагашо — ко
лективом ко мсом ол ьсько- 
молодіжної колони, очо
люваної Олександром Си
вішім.

И( ятнрічці 
ефективності і якості- 
ентузіазм і
творчість молодих!

Постанова бюро ЦК ВЛКСМ наголошує:
• НА ВИХОВАНІ 11 У МОЛОДІ КОМУ

НІСТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ. СТВО
РЕННІ У КОЖНОМУ МОЛОДІЖНОМУ КО
ЛЕКТИВІ ДУХУ ТОВАРИСЬКОСТІ. ВЗАЄМ
НОЇ ВИМОГЛИВОСТІ І ВЗАЄМОДОПОМОГИ.
• ВИХОВУВАТИ У МОЛОДІ ПОЧУТТЯ ГОС

ПОДАРЯ КРАЇНИ. БЕРЕЖЛИВОГО. ЛЮБОВ
НОГО СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬНОЇ ВЛАС
НОСТІ.
• ЗОСЕРЕДИТИ УВАГУ НА ПІДВИЩЕНІII 

ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЮНАКІВ І 
ДІВЧАТ, ВПРОВАДЖЕННІ ПЕРЕДОВОГО 
ДОСВІДУ...

к
е АКТИВНІЙ участі В ПІДГОТОВЦІ ГІД
НОГО ПОКОЛІННЯ РОБІТНИЧОГО КЛАСУ І 
КОЛГОСПНОГО СЕЛЯНСТВА. ДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ РУХУ НАСТАВНИЦТВА.

Іван ГОЛОВ —
шофер, груїікомсоог комсомольсько-молодіжного колек
тиву ивтогаража колгоспу «Зоря» Онуфріївськсгє району:

ТІЛЬКИ ПС-КОМУНІСТИЧНОМУ

— Коли я закінчив кур
си водіїв і повернувся до 
колгоспу, мене викликали 
на засідання комітету ком
сомолу, доручили створи-

ти комсомольсько-моло
діжний колектив. Зараз 
він об’єднує тринадцять 
членів ВЛКСМ.

Плідна робот із ньому по
чалася не з дня офіційного 
затвердження, а з тих перших 
позапланованих комсомоль
ських зборів, де розглянули 
поведінку нашого товариша. 
Після зміни юнак випив. А на
ступного дня ми не дозволили 
віяти йому в руки кермо. Ко
жен з нас відверто висловив 
хлопцеві свою думку. Підра
хували збитки, заподіяні гос
подарству цим вимушеним 
прогулом. Ось тоді і відбула
ся у пас розмова про ставлен
ня до праці.

Ще вищі зобов'язання 
взяли на перший рік деся
тої п'ятирічки. В день від
криття XXV з'їзду Ком
партії України ми рапорту
ватимемо про виконання 
виробничого плану січня 
та двох декад лютого, а в 
день початку роботи 
XXV з'їзду КІІРС — планів 
двох місяців та першої де
кади березня.

Віра ЛУКОМСЬКА —
• стюсар-елекгромоіігпжпнк Олександрійського електроме

ханічного заводу, член комсомольського бюро дільниці, 
особисту п’ятирічку виконала в серпні І9<5 року:ЗА ПРИНЦИПОМ ОЩАДЛИВОСТІ

J

— До багатьох країн 
світу йде продукція нашо
го заводу. Тож природно, 
що лозунг: «Радянське — 
значить відмінне» став 
нормою у нашому ставлен
ні до праці. Виготовляючи 
найрізноманітніші 
продукції на рівні 
впх стандартів, паша ком
сомольсько 
ланка монтажниць 
не добиватись нього 
найменших затратах.

Містке поняття — робіт
нича ощадливість. Для на
шої к о м с о м о л ьс ь к о - м о л о - 
діжпої ланки це не тільки 
економія допоміжних ма
теріалів. Кожна робоча 
хвилина у дівчат на суво
рому обліку.

Добилися того,'що' 
працюємо без простоїв, як 
правило, постійно випе- 

I реджаємо доведений гра
фік робіт. На вахті в честь 

І XXV з'їзду КПРС завдан
ня січня першого року де- 

I сятої п'ятирічки виконали

види 
сні го-

мо; одіж па 
праг- 

прн

на 3 дні . раніше. В перед
день XXV з’їзду Компар
тії . України рапортували 
про те, 
виробіток у нас ------- -
півтори норми.

', ЩО ЗМІННИЙ ІІОрМОмд 
ток V нас — ііоштс”

Семен Карпович ОНУФРІЄВ —
наставник молоді, бригадир тракторної бригади колгоспу 
імені Леніна Знам’янською району, Герой Соціалістичної 
іір:їці:

ДБАТИ ПРО ЗМІНУ
— Виховання гідної і на

дійної хліборобської змі
ни — процес складний і 
тривалий.

Із досвіду виховної роботи 
гіталопців ми запозичили чи
мало хорошого. І якщо ІІІІІІІ 
майже половина механізато
рів бригади — члени ВЛКСМ, 
це якраз і є результат втілен
ня того досвіду в життя.

