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Хг.иля гнівного протесту проти китайської агресії на багатостраждальній і героїч
ній в’єтнамській землі пронотиласл по цехах і відділах Кіровоградського заводу трам- 
горних гідроагрегатів.

На мітингу, що відбувся в конференц-загі заводу, схвильовано і гаряче говорили
про одностайну підтримну Заяви Радянського уряду учасник Великої Вітчизняної війни, 
інженер-конструнгор О. Ю. Донченко, слюсар С. П. Видайяо, Г. Н. Куліш та інші.

• Руни геть від В’єтнаму!» — такий їхній заклик, що висловлений у резолюції мітингу.

Фото В. ГРИБА.

Знову в’єтнамські діти не мо- 
яіуть спокійно вчитися. Над їх
німи головами не світить лагід
не сонце, а вибухають бомби І 
снаряди. Відклавши всі мирні 
справи, взялися за зброю стар
ші брати і сестри, батьки в'єт
намських школярів...

Із хвилюванням ми читаємо 
кожне повідомлення в пресі, 
слухаємо радіо, бо щиро вболі
ваємо за долю своїх далеких і 
водночас таких близьких дру
зів.

Па мітингу солідарності ви
ступили вчителі М. М. Сабаш- 
кев, Л. 1. Тсм’янська, учениця
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I. СИМОНЕНКО,
десятикласниця Підвисець- 
кої середньої школи Ново- 
архангельського району.
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ЗАВТРА, 23 ЛЮТОГО РАДЯНСЬКИЙ 
НАРОД СВЯТКУЄ 61-У РІЧНИЦЮ РАДЯН
СЬКОЇ АРМІЇ ТА ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО 
ФЛОТУ. НЕМЕРКНУЧОЮ СЛАВОЮ ВКРИ
ЛИ СЕБЕ СОЛДАТИ КРАЇНИ РАД В РОКИ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯ
НОЇ ВОЄН

І СЬОГОДНІ, ПРИЙНЯВШИ ЕСТАФЕТУ 
ВІД ДІДІВ І БАТЬКІВ, МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ 
ВОЇНІВ НАДІЙНО СТОЇТЬ НА СТОРОЖІ 
СВЯЩЕННИХ РУБЕЖІВ БАТЬКІВЩИНИ, 
ЩОБ ПІД МИРНИМ НЕБОМ ТРУДИЛИСЯ 
РАДЯНСЬКІ ЛЮДИ, ЩОБ СПОКІЙНО СПА
ЛИ ДІТИ

МИ З ТОБОЮ, В’ЄТНАМ!
ЗАЯВА

ЦК ВЛКСМ, КМО СРСР 
і студентської ради СРСР
3 почуттям глибокого обу

рення і гніву КОМСОМОЛЬЦІ, всі 
юнаки і дівчата Країни Рад 
сприйняли повідомлення про 
агресію Пекіна проти Соціа
лістичної Республіки В’єтнам.

Цей напад — наслідок геге- 
моністської полііики, яку про
водять власті Китаю протягом 
останніх років щодо соціаліс
тичного В’єтнаму, інших країн 
Південно-Східної Азії.

Вторгнення китайських зброй
них сил на в'єтнамську тери
торію розкриває перед про
гресивкою громадськістю всієї 
планети справжнє обличчя 
маоїстів, яким байдужа доля 
народів Південно-Східної Азії, 
доля соціалізму і миру в 
усьому світі.

Грубе порушення принципів 
/ліжиародного права, Статуту 
ООН китайськими мілітариста
ми, які воєнним шляхом нама
гаються добитись великодер-

жавних, експансіоністських ці
лей, викликає справедливе 
обурення всіх чесних людей на 
землі.

Волелюбний в'єтнамський 
народ, його славна молодь, 
тісно згуртовані навколо Ко
муністичної партії В’єтнаму, 
довели, що вони здатні від
стояти завоювання революції 
перед лицем 
сора і цього 
хистити свою

Ленінський 
радянська молодь висловлю
ють свою революційну, бра
терську солідарність з наро
дом, молодим поколінням ге
роїчного В'єтнаму, рішуче ви
ступають проти зухвалої акції 
Пекіна, вимагають припинення 
агресії, негайного і беззасте
режного виведення китайських 
військ з території СРВ.

Руки геть від соціалістично
го В'єтнаму!

Звістна про иоснну авантюру 
китайського керівництва, роз
в'язану у В’єтнамі, викликає 
гнівне обурення у всіх чесних 
людей світу. Знову ллється 
кров на волелюбній в'єтнам
ській землі, знову плачуть ма
тері по загиблих синах своїх, 
зноьу діти лишаються сиро
тами.

Цією агресією нитайсьна вер
хівка розкрила своє справжнє 
обличчя, яке досі вона, вдаючи 
з себе миролюбця, прикривала 
усмішкою. Ті, хто кричав про 
загрозу з боку соціалістичних 
країн, тепер нічим не зможуть 
себе реабілітувати в очах світо
вої громадськості.

Протягом кількох післявоєн
них років мені довелося жити 
і працювати в Китаї. Я бачив, 
які проблеми найбільше хви
лювали тоді китайський на
род, — у країні панувала роз-

руха, голод, епідемії. Ніхто тоді 
и чути не хотів про нову війну, 
бо народ пам’ятав страхіття 
минулої. Визволення країни 
радянськими військами від 
нвантунської арм.Т з великою 
вдячністю сприйняв народ Ки
таю.

Що ж сталося тепер? Китай
ський уряд, роздувши воєнний 
психоз, засліплює очі тим, хто 
народився після війни, штовхає 
молодь на злочин.

За останніми повідомленнями 
з В’єтнаму, там щоденно ги
нуть тисячі китайських солда
тів, що стають гарматним м'я
сом у ланці військової маши
ни, якою керує китайська прав
ляча верхівка. І це тоді, коди 
країна перебуває у фазі ідейно
го й промислового занепаду. Чи 
не краще було б спрямувати 
силу та енергію молоді не на 
вбивство, а на мирну працю?

Це сприяло б розвиткові 
родного господарства, сучасний 
рівень якого не задовольняє 
багатьо;: потреб населення.

Гнила ідеологія правлячих 
кіл Китаю своїм смородом 
отруює майбутнє країни — мо
лодь, яка стає жертвою облуд
ної ідеології маоїзму.

Вбивство .мирних жителів 
В’єтнаму, так зване покарання 
неслухняної країни — на совіс
ті китайського керівництва.

Воєнна авантюра проти В’єт
наму приречена на провал. Усі 
миролюбні сили світу підніма
ють свій голос на захист спра
ведливої боротьби в’єтнамсько
го народу проти китайської 
агресії.

Ми з тобою героїчний В’єт
наме! Ти переможеш*

м. мол чл но в, 
майор у відставці.

«РУКИ ГЕТЬ
ВІД В’ЄТНАМУ!

ПАРИЖ. 20 лютого. (ТАРС). 
Всесвітня федерація демокра
тичної молоді виступила тут із 
заявою з приводу агресії Ки
таю проти СРВ. 17 лютого 1979 
року, говориться в документі, 
китайські лідери направили пі- 
дотиі дивізії, ■ танки і артиле
рію, підтримані авіацією, щоб 
атакувати СРВ па всьому про
тязі китайсько-в'єтнамського 
кордону. Таким чином китай
ське керівництво розв’язало 
агресивну війну проти незалеж
ної і суверенної держави. Ось 
рке протягом кількох років 
китайські лідери проводять во
рожу політику щодо в’єтнам
ського народу. Будучи неспро
можним примусити народ В’єт
наму підкоритися.. китайське 
керівництво після численних 
провокацій і погроз вдалося до 
аїресії проти СРВ

ВФДМ віїає терпіння, яке 
виявили в’єтнамський народ і 
уряд СРВ, їх щире багаторічне^ 
прагнення до врегулювання 
шляхом мирних переговорів 
усіх спірних проблем між Ки
таєм і В’єтнамом в інтересах 
миру і дружби між двома 
країнами.

