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Це так, зла людинг ніколи не буває 
красивою і принадною. Навіть тоді, ко
ли вона ненароком усміхнеться, важко 
впізнати в її погляді світло відвертості 
І навпаки: добра людина навіть у мить 
свого невдоволення не приховає вогника 
душевної теплоти. 1 ось я думаю: яка ж 
насправді вона, Надія Катав, ватажок 
комсомольсько-молодіжної бригади скла
дальників Кіровоградського заводу ра- 
діовиробів? На обласній Дошці поша
ни — її портрет. Щира усмішка та очі 
цієї молодої симпатичної жінки виказу
ють її втіху: «Мені добре серед людей!» 
Хлопці, які не знають, що вона одруже
на, задивляючись на цеп портрет, зупи
няються: «Як би з нею познайомитись?»'

— А я бачив її на концерті ансамбля 
танцю. Була солісткою.

Хлопці міркують про красу. І теж при
мушують замислитись. Ці мудрі двадця
тирічні «серцеїди».

Але ж яка вона насправді?

Див. 2-у стор.

ТЕПЛО 
БЕЛГРАДСЬКИХ 

ЗУСТРІЧЕЙ
З великою увагою й інте

ресом був зустрінутий в 
усьому світі дружній візит 
в Югославію Генерального 
Секретаря ЦК К11РС Л. 1. 
Брежнева і переговори, які 
він вів цього тижня в Бел
граді з президентом СФР1О, 
головою СКІО й. Броз Ті ї о. 
Сердечна обстановка, в якій 
проходили ці переговори, 
висока оцінка підсумків ві
зиту в югославській пресі, 
десятки тисяч бєлградців, 
що тепло вітали високого
радянського гостя па вули
цях югославської столиці,— 
все це свідчить про міцнію
чу дружбу і співробітни
цтво наших двох країн.

Трохи більш як п’ять ро- 
|ріів тому, у вересні 1971 ро- 

■ку, відбулись пам’ятний ві
зит в Югославію Л. І. Бреж
нєва і ного переговори з 
Й. Броз Ті ї о. а потім — їх 
зустрічі в Москві. Києві, 
Хсльсіикі і Берліні. За мину
ле п’ятиріччя успішно роз
вивались економічні зв’язки 
між нашими країнами. Об
сяг радянсько-югославської 
торгівлі подвоївся, введено 
в експлуатацію близько 40 
із ста '■ югославських під
приємств електроенергети
ки, чорної і кольорової ме
талургії, вугільної і нафто
переробної промисловості, 
які споруджуються з тех
нічною допомогою СРСР, 
продукція дедалі більшої 
кількості югославських за- 

ййгойів і фабрик стає відо- 
’мою в Радянському Союзі.

Новим важливим імпуль
сом у розвитку радянсько
го! ославських відносин буде 
і цей дружній візит Л. І. 
Брежнєва в СФР1О. Про
ведені в Белграді 'перегово
ри. пише югославська газе
та «Борба», відповідають 
інтересам народів Югосла
вії і Радянського Союзу, ін
тересам міцного миру і про
гресивних перетворень на 
вашій планеті. Як підкрес
люється в радянсько-юго
славському комюніке, підпи
саному 17 листопада, пло
дотворний обмін думками, 
що відбувся, «сприятиме 

дальшому розвиткові відпо- 
'*’,Иіі дружби і всебічного 

співробітництва між КПРС 
і СКІО, СРСР і СФРІО та 
народами обох країн».
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Т> ІКТОР Артеменно гостей не че
кав. Готувався до чергового 

заняття.
Мова піде про соціалістичну 

державу, її роль у комуністично
му будівництві, про органи дер
жавної влади, участь комсомолу у 
їх формуванні і діяльності. Пи
тання складні, не розібрав
шись добре в них, слухачі не змо
жуть успішно продовжувати на
вчання. Звичайно, йому, пропаган
дистові, допоможе підручник з іс
торичного матеріалізму. Треба ще 
раз уважно вчитатись у працю 
В. І. Леніна «Держава і револю
ція» (на минулому занятті запро
понував слухачам законспектувати 
найважливіші її положення). В 
котрий уже раз гортає знайомі 
сторінки, а як свіжо сприймається 
мудра глибина ленінської думки, 
непідвладна рокам. Невмируще 
джерело — також робота Ф. Ен
гельса «Походження сім'ї, приват
ної власності і держави». На чер
зі дня — і яскрава промова това
риша Л. І. Брежнєва на жовтнево
му Пленумі ЦК КПРС, матеріали і 
рішення Пленуму, п'ятої сесії Вер
ховної Ради СРСР.

На четверту годину в конторі 
колгоспу імені Вагутіна збираю-

Б ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

ПОЧАТОК—З КОЛЕКТИВУ
ФІЗКУЛЬТУРИ

Якщо роботу комсомольських і фізкультурних 
активістів області по фізичному вихованню молоці 
оцінювати лише за числом підготовлених значків
ців І ПО, то можна побачити паніть певне досяг
нення -- нормативи комплексу виконали 313 тисяч 
юнаків і дівчат. Але за цією цифрою криється ці
ла низка недоліків — у ставленні до організації 
спортивних поєдинків якості підготовки значків
ців ГІІО, в розн'нзанні проблеми масовості. З бо
ку баї ап.ох райкомів комсомолу (Аіалозіисківсько- 
го. Олександрійського. КомпяніТнськбго. Устпіііп- 
ського. Голови ні неї,кого. Д'».пінської о. Пегрівсько- 
го. Оиуфріївського. Кіровською і Ленінського 
м. Кіровограда) нема належного контролю за хо
дом складання нормативів; деякі комсомольські 
активісти вдаються до окозамилювання, зави
щуючи число підготовлені»/* значківців, і це тоді, 
коли подекуди юнаки і дівчата не склали заліків

у плавальному басейні і на вогневому рубежі.
Свідченням безвідповідальності і формалізму в 

організації спортивно-масової роботи серед молоді 
були змаїапня з багатоборства ГПО на призи 
«Комсомольской правды». В Олександрійському. 
Гяинороиському. Компаніївсі.кому, Устинівському, 
Опуфріївському та інших районах порушили гра
фік проведения першого й другого етапів цих 
поєдинків.

Про яку, скажімо, масовість можна рапортува
ти. коли в першому етапі змагань із 78 колективів 
фізкультури м Олександрії на старти вийшли 
тільки 43? А в Бобрннецькому районі я 851)0 юна
ків і дівчаг визначили свою майстерність тільки 
568 — у кожному з 54 колективів у середньому 
стартувало 1.3—14 молодих виробничників, школя
рів. Відбір кандидатів у збірні міст і районів для 
участі в обласних змаганнях теж був формальним.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ

ТТОГПТИЧНИЙ ГАРТ

тьсл члени гуртка комсомольсько
го політнавчання «Основи право
вих знань». Про п’ятьох відсутніх 
з'ясовує староста Антоніна Брю- 
ховецька. Двоє на курсах 
ДТСААФ, один у відрядженні, є 
хворий. Пустує одна графа жур
налу відвідувань.

Віктор, запрошуючи нас із пер
шим секретарем райкому комсо
молу Миколою Суворовим на за
няття, трохи ніяково пояснює:

— Розумієте, в нашій сім’ї хво
ріє бабуся. От і сьогодні кров у 
лікарні здавав...