У бригаді 73 трактори, 
комбайнів різних марок, 
роб.іяємо понад 7 тисяч 
тарів орної землі. Масштаби 
великі, і ясно: аби ми не ро
били ставку на молодь, аби 
кожен механізатор не оволо
дів декількома суміжними 
спеціальностями, нині, після 
злиття бригад, важко було б 
досягти належної продуктив
ності праці.

Тепер наші хлібороби 
часто бувають у школі, а 
учні — часті гості в брига-

50 
об- 

гек-

бінет профорієнтації, навчали 
учнів хліборобській справі. 
Заняття з ними проводили ме
ханізатори. спеціалісти. Двад
цять чотири випускіїнки скла
ли екзамен і отримали меха- 
ні іаторське посвідчення. Не 
всі пішли до бригади. Лише 
сім хлопців — тих, хто полю
бив поле і хліборобську спра
ву. Але працюють новачки не 

• гірше досвідчених.
Доводилось мені бувати 

в багатьох господарствах. 
У деяких гостро стоїте пи
тання закріплення випуск
ників СПТУ, в інших моло
ді не довіряють нову тех
ніку і хлопці йдуть на за
води. Чому виникають ці 
проблеми? Бо наставниць
кий рух у тих 
ще не набрав 
розмаху. Саме
повинен допомогти знайти 
юнакам і дівчатам своє 
місце в житті.

колгоспах 
широкого 
наставник

Д'-
Минулого року ми обладна

ли своїми силами у школі ка-

члс наш цех був 
відстаючим на підприємстві. 
Навіть Ще в 1972 році.чіам’яі 
таю, не додавали чимало при-

Цінний приз Кіровоградського обкому комсомолу — у трактористки 
І^овоархангель-і.кої о гайову Валсіпиі.'ц Сфрсмеико, 
йому жоме оме. у о. о. Свічко^ ~ ■

трактористки колгоспу ім. Л^иіііі
НОГО Ш>>уас Перший секретар »-W iÄl .fjnv Ь. КОВПАКА*^

Олександр ДАЦЕНКО —
^осиого'Тінод^^ ІІчХ' СІРОІ(> Двічі ордене-

ЗАМОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
датного лиття. І ось на фіні
ші дек ятої п’ятирічки, в 1975 
році, колектив цеху не лише 
виконав доведене завдання а 
и випустив значну кількість 
У.0"« ПР"Д?Т"ОГ° лиття понад 
плай. Порівнюю і бачу 
Росли за цей час виробничі 
потужності, а ніс більше ті, 
хто Дбав про ці позитивні зміни 
Формували переконання, вмі н 
'"дивитись далі порог^ цеху 

гурток КОМСОМОЛЬСЬКОЇ пп

МОЮ «Основи ' П,’0ГРа' 
знань». на. " економічних 
політичних Хиь<УякийС,,ТСТ* 
молодий комуніст "слстехнолог Пи ши гк І"ЖС"С|»- 
ио-комунісгичпому ‘
ДО пращ, бути господщГя’міГв 

«ОТ :?мі„„| аЛй,’,’^0^

Не можна не викопукати. Еч, 
якщо ти справжній робітний, 
потрібно обов’итконо пере* 
виконати. І ми постійно нар®' 
щупали темпи в роботі По
чинаючи з 1972 року, бригад» 
перейшла від дослідпо-тсхіїіч- 
пих норм до технічно обгрун
тованих. Всі хлопці >а ро«1' 
п’ятирічки Підвищили свою 
кваліфікацію: з основному 
мають другий і третій розРя" 
Ли при найвищо* у четверто' 
му. освоїли маші'іший епосі ’ 
формовки. Свідомість того, 
Що важливу справу робимо 
Для країни, піднімає ЛУХ ” 
соціалістичному змаганні.
четі,ся завтра працювати кРа' 
Ще, ніж напередодні.

Розуміють у нас — 
іпе литва відправимо 
чиїм цехам, більше сівалок 
Г’УДе. Більше сівалок — и**‘’ 
Ще вродить хліб. Никону*’“’" 
замовлення державного 
чеиіиі.
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ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ
КОМУНІСТИ: ВІРА, ХАРАКТЕР, ЖИТТЯ

Непросто виважити зміст цих понять. Воістину великий, священний союз поко
лінь людей, діяння чиї овіяні непогасним ореолом ленінської мислі. Ось вони стоять 
перси тобою, ровеснику: у житті, у книзі, у кінофільмі. Біля серця кожного червона 
книжечка — невеличка, та найдорожча з усіх свідчень їх яскравих незабутніх біо
графій — партійний квиток.

Як же зростала віра цих людей, утверджувалися їхні комуністичні ідеали, як 
гартувалися eoj^j. характер у безмежному вирі нового життя? Слово — про долі 
комуністів, у яких втілені найкращі риси нових людей.

Якось на уроці мужнос
ті в Кіровоградській СШ 
№ 13 вчитель запитав 
старшокласників:

— Як ви вважаєте, хто 
може бути комуністом?