всю дсмо-

ради

ВФДМ засуджує реакційну 
великодержавну політику ки
тайського керівництва, його 
амбіції, експансіоністські та 
ГС1ОМОІІІСТСЬКІ ДІЇ В ІІІВДСПііО- 
Східній Азії.

ВФДМ рішуче вимагає від 
кигаіїського керівництва негай
но припинити агресивну війну 
проти СРВ, без зволікання ви
вести всі 
території В’єтнаму.

ВФДМ з а клик ас 
крагичну і прогресивну молодь, 
всіх юнаків і дівчат, вірних 
ідеалам миру і справедливості, 
підтримати В'єтнам і виступи
ти па його захист, рішуче засу
дити агресивну війну, розв’я
зану китайськими властями 
проти В’єтнаму.

ВФДМ закликає всі органі
зації — члени федерації, мо
лодь усього світу розгорнути 
кампанію солідарності і всебіч
ної політичної, моральної, ма
теріальної підтримки справед
ливої боротьби народу і молоді 
В’єтнаму.

Руки геть віл В'єтнаму!
В’єтнам перемагав, В’єтнам 

переможе!

«Хочемо миру на всій плане
ті!», «За дружбу з в’єтнамськи
ми дітьми!» — ці слова лунали 
на мітингу др\жбп і солідар
ності з героїчним народом 
В’єтнаму, що відбувся в нашій 
школі.

июстого класу, голова 
дружини Оксана Гончар.

Ми, учні, комсомольці 
пери школи, приєднуємо 
голоси до голосів тих. хто ви
магає припинення війни проти 
В'єтнаму, і висловлюємо бра
терську солідарність з героїч
ною в'єтнамською молоддю.

[вірність великій традиції
Колективи передових 

підприємств Москви ви
ступили з ініціативою про
вести 21 квітня Ленін
ський комуністичіпій су- 
ботпик, присвячений 109-й 
річниці з дня народження 
В. 1. Леніна. Пагхнені рї-

ШСІІІІЯМП 
(1978 р.) 
КПРС, 
КПРС до 
громадян країни, 
новою Ц|< КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦР11СЇ 
ЦК ВЛКСМ про підсумки

листопадового
Пленуму Ц1\ 

Зверненням ЦК 
всіх виборців, 

Поста -

Всесоюзного соціалістич
ного змагання, москвичі 
вирішили добитися в цей 
день рекордного випуску 
продукції відмінної якос
ті. високої продуктивності 
праці, працювати на за
ощаджених епергоресур-

сах, сировині й маїсріа- 
лах.

Багьківіціїна «Великого 
почину»—локомотивне де
по Москва-Соптувальиа. 
20 .нотою тут відбувся мі
тинг. Промовці які висту
пили па ньому, говорили, 
що наступний субптннк 
етапе яскравим святом 
праці, днем огляду резер
вів виробництва. Трудів-

никн депо зобов'язались 
відремонтувати в цей день 
сім локомотивів і один 
кран. Локомотивні брига
ди підприємства на зеко
номленій електроенергії до 
цього дня безоплатно про
ведуть 225 вантажних і 
пасажирських поїздів.

Мітинг відбувся також 
в одному з виробничих 
корпусів електромехапіч-

ного заводу імені Володи
мира Ілліча, споруджено
му на місці цеху, де не раз 
виступав В. І. Ленін. 21 
квітня намічено випустити 
продукції на 250 тисяч 
карбованців. Щоб відпра
цювати всі зміни па 
номленому паливі, 
ощаджених сировині 
теріалах, створено 
економії.

зеко- 
за-

І М8-
фовд

1
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НЕ ЗДАВАТИ ПОЗИЦІЇ

З виступу комбайнера 
Йадгоспу «П’ятихатський» 

етріпського району Андрія 
ТРЮХАНА:

— Особливим буа мину
лий рік у моєму житті, в 
моїй трудовій біографії.

■ м

передбачено. Словом, темпи 
роботи бригади коригую
ться не нормодовідником, 
а колективною свідомістю 
того, що потрібно будь-що 
укластися в строк освоєння 
того чи іншого виду апара
тури. Жде її замовник —

МОПОЦИІІ КОМУНАР“
жуть, голими руками не 
візьмеш. Ось чому зробили 
ми законом життя колекти
ву — вчитися, вчитися без 
канікул.

НЕ ВІДСТАВАТИ
З виступу дояра колгоспу 

«Дружба» Олександрійсько

ЧАТИ ДОСВІД, 
ТИ ПЕРСПЕКТИВУ

ДОТРИМУВАТИСЬ ТАКОЇ ЛІНІЇ В ТРУДОВОМУ 
СУПЕРНИЦТВІ ЗАКЛИКАЛИ УЧАСНИКИ ОБЛАСНОГО 
ЗЛЬОТУ ПЕРЕМОЖЦІВ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ
Ш РОКУ
Вперше наш комсомоль
сько-молодіжний екіпаж ус
тановив республіканський 
рекорд на збиранні ранніх 
зернових. Разом зі своїм 
помічником Володимиром 
Жихом я за дванадцята ро
бочих дніз комбайном «ко
лос»» на 451 гектарі- намо
лотив 24 270 центнаріз хлі- 1 
ба. Вже після жниз, аналі
зуючи кожен робочий день, 
МИ ДІЙШЛИ зиснозку, Ц,;' 
здобути таку перемогу до
помогли наша міцна друж
би і взаємовиручка. без 
нагадувань, підказок кожен 
турбувався, аби хліб від 
комбайнера йшов конвейє
ром. Коли погрібно було, 
підміняли навіть шофера 
траплялася поламка — ре
монтували всім екіпажем. 
Усвідомлення того, що ми 
робимо одну спільну і таку 
корисну справу — дбзємо 
про кожну вирощену зер
нину, додавало снаги.

У тому ж складі виріши
ли вийти й на жниза ниніш
нього року, бо головне ь 
соціалістичному змаганні — 
не тільки високі рубежі, а 
й закріплювати їх, робити 
нормою праці. З цих мір
кувань наш комсомольсзко- 

' молодіжний екіпаж вирі
шив на жнивах чегзергого 
року п'ятирічки на честь 
ювілею комсомолу України 
стати 25-тисячником.

не’ зупинятися
- З виступу бригадира 

комсомольсько - молодіжної 
бригади регулювальників 
Кіровоградського заводу ра- 
дюзиробіз Володимира Рнй- 
ЧЄЯКД:

— Часто можна почу
ти недовірлизо-скепгичне 
мовляв, п'ятирічку викона- 

' ти за три роки можна годі, 
коли або норм не перегля
дають тривалий час, або... 
просто повезе. Наша 
комсомольсько - молодіжна 
бригада однією з перших в 
області рапортувала про 
виконання п’ятирічного зав
дання. Але для спростуван
ня скептичних зауважень на 
свою адресу ми маємо 
незаперечні аргументи. Не 
в нормах річ і тим більше 

, но у везінні.
І Завод приступив до ви
пуску телерадіоапаратури 
'для Олімпіади-80. Часто до-

. куменгацію відпрацьовує
мо вже в ході освоєння ви
пуску продукції, що, зви
чайно, ніякими нормами не

ближче підійшла

%2 лютого 1&Ї9 року

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

ИЗНАНО
Г ЁРШ ИМИ

новітню, найдосконалішу, і 
приємно виправдати ці спо
дівання. Нелегко бути весь 
час на висоті трудової від
дачі від кожного. "Адже 
трудозих перемог, як то ка-

го району Олексія БУШІ:
— Згоден з Володими

ром Рябченком: зупинишся 
на досягнутому — відста
неш. Додам до цього: як
що любиш свою роботу, то

ї
Нинішній зліт наче перекинув міст від досяг

нень третього року п’ятирічки до тих рубежів, що 
їх намітили молоді трудівники області в рік 
50-річчя комсомолу України, 50-річчя підписання 
першого договору на соціалістичне змагання. На 
■вказівних стрілках цього символічного моста на
креслено: «Час, уперед!», «План першого кварта
лу — до дня виборів у Верховну Раду СРСР», 
«План року—до 60-річчя ЛКСМУ1», «П'ятирічку — 
до 110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна!» 
Про те, як планують втілити в життя ці патріотич
ні лозунги, розповідають учасники обласного 
змагання.

