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Мірасслв&лсьі.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

60-РІЧЧЮ СРСР — 60 УДАРНИХ ТИЖНІВ
28 грудня минулою
року КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНІ колективи Кіровоградщини стали на ударний
трудовий тиждень, присвячений Російській Радян
ській Федеративній Соціалістичній Республіці. Ком
сомольці, молодь області показали в ці дні зразки
самовідданої праці. Дбали вони не тільки про яністї.
виконуваних робіт. Молоді виробничники заощадили
за ці дні значну кількість будівельних матеріалів,
палива, мастила, електроенергії.
Сьогодні ми повідомляємо про виробничі успіхи ок
ремих КМК.

ОРГАН КІРОВб ю

Тридцять два КМК заво
ду «Червона зірка» висо
копродуктивно
попрацю
вали в дні ударного трудо
вого тижня, присвяченого
РРФСР. Один
із кращих

жить довговічність посізних машин.
Середній ви
робіток бригади
в дні
ударної
вахти становив
150—160
процентів, усю
продукцію молоці робіт
КОМСОМОЛЬСЬКО -МОЛОДІЖ
ники здавали
з першого
НИХ колективів — бригада пред’явлення.
електрозварників з меха
Бригадир
Олексій По
носкладального цеху № 2 пов,
Микола
Дсрош,
Олексія Попова.
Хлопці Анатолій Мозговий вирі
зварюють рами майбутніх шили й надалі не поступа
сівалок. Робота
відпові- тись першістю в соціаліс
дальна,
адже від
праці тичному змаганні заводсь
електрозварників
зале- ких КМК.
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ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

П'ЯТА ЗВІТНО-ВИБОРНА КОМСОМОЛЬ
СЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙО
НУ м. КІРОВОГРАДА ЗАГОСТРИЛА УВАГУ
НА ТАКИХ ПИТАННЯХ:
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ КОЛЕК
ТИВИ — ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗА
ЦІЇ ПРАЦІ І ВИХОВАННЯ МОЛОДИХ ВИ
РОБНИЧНИКІВ;
ТУРБОТА КОМСОСФЕРА ПОБУТУ
МОЛЬСЬКА.
З виступу секретаря комі плектів крою. З ЦИМ ІІС.’ІСГзавданням робітниці
заводу ,кпм
тету
комсомолу
Василя справилися з честю. А швач
«Червона
зірка»
ки цеху № 5 головного під
ШПАКА:
— Молодь підприємства
нині трудиться під девізом
«XIX з’їздові ВЛКСМ — 19
ударних декад». Наше зав
дання полягає в тому, щоб
всебічно
підтримувати
і
, розвивати ініціативу юнаків
" : дівчат, спрямовувати її на
пошук резервів виробницт
ва, на створення в кожному
колективі ділової атмосфе
ри, взаємної вимогливості.
У нас 50 молодих ударників
комуністичної праці, 400
працюють з
комсомоль
ською гарантією якості. До
строково
виконали річне
завдання 32 комсомольсь
ко-молодіжних колективи...

Напередодні
відкриття
XXVI з’їзду КПРС і XXVI
з'їзду Компартії України
КМК стсрпярок ливарного
цеху ковкого чавуну заводу
«Червона
зірка», що його
очолює Віра Драчук (груп
комсорг Валентина
Поно
маренко). виступив з ініціа
тивою «Кожному передз'їздівському дню
— півтори
норми виробітку».
Почин
молодих робітниць підтри
мало чимало
молодіжних
колективів району.
Серед
них — КМК закрійниць Кі
ровоградської
взуттєвої
фабрики (бригадир Євдокія
Скрипка, групкомсорг Люд
мила Будило). Дівчата зо
бов’язалися зекономити 36
і - вад ратних
децим е г р і з
шкірсировини і впготозлгн з
неї 3800 високоякісних ком-

приємства Кіровоградського
виробничого
швейного
об'єднання, де бригадиром
Лідія Устюжаніиа
і групкомсоргом
Людмила Хомицька, зосередили основну
увагу
па якості впготов.'іювапої продукції. «Кожно
му другому пальту — дер
жавний Знак якості» — та
кий девіз
виробничниць.
Свого слова дівчата дотримали. їхній колектив зане
сено в обласну Книгу тру
дових звершень, нагородже
но дипломом обкому Ком
партії України, об.тпрофради та обкому ЛКСМ Украї
ни. На трудових календарях
більшості з
членів
цієї
бригади вже давно настав
1982 рік. Приміром, швачка
Ольга Іщенко сьогодні пра
цює в рахунок серпня ни
нішнього року.
Набирає широкого розма
ху змагання колективів на
честь
СО-річчя утворення
СРСР. У нього включилися
понад чотири тисячі юнаків
і дівчат. Нині в Ленінському
районі успішно
трудиться
118 комсомольсько-молодіж
них колективів, що нарахо
вують понад півтори тисячі
юнаків і дівчат. Досвід ро
боти кращих КМК перекон
ливо показав, що в таких
колективах швидше про.хо-ч
лить становлення молодої
людини, формується її сві
доме ставлення до поаці. на
роджуються творча ініціатп-

ва, енергія, пошук. Але, па
жаль, питання ефективності
соціалістичного
змагання
серед комсомольсько-моло
діжних
колективів ще не
стало мірилом дій кожної
комсомольської організації.
З виступу В. ШПАКА:
— Нас турбує те, що в
деяких КЛАН ще не створено
обстановки нетерпимості до
прогульників,
бракоробів,
розкрадачів народного май
на, до будь-яких порушень
соціалістичної моралі і пра
вопорядку. Завком комсо
молу поки що слабо впли
ває на підвищення культури
виробництва...