І відповіді були майже 
однакові: «Той, хто стоїть 
за правду, з чистою совіс
тю і неспокійни/и серцем, 
той, хто живе по-ленін- 
єьки...».

платформи над- 
скомандували зу- 
Назустріч броне- 

мчав паровоз. То

БОРЦЕМ

Трифон Маркович Гуляїінцькнй, — учасник трьох рево
люцій, герой партизанського підпілля на півдні України у 
1918 році. На фронтах громадянської війни 6}в боновим со
ратником Г. І Котовського, І. Е. Якіра, І. Ф. Фсдька та ін
ших радянських воєначальників. Про героїчні діла полум'я
ного борця за справу Леніна ще за його життя ходили ле
генди. Т. М. Гуляницький обраний почесним громадянином 
Кіровограда, у двох селах Миколаївської області йому спо
руджено пам’ятники, іменем героя-борця названі школи, 
палаци культури. Раднарком УРСР назвав ім’ям Гуліііпіці» 
кого одне з сіл у степах Побужжя. Саме там, під Перво- 
манськом, у грізному дев’ятнадцятому бійці Комуністичного 
загону перемогли банду Колоса.

ИМИЩ5

(а

У пам’ятному 1929 році сімнадцятирічною дівчиною Віра 
Семенівна Красовська переступила поріг заводської прохід
ної. На той час «Червона зірка» випустила стільки сільсько
господарських машин, скільки їх виробляли псі 117 суміж
них заводів дореволюційної Росії. Життя колишньої бат
рачки стало по-справжньому новим. Віра оволоділа профе
сіями слюсаря, токаря. Невдовзі стала комсомолкою, закін
чила семирічку. А в 1932 році ударницю Віру Грищенко 
(Красовську) прийняли кандидатом у члени партії.

Вивчаючи життєпис цієї незвичайно мужньої, відданої 
справі революції всім розумом і серцем людини, з бентегою 
читаєш хвилюючі рядки, написані Трифоном 
незадовго до смерті: «Вічно молодий той, хто 
тися борцем назавжди».

Скільки тих подій, епізо
дів, сміливих вчинків пе
рейшло за життя! Та на 
всі повинно вистачити 
пам’яті!

...— Погляньте лишень, 
а вони схожі! Наче бра- 

конста- 
таємній 
Де Три- 
вперше 

Ко- 
герої,

дивилися

ти, — здивовано 
тували друзі на 
квартирі в Одесі, 
фон Гуляницький
стрівся із Григорієм 
товським. Обидва 
посміхаючись, 
один одному в очі, як по
братими, поріднені однією 
великою справою.

...Ось червоний броне
поїзд мчить до Помічної 
після перестрілки з мах
новцями. Лишилося неба
гато, вже забіліли віддаля 
шлагбауми пристанційного 
переїзду. Та раптом з го
ловної 
ривно 
пинку. 
поїзду
бандити запустили тарана.

— Давай задній хід! — 
радить Трифон Маркович 
машиністові.

Бронепоїзд ледве встиг 
зупинитися, намагаючись 
змінити напрям руху, і 
тим пом якшити удар. За 
якусь хвилину «дикий» 
паровоз вріжеться у бро
непоїзд червоних.

— Виходь! Усім на на
сип! — командує Гуля
ницький, а сам біжить 
до «арбеля». «Розтрощи
ти снарядом, будь-як, аби 
лиш зупинити», — миттю 
спалахнула думка. Швид
ко зарядив гармату... По
стріл і вибух злилися во
єдино. Від чорного «ди
куна» залишилися тільки 
рама і колеса.

Він уже був більшови
ком, хоч до партії вступив 
у Єлисаветграді, після то
го, як у Петрограді побу
вав у М. 1. Подвойського, 
слухав його пристрасну 
промову, ловив кожне 
слово секретаря ЦК пар
тії більшовиків О. Д. Ста- 
сової, котра закликала де
мобілізованих після пер
шої світової війни солда-

Марковичем 
вміє заліпііи-

тів завершити 
волюції, розпочату у лю
тому 1917 року.

Невдовзі, у вересні то
го ж року, Т. М. Гуляниць- 
кий як заступник голови 
більшовицької організації 
Єлисаветграда знову зби
рався в дорогу до Петро
града. Обрали його деле
гатом історичного II З’ЇЗ
ДУ Рад.

Коли В. І. Ленін виголо
шував промову, Трифон 
Марковим ніби забув про 
все на світі. Вслухався, 
всім серцем відчуваючи 
правду простих і велич
них вождевих слів, і душа 
сповнювалася передчут
тям світлого майбуття...

А після трудних бойо
вих доріг, зустрівшись із 
сім’єю, мимоволі змахнув 
сльозу:

— Вижили, рідні мої!— 
обіймав дітей, дружину, 
міцно притискав до гру
дей.

— Скільки лиха зазна

справу ре-

Гаврилівна, пізнаючи і 
пізнаючи чоловіка. У 

командирській 
його

ли, — витирала очі Парас
ка 
не 
військовій
формі вона бачила 
вперше. Трифон Маркович 
уже знав, що знайомі ро
бітники переховували
сім’ю від банд.