Напер до?,ні зльоту Олена Берегова, доярка кол
госпу < Аврора • Вільшані і кого району, дала слово 
план першого кварталу ,к» надоях молока викона
ти до дня виборів до Верховної Ради СРСР.

■ Зустрілися на зльоті два давніх товариша — 
тракторист колгоспу «Правда» Добровелнчківсько- 

кго району Микола Поштам (зліва) і електромонтаж
ник ПМК І тресту «Кіровоградспецсільгоспмон- 
гамс» Анатолій Шнабой.

відставання не допустиш. 
Третій рік я працюю на 
фермі. І не чув, щоб хтось 
у голос кепкував з того, що 
я вибрав собі традиційно 
жіночу професію. Але ча
сом скептичні ПОГЛЯДИ ЛО
ВИВ на собі. Згоден, що 
професія доярки ЦІЛКОМ 
личить жінкам і дівчатам на 
фермах з височила рівнем 
механізації. А у нас у гос
подарстві, на жаль, доїння 
ручне. Гоні фізична напру
га більше нашому братові, 
чоловікові підходить. Тому 
повністю поділяю ПОГЛЯДИ 
тих хлопців, які йдуть пра
цювати доярами. Якщо лю
биш свою роботу, то пере
стають існувати бар єри 
між професіями. Минулого 
року я надоїв від кожної 
корови своєї групи 4385 кі
лограмів молока. Тільки 
досвідчена доярка нашої 
ферми М. Д. Дідух най

до цього
результату. На честь 60-річ
чя комсомолу України і 
50-річчя підписання першо
го договору на соціалістич
не змагання з країні я взяв 
ще пище зобов'язання: на
доїти 4600 кілограмів моло
ка від кожної корови.

НЕ ЧУЖІ — ПОРУЧ
З виступу групкомсорга 

комсомольсько - молодіжно
го колективу МТФ колгоспу 
«Перше травня» Малозис- 
ківського району Валентини 
ЄПІШЕЗОЇ:

— Олексій торкнувся не
відкладної, на мій погляд, 
проблеми. Механізація
ферм повинна значно по
легшити працю доярки. У 
нас, наприклад, кілька ро
ків тому’і установки завез
ли, і монтаж їх почали. Та 
зиявилося, що немає хоро
ших, кваліфікованих спеціа
лістів, які могли б встано
вити доїльну апаратуру. 
Тож і доїмо, як і раніше, 
зручну. Як і раніше, поряд 
з рекордними надоями є й 
дуже низькі. Наприклад, 
досвідчена ’ доярка Н. Т. 
Максимова того року одер
жала по 5300 кілограмів 
молока від корови, а поруч 
неї молода доярка Клаздія 
Тананайко — лише г.о 2700 
кілограмів. Погоджуюсь, у 
Хлави і вміння не те, і дос
віду не стільки, як у вете
рана. Але, думаю, при ма
шинному доїнні розрив між 
результатами роботи моло
дих і досвідчених тварин
ників був би значно мен
шим, відстаючі підтягнули
ся б до рівня передовиків. 
Виконуючи рішення липне
вою (1978 року) Пленуму 
ЦК КГІРС про збільшення 
виробництва продуктів тва
ринництва, ми повинні по
всякчас дбати про те, щоб 
ферми працювали без від
стаючих.

* Я: *
Високий смисл прозвучав 

на зльоті у виступах моло
дих виробничників, комсо
мольських працівників. Він 
у тому, що досвід пере
можців соціалістичного 
змагання має послужити 
майбутнім успіхам у праці. 
АДже він дає можливість 
привести в дію весь арсе
нал невикористаних резер
вів і можливостей, постави
ти їх на службу п'ятирічці.

Підготувала 
О. БАСЕНКО, 

спецкор «Молодого 
комунара».

Иде ВІДЛІК трудових змін чеі вертого року .4 И1Н- 
річк-.і Комсомольці і молодь області прагнуїь 
зробити його ударним і 60-річчю комсомолу Ук
раїні* підгогуиаги гідні трудові дарунки. В цьому 
патріотичному поході юнаки і дівчата рівняння 
тримають на правофлангових соціалістичного зма
гання, які добилися в трудовому суперництві Но’- 
вніцих результатів..

За рішенням бюро обкому комсомолу перемож
цями < 
своенням відповідно першого, другого 
місць визнано:

У ПРОМИСЛОВОСТІ
Комсомол ьсько-молодіж 11V бригаду

мехаиоскладалі ного цеху № 3 заводу . 
зірка» (бригадир Г. Бабенко, групкомсорі С, Кор- 
ниця), яка планове завдання року виконала на 
205 процентів, зекономила матеріалів на суму 
48 карбованців, усю продукцію здає з першою 
пред’явлення; я . .

комсомольсько-молодіжний колектив імені АЛЛ 
з’їзду К11РС цеху № З шводу чистих металів міс
та Світловидська (керівник В- Ціленко, грулком- 
сорг Т. Рябовол), який продуктивність праці про
тягом року підвищив на 18,5 процента, на особо 
вий рахунок економії заніс 193 тисячі карбован
ців, впровадив-у виробництво 12 раціоналізатор
ських пре позицій з економічним ефектом у 59 ти
сяч карбованців;

комсомольсько-молодіжний колектив 
60-річчя ВЛКСМ цеху друку стрічко тих 
Оледсгіндрійської фабрики діаграмних

соціалістичного змагання 1978 року з при- 
-------------- й третього

зварн-ihiift
«Червона

4 БЕРЕЗНЯ — ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Клуб молодого виборця 
в Кіровоградському техні
кумі сільськогосподар
ського машинобудування 
було створено одним з пер- 

.,ших у місті. Тут ведеться 
веника виховна робота з 
молодими виборцями, особ
ливо з тими, хто голосува
тиме вперше.

Цими днями гостем уч- 
ніз був депутат Зархоаяої 
Ради СРСР дев’ятого скли 
кання, кандидат у депута
ти Зерховної Ради СРСР 
десятого скликання, робіт
ник заводу «Червона зір- 
на» З. І. Гетьманець. Він 
розповів виборцям про ді
яльність найвищого органу 
державної влади країни.

II а знімну: 3. І.
- ГЕТЬМАНЕЦЬ під час зу- 
, стрічі з учнями технікуму.

Фото і »тенет Л. ЛАПІНЬ.

