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РОЗМОВА В ЦК ВЛКСМ
2 квітня відбулася розмова першого секретаря ЦК 

ВЛКСМ Є. М. Тяжельникова з членом секретаріату і 
політкомісії ЦК Комуністичної пдртії.Чілі А. Соррілья, 
членом лолігкомісії Комуністичної партії Чілі В. Тей- 
тсльбоймо.м і з Генеральним секретарем Комуністичної 
молоді Чілі Г. Марій.

У ході теплої, дружньої розмови гості розневілн про 
самовіддану, боротьбу індійського народу і молоді в умо
вах підпілля проти фашистської xjhtii Були обговорені 
також питання дальшого розвитку братерських зв'язків 
ВЛКСМ, і комуністичної молоді Чілі і розширення кам
панії солідарності з народом і молоддю Чілі, спільної 
участі в міжнародних акціях солідарності.

Тов. €• М. Тяжельннков вручив пам'ятні знаки ЦК 
ВЛКСМ «50 років з іменем В І Леніна» тт. А. Сор
рілья і В. Тейтельбойму, нагороджені;« за великий вклад 
у справу зміцнення дружби і розвитку співробітництва 
між радянською і чілійсьчою молоддю.

VIS ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ЛКСМ УКРАЇНИ
З квітня відбувся VII пленум Центрального Комітету 

Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України.
Пленум розглянув питання «Про завдання комсомоль

ських організацій республіки в світлі рішень ХХУ з’їзду 
КПРС і XXV з'їзду Компартії України».

З доповіддю по даному питанню виступив перший сек
ретар ЦК ЛКСМУ А. І. КОРНІЄНКО.

В обговоренні доповіді взяли участь: Б. В. СОЛДА- 
ТЕНКО — перший секретар Київського міськкому 
ЛКСМУ, В. П. ДУРАВКІН — перший секретар Харківсь
кого обкому ЛКСМУ, Є. Г. БУРХАН — підручний стале
вара Дніпровського металургійного заводу імені 
Дзержинського м. Дніпродзержинська Дніпропетровсь
кої області, Р. Б. БОДЕЛАН — перший секретар Одесь
кого обкому ЛКСМУ, Г. О. КРАВЧЕНКО — бригадир ро
бітників очисного вибою шахти імені Лутугіна виробни
чого об’єднання «Торезантрацит» Донецької області, 
М. В. ПРІХНО — ланковий механізованої ланки колгоспу 
імені Леніна Черкаської області, Герой Соціалістичної 
Праці, П. І. ЛАЗНИК — перший секретар Херсонського 
обкому ЛКСМУ, В. Л. УЛИБІНА — інженер виробничо-

технічного об’єднання імені В. І. Леніна м. Львова, В. О. 
ПАНТЮХІН — перший секретар Ворошиловірадського 
обкому ЛКСМУ, Т. О. ТАЯКІНА — солістка балету Київ
ського театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка, за
служена артистка УРСР, В. П. НОВАК — секретар комі
тету ЛКСМУ Білоцерківського сільськогосподарського 
інституту, 3. Я. ФЕСЕНКО — перший секреіар Черні
вецького обкому ЛКСМУ, В. Г. ГАЛИЧ — учениця 10 
класу Чернігівської середньої школи Запорізької облас
ті, В. М. РОЗОВ — помічник начальника пслітвідділу 
по комсомольській роботі Червснопрапорного Західно
го прикордонного округу, Т. Ф. РОДІНА — перший сек
ретар Коломийського міськкому ЛКСМУ Івано-Франкіа- 
ської області, О. К. КРАСНОГОЛОВЦЯ — перший секре
тар Чернігівського обкому ЛКСМУ.

На пленумі виступив член Политбюро, другий секре
тар ЦК Компартії України І. 3. СОКОЛОВ.

З обговореного питання пленум прийняв відповідну 
постанову і схвалив заходи ЦК ЛКСМУ по виконанню рі
шень XXV з’їзду КПРС і XXV з’їзду Компартії України.

Учасники пленуму з великим піднесенням прийняли 
вітальні листи Центральному Комітету КПРС, Генераль

ному секретарю ЦК КПРС товаришу Леоніду Іллічу 
Брежневу, ЦК Компартії України

Пленум розглянув організаційні питання.
У зв’язку з переходом на партійну роботу пленум 

увільнив О. Г. ТАРНАВСЬКОГО від обов’язків члена бю
ро ЦК ЛКСМУ.

Пленум увільнив О. Д. ТЕЛЬБУХОВА від обов'язків 
кандидата в члени бюро ЦК ЛКСМУ в зв'язку з перехо
дом на іншу роботу.

Пленум перевів Б. В. СОЛДАТЕНКА із кандидатів у 
члени ЦК ЛКСМУ і обрав членом бюро ЦК ЛКСМУ.

Кандидатом у члени бюро ЦК ЛКСМУ обраний В. М> 
РОЗОВ.

На пленумі секретар ЦК ВЛКСМ В. А. ЖИТЕНЬОВ 
вручив Червоний прапор ЦК ВЛКСМ, яким нагороджена 
республіканська Комсомольска організація за успіхи у 
виконанні рішень XXIV з'їзду КПРС.

В роботі пленуму взяли участь відповідальні праців
ники ЦК Компартії України, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Унра-> 
їни.

Пленум закінчив роботу.
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ЙДУТЬ
ВСЕСОЮЗНІ
КОМСОМОЛЬСЬКІ
ЗБОРИ

НАКРЕСЛЕННЯ
ПАРТІЇ—
ВИК ЦІМ ЛІС!

ОБЛАСНИЙ ШТАБ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
ЗБОРІВ
ПОВІДОМЛЯЄ:

КІРОВОГРАД. Комсомоль
ці і молодь механоскладаль
ного цеху № 1 заведу «Чер
вона зірка» закликали юна
ків і дівчат підприємства на 
старті п'ятирічки якості 
примножити славу комсо
мольсько - молодіжних 
бригад. «Проведемо на честь 
50-рІччя. виникнення ударних 
комсомольсько - МОЛОДІЖНИХ 
колективів п'ять ударних де
кад, — визначили червоно- 
зорівці па зборах — Нехай 
ці п'ять декад стануть віха
ми на шляху у змаганні на
ших колективів за право на
зиватися бригадою імені 50- 
річчя комсомольських удар
них бригад».

•МАЛА ВИСКА. Молоді 
майстри машинного доїння 
радгоспу сМар’яніпськігй» 
на зборах визначили рубіж 
першого року десятої п’яти
річки — 3500 кілограмів мо
лока під кожної корови. Мо
лоді хлібороби зобов’язалися 
зібрати на круг по 55 цент
нерів озимої пшениці.

УВАГА - КОЖНОМУ ВИ
СТУПОВІ. АДЖЕ РІШЕН
НЯ ВСЕСОЮЗНИХ ЗБОРІВ 
СТАНЕ ПРОГРАМОЮ ДІЙ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГА
НІЗАЦІЇ СКБ НА НІЛЕ 
П'ЯТИРІЧЧЯ. ВАЖЛИВО.

ОЛЕКСАНДРІЯ. <• Посів
ній — якість і темп! Посій
мо ранні ярі за три дні!» — 
закликали своїх ровесників 
комсомольці колгоспу «Пра
пор комунізму».

КОМПАНІЇВКА. «Трудів
никам села — висока якість 
обслуговування» — визначи
ли.на зборах девіз першого 
року п'ятирічки МОЛОДІ тру. 
дівпнки районного вузла 
зв'язку

Про найголовніше йде роїмоза на Всесоюзних комсомольських зборах — завтрашній д-ііг., «аво.ту і місце в ньому молодих спе
ціалістів.