...Зголоднілому, стомле
ному після боїв з денікін- 
цями, Т. М. Гуляницькому 
розвідники принесли ка
занок теплого молока. Але 
командир не став його пи
ти, а поніс незнайомій 
жінці з дитиною, котра 
прийшла до штабу побути 
біля свого пораненого 
чоловіка, теж командира:

— Прошу прийняти мо
локо для дитини, — ні
яково сказав.

Жінка почервоніла, взя
ла молоко, подякувала. А 
Трифон Маркович, див
лячись на крихітну її донь
ку, розчулено додав:

— Моя Паша таких шес
теро викохала...

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «'Молодого 
комунара».

Спливали роки. Приходив досвід. У 1935 році дів
чина виступила в лаві зачинателів стахановського 
руху на рідному підприємстві. Ставши па ударну 
вахту, вона в перші ж місяці після подвигу славет
ного шахтаря перевиконувала змінні завдання удві
чі при відмінній якості продукції;

Першого жовтня 1935 року в газеті «Кіровська 
правда» дівчина писала: «Я систематично перевико
ную свою норму... Висока продуктивність праці — 
наслідок оволодіння технікою. Я склала держте.хек- 
замен па «відмінно».

В 1936 році Віра виковувала свої виробничі зав
дання на 400—500 процентів! Одна з кращих ста- 
хановок, вона вміло передавала свій досвід товари
шам по роботі, допомагала молодим у оволодінні 
новою технікою і передовими прийомами праці. Не
забаром комуністи, механічного цеху прийняли її в 
свої ряди.

Так, укотре маємо змогу пересвідчитися, як радян
ська доба підносить свої символи: самовіддана пра
ця вивела колишню батрачку у верховний орган рес
публіки — в 1938 ропі трудящі міста обрали Віру 
депутатом Верховної Ради Української PCP. Ім’я її 
стало відоме всій Україні. Великим довір’ям і пова
гою Віра Семенівна користується серед комуністів, 
їй виявили високу честь, обираючи делегатом XVI11 
з’їзду ВІ\Г1(б).

Нещодавно країна урочисто відзначала сорокаріч
чя стахановського руху. Помолоділими очима диви
лися наші славні ветераші-звитяжці па молоде поко
ління, звертаючись до юнаків і дівчат з теплими сло
вами порад і настанов. 1 юнь гідно продовжує удар
ні діяння своїх батьків, переймає і підносить кращі 
традиції старших поколінь.

До знаменних дат XXV з’їзду КПРС і XXV з’їзду 
Компартії України комсомольці і молодь нашої об
ласті ще вище піднімають знамено трудової, політич
ної і громадської активності, ставши на нередз’їздів- 
ську ударну вахту.

їм, комуністам перших п’ятирічок, є чим гордитися 
у сьогоденні. Віра Семенівна Красовська, перебуваю
чи нині па заслуженому відпочинку, і тепер підтри
мує тісні зв’язки з молоддю міста, особливо з черво- 
нозорівцямн, передає їм свій великий безцінний жит
тєвий. досвід.

Віт-

Для прикладу назвали 
ім'я Героя Радянського 
Союзу Миколи Кузнсцова, 
легендарного розвідника, 
мужнього комуніста. Тут 
же читали його листа з 
проханням до команду
вання послати в тил воро
га: «...Дальше перебуван
ня в бездіяльності я вва
жаю злочино/^перед со
вістю і Батьківщиною...». 
А братові: «Хіба може зу
пинити мене, російську 
людину, більшовика, страх 
перед смертю?.. Ні, ніколи 
наша земля не буде під 
рабською кабалою фашис
тів. Не перевелись на Ру
сі патріоти, на смерть 
підемо, але знищимо во
рога!..».

Безмежна вірність
чизні, стремління бути 
завжди там, де вирішує
ться доля народу — ось 
риси, які звеличили цю 
людину. Бо він був кому
ністом. І таких — мільйо
ни. В роки суворих воєн
них випробувань люди 
партії Леніна очолили на
род, ідейно озброїли його 
і повели проти ворога. 
Наприкінці 1941 року о 
підрозділах Червоної Ар
мії комуністів було удвоє 
більше, ніж напередодні 
війни — 1300 тисяч. А до 
травня 1945 року ряди 
партії поповнило 
йонів радянських 
Наприклад, на 
градщині вже в 
41-го 
винищувальні батальйони, 
в яких згуртувалось 5939 
чоловік, серед яких 2361 
комуніст, 1354 комсо
мольці.

...Палала земля. Фашис
ти сіяли на ній безнадію. 
Але сонце правди і віри 
не згасло. Бо його не да
ли захмарити комуністи. 
Вони знаходили дорогу на 
зоряну висоту і там, де, 
здавалось, і не могло бу
ти її.