імені 
діаграм 

__ ~ ______ JH паперів 
(бригадир М. Підгорний, групкомсорг Л. Бець), 
який річний план виконав до першої річниці нової 
Конституції СРСР, середньомісячний ічіробіюк 
довів до 128 процентів норми, на недільїшкак і 
субспінках відпрацював 160 людино-годин.
' У БУДІВНИЦТВІ
Комсомольсько-молодіжну бригаду штукатури 

управління механізації будівництва комбінату 
«Кіровогоадзажбуд» (бригадир Є. Нескорожн», 
групкомсорі В. Бузько), яка планове завдання ро
ку виконала .іа 129 процентів, середньомісячний 
виробіток довела де 130 процентів норми;

комсомольсько-молодіжну комплексну бригаду 
пересувної механізованої колони № 133 Знам’ян- 
ського району (бригадир В. Іванов, грункомсорг 
А. Зіноваїнии), яка річний план виконала па 118 
процентів;

комсомольсько-молодіжну бригаду будівельного 
управління № 3 тресту «Олександріяважбуд» 
(бригадир Г. Русаков, групкомсорг С. Гладких), 
яка середньомісячний виробіток довела до 128 
процентів норми, зекономила фарб і допоміжних 
матеріалів на 110 карбованців, відпрацювала на 
суботніїках і недільниках 112 людино-годин.

В АВТОТРАНСПОРТІ
Комсомольсько-молодіжну бригаду ВОДІЇВ 4-ї 

автоколони автотранспортного підприємства 
1060! міста Кіровограда (бригадир А. Білий, груп
комсорг І. Гаркуша), яка плац перевезень вико
нала ііа 126,4 процента, зекономила пального 
2095 кілограмів;

комсомольсько-молодіжний колектив а итога ра
жа колгоспу імені Леніна Долинського району 
(керівник С. Уманець), який планове завдання 
року виконав на 114 процентів, зекономив 14 ти
сяч кілограмів пального;

комсомольсько-молодіжний колектив ввіогара- 
жа колгоспу імені Шевченка Бобринецького ра
йону (керівник В. Очеретнюк), який планове зав
дання року виконав на 11ь процентів, зекономив 
пального 648 кілограміз,

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Комсомольсько-молодіжну колону Помічнян- 

ського локомотивного депо (керівник А. Спориш, 
групкомсорг А. Накушенко), яка провела 350 ве
ликовагових поїздів, перевезла понад план 180 083 
тонни народноїосподарськнх вантажів, зекономи
ла bj тисяч кіловат-годин електроенергії план 
року виконала на 150 процентів;

комсомольсько-молодіжну вантажну слектро- 
возну колону Знам янського локомотивного депо 
(керівник В. Шелест, комсорг В. ЛитвиновI яка 
торік перевезла 2 918 785 тонна-брутто-кілометрів зекономила 235.274 кіловат-годин електроенЗ;

комсомольсько-молодіжну вантажну електро- 
возну колону Знам янського локомотивною депо 
(керівник В. Макаров, групкомсорг А. Шкамари- 
Да), яка торік перевезла 2 878 186 тоика-боутто- 
Кілометрів, зекономила 66 071 хілХХшу 
електроенергії. юдину

У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Комсомольсько-молодіжний колектив гпнлптрп 

(бХд^’л Райс«оікнвепі,«и
як? пі??. ™.3, •’ Г»',КОМ«>І>Г В. Бухнпник). 
який план трьох років виконав до 1 веоесгч 197» 
року, ріЧнІІИ план виконав на 166,2 процента по« 
високім якості роботи; процента при

№ 2 , швейне майстерню• - онам янського району (керівник Т Прпш.чя групкомсорг Г, Тестя) « о гЛ 7-0 НеРшина' на їй |\ lira юсля), яла план 19/8 року внкд-

ку-викоіГа Га ти товаооо&гу 1978 ро
- суботниках і нудітьііпка’х^і'одп’ ,“,ДП|”ЦІО“ал« 

поае1ОЯ11ла
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ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ —,
1947 року вулицями Кірово

града йшов високий широко
плечий юнак з буйною шеве
люрою, що падала крилом на 
високе чоло. Вчорашній ви
пускник Харківського торі о- 
вельного технікуму Микола 
Єсін за призначенням прибув 
у степове місто на Україні, де 
мав почати своє друге, мирне 
життя.

Вулиці, взеленені акаціями г 
кленами, перетинали присад
куваті легкові авто, вантажні 
полуторки і мікроавтобуси, які 
невідь чому називали «зозуля
ми». Біля однієї з автобусних 
зупинок Микола спробуваз 
пристроїтись до в’юнкої черги 
і вже навіть заніс було ногу 
на гранчасту підніжку «зозулі», 
як хтось ненароком штовхнув 
його збоку і зін, втративши рів
новагу, мало не зпаз на квад
ратні плитки тро
туару. Чийсь веселий 
голос із натовпу за
уважив

— За повітря три
майся, чоловіче!

— Еге ж, так легше 
літати,—докинув чер
говий дотепник.

Єсін якось винува
то усміхнувся, 
раючись на 
місце.

— Пробачте.
Чомусь голова 

запаморочилась.
— Воно й видно,— 

насмішкувато зміря
ла його з ніг до го
лови літня жінка.

Щось нараз боля
че запекло Єсіну під 
серцем, і він, зато
чуючись, повільно 
переставляючи ноги, 
попрямував до ви
ходу.

— Іч, як вишиває,— 
долинуло вслід, — 
нализався, мабуть. 
Ноги вже не підніме.

• Слова ще раз об
пекли кип'ятком, і 
Адинола раптом обо
ма руками вхопився 
за протези. Гостро, 
до болю гостро 
знову відчув свої но
ги. Живі ноги...

«Живий, здоровий. Б’ємо фа
шистських гадіз. Цілую, твій 
Микола»), перші стрибки з па
рашутом у десантному таборі 
під Москвою восени 1941 року, 
потім 81-ша окрема розвіду
вальна рота, з якою йшов до 
території Польщі...

Коли опритомнів, то першим, 
що спитав у літнього посивіло
го лікаря, було:

—Надовго?
—- Спокійно, сержанте. Бу

ває й гірше.
— Куди вже гірше, — повер

нувся обличчям до стіни і до 
крові закусив нижню губу, — 
значить, усе. Відвоювався.

— Не треба відчаюватись,— 
долинуло до нього наче з важ
кого туману, — у вас іще зей 
життя попереду.

— А ноги? — не стримуючи 
себе, вигукнув Єсін. — їх не 
приробиш!

—• Можна й приробити. Все

провідаємо й сусідів.
— Ризиковано... А втім, бери 

хлопців.
Додому поверталися, жену

чи попереду себе 102 полоне
ник фашистів.

Нам випадає чудова 
нагода вчитися на живих 
прикладах героїзму, хо
робрості, відданості спра
ві комунізму. Ще й сьо
годні, мабуть, у кожному 
населеному пункті є ко
лишні фронтовики, учас
ники і ветерани Великої 
Вітчизняної війни. І сло- 

снупе 
сол-

во, нехай навіть 
слово фронтовика, 
дата війни повинне луна
ти в молодіжній аудито
рії щодня. Бо все менше 
і менше зостається між 
нами цих прекрасних лю
дей, кожен з яких здійс
нив подвиг в ім’я нашо
го життя.

Це було під Сталінградом, 
коли йому вручили першу 6о-

ВИб '■ 
вільне

Прос-

він

а.—

тім рвучко випростався і силь
но, майже одночасно зробив 
кілька кидків у бік фашист
ського доту.

Вибухів не почув. Єдине, що 
радісно різонуло слух, — це 
могутнє й розкотисте, таке ба
жане «Ур-а-а!>».

За цей бій Миколу Єсіна на
городили орденом Червоного 
Прапора.

4.—
Повернувся у свої рідне Ру

санове 
Днями 
йомі з 
виз на 
кий погляд матері. За цей час 
вона ніби поменшала, зів'яла і 
наче постаріла відразу на де
сять років.