Його бесіда, продумана, логічна, роз
рахована на дні годний, не лишила міс
ця сумнівам: пропагандистові вдалося 
підпорядкувати особистий настрій, на
віть самопочуття тій важливій меті, за
ради якої зібралися разом комсо
мольці.

Це й справді бесіда. Слухачі визна
чають структуру органів управлінця — 

н о ю
від місцевих Рад депутатів трудящих 
до Верховної Ради СРСР. Щось швид
ко записує до блокнота Микола Суво
ров, потім показує мені. Згодна: став 
би в пригоді нлакаг-схсма, який під
кріпив би сказане.

За фахом історик, Віктор Артеменко 
викладає в школі іакож новий пред
мет, уведений нещодавно до програ
ми. — основи держави і права. Там — 
школярі, тут — дорослі люди, приблиз
но одного з ним (теж, до речі, комсо
мольцем) віку. Та окремі запитання й 
тут, у цілком самостійній аудиторії, 
змушують іноді розгублено мовчати.

— Тоию, як ти розумієш принцип та
ємного голосування?

— Волевиявлення в письмовій формі. 
Відповідь неточна, але Артеменко не

втручається Оптимальний варіант до
помагає відшукати Віктор Левенко.

Характерна деталь: пропаган
дист звертається тільки до старос
ти гуртка і до секретаря комсо
мольської організації. Решта при
сутніх — незумисне, але відчут
но — лишається поза увагою. 

Не встигли познайомитись? Чет«' 
еерте ж заняття...

Справді, сумніви (як з'ясувало
ся на перерві) небезпідставні. Ми
нулого року молодий пропаган
дист читав своїм колегам теоре
тичний семінар. У колгоспі веде 
гурток перший рік. Не в уєьо/лу 
ще зорієнтувався, не познайомив
ся як слід із хлопцями і дівчатами.

Це, певно, й було причиною де
що ускладненого як для аудиторії 
із середньою та середньою спеці
альною освітою викладу, недо
статнього використання місцевих 
фактів. Починати простіше бу
ло з Рівнянської сільської Рд- 
ди, пояснити, чим займаються її 
комісії (тим більше, що троє гурт- 
ківців — депутати), а тоді вже 
пояснювати складніші матеріали.

Подібні деталі доповнюють за
гальне враження від заняття гурт
ка, змушують замислитись, яка ж 
віддача затрачених зусиль, що ко
рисного візьмуть з нього комсо
мольці. Це, зрештою, важливіше 
від середніх цифр відвідування

Т. ЛЮДНА, 
спецкор «Молодою комунара». 

Новоукраїнський район.

Наприклад, з Петрового приїхали в Кіровоград не 
чемпіони району з багатоборства ГПО, а пред
ставники одною колективу фізкультури; гайворон
ні представили на ці поєдинки лише трьох спорт
сменів. Фізкультурники Олександрійського, Мало- 
висьівського, Новомиргородського. Онуфріївсьво- 
го, Вільшанського районів вибули з боротьби піс
ля метання гранати.

На черговому засіданні бюро обкому ЛКСМУ 
відмічалося, що такі прорахункн трапляються че
рез відсутність ділових контактів між райкомами 
комсомолу і районними спорткомитетами, які ма
ють спільно розв’язувати проблеми розвитку фіз
культури і спорі у. Тим часом вони не дбають про 
використання спортивних споруд, забули про одне 
з першочергових завдань — пропаганду норма
тивів і вимог комплексу ГПО серед- молоді.

На засіданні бюро було піддано госірій крззтиві 
Онуфріївський, Доброяеличківськіїй. Устинівськьй 
райкоми комсомолу, які не вжили конкретним за
ходів після критичних виступів обласної та'сти 
«.Молодий комунар» і вдалися до відписок (через 
4—5 місяців) а тим часом справи тут так і не по
ліпшились.

Бюро обкому’ ЛКС.МУ прийняло постанову «Про 
участь комсомольських організацій області у впро
вадженні Всесоюзного комплексу ГПО». Перед 
комсомольськими активістами області поставлено 
вимоги, спрямовані на реалізацію конкретних за
ходів но впровадженню комплексу ГПО в життя
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(Закінчення. Поч. на 1-й сюр.).
...Від начальника цеху Бориса Сте

пановича Бонка и вже дізнався: не 
було такого кварталу, щоб колектив 
бригади Надії Катан залишався поза 
трійкою кращих на заводі. Складальни
цям гучномовців — премії, шана всіх 
заводчан. Тризмінні завдання виконують 
за два дні. У дівчат — система безде
фектної праці. Всі їхні вироби йдуть на 
експорт — значить, із Знаком якості. То 
чи може бути невдоволення у Надіїному 
погляді?..

Я вже бачу її постать здалеку. Невисока на . 
зріст, струнка, хоч і повновида. 1 чую її го- 
floc;

— Ні, так далі не може бути. Що сьогодні 
ці сто одинадцять процентів за зміну? Гола 
цифра. Ми три години просиділи, зайнявшись 
балачками про модні спідниці і чобітки. Л 
тїбтім спішили, щоб мати запланований про
цент. Ллє ж три години втрачено безповорот- 
jfô —- три години життя. , 

..Л’Муєте, тут, У цеху, ЇХНЄ ЖИПЯІ 
; 'Л Надя продовжує;

Я підкреслюю іце раз: там, у дифузорно- 
■му відділенні, не знають арифметики. 1 зупи
няють наш конвейєр, а значить, і весь завод« 
ЭДймае деталей — ми сидимо...

,***Ятось із майстрів пробує заперечити:
Лц, Там, у відділенні, не вистачає людей. Та 
ритм вже вирівнюється.
н-— Ритм повинен бути однаковим завжди. 
Якщо він буде й надто підвищеним, то теж 
:ц6Ї0же, Як ритм биття нашого серця...
•■І’Голос у бригадира рішучий і навіть гнівний. 
А де ось я вже бачу її погляд: ні, в ньому не- 
мїїе злості. В очах — тепло і відвертість, иа- 
'ійть промінці доброзичливості і ніжності, 

г ?Так, про життя на можна говорити 
рлісно.
/ Надя бере в руки ще недомонтовану 
головку гучномовця і переводить погляд 
па комсорга бригади Люду Андросюк;
Л —- Добре, «ми ще раз повіримо. Ну що, 
дівчата, виручимо дифузорників?

! Тридцять пар вправних жіночих рук 
рочали звичну роботу.

«. А начальник цеху (я думав, він обра
зиться па такі нарікання бригадира) по
легшено зітхнув:

'і — Це вона так, щоб не розслабляти
ся. За зміну кожна з них має змонтупа- 
fn 194 головки, а буде за 250.
;?Надя, почувши про що цифру, знову 

Своє;
/ А можна було б мати й но 300. 

Нічого,'не збіднієте.
—- Та хіба в заробітках тільки справа? 

Гроші що? — це теж різко, а потім уже 
стишено і спокійно, до подруг: — Я вчо
ра читала Роллана. Він нами захоплю
вався ще тоді...

1 раптом вийняла з кишені біленького 
халата записник.

— Ось що він писав: «Ваша країна ба-
• гатіє і може, і повинна давати своїм гро
мадянам, кращим трудящим у першу 

•чергу, можливість краще жити! А як 
. мені хотілося б, щоб винагорода не бу- 
. ла основним стимулом...»

Наладчик, який проходив поруч, зупи
нився:

— О, починається позачергова політ- 
інформація...

/ Та Надя вже знову тримала в руках 
дифузорну пластину і не звертала уваги 
їіа хлопця. Робота тривала.