Летів у тил ворога наш

5 міль- 
людей. 
Кірово- 

липні 
було створено 32

вшдск
звичшии

за-«У кожної епохи свій вимір часу, свої 
горизонти можливостей. В громадянську 
піістдвадцятирічні командували полками, 
у Вітчизняну — чотирнадцятирічні става
ли Героями, з тридцятих у безсмертя 
йшли юні організатори колгоспів, будів
ники Дніпрогесу, Магнітнії. Турксибу.

А що можна встигнути сьогодні? Як.їй 
ритм життя, діапазон справ вважати нор
мальним? і де да межа, за якою почи
нається справжня людина — горйа, іїе- 
спокійна, дерзновенна- навіть у нашому 
розміреному, спокійному, спланованому- 
перепланованому сьогоденні?

(З щоденника 17-ррліої випускниці
21-ї середньої школи м. Кіровограда
Юлії Євтушепко. Рік 1966-й)
Це була звичайна, може, паніть, непри

мітна історія в Юліііій біографії. З тих. 
про які забувають, тільки но вони скін
чаться. про які кажуть, що це будеш, і 
без яких життя — не життя...

На партійних зборах в цеху № 2 Кіро
воградського заводу тракторних гідро
агрегатів згадали про ЧП. що скої.трся. 
недавно на дільниці обробки гартованої 
шестерні — цьому одному з кращих- ко
лективів поставили «двійку» по культурі 
виробництва. Прибрані за собою робоче 
місце чомусь не зуміли.

Парторг цеху оглянув обличчя кому
ністів — хто скаже свою думку з нього 
приводу? Може цс дрібниця, другоряд
не? Добре, якби виступив хтось з робіт- ----- —, ...
іпіків. і ■ < > завважить, що цс дрібниця, чою-чого. а

Зупинив погляд на Євтушепко. лЧому турбот у неї вистачає — і депутатських, І

саме Па ній, для парторга че було 
гадкою. Юля якраз та людина, чиє слово 
заважило б найбільше. Дарма, що ря
дова робітниця, а на своїй дільниці змо
же виправити становище ще до того, по
ки з’являться майстри — слухають її 
•гам не менш, аніж адміністрацію. І крім 
того, слово у Юлі авторитетно тверде — 
коли пообіцяє — зробцті., щоб там не 
сталося.

Тільки б зрозуміла момент. Обличчя 
зосереджене, (•срйоїне... І мимоволі зло
вив себе на думці — як же виросла за 
десять років ця людина.. Ніби непоміт
но — маленьке диво па очах у всіх. І 
досі ж бо з посмішкою пригадують; як 
боялися ставити до верстата вчорашню 
школярочку, до якої одразу пристало 
ііоблажливоЧроііічнс «доця» — малесень
ка, генд'Тиа. А ця маленька вже через 
дна тижні заміни та біля верстата напар
ницю, що здхворіла, і почала працювати 
такими темпами, що через кілька місяців 
обігнала 
тоді зший, піо перед ними — 
кавалер ордена Трудового 
Прапора, ударниця комуністичної праці, 
яка па Ьік «випередить» п’і.п'річнс зав
дання. Хто міг знати, що з цього ма- 
.іЄньКого.. але боиовитбґо груп комсорг;?, 
а затим профгрупорга виросте держав
шій діяч — депутат Верховної Ради 
УРСР, ’член уряду могутньої сокіаліі- 
точної рссїіублікн!

...Цікаво, чи ж виступить? А раптом

деяких насміпішікіи Хто міг 
майбутній 
Червоного

земляк з Голованівська 
Марко Лановенко. В район 
Великих Татрів доставляв 
боєприпаси, воїнів-десант- 
ників. Комуніст Лановен
ко один з перших взявся 
підняти в повітря кілька 
бомб вагою 500 кілогра
мів. То було особливе зав
дання, коли ворог нама
гався захопити Сталін- 
град.

За 13 місяців до joro, як 
Олександр Матросов ки
нувся на амбразуру воро
жого дзота, під Чернуш
ками здійснив свій подвиг 
знам’янчанин Іван Гера
сименко. З групою роз
відників він пішов на пе
редній край оборони про
тивника. Зняли вартових, 
закидали гранатами куле
метні гнізда. Раптом з* 
трьох дзотів нищівний во- 
г онь. Найближче до них— 
сержант Герасименко, ря
дові Олександр Красилов 
і Леонтій Черемнов. Але 
в них вже немає гранат. 
Весь взвод розвідників 
міг залишитися на висоті 
назавжди, так і не вико
навши до кінця завдання. 
І троє сміливців кидаю
ться до амбразур дзо-
тів..

Невдовзі ДЛЯ фронтової' 
листівки поет Микола Ти
хонов написав «Баладу про 
трьох комуністів»:

Іі оглянулись трос: 
и как с горы видна

Лежит страна героев, 
родная сторона.

И в сердце их не прежний 
знакомый ровный стук,

Огнем оделось сердце, 
и звон его вокруг.

Н близится с разлету 
и блещет как заря.

Не три бойца у дзота, 
а три богатыря.

Навстречу смерть им 
стелется, 

из амбразур горит.
Но прямо сквозь метелицу 

идут богатыри...
. Йшли вони від Волги до' 
Берліна. До зоряної висо
ти, до щасливого дня Пе
ремоги...