І асе ж материнське серце 
намагалося не видазати своєї 
невимовної тризоги, тамуючи

вже наприкінці війни, 
дивився з вікна на зна- 
дитинства краєвиди, ло- 
собі болісний і сторож-

* *

кого візьмеш
у розвідку о

Коли ми кажемо, що війна була давно, то це неправда. 
Тридцять з лишком літ — це наш учорашній день. День, яким 
живий-жи вісінький у пам’яті і з серцях багатьох наших спів
вітчизників. День, який назавжди вирвав з наших рядів 
двадцять мільйонів — цілу країну — прекрасних радянських 
людей.

Значить, ми повинні знзти, що війна, коли б вона не оу- 
ла, — це найтяжчий соціальний злочин у житті суспільства. 
1 можливість цього злочину буде в цьому світі, поки існува
тимуть у суспільних відносинах нерівність, хижацтво і на
сильство.

НІ, МИ НЕДАРМА, ШАНОГНИИ ЧИТАЧУ, АДРЕСУЄМО 
СЬОГОДНІ ТОБІ ЦЮ ЗУСТРІЧ ІЗ ВЕТЕРАНОМ ВЕЛИКОЇ ВІТ
ЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ М. І. ЄСІНИМ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ В РЕДАК
ЦІЇ МИНУЛОЇ СУБОТИ. БО ЖИТТЯ ЦІЄЇ МУЖНЬОЇ люди
ни — СПРАВЖНЯ ЛЕГЕНДА. ЦЕ ВЖЕ ПОТІМ, ПІД ЧАС 
НЕВИМУШЕНОЇ РОЗМОВИ, ОДИН З УЧАСНИКІВ ЗУСТРІЧІ, 
ФРОНТОВИК І ТОВАРИШ МИКОЛИ ІЛЛІЧА О. ф НАГОР- 
НИИ, СКАЖЕ: «ЙОГО ПОДВИГ ТАКИЙ ЖЕ, ЯК 1 ОЛЕКСІЯ МА
РЕСЬЕВА. АЛЕ ЄСІН НЕ ПОВТОРЮВАВ МАРЕСЬЕВА, БО 8 
ТОЙ ГРІЗНИЙ ЧАС ІЩЕ НЕ ЗНАВ ПРО НЬОГО...»

У задушливу череневу ніч 
'^14 року молодий десантник 
сержант Микола Єсін разом з 
бойовими побратимами роз- 
зідроти вихопився кількома 
стрибками на крутий пагорок 
околиці невеликого польського 
села і впав, засліплений шале
ним вогнем ворожих кулеметів 
і мінометів. Уже падаючи від
чув. як хтось важким метале
вим прутом з усього розмаху 
вдарив його по ногах, іще не 
відчуваючи болю, а лише 
якийсь нудотливо гарячий клу
бок у горлі, зін хотів перевер
нутись на другий бік і все зро
зумів. «Поранило. І так недо
речно», — подумав, міцно 
стискаючи безкровні уста.

можна. Голозне — повірити в 
себе, в свої сили.

Він іще не чув про легендар
ного льотчика Олексія Ма
ресьева, ще не сів за кермо 
трактора знаменитий цілинник, 
безногий фронтовик Іван Іва
нов, іще безрукий шахтар Вла
дислав Титов, затискаючи зуба
ми авторучку, не написав своєї 
повісті «Всім смертям назло». 
Перед ним бездушно нависла 
стеля госпітальної палати. Біла 
й мовчазна, як мовчазне й не
відоме його майбутнє.

нову нагороду — 
відвагу».

медапь «За

З чого починається бо
ротьба за мир і соціаль-

. ну різність людей? Ма- 
і: іХ-і’/ть. з картинки в шкіло-

кому букварі. З палкої 
любові до життя, до своєї 
рідної Вітчизни-матері. 
Але нехай нартинка в 
букварі не перетворює
ться в затишний пейзаж 
чи золоте руно, з якого 
можна на все життя за
пастися навіть ласоща
ми. Нехай любов до рід
ного краю проростає в 
нашій свідомості соціаль
ними поняттями. Нехай 
діти з уст своїх вихова
телів знають, що наш, 
соціалістичний лад — 
найсправедливіший у сві
ті, що тільки за такого 
ладу створюються 
можливості жити 
мирним небом.

2.—
Січень 1942 року під Сталін

градом уперше надів на Єсіна 
білий маскхалат розвідника і 
зарахував до розвідроти капі
тана Матаєєва. Лютий мороз 
розсипався гострими 
на блискучому снігу, 
лянки лишали сліди, 
ланцюгом поспішних 
чотирнадцяти розвідників.

До німецьких окопів діста
лися повзком, не зронивши 
жодного слова. Брати «язика» 
вирішили а крайній землянці, 
що хижо позирала вузькими 
прорізами вікон.

Ніч, розрізана промінням 
прожекторів, сторожко мовча
ла, наслухаючи кожен шерех 
ворожих окопіа. Першим рво
нув на себе обледенілі двері 
капітан Матвєєз і рвучко ски-

іскрами 
Биті за- 
зв’язані 

кроків

всі 
під

марення з медсанбаті 
хаотично гортали сторінки його 
короткої, двадцятирічної біо
графії: рідне село Русанове на 
Зоро.чежчині, засмучене об
личчя матері (якій він гіисаги- 
ме листи з двох-трьох речень:

капітан Матвеев 
нув автомат:

— Хенде хох?
— Руки вгору!— Руки вгору! — для чогось 

переклав за його спиною Ми
кола і тут же додаз: — Скорі
ше, фрици, одягайтесь! Шнель, 
розумієш? — ткнув дулом у 
слину якогось метушливого 
гітлерівця, що ніяк не міг з пе
реляку назути правий чобіт на 
ліву ногу.

— Я, я, — белькотів той, — 
танцюючи на одному місці, — 
Гітлер капут!

—- Та переміни чобіт, воя
ко! — не зитримаз Єсін і тут 
же вибіг на морозне повітря: 
—■ Товаришу капітан, давайте

3.—
Мокрий сніг і холодний дощ 

монотонно сіялися із зимового 
неба над білоруським містеч
ком Калинкозичами, що було 
великим вузлом захисту і за
лізничних сполучень ворога. 
Штурмувала його 77-а гвардій
ська стрілецька дивізія гене
рал-майора В. С. Аскалепоза. 
Саме в розпал бою, коли зда
валося, що місто зже в наших 
руках, стало ясно, що ви
сота є сильним опорним пунк
том, який відчутно скоз/с на
ступ у цьому місці. Не вагаю
чись, генерал кинув на її 
штурм розвідроту капітана 
ААатвєєва.

Гарячий свинцевий дощ уда
рив по розвідниках біля само
го підніжжя висоти. Притиснув 
їх до землі і злорадно захльос
кав над головами вогненними 
струменями.

— Товаришу капітан, — сер
жант Єсін торкнувся рукава 
Матвеева, — дозвольте спро
бувати.

— Як? — коротко перепитав 
командир розвідки.

— Гранатами його, гада! Ви 
тільки відверніть увагу від 
мене.

— Ну що ж, дій, Миколо.
Тепер, справді, кожен ка

мінь, за який можна було схо
ватися, здавався йому форте
цею. І все ж він повз уперед, 
без жалю залишаючи позаду 
себе рятівні земляні виступи і 
западини. -

Сержант навіть не помітив, 
як швидко наблизився до чор
ного рота фашистського доту.

«Промаху не може бу
ти, —• майнула думка, — інак
ше...» Він добре знав, 
стояло за цим ромовим
вом «інакше», і тому, поклав
ши поруч іще дві гранати, на 
якусь мить розслабився, немов 
готуючись до останнього, ви
рішального стрибка (як це час
то робив, беручи «язика»), по-

в грудях пекучу тугу та гострий 
біль.