А мені'ще чулось: політінформація!
’ Надя поки що не знає, хто я, і не дога
дується, що мені відомо про неї: вона 

справді в цеху політінформатор, і агіта- 
татор, і член профкому, і громадський 
розповсюджувач періодичних видань...

я ВСЕ ж мене зацікавили її гроші. 
< 0 Скільки вона отримує щомісяця?

Кажуть, до двохсот карбованців. З пре
міальними за рік буде 250. її Віктор, 

.іиайстер по ремонту електродвигунів, не 
.відстає від дружини. І я не питав у неї 
. про бригадні проценти. Може, це й було 
іце традиційне запитання, але сказав од
разу;
' — Що ви купили цього року?

\ Вона трохи зніяковіла, і світло тепла 
П її очах нараз переломилося в сором
ливості. Надя відповіла не одразу. Ну, 
думаю, зараз вона почне перелічувати 
псе. Не новачок у зустрічах з газетяра
ми, вона, мабуть, знає, з чого починати. 
Начальник цеху казав мені, що Катан 
^неабияка книголюб. Отже, вона неодмін
но скаже, що солідну суму витратила на 
передплатні видання. Згадає про те, що 
купила туристську путівку, А потім уже 
про нову сукню, гарпий меблевий гарні- 
ТУР- Та раптом несподіване:

• Ми купили легкову автомашину,
і «— Це розкіш чи...

; — Вона нам необхідна. Я вже була 
п Прибалтиці, Ленінграді, па Волзі,' в 
Криму.., За спеціальним маршрутом. Та 
хочеться бачити більше, все, що хочеш. 
І маленьке білоруське село, і степові озе
ра, і гори, і кортить побувати па веле-' 
^енській будові. Тут не завжди путівка 
профкому, виручить... От поїдемо ми з 
Віктором у неділю в ліс. Я хочу побачи
ти його вночі. Кажуть, гарно, чарівно...

Вона думала, вона мріє знову про 
красу землі. І заради того, щоб пізнати 
її сповна, не пошкодувала тисяч, зароб
лених чесно своїми руками.,,

Д ЛЕ як же книги? Вже потім, коли 
ми розмовляли з нею за прохідною 

заводу, вона таки сама згадала про них.
— Це справді добре у нас; стоїть чер

га не за дефіцитним кримпленом, а біля 
магазину передплатних видань. Такті 
час, такі люди. Але п'ять годин я не бу
ду стояти в черзі, Паші робітники мають 
привілеї — на завод: відкрию громад
ську книгарню, і Олексій Сорочав вико
нує всі замовлення. Куплю ту книжку, 
яку мені треба сьогодні. Тих, що лежа
тимуть на полиці про всяк випадок, не 
беру. Знадобиться — є бібліотека.

Знову була відвертість. Надя не хва
лилася, що у неї сотні красивих томів у 
білястих, голубих чи зелених обкладин
ках; У її домашній бібліотеці коки що 
назбиралося до 200 книжок.

— Про що воші?
— Я хочу знати, як людина стає 

справжньою. Як переходить від кривди 
до любові, як стоїть на землі. От сумно 
мені — і я починаю читати про малень
кою Михайлнка, який задивлявся на 
тихі зорі і на гусей-лебедів. Пам'ятаєте— 
у Стельмаха?..

Це — теж відвертість, відвертість зви
чайної робочої людини, яка думає про 
своє житія.

І Й запропонували заповнити анке-
■ ту. Відповідь на десять запитань 

була через юдину;
1. Бел чого людина не може прожити? 
«Без людей. То — не життя».
2. Тобі вручали партквиток. Про що ти тоді 

подумала?
«Я подумала про більшовиків... Я тепер ще 

більш відповідальна за долю нашої справи... 
Я відповідаю й за інших. Думати в першу 
чергу не про себе...»

3. Три пам’ятні і знаменні дати у твоєму 
житті.

«20 вересня 19М року — рік вступу з ряди 
ВЛКСМ. 2 червня 1976 року — я стала членом 
КПРС. 30 квігня 1970 року — мені вручили 
орден Трудової Слави...» _

4. Людині властиво помилятись. Якщо мож
на відкрити особистий секрет: де ти побачила 
найбільш суттєву помилку і який висновок для 
себе ги зробила?

«Якось я сказала дівчині, яка заступала на 
чергову зміну на моє робоче місце, що не за
лишу їй паяльника, бо він — мій. Того ж дня 
я перед усіма робітниками цеху просила у 
дівчини пробачення. Мені й тепер соромно, я 
не думала зоді. Л треба думати над кожним 
своїм вчинком».

5. Як ти розумієш поняття «зайнятість лю
дини»?

«Людина повинна бути захоплена постійно 
чимось цікавим 1 корисним...»

6. Тобі зараз 20. А буде 60. Якою ти хочеш 
бачити себе тоді?

«Теж молодою. Теж серед людей. Пізнавши 
до кінця справжню творчість. Зробити те, чо
го ще ніхто не зробив...»

7. Красиве місто. Красива земля. А що тн і 
твої друзі зробили для цього?

«Ми посадили біля корпусів заводу клени, і 
зразу стало тут світліше. Я думаю, що кожен 
має передусім залишити красу там, де він 
живе...»

8. Якби* ти була справжнім провидцем, щоб 
ти хогіла передбачити?

«Той день, коли на всій планеті не буде зла 
і кривди».

9. Вірність. Вірність Батьківщині, вірність 
рідній людині. Як ги це розумієш?

«Віддати їм усього себе і все — серце, розум, 
життя».

10. Що значить бути першим?
«Бути там, де ще ніхто не був раніше за те

бе, 1 знову робити крок уперед...». 
«ЗДАЄТЬСЯ, я знаю про неї вже все.

Хоча ні. Ось знову чую її голос у 
цеху:

— Конвейєр зупиняється. Не вистачає дифу
зорів. Дайте ж заробити Наталці Вахрушевій. 
У неї двоє дітей.

Це ніби’ несхоже па неї. Але до кого звер
нені ці слова? До начальника цеху, до голов
ного інженера? Ні. вона навмисне стала в та
ку «позу» — перед представниками дифузор- 
ного відділення, яке знову недодало потріб
них частин для того, щоб не порушився ритм 
у складанні гучномовців. Щоб не було штур
мівщини і горіння сна знос».

її зрозуміли. Зрозуміли. Бо бригада Надії 
Катан торік перед святом 30-річчя Перемоги, 
першою зробила внесок до фонду миру. То 
був квітневий заробіток полеглого смертю 
героїв воїїіа-зсмляка Б. Д. Чорноморця, якого 
дівчата зарахували у свій колектив, — 459 
карбованців. Зрозуміли. Бо на заводі всі зна
ють, яку заявку минулого тижня занесла На
дія Катан у приймальню директора заводу: 
«Просимо переглянути норми виробітку на ви
готовлення гучномовців типу 0.5ГД-30 і під
вищити їх на 10 процентів...» Підвищити, нор
ми — значить знизити оплату за виготовлену 
продукцію. Значить: платіть нам за те, що 
можемо зробити, а ми зробимо більше 1 кра
ще...

II?, вона думала не про заробіток, а 
про робітничу чесгь і совість. їй здава
лося, що у хвилини суперечки вона суво
ра й гнівна. Але видавали очі — в них 
відвертість і тепло добра.