ВЧИТИСЬ 
КЕРУВАТИ 
ЯКІСТЮ

II А будовах і вже діючих підпри- 
11 ємствах, в містах відомих і 
тих, то виростають на очах ниніш
нього покоління, ми зустрічаємо 
вироби Олександрійського електро
механічного заводу. Лише в дев'я
тій п’ятирічці електрообладнанням 
цього підприємства комплектували 
такі провідні народногосподарські 
об’єкти як стан 2000 Черепсвець- 
кото, блюмінг 1500 Нижньо-Та
гільського металургійних комбіна
тів, доменну піч № 5, домну № 9 
«Крнворіжсталі». Ждановський 
металургійний завод, Харцизькнй 
трубний завод, Бобруйський 
шинний комбінат, Камський 
завод пластмас. За завод
ською прохідною починалося 
«трудове життя» олександрійських 
станцій управління виробничими 
механізмами, а у відповідь їх 
творцям проходять теплі і іцпрі 
подяки. Вже кілька років підпри
ємство працює без рекламацій: 
86,5 процента виробів загального 
обсягу атестовано державним Зна
ком якості.

Завтрашній день електромеха
нічного заводу — великий цех маг
нітних пускачів. Він буде своєрід
ним заводом па заводі. А великі 
перспективи —- це завжди і вели
кі проблеми. Сьогодні завод порів
нює спої плани й задуми з рішен
нями XXV з’їзду КПРС. Визнача
ють свої рубежі і комсомольці 
підприємства На Всесоюзних ком
сомольських зборах «Рішенняч 
XXV з’їзду КПРС — виконаємо!'>' 
.про це пристрасно говорили моло
ді спеціалісти електромеханічного.

В роботі зборів взяв участь і ви
ступив відповідальний організатор 
ЦК ВЛКСМ А. Д. Онуфрієв.

ПРИРІВНЮЙТЕ ПРАЦЮ З П’ЯТИ
РІЧКОЮ!

Збори відкрив секретар партій
ної організації спеціального кон
структорського бюро Ю- Л. Кова
ленко:

— Головне завдання десятої 
п’ятирічки полягає в послідовному 
здійсненні курсу КПРС на підви
щення матеріального і культурного 
рівня життя радянського народу 
на основі динамічного і пропорцій
ного розвитку громадською ви
робництва. прискорення науково- 
технічного процесу, зростання 
ефективності та якості робіт в усіх 
ланках господарства. З цього ге- 
неоального накреслення виплива
ють і завдання колективу СКБ.

В десятій п’ятирічці нас чекають но
ві рубежі — розробка електроприво
дів підйомних машин, пускачів за іно
земними ліцензіями і ряду інших. Від 
конструкторів, повторюю, залежать 
строки запуску цих виробів у серійне 
виробництво, якість їх виготовлення. Як 
важливо використати всі резерви, зна
йти нові, щоб не порушити ПІ вимоги. 
А у нас іце затягують строки розробки 
техдокументації через не досить чітке 
планування р'ботн у відділах і служ
бах, слабо корчування конструкторсь
ких і тУхиолЬїічннх робіт. V Пленум 
ЦК ВЛКСМ, який розглянув підсумки 
XXV з'їзду КПРС і (завдання дальшо
го посилення комуністичного виховання 
молоді, підкреслив одне із головних 
заплат. — донести ідеї з’їзду до кож
ного юнякя і півпнн” Кпнппетно, ад-;

(Закінчення на 2-й стор.).
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• Як працюєгься в бригаді?
• Кому доручити трактор..»
• Надбавка за сумління

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
рссоваио молодим спеціалістам заводу, 
це звучить — всі спої знання і вміння 
віддати тому, щоб кожен виріб виходив 
мічеииіі почесним п’ятикутником. Про
цент здачі документації з 1975 році 
склав 1’8,25. Цс хороший показник. А 
ось коефіцієнт якості склав тільки 0.81» 
від одиниці, і цс свідчить про тс, що в 
серійному внробніщтві виявляється ряд 
недоробок і прорахупків. Л кожна по
милка п масовому' випуску продукції 
приносить більше збитків, ніж помил
ка за креслярською дошкою. Комітет 
комсомольської організації СКБ пови
нен взяти під свій постійний контроль 
стан бездефектної розробки документа
ції, дієвого впровадження наукової ор
ганізації праці молодими спеціаліста
ми. На гаслі наших зборів дуже кон
кретні слова: «Якість — турбота комсо
мольська». Гасло, продиктоване істо
ричним XXV з’їздом нашої партії на 
нове п’ятиріччя. Якщо тобі комсомо
лець ім’я, якщо честь заводу — твоя 
честь, то звіряйте свою працю з зав
даннями п’ятирічки.

НА ОБЛІК — КОЖНУ ХВИЛИНУ!

КЕРУВАТИВ

ЯКІСТЮ

—- закликав іиженер-конструк- 
тор відділу № 8 Микола Велико- 
жон.

— Комсомольці нашого відділу 
слідом за вивченням матеріалів 
XXV з’їзду КПРС приступили до 
конкретних справ- В новій п’яти
річці виробництво електроприладів 
на заводі зросте майже у вісім ра
зів.

Відповідно конструкторам потрібно 
буде збільшити і кількість розробок 
техдокумептації. У нашому і ідділі ком
сомольці і девіз такий взяли: «Здаєш 
техдокумептацію в строк і з першого 
пред'явлення!». Нелегке- працювати за 
таким девізом. Адже, чого гріха таїти, 
ще не всі у нас укладаються в планові 
строки, не одному повертають розробки 
на доіірацюванпя. Є на цс причини 
об’єктивні: великий обсяг робіт і педо- 
статіїя кількість виконавців. В резуль
таті — поспішність, аврали напередодні 
здачі документації, які й виливаються, 
врешті, в неякісні креслення. Та е при
чини, які повністю на нашій совісті. 
Не підкреслюю, що це система, але 
пройдіться у відділах в робочий час. 
За деякими кульманами — нікого, де
кого можна зустріти в сусідньому від
ділі, а там група конструкторів влаш
тувала черговий «перекур». Втрачені 
дорогі хвилини, а то й години — на 
жаль ніхто ще не підрахував суми цьо
го загубленого робочого часу. А, вреш
ті, відбиваються ці втрати на найголов
нішому в творчості конструктора — 
якості його креслярських розробок. Не
випадково кращими конструкторами за 
результатами бездефектної здачі тех- 
докумепгації ми визнали Миколу Мо- 
розопа, Миколу Ткачспка і Ларису Та
расову. Ці молоді спеціалісти навчили
ся ціпити робочий час. З них нам бра
ти приклад того, як кожну' хвилину ви
користовувати по-діловому.

60 УДАРНИХ ДЕКАД — 
60-Р1ЧЧЮ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ! 
закликав інженер-технолог Воло
димир Тендера і запропонував 
внести цей пункт в рішення зборів.

—• Хго був на наших попередніх 
Всесоюзних комсомольських збо
рах, той розуміє, що зараз перед 
нами, молодими спеціалістами, 
стоять більш вагомі завдання. В 
1976 році колектив відділу пови
нен впровадити у виробництво ряд 
нових техпроцесів, кілька автома
тичних ліній. Всі ці заходи спря
мовані па підЕиіцення ефективнос
ті і якості багатьох ділянок робо
ти. Вважаю, що тільки активна 
участь у соціалістичному змаганні 
за здійснення цих планів гарантує 
кінцевий загальний успіх- Весі, 
.трудовий рік повинен пройти у пас 
під знаком підготовки до 60 роко
вин Жовтня. Закликаю провесы 
вахту: «60 ударних тижнів — 60-й 
річниці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції!».

ВЧИТИСЬ — СЬОГОДНІ, 
ЗАВТРА І ЗАВЖДИ, — 
пропонує технік - технолог Ніна 
Плющевська.