Мати як могла втішала сао- 
го середульшого, лагідно всмі
хаючись йому і роблячи ви
гляд, що 3-Є нормально. Влас
не, нічого страшного не стало
ся. Але не їй, селянській жін
ці, було під силу приховати від 
допитливого ока сина-розвід- 
ника ті хвилини розпуки, коли 
вона вночі обнімала його про
тези і невтішно плакала, за
хлинаючись у глухому ридан
ні... ААикола нарешті скріпився.

Ви, напевно, помітили, 
що з приходом весни 
якось незвичайно теплі
ють суворі обличчя лю
дей старшого поколій 
ня — наших ветеранів 
війни. 1 цс не тільки то
му, що весна пробуджує 
до життя, стимулює ді
яльність усього живого. 
Це, мабуть, більшою МІ; 
рою тому, що а ці дні 
особливо зігріває душу 
цих людей пам’ять про 
весну сорок п’ятого.

Пам’ять про кінець му
кам і стражданням і 
пам’ять про початок. По
чаток миру, початок бо
лю, туги за втраченими 
друзями, початок пам’яті 
нащадків.

немов боячись щось не ге ска
зати, махнула у себе перед 
лицем натрудженими руками і 
приклала їх долонями до змор
щених щік,

— Поїду вчитися. В Харків.— 
Сбняв її за тремтячі плечі, при
тулився устами до солоної що
ки. — Не плач. Адже воювати
му тепер на мирному фронті. 
А тут теж необхідна перемога. 
Для мене. І для тебе також... 
. І він переміг. Після закінчен
ня технікуму, вже будучи одру
женим, заочно закінчив інсти
тут. «Вступав разом з донь
кою, — усміхається Микола 
Ілліч, — вона з перший клас, 
а я на перший курс. Ось так і 
вчились...»

*

Уже за мирний звитяжний 
груд Микола Ілліч Єсін удо
стоївся високої урядової наго
роди — ордена Жовтневої 
Революції. В нашому місті він 

живе вже понад 
тридцять років. І то
му цілком справедли
во вважає себе пов
ноправним кірозо- 
градцем, хоч і має 
ще одне дороге йому 
звання — почесного 
громадянина білору
ського міста Калин- 
козичів.

...А два роки тому 
в Кіровограді відбу
лась у Єсіна хвилюю
ча, незабутня зусіріч 
із фронтовим побра
тимом, капітаном І. Б. 
Матвєєзим. «Не при
гадую, — каже Ми
кола Ілліч, — як я то
ді злетів сходами, не 
поламавши протезів і 
не скрутивши собі 
шиї. Як опинився з 
міцних обіймах Івана 
Васильозича, Як, не 
втримавшись, запла
кав...»

Мабуть, у кожного 
фронтовика є хвили
ни, коли він не може 
стримати сліз. І як би 
їх не соромились по
сивілі ветерани, вони 
незмінно обпікати
муть пам’ять тих, хто 
не бачив війни. Па
м’ять повоєнного по
коління.

«Шановний Миколо Іллічу! 
Ми, учні Калинковичівської се
редньої школи № 4, взнали з 
газет про Вашу героїчну долю. 
Ми гордимось і захоплюємось 
Вашою мужністю, Вашим жит
тям, яке і в мирні дні стало 
справжнім подвигом».
•Листи. Скільки їх надходить 

до комуніста-фронтовика М. І. 
Єсіна з різних міст і сіл нашої 
Батьківщини! Пишуть піонери і 
ветерани Великої Вітчизняної 
війни. Листуються з ним і бо
йові однополчани. Він частий 
гість у школах Кіровограда, 
Чернігова, Волгограда.

Колишній фронтозик Г. Хаєс 
з Калинковичів присвятна гвар
дії сержантові Миколі Єсіну 
свій вірш «Герой земли совет
ской», у якому пише:

Он вернул себе небо 
И землю,
Встав протезами на нее... 
Чем измерю я, 
Как объемлю
Труд и силу воли его? 
Можна много сказать, 
Но если
Героизму сравненье

найти...

що 
сло-

Почав учитися ходити. Не
стерпно муляли і пекли проте
зи. Кровоточили рани. А він 
ходив і ходив, кожного дня ви
мірюючи переможену відстань 
від ліжка до порога дорого
цінними метрами власних кро
ків. «Тільки без милиць, — 
стукала вперта думка в гарячі 
скроні, — ми ще повоюємо. 
Головне — повірити з себе».

(Потім він вільно ходитиме, 
виробляючи свою ходу. Танцю
ватиме. Навіть їздитиме на ве
лосипеді.)

Одного ранку Микола Єсін, 
поснідавши, стаз 
складати немудрі 
речі в чемодан.

— Колю, ти що?
— Іду, мамо.
Заніміла, благально загляну

ла у вольове синозе обличчя і,

поспіхом 
солдатські

>

Называют —
Второй Маресьев 
На Украине 
Его земляки.

...Слово «інвалід» звучить
зовсім недоречно, коли мова 
заходить про таких людей, як 
Микола Ілліч Єсін. Адже там, 
де перемагає мужність,: най
важча недуга здається. А муж
ність комуніста-фронтозика 
гартувалася з горнилі, назво 
якому єдина — героїзм.

Нерідко на зустрічах з юни
ми кіровоградцями поряд з 
М. І. Єсіним виступає ще один 
ветеран Великої Вітчизняної 
війни — завідуючий архівним 
відділом облвиконкому О. Ф. 
Нагорний. І тоді їхні розповіді 
гортають 
сторінки 
років.

вогненні

1

незабутні ____
героїчних і грозових

В. ГОНЧАРЕНКО, 
М. УСПАЛЕНКО.
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БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. 
Першість Центрально? ра
ди товариства «Авангард» 
серед юнаків 1562—^1963 
роніс народження відбула
ся в Кривому Розі.

У ній взяли участь 
і атлети КіровогреДіцнни. 
Бронзову нагороду одщ> 
жав у півважкій вагозій 
категорії вихованець спор
тивного клубу 
восьмикласник 
№ 13 обласного 
Андрій Андрієико.

У командному 
першість завоювали 
гюдарі килимів — і 
ріжці. Нашим 
дісталася десята сходинка 
з п'ятнадцяти. Цс на три 
гірше, ніж торік.

БАСКЕТБОЛ. Програмою 
обласної Спартакіади-79 
товариства «Спартак» пе
редбачено дев'ять видів 
спорту. Першими в бороть
бу вступили баскетболісти. 
Вони протягом п’яти днів 
у Будинку фізкультури за
воду «Червона зірка» зма
галися за звання найсиль-

«Зірка», 
школи 
центру

заліку 
І гос- 
крпво- 

землякам

галися за 
ніших.

Серед 
культури 
перемогли 
авіапрацівмики. ...........
були представники обкому 
профспілки працівників 
оеьіти. вищої школи і на
укових установ, трете міс
це дісталося баскетболіс
там обкому профспілки 
робітників місцевої про
мисловості і комунальних 
підприємств.

ПЛАВАННЯ. Змагання на 
першість області з плаван
ня, що відбулися в Олен 
сандрійсьному басейні, — 
один з етапів підготовки 

команди Кірово- 
Фіналів VII 
Української

колективів фіз- 
першої групи 

спортсмени- 
Другими

І
І
І
І
І
І

ЩО ТАМ, 
НА ВОДНИХ ДОРІЖКАХ?

збірної 
градщини до 
Спартакіади 
РСР.

Студентка 
фізвнхованпя 
ськзго педінституту Ба- 
лзнтина Владика була 
першою на дистанціях 100 
метрів вільним стилем І 
100 метрів стилем батер
фляй. Час. показаний 
спортсменкою. близький до 
нормативу майстра спор
ту. Три дне гайнії (Ю0 мет
рів брасом. 200 і 400 мет
рів комплексним плаван
ням) виграла вихованка 
ДІОС11.1 обласного спортко- 
мітету Наталка Теліна. На 
останніх двох Дистанціях 
вона теж наблизилась до 
результату майстра спорту.