Так і на черговому засіданні бюро 
міськкому комсомолу. Тоді йшла розмо
ва про підлітків, які бешкетують па ву
лиці і «засмічують» місто своєю негід
ною прведїнкою. Як вихід комсомольські 
активісти пропонували поліпшити робо
ту молодіжного лекторію, спортивних 
секцій за місцем проживання, запросити 
неслухняних хлопців у гуртки художньої 
самодіяльності. Та член бюро міськкому 
комсомолу Надія Катан сказала прості
ше й рішучіше;

— Ми повинні стати з ними на тій же 
вулиці. Поруч. І примусити бути краси
вими власного красою..’.

Михайло ШЕВЧУК.

"S

О АРЯД був—везти пше- 
■ ■ ницю в Олександрів
ну. Молоді водії автомобі
лів Віктор Філій, Микола 
Навроцький, Сергій Воз- 
ненко поцікавились, які 
вантажі доставити у зво
ротному напрямі. Невдов
зі визначили майже іде
альний маршрут: в Олек
сандрівну, на комбікормо
вий завод, 
ницю, там, 
дукліївка, 
качанами 
доставлять 
Цибульовому,

повезуть пше
на станції Фун- 

завачтажаться 
кукурудзи, їх 

у сушарню в 
а звідти 

вже сухе зерно — в Під
лісне. На цьому маршруті 
холості пробіги звели до 
мінімуму, і хлопці задово
лені. Вони підрахували, що 
скорочення холостих про- 
бігів автомобілів на один 
процент дає господарству

РОСТ

1500 карбованців при- |Ц j
бутку.

Дванадцять молодих во- 
діїз працюють в автогара- 
жі. Кожен із них, 
мившись у 
подовження

вклю-
змагання за 
строку служ-

КОЖЕН РЕЙС 
ЕФЕКТИВНИЙ

запланувавби машин,
увесь амортизаційний пе
ріод експлуатувати грузо
вик без капітального ре
монту. Приклад у роботі 
вони беруть із досвідче
ного шофера Василя Ми
хайловича Герасименка, 
який свою машину водить 
без капітального ремонту 
вже десять років.

Молоді шофери госпо
дарства прагнуть, щоб ко
жен рейс був якнайефек
тивнішим. З початку року 
заздяки транспортуванню 
вантажів у зворотному на
прямі вони зекономили 
понад 5 тисяч карбованців.ч карбованців.

В. КУХТ1Н,
інженер колгоспу імені 
Ульянова Олександ- 
рівського району. і

МОЛОДІ ТАЛАНТИ
«Кожному молодому працівникові мис

тецтв — досвідченого наставника» — та
ке рішення прийняли учасники пленуму 
правління Українського театрального то
вариства, який протягом двох днів про
ходив в Одесі.

— Рух наставництва, па необхідність 
розвитку якого вказується в постанові 
ЦК КПРС «Про роботу з творчою мо
лоддю», дедалі більше поширюється в 
театральних колективах республіки, — 
сказала кореспондентові РАТАУ голова 
правління товариства, народна артистка 
СРСР О. Я. Кусепко. — Він є важливим 
засобом духовного і творчого збагачен
ня артистичної молоді, виховання у неї 
комуністичного світогляду. Прикладом 
для всіх нас є піклування про молоді та
ланти, яке виявляє одна з корифеїв ра
дянського театру, Герой Соціалістичної 
Праці, народна артистка СРСР II. М. 
Ужвій. Цікавий досвід ідейно-художньо

го виховання акторської зміни набуто -в 
Києві, Одесі, Дніпропетровську, Лигозі. 
Сьогодні на Україні під керівництвам 
провідних майстрів сцени працює понад 
двадцять творчих лабораторій і семіна
рів, в яких вдосконалює свою майстер
ність майже половина молодих артистів 
республіки, організовано їх стажування 
у провідних театральних колективах 
країни. Віднині, за рекомендацією нашо
го пленуму, кожний з майстрів візьме 
індивідуальне шефство над менш досвід
ченим колегою, щоб передати естафету к 
старших поколінь у надійні руки.

У дні роботи пленуму на сцені Оде
ського держазного академічного театру 
опери та балету відбувся .концерт моло
дих майстрів .мистецтв міста-героя — 
лауреатів і дипломантів всесоюзних, рес
публіканських, міжнародних оглядів і 
копкурсів, всю виручку від якого пере* 
дано у фонд миру.

ЛЮДИ, ПОДІЇ, ЧАС.

лгїлй ЛЬВІВСЬ'<ОМУ виробничому об’єднаній «Кінескоп» почато 
' £ ,йя,е “’’Рибництво кольорових кінескопів, які мають розмір 
екрана но діагоналі 6! сантиметр.

Надійність 1 довговічність нового електронного приладу ви- 
I менш опуклий еЕ'Д,"‘Ка- Ш" Мае 5І;1ЬШ випРаален1 КУ™

На фото: коптролер-вшіробуаач С.теФачІя ТУРЧИН го
тує до відправлення "Млію нових кінескопів 6і ЛКЗУ.

______________ ч»ото В. ПЕС ЛЯ НА, (Фотохроніка РАТАУ).

„мій отчим крам
РУСЬ...“

А ДО 175-Р1ЧЧЯ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
В. І. ДАЛЯ

— У вас словника Дали ви
падково немає? — почув я не
давно в букіністичному мага
зині.

Тане запитання я ис раз
1 задавав сам у багатьох и/е- • 
тах нашої країни.

Ім’я Володимира Івановича 
Дали відоме кожному. Син 
датчанина, він серце своє від
дав Росії. Даль писав: «Ні 
прозвання, пі віросповіданнм, 
ні сама кров предків не роб
лять людину належністю до 
тієї чи іншої народності. Дух, 
душа людини — ось де треба 
шукати належність її до того 
чи іншого народу. Чим же 
можна визначити належність 
дуку? Безумовно, виявом ду
ку — думкою. Хто якою мо
вою мислить, той до того на
роду й належить. Я мислю по- 
російському. Мій отчий край— 
Русь...»

Коло інтересів і діяльності 
В. і. Даля широке. Він уче- 
инЙ-лекснкограф. етнограф, 
письменник, природознавець, 
офіцер, лікар, інженер, демо
кратичний чиновник, «поблу
кав різними куточками Русі».

Від Даля нам дістались у 
спадщину цінні праці з 
клорнстики та етнографії, 
брання народних пісень, казок, 
легенд, дум. найповніша збір
ка прислів’їв, повісті, опові
дання. Він уперше класифіку
вав російські діалекти. Ллє 
найважливішою, найвагомі
шою мого працею, котрій В. І. 
Даль віддав понад половину 
свого життя, є «Тлумачний 
словник», яким користується 
й понині кожен, хто цікави
ться російською мовою неза
лежно від професії. Чотири
томний «Тлумачний словник 
живої великоруської мови» —' 
основна заслуга вченого. Це 
його життєвий подвиг. Воло

димир Ілліч Ленін назвав 
словник Даля «чудовою Р'4' 
Ч1О» .

Великий трудівник, В. І- 
Даль у своїх творах нагаду» 
кожному з пас, що а’ЮДр'. 
народжена для праці’- у _ 
дянськнй народ свято 
багатющу спадщину во.тядщ^ 
мира Івановича Дала і 
використовує її.

М. НОЖНО».



ЗЗлястоп^л 1976 року

НА ФОТО: Л. КОЗЛІТІНА.