— Комуністичне виховання ра
дянської людини XXV з’їзд нашої 
партії виділив як необхідну умову 
дальшого розвитку радянського 
суспільства. Комсомольці нашого 
відділу розуміють, що школа, тех
нікум, інститут готували їх до са
мостійного життя, на заводі почи
нається час віддачі знань, А від
дані більше можна тоді, коли на
бутий багаж поповнюєш новими 
знаннями, постійно розширюєш 
свої горизонти.

Зараз без відриву від виробництва 
підвищують спеціальну технічну освіїу 
35 юнаків і дівчат СКБ. Протягом ми
нулого року її нашій комсомольській 
організації пройшли Ленінські уроки: 
«Ти на подвиг кличеш, комсомольський 
квиток», присвячений обміну комсо
мольських документів, «Подвиг радян
ського народу у Великій Вітчизняній — 
безсмертний», іірі-свячсііий 30-річчю Пе
ремоги. Однак ніпларі виховання, е й 
серно ші недоліки. Зара: проходить пе
реатестація в СКБ. В іїайбіЛьпІому від-’- 
ділі № 8, наприклад,- спеціалістів пер
шої категорії — одиниці, другої •— ледь- 
більше, переважна більшість атестова
на третьою категорією. Цей аналіз під
казує суттєвий резерв підвищення якості 
нашої, роботи — вчитись. ВЧИТИСЬ СЬО
ГОДНІ, завтра, завжди.

ЯКІСТЬ — НА ВІСТРІ ПЕРА 
КОНСТРУКТОРА, — 
підкреслили у своїх виступах веду
чий інженер Любов Стасенко і 
слюсар-слектромонтажиик дослід
но-експериментальної дільниці Ва
лентина Мороз.

—- Ніхто з пас пі па хвилину не 
може і нс повинен забувати, що 
наша праця вливається" в працю 
тих людей, які трудяться над виго
товленням виробів за нашими 
кресленнями- Коли черговому елек
троапарату присвоюють держав
шій Знак якості — свяго для всьо
го колективу заводу, і наша гор
дість — з кінчика пера конструк
тора починалася ця радісна подія.

І перо це має бути завжди твор
чим, продуктивним у кожного мо
лодого спеціаліста. Нещодавно 
прийшли до нас в СКБ 50 чоловік 
поповнення. Щоб стали вони 
справжніми спеціалістами своєї 
справи, потрібен час. Давайте візь
мемо шефство над ними. Пропо
ную більш досвідчених закріпити 
до новачків. Щоб із вістря їх пера 
починалися тільки якісні вироби.
НАСТАВНИЦТВО СЕРЕД 
МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ — 
СПРАВА НОВА І ПОТРІБНА, — 
заявив з трибуни зборів голова ра
ди наставників заводу І- Д. Дуд
ко. Він розповів про досягнення 
цього руху па заводі серед моло
дих робітників. Ветеран виробниц
тва закликав сміливо впроваджу
вати методи наставників в бороть
бі за формування молодих спеціа
лістів-

На зборах кращим комсомоль
цям були вручені книги «Вчитися 
комунізму», знаки ЦК ВЛКСМ 
«Молодші гвардієць п’ятирічки», 
значки «Ударннк-75», «Ленінський 
залік».

Учасники Всесоюзних комсо
мольських -зборів, СКБ Олександ- 
рійсь'кого с.тектромсхаї’лчиого за
воду ігішравіцш вгпйльїіоіо листа, 
ira адресу-ЦК КПРС і’ осібне г;> 
Генеральному

■

рИІСЬ’КОГО СЛІ

I'MMJ Ііиирчіиііаіи иі t <>. lUliMI V ,'ІІІЦІЦ 
на адресу ЦК КПРС і’ осібне г.» 
Генеральному секретареві Ц[< 
КГІРС Л. І. Брежнєву.

* : О, БАСЕНКО.
- --...........
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HA XXV з'їзді КПРС паш земляк двічі 
Герой Соціалістичної Праці Олександр 

Васильович Гіталов у своєму виступі сказав: 
«У Кіровоградській області механізаторів 
заохочують за тривалу роботу на одній і тій 
же машині. Завдяки цьому більш як 4 мі
сячі тракторів і майже тисяча зернових ком
байнів працюють із значним перевищенням 
строків їх амортизації. В результаті за де
в’яту п’ятирічку списано тракторів і ком
байнів на третину менше, ніж передбачено 
за нормами».

Ще у 1972 році хлібороби області закли
кали механізаторів країни розгорнути широ
кий рух за високоефективне використаний 
техніки. Звернення схвалив Центральний 
Комітет КПРС, його повсюдно підтримали 
хлібороба. Відтоді паші земляки досяглл 
значних успіхів: поліпшилася організація 
праці механізаторів, впроваджено нову сис
тему морального і матеріального стимулю- 
егпня за високу якість роботи та продов
ження амортизаційного строк}’ служби сіль
ськогосподарської техніки. Звідси і добрі 
показники: господарства області добилися 
найвищого в республіці середньодобового 
виробітку па .трактор — 8,5 гектара умовної 
оранки.

Минулого року відбувся перший зліг 
трактористів, які прашоють на одному трак
торі 10 і більше років, П’ятсот хліборобів 
приїхали тоді до обласного центру, серед 
них було чимало таких, хто продовжив тру
довий «стаж» тракторів у два і більше ра
зів- Як, наприклад, І. Заяршок із колгоспу 
«Зоря комунізму» Олександрівсььоїс райо
ну. На своєму МТЗ-5Л він працює з 1959 
року. Майже одночасно взяв у руки кермо 
МТЗ-5К його земляк із колгоспу імені Шев
ченка А- Базик. Механізатори О. Костенко 
з колгоспу імені Ульянова та О. Лісник з 
колгоспу імені Леніна Повгородківського 
району 12 років тому уклали договір на 
трудове суперництво за високоефективне ви
користання машин і відтоді експлуатують 
трактори без жодного, капітального ремонту. 
Кожен з цих механізаторів зекономив на 
ремонтах та техоглядах своїх машин стількп 
грошей, що за них можна купити два нових 
трактори. Неспокійні, закохані в хлібороб
ську справу, ці люди вносять в свсю пращо 
найголовніше — пошук, бажання досягти 
того, то ще вчора здавалося недосяжним. 
Робота кожного з цих механізаторів гідна 
наслідування молодими трудівниками ланів.

Перечитав я звернення членів комсомоль
сько-молодіжних тракторних бригад колгос
пів імені Калініпа Олександрійського райо
ну, імені Шевченка Новоукраїнського райо
ну т? колгоспу «Родина» Ульяновського ра
йону і подумав: за хорошу справу взялися 
молоді механізатори області, тепер справи 
підуть ще краще. XXV з’їзд КГІРС поставив 
перед хліборобами конкретне і чітке завдан
ня — на сголі у радянської людніш повин
но бути в достатку продуктів ланів і ферм. 
Вирішення цього багато в чому залежить 
від того, як працюватимуть господарі ма
шин села, від ефективного використання ни
ми техніки.

МИНУЛОЇ п’ятирічки машппно-трактор- 
ннй парк області значно зміцнів. На 

придбання пової техніки витрачено 171,6 
мільйона карбованців, що майже в півтора 
раза більше, ніж в попередній. Господарст
ва Кіровоградщішн, придбали, наприклад, 
10 тисяч трак горів, та попит, особливо в час 
напружених польових робіт, па ці машини в 
області ще значний — 8500 штук. Зрозумі
ло, пройде чимало часу, поки гаку кількість 
тракторів отримають господарства. Тож, 
першочергове завдання механізаторів — бе
регти техніку, продовжити амортизацій іній 
строк роботи кожної машини.

Які ж шляхи розв’язання проблеми? На 
мою думку, погрібно вирішити два основних 
питання: як організувати високоиродукпіз
нє використання сільськогосподарських ма
шин та кому їх доручати.