О. НАГОРНИЙ, 
краєзнавець.

виробничих, і в сім’ї (синок, чув, хво
ріє), задумала в інститут політехні.... ііі
вступати, та й партійне бюро не зали
шило без доручень...

Просить слова. Молодчина!
— >1 не говоритиму багато. Можна 

знайти, звичайно, об’єктивні виправдання 
дли тієї «двійки» — не було майстрів, 
відсутні наладчики. Але ж на місці ли
шалися комуністи, які несуть не меншу 
відповідальність за все, що коїться на 
дільниці. І тому — цс не дрібниця, не — 
недогляд нашої партійної групи. Обіцяю, 
його ми виправимо.

Нічого не змінилося в аудиторії — не 
було ні оплесків, не було й сумнівів. Ін
шого від Юлії й не чекали. У робочому 
порядку перейшли до наступного питан? 
ня, і тільки ще довго ясніли посмішка
ми обличчя двох літніх робітників — 
Петра Васильовича Сулимова та Івана 
Сергійовича Качанова. То завжди бу
ває гак, коли Євтушепко, рекомендована 
ними в партію, виправдовує їх надії...

Через десять днів культуру виробниц
тва на лінії обробки гартованої шестер
ні було оцінено твердою «четвіркою» І 
цьому теж ніхто не здивувався. Бо ж бу
ла то звичайна подія в житті Юлі. Про 
яку забувають, тільки-но вона скінчи
ться. про яку кажуть, що цс будеш., і 
без яких життя — не життя. Особливо 
в рік, сповнений депутатських .турбог, 
в рік, коли сталася видатна подія — її 
обрано делегатом XXV з’їзду КІ1РС.

• Інколи серед молодих людей можна, 
почути нарікання — життя тратило зиа-‘ 
чпмїсть, зникла героїка, романтика, на
вколо дріб'язковість. Не вірю не розу
мію і глибоко обурююсь такими шинка
ми. Бо ж чає у нас значимий, як і зав
жди. а навкруги — стільки справ. Яку 
вважати визначною? Думаю, принцип 
• Пайпам’ятніній справа — та, яку щойно' 
зробив, а найголовніша — та, яку почи
наєш». справедливий і досі. Слідуючи 
йому, можна здійснити справді значиме 
в житті».

(З виступу 10. В. Євтушепко — де
путата Верховної Ради УРСР. делега
та ХХУ з'їзду КІ1РС. Рік 1976.-й).

:



< ошор» „Молоджі комуялр^ Ю лютого і 97  6 рожу
Леонід НАРОДОВЦЯ Дав майбутнє руку й голос 

Моїй оновленій землі.
1 треба слів густих, високих, 
Щоб їй засвідчити чуття.

Поява в селі нової людніш — нині 
подія звичайна. Приїздять будівель
ники і проектанти, випускники техні- 
кумів і вузів. Цим нікого не здивуєш. 
Але приїзд Ганни схвилював село, 
особливо жіночу його частину. Ще 

' до появи її в Попівці перешіптува- 
; лись, мовляв, довго вибирав собі на

речену Леонід Чолопко, а вибрав 
десь аж у Вншнівцях, бо наче мало 

■ дівчат у своєму селі. Яка ще вона 
і буде,- побачимо.

А вона була звичайнісінького, тіль- 
! ки в розмові з сусідами якось дивно 
І ясніли її очі, немов хотіли запитати:

чим ти живеш, людино добра, що 
турбує тебе, чим тобі допомогти? 
І стільки тієї доброзичливості було 
у її словах та погляді, стільки доб
роти, що односельці вирішили: непо
гану жіночку привіз Леонід. Хоч 
сумнів ще жив; так то воно так, а 
ось як вона працюватиме? Кажуть, 
у Вншнівцях дояркою була.

— Доярки потрібні, — сказав го
лова колгоспу «Зоря» Юрій Микола
йович Абрамовнч. — Візьмете групу 
нетелів?

Ганна погодилась. їй і на думку не 
спадало, що краще б такії було взя
ти групу корів, там і оплата вища 
та п. тварини роздоєні. Звикла все 
робити своїми руками, і робити-на 
совість. Знала: коли походиш як слід 
за молодняком, то потім і від корів 
матимеш більше молока. Тішило й 
те, що з чоловіком працюватиме по
руч.‘Він — механізатор на тварин
ницькій фермі.

Ганна полюбила село, його мороз
ні ранки, коли обрій ледь рожевіє, а 
ти дослухаєшся до поскрипування 
снігу, крокуючи на роботу разом з 
найдорожчою людиною. А там — теп
ла ферма, люди, з якими жити і тру
дитись тепер завжди. Знала, що в 
кожному колективі люблять працьо
витих. Та й сама не поважала

Що Ганна працювати вміє, 
довела. Дбайливий догляд, 
годівля, додержання раціонів 
це сприяло тому, що тварини 
пи стали вигідно відрізнятися від ін
ших. Допомогли й поради ДОСВІДЧЄ; 
ної доярки Тетяни Касянівнп Набо- 
ки, з якою вона зійшлася найближ
че. З нею вона працює поруч і зараз.