Людмили Козлітіної, життєве кредо. Зобов’я
зана бути за все в одвіті. Як спеціаліст; • як 
ватажок молоді, як комуніст, як людина. На
ша, радянська людина.

Більше за всіх треба? Десь вона чула ці 
слова. Так, здається, у відділі головного архі
тектора. Довго оббивала там пороги. І там, і в 
міськвиконкомі. Якось у них, на зборах пра
цівників кондитерської фабрики, порушили пи
тання нро будівництво їдальні на території 
підприємства. Та одна справа порушити пи
тання, інша — збудувати, коли архітектура не 
дозволяє, в дирекції на пропозицію комсо
мольців руками розводять: мовляв, коштів 
немає.

А все-таки до нового року їдальню 
буде відкрито. На 60 місць. Вони будува
ли її самі. Щодня шестеро молодих кон
дитерів після зміни ставали мулярами, 
штукатурами, теслями. І всі підтримали 
молодих — стали поруч ветерани праці. 
Виявилося, що не тільки їй, Людмилі 
Козлітіній, більше за всіх треба...

I ще чула вона недавно оці слова. 8 
цеху хтось єхидно просичав їй, майстро
ві зміни, вслід:

— Завжди лізе, куди не просять. Біль
ше за всіх їй треба.

Тоді Люда посварилася з двома дівча
тами, які порушили технологію приготу
вання начинки для цукерок «Мальва». 
Посварились, але потім сама підійшла до 
них після зміни — та й знову ж про ту 
«Мальву»: і про технологію, і про укра
їнські красуні мальви, що край дороги 
цвітуть, і про робітничу совість...

А напередодні свята працівників хар
чової промисловості Люда разом з дів
чатами раділа успіхові всієї фабрики — 
цукерки «Мальва» удостоїлись держав
ного Знака якості. І цукерки «Яблуко»— 
теж. Це п’ятий вид продукції, якому 
присвоїли Знак якості. Заповітний п’я-

1 ЧОМУ, власне, я мала чекати від 
П нього вдячності? І чи варто взагалі 

робити людям добро, щоб потім вимага
ти від них за це подяки?»

Вона, депутат Ленінської районної Ра
ди, прізвище цього хлопця почула зов
сім випадково на засіданні комісії по 
роботі з молоддю. Ніде не працює, від- 
Ьув своє за хуліганський вчинок... Нази
вали й інших. Та прізвище у нього було 
надто вже гарне. Старе, українське.

Недавній «король» Кущівки, гроза під
літків, а сьогодні спустошений, зневіре
ний у собі хлопець. Таким уявила його 
Людмила Козлітіна.

(ож після засідання комісії впевненою 
ходою пішла на Акмолінську, де жив 
цей молодий ледар і хуліган. Та чим 
ближче ставало до будинку, тим повіль
нішими робились жіночі крок Вечорі
ло і уява вже малювала здоровенного, 
нахабно скривленого бандита з ножем у 
руці.

Все ж Люда різко постукала у двері, 
не дочекавшись запрошення, ступила в 
кімнату. Неповнолітній «бандит» сидів у 
теплих домашніх капцях і доброзичливо 
усміхався до екрана телевізора — пока
зували «Ну, постривай!»...

_ Потім Козлітіна ходила на «Червону 
зірку»,, у відділ кадрів, комітет комсо
молу. її настирливості дивувалися, перед 
її гарячкуватістю пасували. Льошка пі
шов працювати на завод. Став повно
правним членом колективу.

- ось сьогодні, коли вона знову за
йшла і поцікавилась його заводськими 
справами, виробничими успіхами, Льош
ка, прощаючись, незлобливо і навіть за
цікавлено спитав Люду:

— Слухай, і чого ти так турбуєшся про 
мою персону? Сама кажеш, що ніколи 
вгору глянути... Тобі що, більше за всіх 
треба?

«Ні. не про вдячність треба думати», — мір
кувала Люда над словами хлопця. Більше за 
«гіх треба? Так, більше за всіх! Оце і в, її,

СТОРІНКА ДЛЯ ДІВЧАТ

Коні скликало свої 
Буйне літо віддззеніло, 
й на світанку відлетіло 
Десь з далекії краї. 
Посмутніли враз берізки, 
Літу дивлячись услід... 
І важкі росини-слізки 
Вниз скотились з довгих віт.

сиділа за 
півгодини до 

діставала пря- 
дов’язати мод-

І вважаю це 
просто звич- 

Олена ж палила із студент-

ТАКІ!..
ВСІ ви

Сьогодні о восьмій вечора мене 
чекатиме дівчина. Вона, як завжди, 
стоятиме на розі біля центрального 
універмагу і юнаки, які йтимуть ми
мо, будуть заздрити тому, котрого 
вона чекає, тобто мені. Тільки я все 
одно не прийду. Ще донедазна я 
жив думкою про ці побачення, не 
йшов на них, а летів. Такою неймо
вірною здавалась мені ця дівчина, 
в чорному пальті з розпущеним зо
лотистим волоссям. Я із захоплен
ням розповідав товаришам, яка гра
ціозна у неї хода, і як вона блиска
вично вирішує кроезорди, як май
стерно з’яже собі супермодні езет- 

и і шапочки.
Друзі мені заздрили. Та й не тіль

ки друзі. Якось ми сиділи з Оленою 
о цирку і артист, приймаючи від 
залу оплески, подяки, помітивши 
мою дізчииу, вправно кинув їй на 
коліна букет квітів. Олена не почер
воніла, не зніяковіла, не зашарілась, 
а відверто поглянула на мене, —• 
мовляв, — ось дивись, хто я:

Я не звернув тоді якось уваги і 
на цей погляд, і на те, що квіти 
упали саме їй... м

Ми зустрічались на тільки на ву
лиці. Я заходив за Оленою на ро
боту. і завжди радіє тому, що у неї 
немає конфліктів з товаришами, на
чальством, що двері свого кабінету 
вона зачиняла із незмінною задово
леною усмішкою. Носився по кори
дору із черговою ідеєю її колега, 
перепались між собою завзідді-

лом і підлеглі, нзрвуючи, розпікав 
когось по телефону інший праців-
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Фото М ТЕРНЛВСЬКОГО.

ПРОЗОРІСТЬ
Вже осінь іде... А в .мене 
Так весняно па душі.. 
Тремтінням беріз черленях 
Повітря навкруг пашить.
І сонце таке жадане 
Останнє проміння ллє

Стихла пісня солов'їна, 
З лісу тягне холодком... 
Лиш вродливиця-калина 
Запишалась над ставком. 
Вабить очі неба просинь, 
І здається: десь з гаю 
Розпліта нечутно осінь 
Золоту косу свою.

них, а Олена спокійно, 
своїм столиком • за 
кінця робочого дня 
ж/, щоб крадькома 
ний шарф-

Я сам не палю, 
шкідливою, зайвою 
кою. .......-...... - -- . • ■
ських років. Однак мені подоба
лось, як томно, легенько роздуваю
чи тонкі ніздрі, вона затягується, 
або пальцем збизає попіл. В так» 
хвилини я захоплено милувався нею. 
Мені здавалось, що Олена, коли 
палить, то живе якимось загадко
вим життям, прекрасним і недосяж
ним для мене.

На стіл, па краєць дивана, 
На рідне лице твоє...
І пахощі любисткові 
Тепляться в моїм краго...
Я пригорщами з любов’ю 
Осінню прозорість п’ю.

«Людмила САГ11ТОНОВА. 
м. Кіровоград.