Останнім часом часто доводиться чути 
про комсомольсько-молодіжну тракторну 
бригаду колгоспу «Родина» Ульяновського 
району, яку очотює Анатолії! Харкавші. Се
ред комсомольсько-молодіжних тракторнії < 
бригад колектив кращий не лише в області, 
а Ті d республіці. Навіть у несприятливі ро
ки тут вирощують 40-цсіітперні врожаї зер
нових культур, по 300 центнерів коренів 
цукрових буряків з гектара. Гості, які при
їздять у бригаду за досвідом обов’язково 
помітять: подвір’я польового табору заас
фальтоване, на к тумбах — троянди і гвоз
дики, по-господарському розміщена техніка. 
У бригаді правильно організують роботу 
всього машинного парку, а в результаті по
стійно мають високі показники.

Кому, як не механізатору знати настіль
ки не легко добитися своєчасною виконан
ня усіх агрозаходів? А в бригаді Харкавого 
встигають. Бо правильно маневрують техні
кою, турбуються, щоб машшш завжди (ду.щ 
б хорошому стані. До мінімуму зєілп' туї 
холості нробії п машіпі ’ 1. як прітШб.' йі- 
криття вологи посіву, жнива бригада вакін-

ГЕКТАРИ
ДБАИЛИВИХ
ГОСПОДАРІВ

чує на декілька днів раніше, ніж сусіди. Це 
— результат як самовідданої роботи хлібо
робів, так і правильної організації роботи 
сільськогосподарських машин. І не дивує, 
що саме члени цього колективу стали ініціа
торами руху серед молодих хліборобів об
ласті за високоефективне використання тех
ніки, продовження строку’ її служби.

Кому довірити нові машини? В комсо
мольсько-молодіжній тракторнії! бригаді 
колгоспу' імені Калініпа Олександрійського 
району про це почали турбуватися не сьо
годні,'не вчора. Зараз три чверті членів ко
лективу — механізатори першого і другого 
класу. Більше двадцяти тракторів тут могли 
б вже списати, але запевняють: «Вони ще 
попрацюють». Минулого року бригада зеко
номила па ремон тах і техоглядах 33 тисячі 
карбованців. Бажано, щоб так., як олек
сандриті» працювали молоді механізатори 
усіх господарств. А цс можливо лише тоді, 
коли вони досконало оволодіють хлібороб
ською майстерністю, стануть механізатора
ми першого, другого класів.

Чи не зрозуміють деякі керівники госпо
дарств це так, що молодим механізаторам 
ие варто доручати нову техніку? Це було б 
неправильно/Молоді потрібно довіряти, але 
й вчити. І тут своє слово скажуть наставни
ки, досвідчені хлібороби, ті, хто продовжив 
трудовий «стаж» машин у два і більше ра
зів.

Значним резервом у продовженні строків 
служби тргкторів стане удосконалена систе
ма* технічного обслуговування і ремонту. В 
переважній більшості колгоспам і радгос
пам невигідні безпідставно дорогі певноком- 
іглектні ремонти тракторів. Нині в господар
ствах — міцна ремонтна база Оптимальний 
варіант такий: поточні ремонти проводити
муть в майстернях і пунктах колгоспів, а 
підприємствам системи «Сільїосптехціка.» 
передати капітальний ремонт вузлів, агрега
тів. Всю роботу по обслуговуванню техніки, 
заміну відремонтованих вузлів вигідніше ви
конувати в колгоспних майстернях. Щоб 
допомогти хліборобам високоефективно ви
користовувати трактори, підприємства 
«Сільгосптехніки» мають підвищити роль 
діагностичних установок, використання яких 
значно допоможе продовжити строки до ка
пітального ремонту машин. А це дуже важ
ливо: трактор найбільш економічно вигід
ний господарству саме тоді, коли подовжити 
міжремонтні строки.
ГЗ РОБЛЕМ ефективного використання тех- 
1 ■ піки на селі сьогодні поки що багато. Ще 
не скрізь організована експлуатація тракто
рів у дві зміни — не вистачає кваліфікова
них" кадрів. У деяких господарствах забува
ють про матеріальне стимулювання механі
заторів, які тривалий час працюють на одній 
машині. Потрібно створити базу для ремон
ту нових потужних тракторів 'Г-Г50, К-700, 
цукрозбиральнпх комбайнів КС-6- тощо 
Значно б підвищився коефіцієнт викорис
тання цих машин при наявності потрібного 
для них грунтообробного знаряддя. А в Мі
ністерстві тракторного і сільськогосподар
ського’ машинобудування не поспішають 
роли язуватн це питання. Проблем чимало. 
Молоді механізатори у силі розв’язати біль
шість з ш'.х. І я хочу підкреслити, щоб ви. 
молоді хлібороби, не забували, ще частіше 
к'міііу! виходить з ладу з вини механізато
ра. /Ікою б досконалою не була система ор- 
іашзаші технічного обслуговування, трак
тор, комбаті не прослужить і одного амор- 
тнзацшного строку, коли вони потраплянь 
д.о рук некваліфікованої, а ще гірше ні- 
дбайливої людини. Турбота молодих вил.тє- 
іься в тисячі понадпланових гектарів-умоі- 
хтіб^робі*1, 10/111 маш,1П11 поведуть майстрі!-

>> нш'.ішніи п ятирічці колгоспи і радгоспі! к 
одержать велику кількість ново! техніки. 
оавдаїшя молодих — надійно її експлуату- І 

• ти, стати першими помічниками старших 
у виконанні рішень XXV з’їзду І<ПРС. •

В КЛЮЙ 
с?кпгп"ИК обласпого управління сіль
ською господарства.

А



в квітня 1976 року

Настала весна. І якби про цей факт не свідчило 
яскраве сонце, що все частіше пробивається крізь 
хмара, прихід весни можна було б визначити і по 
різкій зміні характеру листів читачів, які надхо
дять до редакції.

В цю пору рідко кому хочеться сидіти вдома, 
розучуючи модну мелодію. Тягне на вулицю, до 
друзів, у прекрасний квітневий вечір. Тому читачі 
менше просять надрукувати ноти улюбленої пісні. 

І Потоком пішли питання: сКим бути, куди піти 
вчитися?» Ось на цих листах і хотілося б зупини- 

весна — цс 
життєвого

тись докладніше. Лджс для багатьох 
'близькі випускні екзамени, це вибір 
шляху.

Але інколи аналіз пошти викликає за
непокоєння. Лише за останній тиждень 
редакція отримала 36 таких листів. Вісім 
авторів бажають бути швеями та закрій
никами, 6 — стюардесами та кондукто
рами. 4 — міліціонерами, 5 
фістами та 
зв’язку.

Звичайно, 
і в кожній 
своєї справи та чому
до школярів пишуть,
вирощувати хліб чи будувати машини? 
Зрозуміло, листи, так би мовити, не аб
солютний показник, бо ті, 
професію тракториста 
слюсаря чи токаря, як 
про них з дитинства і 
бують. Але думається, 
хопленні «красивим» є 
» професійній орієнтації учнів у школах.

Ось такий факт: Людмила Саєнко з се-

операторами

асі 
можна 

справи 
школярів

— телегра- 
пошгового

професії 
стати і 

ж 
що

потрібні, 
майстром 

так ма- 
> хочуть

хто обирає 
чи комбайнера, 
правило, знають 
порад не потре- 
що у цьому за

значив упущення

З стор

огляд
ЛИСТІВ MPI ю...

«їі^чмтач 
газета

«Т РІП К А»

ла Просторого цікавиться, як стати вчи
телем молодших класів.

Невже не простіше для дівчини було 
б запитати про це у своєї вчительки? Ад
же та у розмові могла б дати кеаліфіко- 
ванішу відповідь, порадити куди посту
пати. Очевидно, вчителька не зуміла 
розповісти про свою власну професію, 
так, щоб зацікавити дівчину, щоб викли
кати її на розмову.