Світлана Ковергіна із 
Сштловодська була нап- 
еильнішою на 800-метро- 
вій дистанції вільним сти
лем. Три перемоги на ра
хунку студе іта факульте
ту фіувиховяння Юрія 
IIлюти (100 метрів вільним 
«тилем, 100 метрів 
лем батерфляй і 200 
ріп комплексного 
ваиия).

Командну перемогу 
були плавні Ленінського 
району міста Кіровограда. 
Друге місце у представни
ків Сяітловодського райо
ну. на третьому — спорт
смени' Кіровського району 
обласного neiiTpv.

ГИРЬОВИЙ СПОРТ. 35 
найсильнішйх атлетів ви
борювали в Долинській 
першість області з гирьо
вого спорту. До програми 
змагань увіходило вижи
мання двопудової гирі пра
вою і лівою руною, по
штовх двох гир двома ру
нами, ривок гирі однією 
рукою — почергово лівою 
і правою.

Успішно виступив сек
ретар комсомольської оріа- 
нізації Бобрннецького сіль- 
ськогоеподарського тех ні - 
куму Олександр Мацура. 
Виковуючи першу вправу, 
він визнав гирю 130 разів, 
установивши цим самим 
новий рекорд області для 
атлетів важкої вагової Ка
тегорії. В сумі трьох вправ 
Мацура набрав ЗОЇ бал.

факультсту 
Кіровоград-

Друкарня імені Г. М. Димитрова

Юрій Плюта, 
Олександр 

вихованці

22 лютого 1979 року

Таємниця
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VII СПАРТАКІАДА 
НАРОДІВ УРСР ’

Через відсутність спортивної бази плавання, як вид 
спорту, на Кіровоірадщині тривалий час не культивува
лося. Готувати плавців, які могли б скласти конкурен
цію іншим на водних доріжках, не було де. З цієї при
чини, навіть на минулу шосту Спартакіаду Української 
РСР область не виставляла своєї команди’ плавців, хо
ча плавання — обов’язковий вид спорту. Отже, там. де 
інші набирали залікові очки, Ніровоградщина дістана, 
ла нулі.

Становище трохи змінилося після того, як п’ять ро
ків тому появився плавальний басейн у спортивному 
комплексі Світловодського заводу чистих металів, на 
рік пізніше — в Кіровограді, у приміщенні ДЮСШ об
ласного спортнсмиету, а торік — п'ягДесятиметровий 
басейн в Олександри. Нині на цих базах цілорічно 
вчаться плавання, вдосконалюють свою спортивну 
майстерність сотні людей, переважно школярів.

Як це вплинуло на підготовну спортсменів, здатних 
захищати спортивну честь області на великих змаган
нях, зокрема на VII Спартакіаді Української РСР?

у СВІТЛОВОДСЬКУ ство-
* рено спеціалізований

(з плавання) п’ятий клас 
загальноосвітньої школи 
№ 3. Двічі на день занят
тя в ньому проводять 
тренери А. І. Котенко, 
Ю. С. Поліщук, А. Д. Ко
тенко. Всі умови для ус
пішних занять створюють 
своїм вихованцям класний 
керівник І. О. Пимчук і 
вихователь М. І. Яцун.

Тренування досить ін
тенсивні. Очевидно, це й 
зумовило швидке спор
тивне зростання юних 
плавціс. Результати друго
го розряду для дорослих 
показуюіь Аркадій Горо- 
вий, Ігор Киструль, а Ма
рина Кавєргіна та Ніна- 
Баранець плавають уже 
на рівні вимог першою 
розряду.

Спробували свої сили 
світловодці на ряді зма
гань. І досить успішно. В 
листопаді минулого року 
вони виграли відкриту 
першість Молдавії, що 
розігрувалася в Бєльцях, 
а на місяць пізніше доби
лися такого ж результату 
в Кривому Розі.

Але цз резерв, МдбуТЬ, 
на спортивні ігри молоді

1981 року. Нам же потріб
но сьогодні мати до 25 
класних плавців, з яких 
слід відібрати 18 найсиль- 
ніших, ще ввійдуїь до 
складу збірної області і 
наприкінці травня виступа
тимуть у фіналі VII Спар
такіади Української РСР. 
Кандидатів до збірної ви
значено, вони проходять 
тренування на базах Свіг- 
лсводська і Кіровограда.

Остаточно питання про 
те, хто буде в числі вісім
надцяти, вирішиться на
прикінці квітня, після VII 
обласної спартакіади, що 
проходитиме в Олександ
рії. Але вже тепер можна 
назвати найвірогідніших 
претендентів. Це — світ- 
ловодські плавці майстер 
спорту Юлія Кривчак, яка 
навчається в спеціалізова
ній школі-цітернаті в Ле
нінграді, Євгенія Ходико, 
Сергій Дідул і 
Панцерєв, котрі 
ться в Київській 
зованій

За положенням вони ма
ють право виступати за 
команду Кіровоградщи.-іи.

З кірозеградців на міс
це в збірній можуть роз
раховувати студенти фа-

культету фізичного вихо
вання педінституту Вален
тина Владика, Олена По- 
чапинська, 
Ігор Токар, 
Корнюшин,
ДІОСШ обласного спорт- 
комітету Наталка Іеліна, 
Ігор Сорін, Олександр Бс- 
лов, Юрій Нечипоренко, 
Віктор Хомиченок.

Звичайно, нашій збірній 
нелегко буде ввійти в 
число шістнадцяти перших 
команд, які приносять за
лікові очки. Слід урахува
ти, що інші області пере
бувають у значно кращо
му становищі з розвитком 
матеріальної бази плаван
ня, а значить, і з підготов
кою спортсменів. Але ми 
все ж розраховуємо 
залікові очки.

Для кожного кандидата 
до збірної області складе
но перспективний план 
підготовки. Ним визначе
но, якого результату мас 
досягти кожний плаваць 
на кінець кожного місяця, 
з тим, щоб перед фіналь
ними змаганнями спарта
кіади республіки набути 
найвищої спортивної фор
ми. Цей план напружений, 
і, на жаль, не всі його

ЯСЕНИ, ЯСЕНМ
Хто б не приходив на цю загадкову ділянку лісу на 

Новомиколаівці, тей дивується з витівок природи,к ще 
перетворила звичайний ліс на казковий.

Ми попросили інженера по охороні і захисту лісу 
С. С. ГОРБАЧА працівника обласного управління лісе? 
вого господарства і лісозаготівель прокоментувати пни
ще похиленого лісу.

— 1959 року не Інгулі була велика повінь. Крижина
ми і мулом, що їх принесла вода, було занесено неве
лику ділянку молодого лісу ГОШ'ІІЬКІ ясени .'•ігнулися 
під їхньою вагою, а коли вода спала, вирівнятись їм 
не вистачило сили. Деревця продовжували швидко рос
ти, стовбури ж їхні лишалися тоненькими, і зимові сні
гопади згинали деревця те нижче.' Розпрямитись у них 
не було потреби: всі вони мали умови для росту і жив- 
леїіня. Родючий грунт, близькість грунтових вод зумо
вили створення рихлої текстури деревини, 1ЦО робила 
стовбури ясенів зелених.нсііруясни.мн.

Дерева легко зігнулись, а васс вирівнятись вони ні
коли не зможіть, бо власна вага тягне їх до землі. Те
пер часто молена побачити в «загадковому лісі.» дерева, 
зламані біля самого кореня: вони не витримують влас
ної ваги і падають. На жаль, урятувати під загибелі ді
лянку лісу, що падає, неможливо. Але дерева ще «-гоя- 
тимуть певний час, І люди матимуть змогу дивуватись 
їхньою злі гілковою красою.