Лиш упала ераз на ниви 
Павутинка, мов стоуна. 
Певно, випала із гриви 
У рудого скакуна.

Любов ГНІДЕЦЬ. 
с. Тишківка, 
Добровслнчківського 
району.

Якось не помічав, що вона палить 
на сигарети, а спалює день за днем 
свою молодість, не помічав, якою 
награною і фальшивою посмішкою 
усміхається, як завчено називає ме
не котиком, лапоиькою.

Якось я випадково побачив Оле
ну в кіно з іншим хлопцем.

А вчора ми сиділи в її кімнаті, і 
я пив каву, покірно чекаючи, поки 
Олена допише листа цьому хлоп
цю — молодому архітектору, який 
живе з іншому місті. Виявилось, що 
вона зустрічалась з ним «паралель
но зі мною»...

Я не знаю, про що вона писала 
йому, але чомусь впевнений, що 
так, як і мене називала котиком і 
лапочкою.

Прощаючись, я запитаз Олену, — 
а ти могла б полюбити не льотчика, 
архітектора, а, наприклад, газозвар
ника?

— Я не така дурепа, — мило по
сміхнулась вона мені, і додала:

— Так завтра, як завжди, у вісім?!
Сьогодні на розі біля центрально

го універмагу мене чекатиме дівчи
на. Тільки я не прийду на побачен
ня. Ні до неї, ні до іншої. Бо всі 
ви такі...

АНАТОЛІЙ К.
м. Олександрія.

ВІД РЕДАКЦІЇ'- іїо. жаль, адре- 
сточи 'Степовичці» цього листа, 
автор не назвав свого прізвища і 
адреси. Але ми звертаємося до сво
їх читачок з проханням прокомен
тувати лист. 

іикутник прикрашає цукерки «Метео
рит», «Ятрань», «Гуси-лебеді». І в тому, 
що за три квартали фабрика випустила 
понад план продукції на 207 тисяч кар
бованців, є частка успіху членів комсо
мольської організації, де ватажком Люд
мила Козлітіна.

Ні, Люда мусить показати Льошці свою 
фабрику, свій цех, свою зміну... Сьогодні 
вона скаже йому, що людина не має 
права жити тільки для себе, потихенько 
тліти, не віддаючи себе всю іншим.

У білому довгому халаті Олексій хо
див між величезних каструль, п’янів від 
пахощів шоколадів-мармеладів, дивився 
на вправні руки Людмили і дивувався 
штампам на картонних коробках: «Зміна 
Л. Козлітіної». І водночас спостерігав, як 
Козлітіну безперервно кудись виклика
ли. Дзвонили з міськкому комсомолу. 
Хтось підходив як до члена бюро пар
тійної організації підприємства. Зреш
тою, якесь заплакане дівча, розмазуючи 
чорну фарбу на віях, довірливо вишіп
тувало Людмилі свою образу.

За Олексієм зачинилися двері прохідної, а 
Козлітіна ще надовго зіставилась на фабриці 
після зміни: щось «утрясати», когось умовля
ти, сперечатися з кимось. Із цеху вона вийде 
в сутінках. На ходу поправить легким пору
хом тонкої руки пишну хитромудру зачіску, 
Промайнуть у люстерку тонкі, легенько під
фарбовані губи, лукаві карі очі, — і попа мча- 
тиме до дитячого садка, щоб забрати свою 
шестирічного ігорка. Він кинеться їй назу
стріч, потім чекатиме, поки його мама щось 
казатиме мамі Вовки. Як же Люда може не 
дати поради про виховання сипа, коли вона 
сама мати та ще й член батьківського комітен
ту дитячого садка. .

«Чудернацька якась жінка. Переко- 
лобродила всього мене. Наче ото хтось 
узяв та й витряс добре — що, мовляв, 
маєш, хлопче, за душею?» — думав у 
цю хвилину Льошка, поспішаючи з 
дружком до кінотеатру.

Нараз обоє побачили, як посеред ву
лиці якийсь п'яний здоровило чіплявся 
до немолодої вже жінки.

— Ану, йди додому спати, а то у ви
тверезник відведу! — гаркнув йому 
Льошка і галантно вибачався перед жін
кою за п'янюгу.

Дружок мовчки спостерігав за ними. 
І вже коли п’яний покірно поплівся до 
під’їзду, легенько шарпнув Олексія за 
рукав:

— Та пішли, Льошко, в кіно запізни
мось. Тобі що, більше за всіх треба?

Л. ОСОКІНА.
м. Кіровоград.

БУДЬТЕ
Перший єиіжок лигадаи нам 

про блиіьку аже зиму. Ви 
критично переглядаєте -вій 
гардероб І йдете п атсл»е .< 
бажанням пошити собі до но
вого сезону сумно, пальто. 
Нону річ хочете бачити мод
ною. Яка ж иона, мода осені 
га зими нинішнього року?

Зауиажу відразу, що мода 
«подорослішала». Обра* дів- 
чинкн-лідлітка и міні-спідниці 
і пуісньких джинсах змінив 
образ тридцятилітньої жінки. 
Головна прикмета сьогодніш
ньої моди: жіпочиісгь, жіноч
ність і ще раз жіночність. 
Спокійна елегантність, м’які, 
плавні лінії, пастельні відтін
ки кольорів. Увесь одяг стаз 
м’якшим, легшим, особливо у 
плечах. Часто досягається це 
за рахунок рукавів реглан, 
кімоно з великими манжета
ми, кокеток, зборок, защіпіів, 
напусків. Характерна деталь 
осіннього одягу — пояси різ
номанітної ширини і довжини.

Модний силует сезону — 
прямий, так званий «олівецо», 
для наймолодших модним за
лишається трапецієвидніїй 
Довжина спідниці — обов’яз
ково нижче колін. Наскільки? 
Це вже залежить від смаку 
та бажання дівчини, індиві
дуальностей фігури та при
значення одягу.

Знову входять 4 моду /./ка
ва «гри чверті». Піл сукню !

кшмш
такими рукавами можна наді? 
вати тонкий сворки блузку.

І ще одна новинка сезону— 
.папочки у вигляді чалми, ве
ликі берети, лоті шарфи і ко
синки. зав’язані збоку чи на 
поіилііці вузлом.

Особливо популярні зараз 
_вейиІ вироби з натуральних 
тканин Знову в моді бавовна, 
шерсть, шовк, оксамит І на
діть фланель, > котрої шили 
кофти наші бабусі. Тканина 
може бути й синтетичною, та 
вигляд повинна мати обов’яз
ково натуральний.

І головне. Ніколи не треба 
ліпо йти за модою, шити сун
уто точнісінько таку, як у по
трую. Треба враховувані всі 
«за» і -проти» своєї статури, 
характер і манери. Погодьте
ся що кокетка і трапецієвид- 
гіил силует не підійдуть дів
чині низькій на зріст, спіднн- 
дя-соліиець» — високій І ху
дорлявій. І потворно вигляда
тиме дівчина в романтичному 
«гургсневському наряді», коли 
вона йтиме широкими крока
ми і по-чоловічому розмахува- 
тимь руками Чому будьте не 
просто модними, а й краси
вими.

М. КРИІЦЕНКО, 
старший конструктор- 
модельєр кіровоград
ської фабрики «Індпо
шит гя».

НА ЗНІМКАХ: ПАЛЬТО-«ОЛІВЕЦЬ 
(ЛІВОРУЧ); ЗИМОВИИ АНСАМБЛЬ.
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Героїв наших імена

(Продовження.
Поч. в №Л 137, 138).