Або цікавляться десятикласниці В. Са- 
варенюк, Н. Вовкотруб та К. Крижаноз- 
ська з села Грузьке Голованівського ра
йону, як їм стати водіями трамваїв. Длл 
порядку відповідаємо: вагоновожатих 
готують усі трамвайно-тролейбусні уп
равління тих міст, де вони є. Але ж, дів
чата, у жодному населеному г.ункті на
шої області, не кажучи вже про Голова- 
нівський район, немає трамваїв! Невже 
у вашому рідному Грузькому не знайде
ться роботи до душі?

Легкозажність. Інакше і не охаракте

ризуєш те ставлення до такої важливої 
події в житті, як вибір майбутньої про
фесії, котре помітне у листах деяких чи
тачів, Валентина Васильєва 
величківського району пише: 
стати бібліотекарем, а потім 
української мови і літератури. Чи здійс
ниться моя мрія, якщо в мене з російсь
кої мови «трійка» за декілька років? За
раз в мене «4». Непрямий шлях, що й 
казати. До того ж, в десяти рядках — 5 
граматичних помилок та 3 стилістичні 
погрішності. Дійсно, не просте питання.

До запитань про професії працівники 
редакції ставляться з особливою увагою. 
Ми завжди намагаємось порадити, через 
газету чи листом, хоча за короткими 
рядками інколи не помітно кількох го
дин роботи кореспондента.

Поцікавились, наприклад, Лілія Тини- 
ника з Кіровограда, Надія Чередник з 
Добровеличківки та Тетяна Тимановська 
з Голованівського району, як стати пра-

з Добро- 
«Я хочу 

учителем

цівниками міліції. Благородний намір. І 
хоч кореспондент зг ав, що до спеціаль
них шкіл дівчат не приймають, але йо
му відомо було й ге, що жінки-міліціоне- 
ри плідно працюють у дитячих кімнатах 
міліції та інших службах. Кореспондент 
звернувся за консультацією до управлін
ня внутрішніх справ, ознайомився з пра
вилами прийому до навчальних закладів 
Міністерства внутрішніх справ і дав від
повідь дівчатам у «Молодому комунарі» 
17 лютого, і раптом зовсім недавно 
ми отримуємо листи вже від інших чи
тачів із запитанням: «Як може дівчина 
стати міліціонером?»

Пояснювали в газеті, як набути фаху 
кондуктора, кулінара, стюардеси, розпо
віли про ці спеціальності («МК>: № 7, 19, 
32), а невдовзі знову приходять листи 
читачів з проханням написати про ті ж 
професії.

Хочеться попросити наших юних чи
тачів: потрібна допомога чи консульта
ція — пишіть до нас, по можливості за
радимо. Але ж слідкуйте і за газегоюс 
Зараз, навесні, ми друкуємо чимало ад
рес навчальних закладів. А ще — ко
ристуйтесь довідниками для вступників. 
І часом ви знайдете відповіді на питан
ня, що вас хвилюють, навіть не зверта
ючись до редакції.

Весна — чарівна пора. Але це і час 
для роздумів про майбутнє життя, про 
своє місце в ньому. Оюж, давайте, ша
новні випускники, до цього відповідаль
ного кроку підійдемо серйозно, вдум
ливо. По-дооослому.

М. ВІДЕНКО-
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• КУТОЧОК 
КОЛЕКЦІОНЕРА

М. ЧАБАНЕНКО, 
інструктор обласного агентства «Союз- 
друк».

..... ,. ко- 
актпииі 

за вііззо- 
своеї віт- 

слектрз-

БЯ

МОЛОДІСТЬ

il
Q

І вищити заробітну плату

; НИ»' і

Сполученими 
пасажирського

вам розкаже екс- 
якщо ви виявите 
зробити подорож 
Ллє н без цього

рушили 
задивля-

Е ІЛЬШІСГЬ колекціонерів вважає, 
•* філателія — це тільки колекціонування 
wapoir. Між тим, для колекціонера—тема
тика, окрім маоок, є дуже багатий вибір ін
ших поштових ілюстрацій.

В нашій країні щороку випускають понад 
100 поштових мініатюр, але відобразити 
більшість подій на марках просто неможли
во.

З 1954 року п С.РС.Р почали випускати ілюстро
вані марковані конверти, присвячені різним те

мам. Зараз таких 
конвертів видаєть
ся понад 600 ви
дів щорічно. З 
1975 року Міністер
ством зв’язку СРСР 
почали видавати
ся поштові кон
верти з оригі
нальними марка
ми, які окремо не. 

видаються. В березні цього року надійшов в обіг 
цр.іакоіівсрг з оригінальною маркою, присвяченою 
10 річчю Всесоюзного товариства філателістів.

З квітня 1971 року в Радянському Союзі 
був розпочатий випуск поштових карток з 
оригінальною маркою. За п’ять років таких 
карток видано 33. В 1976 році Міністерство 
зв'язку планує випустити вісім листівок. їх 
вихід поз язаний із з.іемєнними датами та 
ювілеями. Так, вже зараз у торгівельну 
мережу «Союздруку» надійшла листівка, 
присвячена 106-й річниці з дня народження 
В. І. Леніна. В квітні буде випущена картка, 
присвячена 15-річчю з дня польоту в кос
мос першого в світі льотчика-кссмоназта 
Ю. О. Гагарі на.

Ці кавим видом ко.текиіонувзння є збирання 
конвертів «Першого дня». Цс спеціальні конвер
ти, котрі випускаються Центральним філателіс
тичним Агентством (ЦФА). В день виходу в обіг 
поштової мініатюри на конверти наклеюють мар
ки і гасять спеціальним штемпелем з написом 
«Перший день» на російській та французькій мо
вах. Це дає змогу точно вишачппі дату випуску' 
марки. Особливою популярністю користуються кон
верти першого дня з темами «Мистецтво», 
»Спорт», «Космос».

Весь цей матеріал дає змогу колекціоне
рові ширше відображати вибрану ним тему, 
зробити колекцію більш цікавою та принад
ною.

іРЕЦЕНІІз

МІСТО
В ЯКОМУ

Ви тільки-но г.рпїхалп 
це степове місто, 
його проспектами, 
ючпсь па дев'ятиповерхові 
житлові будники, корпуси 
заводів. Он унікальна спо
руда — нова ДЮСШ, а це 
і отель «Київ», поруч будує
ться торговий центр..,’ Все 
це сьогодення міста над Ін
гулом. І воно розчинило 
свої брами перед вами. А 
вчорашнє? Чи знає кожен 
гість Кіровограда, що місто 
започаткувало день свого 
народження іцс в середині 
XVIII століття, тоді, коли 
гут була збудована фортеця 
святої Єлнсаветн. І виріс 
Єлисаветград. Цей помітний 
торговий центр на півдні 
Росії. Тут з’являються май
стерні і заводи, жіноча і чо
ловіча гімназії, відкриваєть
ся астрономічна обсервато
рія.

Літо 1897 року — в-місті 
виник підпільний пропаган
дистський гурток; серпень 
1902 року — створений Єлм- 
саветградськнн комітет 
РСДРП...

Про це 
КурСОВОД, 
бажання 
по місту, 
може відбутися знайомство. 
Вам тільки варто придбати 
путівннк-довідпик «Кірово
град» (автори IO. М. Магі- 
вос та В. О. Сандул), який 
щойно випустило видавниц
тво «Промінь». Краєзнавці

згадують. найбільш значимі 
події з історії міста, стисло, 
з вдалим поєднанням цифр і 
фактів розповідають про 
розгортання революційного 
руху, встановлення Радянсь
кої влади. Перед вами сто
рінки з історії Вітчизняної 
війни, роки відбудови міста 
і штрихи до портрета сьо
годнішнього Кіровограда.