Це було кілька років тому, а здає
ться дуже давно. Колгосп будував 
механізований тваринницький комп
лекс, та поки що певна частина руч
ної роботи лягала на плечі доярок. 
Однак Ганна пе скаржилася. Як 
завжди, однією з перших з'являлася 
на фермі, не дозволяла собі жодного 
запізнення. Міркувала так: якщо я, 
комсомолка, пе буду прикладом у 
дисципліні, тоді що скажуть інші? 
Праця винагородила її. Від групи 
первісток молода доярка одержала 
по 2950 ’ кілограмів молока. Це був- 
успіх. Навіть вимоглива Валентина 
Огаренко сказала:

— Ця — наша. Працювати вміє.
Авторитет комсомолки у колективі 

(зростав. Поважали її не тільки за 
цюцьовитість. Чи не більше — за

1
■

чу, за справедливість. Ганну обрали 
членом цехової ради (нині колгосп, 
здійснивши повну механізацію тва
ринницьких комплексів, перейшов на 
цехову систему роботи). На своїй ра
ді тваринники вирішують все — від 
строків надання відпустки до допо
моги будівельними матеріалами тим, 
хто цього потребує. Один з випадків 
ще більше підніс авторитет Ганни 
Чолопко в очах доярок і механізато
рів комплексу. Па засіданні цехової 
ради тваринників стояло питання про 
черговість прийняття дітей у дитса
док. Думки розділилися. Чомусь гак 
сталося, що всі погляди звернулись 
до Ганни.

— Потрібно допомогти Марії Пліч
ко, — піднялася молода жінка. — У 
неї двоє дітей.

Сказала і сіла. А всім 
вони саме так і думали, 
гадати: адже двоє дітей. 
Ганни затвердили на засіданні прав
ління колгоспу.

Жити красиво, працювати красиво, 
не шкодувати часу для загальної 
справи. Так можна визначити життє
ве кредо комсомолки Ганни Чолоп
ко. Що ці її погляди усталені, вона 
доводить кожним своїм вчинком. У 
господарстві не вистачало людей для 
прополювання буряків. Час гарячий, 
рослини можуть «стекти», будуть ве
ликі втрати врожаю.

— Треба допомогти, — сказала 
Ганна подругам.

Можливо, якби це запропонував 
хтось інший, дехто і завагався б, 
мовляв, маємо досить своїх турбот. 
Але це сказала Ганна, яка, як усі 
знають, ніколи не дбає про власну 
вигоду. Тваринниці погодились. Сама 
Ганна" прополола півгектара буряків, 
багато зробили й інші. Приклад ком
сомолки допоміг господарству вийти 
в гарячий час із скрутного стано
вища. •

Ганну обрали депутатом Онуфріїв- 
ської районної Ради депутатів трудя
щих. При розподілі обов’язків їй за
пропонували очолити комісію по охо
роні природи. Мабуть, врахували її 
потяг до всього гарного. Гайна і очо
лювана нею комісія не тільки дбають 
про додержання в належному стані 
лісів, парків, скверів, але й про нові 
насадження. Біля тваринницького 
комплексу, де працює доярка, влітку 
зеленіють стрункі ряди молодих де
рев, кущі квітів, серед яких особливо 

. пестять око ніжні троянди.
: Троянди біля ферми, квіти в цехах,
і Це стає помітною рисою нових умов 
і праці тваринників, їх самого життя.

Ганні приємно, що у поліпшенні ііа- 
’ строю сільських трудівників, у НЄСПО- 
1 кої про їх турботи проходить І її ЖІІТ- 
і тя, насичене людськими радощами, 
і Це і її радощі, КОЛИШНЬО! дівчини з 

Впшнівців, нині корінної жительки НО
ВОГО села. Корінної, бо тут її полю
били, шанують, йдуть за 
мов до рідної.

здалося, що 
Що ж тут 

Пропозицію

МОЯ ЗЕМЛЯ В мені
земиі

струмують соки. 
Моя земля — мов життя.

Цю землю, вистраждану болем 
Дідів, батьків і власним теж, 
Не пазову звичайним полем, 
Яке знічев’я перейдеш.

В дощах, снігах,
У цвіті й стернях —
Вона — мій поклик і взірець. 
Моя земля — моя майстерня. 
Де я — не гість, а суть—творець.

Моя земля — без меж і клиння, 
Які родили тільки зло.
В пін революції коріння
На віки вічні проросло.
1 я щасливий з того знаку,
І вдячний щедрості земній, 
Що, мов росток живого злаку. 
Проткнувсь з-під грудочки 

на ній.
Тут вперше сонце я побачив!
І не моя у тім вина.
Що тут почув уперше плачі, 
Коли кривавилась війна.

Це тут найпершу краплю поту 
Ковтнув — котилася з чола. 
Відтак пізнав земну роботу 
І їй піддався весь, дотла.
Із рук моїх

ЦІЛИІІІІПЙ колос 
Піднявся — так народ звелів.