111.
Сорок перший рік майже не 

залишив архівних матеріалів із 
західного кордону. Але в Моск
ві, в архіві Музею прнкордон- 
шіх військ, удалося знайти де
які короткі рапорти, скупі на 
факти, бойові донесення та лис
ти зі спогадами учасників боїв 
за Кіровоград. З них ледве вн- 
мальовубться картина подій 
тих днів у нашому місті. Суво
ра картина першого тижня 
серпня 194! року.

...Бій під Кіровоградом був дуже 
вапеклим. На світанку здригнулася 
земля. І гітлерівські автоматники 
пішли в а гаку. При підтримці ган
ків по кілька разів на день понад 
дві доби атакува чі прикордонників 
по всій ділянці рубежу оборони, 
що вогняною смугою простягнувся 
від селища Лелеківкн до нинішніх 
Черемушок і далі на південь. І що
разу атакуюча лапа підкочувалась 
наїад. залишаючи на полі бою ііід- 

-<ц<ту техніку та сотні фашистів. 
^Кожний прикордонник бився 
зл десятьох, і захлиналася дру- 

игз, третя, десяіа атаки гітле
рівців. Грозовий грім стояв на
вкруги. В небо злітали чорні 
фонтани від вибухів снарядів і 
мін. У їхній оглушливий тріск 
упліталися довгі кулеметні чер* 

ги, дріб автоматів, команди, 
крики, стогін. Надривно вили 
пікіруючі бомбардувальники. 
Багато бійців було поранено, 
але всі, хто міг тримати зброю, 
залишались па своїх місцях і 
продовжували весні бій. Воїнів 
мучила спрага, лопались і кро
воточили пересохлі губи. Та 
люди могли терпіти і терпіли, 
а кулеметам була потрібна во
да, бо закипала вона в кожу
хах, коли били ноші но насі
даючих ворогах. Прикордонни
ки обмотували кожухи змоче
ними гімнастерками, захищаю
чи метал від пекучого сонця, і 
продовжували стріляти.

Очевидці згадують, як стій
ко прикордонники відбивали 
натиск волога, з якою самовід
даністю йшли поїш в бій, яки
ми нищівними були їхні баг
нетні атаки. Неможливо навіть 
перелічити всіх тих, хто відзна
чився.

Колишня медсестра 1-ї при
кордонної комендатури Євге
нія Олексіївна Нестеренко зга
дує:

«Наша комендатура займала 
оборону в районі села Лелеківкн. 
Вибух» авіабомб- і снарядів заглу
шали все навкруги. Дві лоби стояло 
кромішнє пекло. Разом з фельдше

ром Герасимович я перев’язувала 
поранених, набивала патронами ку
леметні стрічки і підносила па пе
редній край пляшки з горючою су
мішкою. Коли ворожі танки почали 
обходити місто, прикордонники 
■'гідно з наказом знялися з позицій 
і з боєм вийшли з оточення».

Колишній начальник заста
ви старший лейтенант Зеленій 
розповідає:

«У складі екіпажів танків та бро
немашин були й наші прикордонни
ки. Доли почався нідхід, для під
риву залізничною моста команду
вання залишило один танк, екіпаж 
нього, виконуючи завдання, героїч
но загинув У складі екіпажу був і 
прикордонник І’аіаров із саперного 
взводу*.

Учасники боїв під Кірово
градом Аїатвєев, Дробаха та 
їсаєв згадують такий епізод. 
Зведена кулеметна група, якою 
командував лейтенант Дубина, 
сроїм вогнем забезпечувала ви
хід підрозділі»; з оточення. 
Прикордонники під прикриттям 
кулеметів перейшли в багнетну 
атаку і завдали фашистам ве
ликих втрат. Кулеметна група 
останньою вийшла з ворожого 
кільця, зберігшії бойову тех
ніку.

Колишній начальник штабу 
79-го Ізмаїльського прикордон
ного загону Гнат Степанович 
Афанасьев:

«Три дні прикордонники ве

ли бої з гітлерівськими части
нами, що набагато переважали 
нас у живій силі і техніці. Фа
шисти посилили бомбардуван
ня. Зрозумівши, що воші від
мовились від лобової атаки і 
почали оточувати ділянку обо
рони з обох флангів, з півночі 
і півдня, Грачов наказав під 
прикриттям ночі залишити лі
нію оборони і відійти через па
лаюче місто на схід.

Місто немовби вимерло. На 
вулицях було безлюдно, будин
ки горіли, валилися. Разом з 
памп місто залишали працівни
ки НКВС, міліції, партійний 
актив. Для загону цс була під
мога, хоч і невелика, оскільки 
товариші мали тільки особисті 
пістолети.

Па схід під Кіровограда при
кордонний загін зайняв новий 
рубіж. Та не встигли наші ви
рити окопи, як ворожі танки і 
піхота знову перейшли в на
ступ. Ми відкрили сильний 
рушнично-кулеметний вогонь. 
Це давало можливість коло
нам мирного населення відхо
дити па схід. Одні подорожні 
були без речей, інші несли за 
плечима вузли, мішки. Дехто 
їхав па велосипедах і підводах. 
Шляхами на схід гнали худо
бу, вивозили в тил сільськогос
подарську техніку — трактори, 
комбайни, сівалки.

Па невеликих переправах, бі
ля зруйнованих мостів, утворю
вались великі пробки, рух упо
вільнювався, а позаду вже на
сідали танки ворога, • автома
шини. Воїни нашого прикор
донного загону знову й знову 

вступали з ними в бій, вияв
ляючії героїзм і мужність. Ко
ни стінко боролися за Кожну 
п’ядь рідної землі».

...Заставі лейтенанта Русино
ва підполковник Грачов наца^ 
зав форсованим маршем пе
рейти до Дніпра в район Де- 
ріївки і переправити біженців 
та колгоспну худобу з право1; 
бережжя. П’ять днів солдати 
не змикали очей, перевезли на 
лівий берег тисячі людей, Тіереі 
правили сотні коней, корів, 
овець.

Тільки чергові кулеметники 
не залишали окопів та зв’язкі
вець застави беззмінно сидів 
біля‘телефону, чекаючи дзвінка 
з Онуфріївни. Телефоністка по1 
винна була оповістити нрикор^ 
донннків, коли в селі появля
ться гітлерівці. Аж ось — дзві
нок і тривожний голосу

— Фашисти! Мотоцикли і 
танки! Протавайте, товариші) 
Розбиваю комутатор!..

Нам не відоме ім’я цієї пат
ріотки з Онуфріївни, але її три
вожний сигнал урятував життя 
багатьом...

Залягла застава півкільцем, 
приготувалася до бою. Треба 
було не підпускати фашистів 
до переправи, поки не пустять 
колгоспники вплав усієї худор
би, що залишилась, я самі не 
сядуть у човни' та ’на плотв і 
не відпливуть хоч би до се
редини ріки.

В. ЧАБАНЕНКО, 
інженер.

■* (Закінчення в наступному 
номері).

У НАШО/АУ місті розвит- 
•* нові фізкультури і спор

ту приділяють неабияку 
увагу. Ось і чергова сесія 
міської Ради депутатів тру
дящих обговорила питання 
«Про хід виконання поста
нови ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР від 17 січня 
1972 року «Про заходи по 
дальшому розвитку фізич
ної культури і спорту І 
впровадженню нового ком
плексу ГПО» та проведення 
оздоровчої роботи в місті».