Ось тут був Пушкін і Міц- 
кевнч, а тут виступав тала
новитий композитор М- В. 
Лнсенко. Місця, зв’язані з 
перебуванням в нашому міс
ті С. М. Будьонного, К. Є. 
Ворошплова, Г. І. Пстровсь- 
кого. .Знайомство з парками 
і Палацами культури, біб
ліотеками і навчальними за
кладами, кінотеатрами та ін
шими громадськими закла
дами. Перед гостями Кіро
вограда постає степове міс
то, з його вчорашньою і сьо
годнішньою величчю, яку 
воно здобуло в багатоміль
йонній сім’ї пародів-братіз. 

■ Путівник добре ілюстрова
ний (фото А. Будулатьєва, 
В. Ковпака, Р. Рубіна), гар
но оформлений. Він стане в 
пригоді юному краєзнавцю і 
вчителеві історії, комсо
мольському активістові і 
червоним слідопитам, всім, 
хто хоче знати про місто, в 
якому живуть прославлені 
робітники, талановиті митці, 
в якому всюди молодість.-.

ЛАОСЬКА 
НАРОДНО- 
ДЕМОКРАТИЧ
НА РЕСПУБЛІ
КА

В Лаосі завер
шений важливий 
етап п.чціоііальїіо- 
дс.мокрагичпої ре
волюції. Влада пе
рейшла в руки 
народно - револю
ційної адміністра
ції, яку підтри
мують всі верстви 
населения. Пат
ріоти Лаосу, що 
перемогли в бо
ротьбі проти ім
періалістичної аг
ресії, приступили 
до мирної твор
чої праці.

Па знімку: 
лиши! 
борці 
ЛСІІІІІІ 
•ПІЗНІЇ 
монтери іі’сііті.ян- 
ської елсісфостан- 
ції ремонтують 
опори лінії елек
тропередачі сто
лиці ЛІІДР В'єн
тьяна.
Фото ЦБ-АПН.

-КРАЇНИ КАПІТАЛУ 
■БОРОТЬБА ЗА СВОЇ ПРАВА 
I (TA PC). мпмамшкяа»»

М. ВІНЦЕВИЙ.

Франції разом із своїми 
англійськими колегами 
провели страйк, виступаю
чи на захист зейнятості у 
своїй галузі, за підвищен
ня заробітної плати, проти 
бойкоту 
Штатами 
надзвукового літака «Кон-І 
корд» спільного франко- 
британського виробництва. 

ТОКІО
Масовий мітинг, в якому 

взяло участь більш як 55 
тисяч чоловік, відбувся в 
токійському парку Іоіогі.

Він був свого роду гене
ральною репетицією намі
ченого на 1 квітня страй
ку трудящих, які 
дять до генеральної ра
ди профспілок і до ра
ди зв'язку незалежних! 
профспілок. Ці організації] 
об’єднують близько 9] 
мільйонів чоловік. Учасни-] 
ки мітингу прийняли резо
люцію. Вона місіить вимо
ги до підприємців і уряду 
вжити заходів по ліквіда-И • 
ції безробіття в країні, під-Я

□ Я
Вперше в історії західі зв’язку'з зростаючою д >- Ц 

" -і. • і • - поліпши и
................... , ‘ гіас- — 

і службовців ники мітингу пройшли ву-Я 
Промисловості ЛИЦЯМИ Токіо. 11 І |

РИМ
На заклик профспілок 

Італії близько 18 мільйонів 
трудящих країни провели 
загальний національний 
страйк. Трудова Італія рі
шуче вимагала гаранти 
зайнятості, негайного від
новлення трудових колек
тивних угод для десятків 
категорій робітників і 
службовців. Трудящі про
тестували проти вжитих 
недавно урядом заходів, 
які призвели до нового 
значного підвищення цін 
на ряд товарів, дальшого 
зростання дорожнечі

ПАРИЖ
Широкого розмаху

бирає у Франції страйкова 
боротьба. Протягом деся
ти днів був майже повніс
тю перерваний залізнич
ний рух на основних магі
стралях країни. Залізнич
ники заявили, що мають 
намір посилити боротьбу 
на захист вимог про по
ліпшення умов праці і під
вищення заробітної плати,

вхо-

І
ноєвропейського робітни? ■. рожцрчею, 
чого руху десгіткй тисяч умови праці. Потім уча 
робітників і 
авіаційної



4 стар ,,Л[олоднй комунарі ---------------------------------- в квітня року• Героїв наших імена
АГРОНОМОМ сподівався ба

чити свого сипа Тимофій 
Аввакумович. Усі підстави для 

цього були — син успішно за
кінчував навчання у Канівсь
кому сільськогосподарському 
технікумі. Власне, вже й ви
пуск відбувся.

А цс раптом телеграма: <їду 
до авіаційного училища».

Того ж, 1937 року, за спеціаль
ним набором Київського обко
му комсомолу, Ннкпфір виїхав 
до авіаучнлнща. Не встиг бать-

Другому Прибалтійському 
фронтах. Почав службу штур
маном екіпажа, а закінчив 
штурманом полку.

«Екіпаж нер о з л у ч н п х» 
складався з трьох чоловік: 
льотчик (він же — командир), 
старший лейтенант Гаврилов 
Петро Іванович — учасник бо» 
їв на Холхін-ГолІ. На грудях 
його сяяв орден Червоного 
Прапора. Стрілком-радистом 
був старший лейтенант Ніку- 
лііі Дмитро Егорович (він же

В ДОБРУ ПУТЬ, 
«ЗІРКО-76»!

• ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

ко ще й звикнути до того, що 
син етап військовим, як той 
уже повідомляв: «Училище за
кінчив на «відмінно». Поздо
ровте: я — лейтенант».

І полетіли додому листи з 
невеличкої станції в Читинсь
кій області.

Потім — війна...
Лише весною 1944-го почали 

прориватись до Старої Осоти 
Фронтові трикутники — суво
рі, небагатослівні. Потім —

— начальник зв язку ескад
рильї). Третій член екіпажу — 
штурман Евтушенко.
Під час реорганізації 284-ї 
бомбардувальної авіадиві тії 
«екіпаж нерозлучних», як і 
весь 32-й полк, знайшов своє 
покликання в розвідувальних 
польотах.

Майже щоденно вилітав на 
завдання Пс-2 П. І. Гаврило
ва. Літак з’являвся над насе
леними пунктами Землянськ, 

Верейка, Урнцька, Коли
на, Мармиші, над Курсь
ком і Касториое.

У розвідувальних по
льотах безпомилково від
шукував екіпаж то скла
ди в лісах. то ворожі 
танки, замасковані в ко
пицях на полі, в ярах, то 
літаки, то ешелони на 
станціях, то скупчення 
машин.

У потрібних випадках 
натискував Евтушенко па 
кнопку бомбоскидача чи 
включав аерофотоапара
ти. Передавав цінні зве
дення про порога стрі- 
лок-радист Пікулів, lia 
КП полку, а часто і в 
штабі повітряної армії з 
нетерпінням очікували 
повідомлень сгаврилов- 
ців».

З 22 червня 1941 року 
до II жовтня 1914-го екі
паж здійснив Ні3 бойових 
вильоти на ро.віжку вій
ськових об’єктів гітлерів
ців. 541 радіограми пере
дано з борту літака 
Гаврилова.

Кожна з них — це ти
сячі врятованих життів,- 
це — вдалий по** ато к 
відповідальної операції, 
як запорука перемоги у 
наступній битві.

Повітряні розвідники 
не воюють вогнем гармат 
і кулеметів. Та підчас 
одпе-еднне їх повідом
лення значиміше від. 
прямого попадаиияи бом
би: воно розкриває во
рожий задум, розвінчує 
таємницю таємниць.