Віктор 
навчаю- 
спеціалі- 

школі-інтернатг.

БИКОНуЮТЬ.
Отже, найголовніше зав

дання тренерів і спорт
сменів полягає в тому, 
щоб докласти всіх зусиль, 
мобілізувати всю свою во
лю і наполегливість для 
досягнення показників, 
гередбачених тєрелектив-
ьим планом. Тільки за цих 
умов можна сподіватися 

на успіх у фіналі VII Спар
такіади УРСР.

В. МАНЬКО, 
тренер збірної області 
з плавання.

,чорного ящика

спортивну гру, і у відпо- 
м'яча на по-

Запитайте у будь-якого хлопчака про його улюблену 
відь обов'язково почуєте: футбол! Але одна справа просто ганяти 
двір’ї. Зовсім інша — навчитися досконало володіти ним.

На цьому знімку ви бачите вихованців Кіровоградської СДЮСШОР разом зі 
старшим тренером В. Г. СТУПАКОМ перед початком чергового тренування.

Фото Л. ЛАПІНЬ.

НА СТАДІОНІ-ЮНЬ
Традиційну відкриту юнацьку пер

шість Кіровограда з легкої атлетики цьо
го разу було присвячено 325-річчю воз
з’єднання України з Росією і 61-й річни
ці Радянської Аомії і Військово-Морсько
го Флоту. її девіз — «Від значна ГПО до 
олімпійської медалі». Ці поєдинки, □ 
яких узяли участь понад 160 представни
ків тринадцяти міст України, два дні 
проходили в манежах дитячо-юнацької 
спортивної школи обласного спортномі- 
тгту і стадіону «Зірка».

Переможцями н бігу па 400 метрів ста
ли Тетяна Салюті на з Ялти і Олександр 
Черпявськнй з Нікополя. Далі за всіх 
штовхнули ядро Тетяна Соляр з Ялти і 
Олег Яиін з llepi.QMaiici.Ka. то па Мпко- 
.• еївщині. Планку, встановлену па висоті 
185 сантиметрів, подолав Сергій Загроб- 
сі.кнй із Запоріжжя. Марині Товбіиііі з 
Буковини підкорилася висота в 165 сан
тиметрів. Добру підготовку продсмон-

стрували вихованці тренера В. К. Іванця 
лі спортивного клубу «Зірка». Стрибки в 
довжину виграла Олена Ковальова. її ре
зультат — 5 метрів 54 сантиметри — на 
6 сантиметрів нижчий за норматив пер
шого розряду для дорослих. Фінішну 
стрічну дистанції на 800 метрів перши
ми пересікли бігуни Людмила Вороніхіна 
1 Павло Армашов. а на дистанції 1500 
метрів не мав собі рівних Олександр Те
рентиев. Кращий час в ссгафсті чотири 
по кругу показали наші юнаки і ялтин
ські дівчата.

У командному заліку найвищу сходин
ку п’єдесталу гіошани зайняли представ
ники ДЮСШ спортклубу «Зірка». їм вру
чено пам’ятний приз і диплом першого 
ступеня міських комітетів комсомолу і 
спорту. Другими були легкоатлети спорт
клубу «Кримспецбуд» з Ялти, третіми — 
нікопольського спортклубу «Трубник».

В. ШАБАЛІН.

...— ТРЕБА РОЗКРИТИ ВСІ ТАЄМНИЦІ «ЧОРНОГО 
ЯЩИКА»

— ЩО ЗА ПОХМУРИЙ ЯЩИК?
— ТАК ІНОДІ НАЗИВАЮТЬ МОЗОК ЛЮДИНИ. НА ТА

ЄМНИЦІ ЦЬОГО ЯЩИКА ВЖЕ ТИСЯЧОЛІТТЯМИ РОБ
ЛЯТЬ ЗАМАХ. «ЗЛОМЩИКИ» — ЖРЕЦІ НАУКИ ЕВРИС
ТИКИ. УЯВІТЬ СОБІ ЕКЗАМЕН.

наша

ЯК :і«Я68. Індекс 61197.

м. Кіровоград,

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины

Нп украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок 
четвер 
В суботу.

316050, ГСП

вул. Луначарського, 36.

Професор. Скажіть, що 
відбувається з тілом, зану
реним у воду?

Студент. Боно стає во
логим.

Професор. Це правиль
но. Але малоцікаво. А що 
ще?

Студент. Тіло або топе, 
або плаває на поверхні.

Професор. Ви спосте
режливі. Чому ж деякі ті
ла йдуть на дно?

Студент. Тому, що вони 
важчі за воду.

Професор. Брусок заліза 
завжди топе?

Студент. Звичайно!
Професор. А якщо з ньо

го зробити каструлю, попа 
погоне?

Студент. Напевно... Ні. 
мабуть, плаватиме.

Професор. У чому ж річ? 
Хіба питома вага металу 
залежить від його форми?

Студент. Пі.
Професор. Так що ж змі

нилося?
Студент. Форма.
Професор. У якого з 

двох предметів більший 
об'єм?

Студент. У каструлі.
Професор. А якщо зро

бити з того бруска вели
кий цвях, він потоне?

Студент. Напевно.
Професор. Значить, важ

лива не просто форма, а 
що?

Студент. Зрозумів. Важ
ливий об’єм.

Професор. Чому?
Студент. Чим більший 

об'єм тіла, тим сильніше 
вода перешкоджає його 
зануренню, тим більший 
стовп води неначе підпи
рає його знизу.

Професор. А чому дорів
нює ця підпираюча. або 
виштовхуюча сила

Студент. Точно не пам'я
таю 'Очевидно, попа по
вніша бути, пропорціонлль- 
на рідшії, яку витісняє 
тіло.

Професор. Не тільки 
пропорціоиальна. а навіть

рівна вазі цієї рідини 
Контрольне запитання: чо
му в морі легше плавати, 
ніж у прісній ВОДІ? і

Студент. Тому, що пг«^’-
ма вага морської iftwi 
більша.

Професор. Правильно.
Цей діалог наведено длг. 

того, щоб показати, як за
роджувалась евристика. 
Сло.'.о це появилося ще ° 
стародавній Греції і нале
жало до системи словесно
го навчання, яку широко 
застосовував філософ Со- 
крат. Суть її, як випливає 
з наведеної розмови, міс
титься в навідних запитан
нях і прикладах учителя, 
з допомогою яких учень 
самостійно приходить до 
розв’язання поставленого 
запитання.

Навчаючи своїх учнів за 
цією евристичною методи
кою, Сократ, по суті, вже 
спростовував свій знаме
нитий афоризм «Я знаю, 
що нічого не знаю».

Сучасна евристика шу
кає відповіді на егую-одні- 
сіньне питання. Але це пи
тання з питань: як мозок 
знаходить нові розв’язан
ня. Питання стосується не 
тільки винаходів, а'будь- 
якої творчості: віднритхіг і 
винаходів, віршів і 
живопису і графіки, сим
фоній і романсів, розсліду
вання злочинів І лікуван
ня хворих..

Уся річ у тому, що наш 
мозок, спираючись на на
громаджені знання і дос
від, шукає нових розв’я
зань. не перебираючи всіх 
можливих варіантів і по
рівнюючи їх, а якимсь 
істоті о коротшим шляхом.

Ось чому так важливо 
проникнути в таємниці 
«чорного ящика».
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§аторіп — 2-56-65; нічна редакція — 

-03-53.

видавництва
«Кіровоградська правда» 

Кіровоградського обкому 
Компартії України.

м. Кіровоград, вул. Глінки, 1
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