З перших днів старту но
вого фізкультурного комп
лексу створили комісію 
ГПО, яку очолив полковник 
запасу Василь Михайлович 
Колосов. У її складі — 11 
чоловік. Серед них — голо
ви добровільних спортивних 
товариств «Авангард» і 
«Спартак» В. Ф. Скворцов 
та І. П. Ходус, інспектор мі

ського відділу народної 
освіти М. О. Марчен
ко, інструктор міськкому 
ДТСААФ П. М. Махно та ін
ші ентузіасти.

Першим володарем «золотого» 
значка ГПО став сам В. М. Ко
лосок. З йою доброю помішу на 
кінець дев’ятої п'ятирічки В МІС
ТІ було підготовлено 15 963 знач
ківці Нинішньої о року їх уже 
« 4200.

Найкращий орієнтир у комсо
мольських та фізкультурних ак
тивістів заводу чистих металів 
імені 50-річчп СРСР. Тут на 
сьогодні склали нормативи 40П 
чоловік.

Інструкторами но спорту тут 
працюють ентузіасти своєї спра
ви Михайло Баранець, Олек
сандр Ольховатсьннй та Лариса 
Глазнріна. На підприємстві пи
тання розвитку фізкультури і 
спорту розв’язують одночасно з 
виробничими справами.

Успішному вировалженню фі
зичної культури і спорту на за- 
иоді сприяє і добра організація 
заводських спартакіад. Усю ро
боту координують рада фізкуль
тури. яку очолює кандидат тех
нічних наук К). Г. Пухов, і гро-

ГПО на марші

ВИМІР-ЗБЛИЗШ
малсі.ка комісія в питаннях 
комплексу ГПО (голова комі
сії — помічник директора під
приємства М. О. Козинець). То
му й закономірно, що колектив 
металургів постійно займає при
зові місця в міських та облас
них спартакіадах товариства 
«Авангард», а також у соціа
лістичному змаганні за крашу 
постановку роботи по впровад
женню фізичної культури І спор
ту', комплексу ГПО в побут тру
дящих.

Приємно відзначити, що 
чемпіонами міста з багато
борства ГПО на призи газе
ти «Комсомольская правда» 
стали робітники заводу чис
тих металів Віктор Кузнецов 
та Анатолій Котенко.

У числі кращих — фіз

культурний колектив «Чай
ка», головою якого с Н. С. 
Галуненко. «Чайка» вже 
виконала план підготовки 
значківців на перший рік 
десятої п’ятирічки. Норма
тиви склало понад 300 юна
ків і дівчат.

Збірна коминда Світловодська 
зайняла перше місце в обласних 
змаганнях з багатоборства ГПО 
на призи газети «Комсомольская 
правда».

Успіх від того, що в місті ве
лику уваїу приділяють будів
ництву спортивних споруд. До 
послуг фізкультурників — ста
діон. Палац спорту' з плаваль
ним басейном. На громадських 
загадах робітники заводу чис
тих металів збудували стрілець
кий тир А до І травня 1977 року

г < ’ é. ; ■ <
колскпні підприємства зобов’я
зався проклдстЕНj|ia стадіоні б<- 
ТумиУ; доріжку.' Фізкультурпнии 
«Чайки»: 'обЛІілнзвїт’ь хокейний 
майданчик.

У вересні ми провели мі
сячник ГПО. ’На стадіоні 
«Авангард» сотрі юнаків І 
дівчат демонстрували свою 
майстерність з різних видів 
спорту. Організовано про
вели місячник фізкультурні 
колективи місцевих шкіл 
№№ 1, 2, 4. За місяць у 
складанні комплексу ГП0 

взяло участь близько 4 ти
сяч юнаків і дівчат.

Тепер усі 32 колективи 
фізкультури міста все роб
лять для того, щоб іще 
більш активізувати спортив
но-масову роботу, виховати 
сотні нових значківців ГПО,

Г. МАНОЙЛОВ, 
голова Світловодського 
міського єіюрткомітету.

Фото А. ПІДДУБНОГО. 
(Фотохроніка РАТЛУ).

МІСТО НА ЗАРЯДЦІ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 

Десять років тому трудівники 
Нової Каховки розпочали по
хід за перетворення свого 
міста н місто високопродуктив
ної праці, високої культури, 
зразкового громадського по
рядку і масового спорту. 
Прийнята в ті роки постанова 
И К КПРС і Ради Міністрів 
СРСР про дальший розвиток 
фі нічної культури і спорту 
відкрила дня них широкі гори
зонти.

За пас, що минув відтоді, и 
місті збудовано 2 стадіони. 15 
спортзалів, 39 баскетбольних, 
63 но.іейбольних і 14 гандболь
них майданчиків. 12 футболь
них полів, 5 тенісних кортів, 
2 тири. близько дяадцяіи 
60-метрових бігових доріжок. 
21 спорткомплекс за місцем 
проживання. Усе це да

ло можливість залучити до 
занять фізкультурою і спор
том понад 40 процентів насе
лення Пової Каховки.

Па фото: (міна направо 
на передньому плані) повода- 
ховські школярі Галина БОБ 
РУПКО. Олексій РЕЗНИКОВ 
і Олександр ГОРБОВИП ве
дуть суперництво на міських 
змаганнях з стрільби з лука

ВСІ-НА СТАРТ!
Фізкультурнику! Пам’ятай! Перші стани і і Спор

тивних ігор молоді — це можливість для кожного 
ще раз перевірити свої сили в чесній спортивній бо
ротьбі з гідними суперниками, підвищити свою ква
ліфікацію.

Перший етап, який триватиме і протягом усього 
3977 року, — це масові змагання з окремих видір 
спорту в цехах, відділках, навчальних групах, брига* 
дах, на факультетах; спартакіади в колективах фіз
культури підприємств і установ, колгоспів радгоспій 
і навчальних закладів, у військових частинах і під* 
розділах, спортивних клубах і за .місцем проживання,

В масопіпх стартах ігор можуть узяти участі, ноіа ноннур- 
сом усі бажаючі. Фізкультурний організаторе! Пам’ятай цс 
і псі'іяко сприяй широкому залученню спортсменів до зма
гань за програмою ігор!

Вибір широкий — гімнастика і бокс, плавання і легка ат< 
летика, псі ігрові види і види боротьби, сучасне п'ятибор
ство і фехтування, велоспорт, веслування, стрибки у вйтртж 
теніс, кінний спорт... АЦ

До програми ігор включено і змагання з видів, що скла
дають комплекс Г ПО! Отже, « ще олна широка можливість 
для масової підготовки і складання нормативів комплексу.

Гаяти часу не можна! II Спортивні ігри молод?, 
присвячені 60-річчю Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, мають стати дійовим засобом лоліп- 
іиеиіьт комуністичного виховання комсомольців і МО
ЛОДІ, підвищення їхньої всебічної фізичної ПІДГОТОВ’’ 
лсност?. соціальної активності, виявлення сиортивисн 
го резерву.

Всі — на старт! ’’"їй Наша адрееа і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

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

БК 15652.

Друкарня їм. Г. М. Димигрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

ТИРАЖ

„СПОРТЛОТО«
20 листопада 1976 року 

в м. Москві відбувся 15-й 
тираж суботнього «Спорт-

лото». Виграші випали на
такі номери:

1-й тираж —
24, 27.

1, 13, 17,

2-й тираж — 1, 22, 23,
24, ЗО.
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