•З АВТРА матчем між місцевою «Зіркою» 
** і командою спортивного клубу 
м. Чернігова в Кіровограді стартує 
XXXVIII чемпіонат країни з футболу 
серед команд шостої зони другої ліги 
класу «А». Наш кореспондент звернувся 
до тренера команди майстра спорту 
Ю. І. Горожанкіна з рядом запитань, що 
стосуються підготовки до ігрового сезо
ну.

— Любителям футболу відомо, що 
«Зірка» проводила підготовчий період з 
Кіровограді, Світловодську, Ялті і За
карпатті* Чи задоволене керівництво 
команди результатами цього періоду?

— Навчально-тренувальний процес ду
же ускладнювався несприятливими кліма
тичними умовами. Майже весь час випа
дав сніг або йшов доіц, що зробило фут
больні поля непридатними для трену
вань. Отже, довелося іноді відхилятися 
від наміченої програми, навіть на шкоду 
спеціальним заняттям займатися фізич
ною підготовкою гравців. •

Але весь склад команди з пелпкпм старан
ням і з мовною віддачею ставшіся до занять. 
Приклад іншим показували досвідчені гравці, 
перш за псе капітан команди Юрій Касьонкі.ч, 
Олексій Кацман. Олександр Сміщсі’ко, Олек
сій Іонов та інші. Завдяки цьому нам вдалося 
дещо' компенсувати недоробки, викликані при
мхами природи.

В цілому ми задоволені підготовкою коман
ди до чемпіонату. Гравці в доброму фізичному 
стані, збагатили арсенал своєї технічної і так
тичної озброєності.

— З яким складом прийшла команда 
па старт чемпіонату країни?

— З різних причин звільнені Микола 
Головко та Олександр Мороз. Як бачи
те, втрати мінімальні. Зараховано до 
команди трьох молодих, на пашу думку 
перепскгивних гравців. Нападаючого Ва
лерія Самофалова з Києва, півзахисника 
Віктора Мащинова з кемеровського «Куз
басу» та захисника Петра Кутузова з 
кишинівської команди «Нісгру». Покла
даємо надії на вихованців кіровоград-

ського футболу. Серед них вже добре 
зарекомендував себе учень нашої групи 
підготовки молодих футболістів, нині 
студент факультету фізичного ниховання 
Кіровоградського педінституту Валерій' 
Середов.

— Під час зборів «Зірка» провела чи
мало контрольних ігор. Що ви можете 
сказати про них?

— Перші зустрічі ми провели в Ялті. 
Але d той час перед командою не стави
лося завдання будь-що виграти: випро
бувалася молодь, варіанти побудови ла- 
hôk, зміцнювалися зв’язки між ними.

11а деякий час конгнда виїжджала у Запо
ріжжя, де спорткоМІтет провадив відкриту 
першість з міні-футболу. Наші хлопці пере
могли в своїй підгрупі, а потім виграли фі*~ 
італьвнй матч у місцевого «Металурга». ях-ій 
виступає у першій лізі.

11а заключному етапі підготовки в Мукаче
вому контрольним іграм надавалося великого 
значення. В обстановці, наближеній до тур
нірної, перевірялася готовність команди в пов
ну силу проводити матчі, добиватися резуль
тативності. Визначився склад команди, якому 
буде довірено захищати честь кіровоградсько
го футболу в перших іграх чемпіонату.

І хоі погода не поліпшилася, наші хлопці 
повністю віддалися грі. Про це говорять і ре
зультати: «Зірка» перемогла ужгородську «Го
верлу» (4:1). молдавську команду другої лі
ги (3:1).‘ звела внічию матч з вітебською 
«Двіїюю» (1:1) і наприкінці виграла .з рахун
ком 2.0 у нін.інцьксго «Локомотива».

— Кого ви вважаєте найбільш вірогід
ними претендентами nà перше місце 
у зоні?

— Кажуть, поганий той солдат, хто ие мріє 
стати маршалом. Звичайно, ’за перше місце 
боротимемося і ми. в усякому разі сподіває
мося провести сезон краще, ніж торік. Правда, 
завдання це ускладнюється, бо кількість су
перників збільшилась до 21. З числа команд, з 
якіОіпі ми мали змогу познайомитися під час 
підготовчого періоду, серйозну конкуренцію 
іншим у боротьбі за перше місце можуть 
скласти криворізькії! «Кривбас», миколаївсь
кий «Суднобудівник», житомирський «Автомо
біліст». чернівецька «Буковина», команда 
спортивного клубу Луцька. 1. звичайно, хар
ківський «Металіст», який докладе всіх зу
силь, шсб повернутися в иерщу лігу.

ПОГОЖИМ весняним 
ранком учні Світло- 

водської середньої шко
ли № 2 — учасники вій
ськово-спортивної гри 
«Зірниця-76» вишикува
лись на майданчику. Кар
буючи крок, один за од
ним підходять ватажки 
загонів до командира 
роти Андрія Хорольсько- 
го, здають рапорти. А 
той вже доповів керівни
кові початкової військо
вої підготовки підпол
ковникові запасу В. С. 
Біляєву про готовність 
до гри.

Піонери прямують до 
могили Невідомого сол
дата, де горить вічний 
вогонь. Вшанувавши па
м’ять загиблих героїв 
хвилиною мовчання, юн- 
врмійці прийняли прися
гу на вірність Батьківщи
ні.

Одержавши бойове 
завдання, вісім загонів 
вирушили за маршрутом 
до висоти «Піщаної» —

лист, підписаний командуван
ням першої авіаескадрильї 
32-го бомбардувагьпого За- 
б:1.НКЯЛЬСЬКОГО рОЗВІЛУВЗЛЬІІОГО 
авіаполку, де сни служив 
штурманом- «Шановний Тимо
фію Лвваку.моии"у! Повідом
ляємо Вам радісну подію — 
Указом ГТрезн; ії Верховної 
Ради Союзу PCP гід 19 серпня 
1944 року за зразкове вико
нання бойових завдань коман
дування на фронті боротьби з 
німецькими загарбниками і ви
явлені при ньому мужність, 
відвагу і горої.м. Вашому си
нові гвардії капітану Євтушен- 
ку Никифору Тпмофійовичу 
присвоєно...»

Лист обійшов усе село.
Пожовклі сторінки озсксаіі.т,- 

рівської районної . газети 
«Більшої вцький шлях» від 7 
листопада 1914 року засвідчу
ють: «Колгоспники староосст- 
ського колгоспу «Більшовик» 
надіслали колектитліого листа 
своєму землякові — Героєві 
Радянського Союзу гв. капіта
ну Євтушенку, п якому розпо
відають про свої досягнення і 
запрошують приїхати в гос
ті...».

Тут же. на першій сторінці, 
повідомлення про те. що на 
честь 27-х роковин Великого 
Жовтня трудящі району підго
тували й відправили подарун
ки героїчвнм радянським вої
нам. Серед дарунків — свіжі 
яблука, суіпепі фрукти, пече
ня. яйця, кури

Нл другій сторінці, під пла
катом «Героям і раці — наш 
бс/іопий привіт» — лпет-відпо- 
відь льотчика гвардійця, де 
він повідомляє одпссельчанам: 

«Партія і уряд відзначили 
мене нагородженням п'ятьма 
оодепами І Золотою Зіркою 
Геооя.

Високі нагороди сбов'язу- 
ють мене віддати псі сили і 
вміння, — а як потрібно буде 
— і саме життя. — на швидше 
й остаточне завершення ооз- 

» грому німецьких загарбни
ків...»

1. ЕКІПАЖ НЕРОЗЛУЧНИХ
З першого дня віГіпп Нпкн- 

фір — У Діючій армії. Воював 
на Західному, Брянському і

2. БОЙОВІ БУДНІ

Перше бойове хрещення! Во
но запам'ятовується назав
жди. лише зміцнюючись в ос- 
мис.іеності власної перемоги 
над фашизмом.