Георгій ШЕВЧЕНКО «кіїс^!

ВІЧНІСТЬ

Ми зрілими стаєм з роками. 
Усе відвіявши дріоне, 
світ обіймаємо руками, 
живемо вічністю, не днем.

А суть буття у наших дітях, 
з продовженні життя та суть. 
Ми нею мислимо і дієм, 
з її ім’я жита цвітуть.

Та суть — священний той 
неспокій, 

що з молодечі рвійні дні 
будив «стремленье дум» 

високе 
і кликав мужніх до борні.

І ТЕТЯНА
АВЕРІНА

САМОДІЯЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ 
і ТАНЦЮ КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБ
ЛАСНОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ПРОФ- 
ТЕХОСВІТИ ДО ПЕРШОГО ФЕСТИВА
ЛЮ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ 
ТРУДЯЩИХ ПІДГОТУВАВ НОВУ ПРО
ГРАМУ.

НА ФОТО: МУЗИЧЦО-ХОРЕОГРЛФІЧ- 
НЛ КОМПОЗИЦІЯ «ВЕРШНИКИ».

Фото В. КОВПАКА.

І

І

На 0,14 секунди горкі- 
в’янка Тетяна Аверіна зу
міла випередити амери
канку Ліа Поулос на конь- 
кобіжній дистанції 1000 
метрів і зазоювати золоту 
олімпійську медаль. На
решті Таня (згадайте, як 
їй не щастило на чемпіо
натах світу і Європи), за
воювала найвищий спор
тивний приз!

Висока на зріст, різка 
Поулос у п'ятому забігу 
показала час 1 хв. 28,5,7 
сек. Одразу ж після неї 
стартувала Азеріна і на 
мить пробігла дистанцію 
швидше.

Однак у той момент 
Аверіна не відчувала себе 
чемпіонкою. Попереду оу- 
ло дев’ять забігів і ще не 
виступила Шіла Янг (США), 
яка була здатна завоюва
ти й другу золоту медаль.

З нетерпінням глядач: 
чекали старту Янг.

Вона стартувала стрімко, 
але навіть без секундомі
ра відчувалося, що побити 
час Аверіної їй не здас
ться. Біг олімпійської чем
піонки цього разу був 
важкуватий.

Перед самим фінішем 
Янг помітно збавила темп 
і з результаті зайняла тре
тє місце — 1.29.14.

і

І

Іпорадою,

ШАРІЙ, 
Компар-

нероб. 
вона 

вчасна 
— все 
її гру-

в. 
слухач ВПШ при ЦК 
тії України.

І

.і
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Очки і медалі
Становище на білій олімпіа

ді в Інсбрукі п неофіційному 
'командному
9 лютого: 
СРСР — 95 
США — 38. 
стрій — 2-І.
Швейцарія — 12. Канада — II. 
Норвегія — 9. Італія 
ЧССР і Франція — 
Швеція — 2.

Кількість завойованих ме
далей: СРСР — I I (7 золотих-, 
2 срібні. Г> бронзових), НДР —
10 (І. 4. 2). СІМА — б (І.’.Т, 
2). ФР1І — 1 (І. 2. І). Фінляк- 
дія і Австрія — по 3 (по 1. і. 
І). Швейцарія — 2 (срібна і 
бронзова), Канада — 1 (сріб
на). Італія і Норвегія — по І' 
(бронзові).

заліку на 'райок 

очок. НДР — 71.
ФРІ! — 26. Ак- 
Фінляндія — 23,

— 7. 
пе 13,

І

(ТАРС).

Погода
Сьогодні «день п області і 
істі Кіровограді буде 

хмарно, невеликий сніг. Ві
тер північно-західний 5—9 
метрів на секунду. Темпера
тура повітря п області 5—10, 
У місті 5—8 градусів морозу.

Два рекорди
Будинок фізкультури 

кіровоградського заводу 
«Червона .зірка» . протягом 
двох днів був ареною по
єдинків штангістів. Туг 
проходила, особиста пер
шість області з важкої ат
летики серед юнаків. Пе
реможцями змагань, в по
рядку вагових категорій, 
стали: Федір ЧайкОвськІїй 
(сума двоборства — 145 
кг), Микола Мсркунов 
(167,5 кі), Вячеслав Гросул 
(175 кг), Федір Алексєєвсць 
(202,5), кандидат у май
стри спорту Олександр Ро
гозів (260). Особливо слід 
відзначити десятикласни
ка з Кіровоградської, піко-* 
лн № 23 Івана ІТемова- 
Віістуїіаючн у першій важ
кій вазі, він встановив два 
нових юнацьких рекорди 
області: штовхнув штангу 
вагою в 142,5 кг- і в сумі 
двоборства набрав 257,5 кг. 
Ці обидва показники на 
2,5 кг кращі за його попе
редні досягнення, здобуті 

/дні минулого року. .
В. ШАБАЛіН.

М И'-АІП
І У груп

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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