Врізалось воно у пам'ять і 
Евтушенков!.

4 липня 1941 року.
Три екіпажі. де ведучим 

штурманом був Евтушенко, 
вилетіли на виконання завдав-, 
ня, до лінії фронту. Воші ма
ли бомбардувати ворожу тан
кову колону, шо просувалася 
вздовж річки Сож. Ціль су
проводжували винищувачі, 
прикривала зенітна артилерія. 
Наша ж ланка вилетіла навіть 
без прикриття.

Бомби скинули. Та вже за ‘ 
лінією фроніу ланку наздог
нала вісімка «мсссеріа». Чет
веро відразу яс насіли па лі
так Євтушенка. Тяжко пора
нений в ногу ЛЬОТЧИК викннуч- 
ся з парашутом, не попередив
ши Никифора про своє рішен
ня. •

Літак швидко втрачав висо
ту. Ледве впоравші сь з пере
кошеним під час безладного 
падіння люком, виплигнув І 
Ннкпфір.

Парашут розкрився невдало: 
стропа зачепилась за ліву но
гу. і штурман летів головою 
вниз, супроводжуваний фа
шистським випушугачем. Вже 
па узліссі вглепів Евтушенко 
кілька пробоїн у пупо.іі 
парашута. Пізніше дізнався 
Ннкпфір. шо його командир 
зостанся без ноги.

Сам штурман теж потрапив 
до госпіталю. Але ненадовго...

«Восени 1942 року. — згадує 
Ннкпфір Тимофеевич. — паїв 
полк базувався но аеродромі 
Красний Холм Екіпаж мав 
провести розвідку ворожих 
об'єктів і нанести по деяких д 
них бомбовий удар.

Вотолимир 
ЧАБАНЕНКО, 

член обласного літ
об’єднання.

(ДАЛІ БУДЕ).

ПЛАВАЛЬНИЙ
БАСЕЙН
НА СТАВУ
З настанням теплих дпіп 

сільські юнаки складуть ще 
однії норматив ГПО — з пла
вання. Але перед цим треба 
буде обладнати на ставу ба
сейн.

Як це зробити?
Для складання нормативів

(В Будівництво спортивних споруд---
справа комсомольська

ра (п залежності від розмірів 
водойиніца). Тут необхідні — 
стартовий пліт із поворотною 
стінкою, який встановлюється 
паралельно. Глибина води бі
ля тумб не менше 1,2 метра, 
біля стінок — 0.9 метра. Якщо 
блсейп на річці, то пліт став
лять нижче, а стінку вище за 
течією.

Перш за псе. тр<*ба забити 
палі — 0 штук. Вирівняти їх 
верх, покласти па них 2 коло
ди (прогони) діаметром 18—20 
сантиметрів. Прогін від басей
ну -збоку обтссують (малюнок 
А), щоб краще прибити дошки 
поворотного щита. По прого- 
пах, через 70—75 сантиметрів 
укладають поперечники з тон
ших колод (12x6 см.) і при
кріплюють скобами' до прого
нів. Зверху кладуть дошки І 
прибивають їх — з щілинами

до сантиметра. Потім з боку 
басейна до передіього борта 
плоту прибивають дошку, 
нижче ставлять щит (ширина 
не менше метра) прикріплю
ють її до палей закрутками з 
дроту (малюнок Л). Л коли 
рівень води змінюється, палі 
забивають за плотом, вони ви
ступають над водою на 60—70 
сантиметрів (малюнок Б). 
Для плавучості додається тре
тій прогін (0,5 метра довше 
плоту), для того, щоб він Фік
сував положення плоту і був 
упором до палі Пліт прикріп
люють до палей льотом чи 
«хомутиками». ІДоб вони при 
зміни рівня поди ковзали по 
виступах пяле-й. Під час стар
тів для попередження частко
вого занурення плоту у воду 
в палях через кожних 10 сан
тиметрів свепдЛять отвори діа
метром 20—25 міліметрів і 
вклад люті- в них штирі для 
запобігання сповзання «хому
тів» на палях. Проти осі пла
вальних доріжок ставлять тум
би так. щоб їх передній кар
низ піднімався над водою до 
40—60 сантиметрів (малюнок 
В).

Поворотню стінку (дивись 
малюнок) встановлюють верти
кально (якіпо постійний рівень 
води — стінка піднята па ЗО 
сантиметрів, перемінний — 
60—70 сантиметрів). Підводну 
частину щита кріплять так. як 
І на стартовому плоту. Водний 
простір басейну і між доріж
ками значать поплавками з 
жердин чи пінопласту, кріп
лять їх просмоленим шнуром.

Ось і псі премудрості в бу
дівництві простого басейну. З 
допомогою теслярів його мо
жуть обладнати школярі, мо
лоді хлібороби па берегах 
ставків І річок нашого степо
вого краю.

їх дорога місцями па
м’ятних боїв, де у грізні 
осінні дні 1943 року вій
ська 20-го гвардійського 
стрілецького корпусу під 
командуванням генерал- 
майора М І. Бірюкова 
форсували Дніпро. Далі 
іще 9 пунктів — засади 
«ворога», медпункт, спо
стережний пункт роти...

Загони, які очолили 
Ігор Хмарський та Анд
рій Єськов, діяли сміли
во, рішуче, демонструю
чи грунтовні теоретичні 
знання та практичні на
вички.

Пройшовши всі пози
ції, юнармійці сконцен
трувались біля підніжжя 
«Піщаної». І коли в повіт
ря злетіли череоні раке
ти, учасники гри з друж
ним «Ура!» пішли на 
штурм висоти і захопили 
її.

7) Наша адреса і те/іеФони
316050. ГСП. Кіровоград 50 вуп. Луначарського. 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського житія — 2-45*35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) роботи — 2-45-36. відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 12595. Індекс 61197,

Пам’яті
Марата Казея

Чотири дні у Мінську тривав традицій
ний всесоюзний турнір з класичної бо
ротьби пам’яті Героя Радянського Союзу 
піонера Марата Казея. 250 представників

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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‘ Друкврня їм. Г. М. Димитрова 
. Обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової тлрііплі, 
м. Кіровоград, пул. 1 лінкн 2.

двадцяти міст країни, в тому числі і ви
хованці ДЮСШ кіровоградського спор
тивного клубу «Зірка» відстоювали титу
ли найсильніших. Успішно виступив вось
микласник Кіровоградської школи № 7 
Сергій Луценко. Він завоював звання 
чемпіона у найлегшій вазі. Добру май
стерність продемонстрували його това

риші по колективу — 
учень восьмого міського 
профтехучилища Ігор Ау- 
лін, восьмикласник Ми
хайло Яровий (школа 
№ 17) та Олександр Ли
сиця (школа № 8). Всі 
вони зайняли четверті 
місця у, своїх вагових ка
тегоріях.

За цю операцію всі за
гони отримали відмінну 
оцінку.

Виконавши бойове зав
дання, юнармійці, веселі, 
збуджені повертались 
до рідної школи.

Директор десятирічки 
В. К. Кравченко поздо
ровив юнармійців з ус
пішним закінченням гри, 
в якій перші місяця за
воювали загони У-А 
(командир Андрій Круг
ляков) та УІІ-Б (коман
дир Валентина Мірош
ник) класів.

Влучними стрільцями 
зарекомендували себе 
восьмикласники Ігор Ки- 
сельов та Ольга Забава. 
Всі учасники військово- 
спортивної гри «Зірниця- 
76» показали хороші 
знання з військової то-
пографії, уміння орієнту
ватися на місцевості, 
продемонстрували май
стерно володіння стрі
лецькою зброєю, умінню 
захищатись від зброї ма
сового ураження, пода
вати першу медичну до
помогу потерпілим У 
бою...

м. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Світловодсь- 
кої середньої школи 
робітничої молоді
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