Дальшого поліпшення по
требує також організація
змагання за перехідні призи
райкому комсомолу. Поки
що не вдалося -систематизу
вати цю роботу, зробити так,
щоб соціалістичне змагання
серед молодих виробнични
ків стало
по-справжньому
масовим.
З виступу старшої про
давщиці УТО «Кіровоград»
Наталки ВІТЕР:
— Не- відкрию нічого но
вого, коли скажу, що про
фесія продавця
багато в
чому впливає на настрій і,
якщо хочете, навіть на пра
цездатність кожної людини.
Вона вимагає
немалих фі
зичних
зусиль, постійної
нервової напруги.
Я зайнята в
комплексі
«Товари для шиття і в’язан
ня» більше
двох років. І
скажу, що мені пощастило.
Працюю поруч таких досвід
чених предавщить, як Валя
Дерев’янська, Лариса Баб
кова, Наталка Скрипниченко.
Вся
наша
секція
імені
XVIII з’їзду ВЛКСМ труди
ться під девізом «Жодного
відстаючого поруч!» Колек
тив
підібрався
чудовий,
дружний. Дівчата прагнуть
постійно підвищувати куль
туру обслуговування покуп
ців. Напередодні XXVI з’їз
ду КПРС колектив
універ
сального
торговельного
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Новоархангельськ/
відбулася XXXI
районна
звітно-виборна
комсомольська конференція. З
доповіддю виступив пер
ший секретар
райкому
комсомолу І.
Александ
ров.
В обговоренні доповіді
виступили секретар ком
сомольської
організації
колгоспу «Зоря
комуніз
му» П. Донченко, доярка
колгоспу
«Ленінський
шлях»
К. Галан, шофер
райсільгосптехніки Ф. Рудь
та інші.
В роботі
конференції
&зяли участь
і пиступили
на ній член бюро обкому
партії, начальник обласно-

Я

го управління КДБ
К. А.
Шевчук, перший секретар
обкому комсомолу О. О.
Скічко.
В роботі
конференції
взяли участь також другий
секретар райкому
партії
П. П. Панфілов, секретар
райкому партії Р. /А. Онищенко.
Перши/л секретарем Новоархангельського райко
му комсомолу обрано По
ліщук Наталію Андріївну,
другим — Петренка Сер
гія Михайловича, секрета
рем—завідуючою
відді
лом
учнівської
молоді
П'яничук Людмилу Віталі
ївну.
*

*
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Відбулася XXXVI район
на звітно-виборна комсо
мольська
конференція в
Малій Висці. З доповіддю
виступив перший секретар
райкому комсомолу В. Полулях.
В обговоренні доповіді
виступили агроном кол
госпу імені Карла Маркса
О. Кухарчук, групкомсорг
комсомольсько - молодіж
ного колективу МТФ № 1
колгоспу «Перше травня»
В.
Єпішева,
комбайнер
колгоспу «Победа» В. Максимук та інші.
В
роботі конференції
взяв участь і виступив на
ній перший секретар рай
кому партії В. В. Гуля.

об’еднання виступив з ініці
ативою
«Гарантуємо міні
мум затрат часу на покуп
ку при високій культурі об

слуговування». Чимало доеєлося попрацювати комсо
мольцям над
втіленням у
життя цієї ініціативи. Сис
тематично проводимо хронсметражі свого робочого
часу, в багатьох секціях пе
ребудували
планування. І

В останній місяць мину
лого
року
з ініціативи
комсомольців Кіровоград
ського
спецуправління
• № 200 тресту
«Запоо'.жмеханомонтаж» створено
комсомольсько -молодіж
ну бригаду слюсарів-монтажників Івана Ободовського. З перших днів робо
ти цей колектив узяв ви
сокі темпи.
Тиждень ударної трудо
вої
вахти, поисвячечий

все це для того, щоб затра
ти часу на покупку були мі
німальними.

РРФСР, хлопці
закінчили
із
значними
успіхам*.
Продуктивність праці під
вищилась на 15 процентів,
змінні норми монтажники
виконували
на 130—140
відсотків. Сергій
ченко, Олександр

Вдови
Лугов-

ський,
електрозварники
Володимир Ва.чалс та Во
лодимир Мисаєв дали сло
во не збавляти
надалі.

темпів і

ОСНОВА

Але іноді
чуємо скарги
на деяких молодих продав
ців,
є випадки порушень
трудової
дисципліни. Не
стала предметом
серйоз

Члени

нашого комсо- молодіжного
МОЛЬСЬКО
колективу активно
готуXIX з’їзду
ЮТЬСЯ
до
ВЛКСМ. Ставши на удаону вахту, присвячену найвищому форуму Ленінсь
кого комсомолу, бригада
зобов’язалася план друго
го року одинадцятої п'я
тирічки
виконати, до 18
травня.
Високопродукти в н о ю
працею ознаменували ко
жен день останнього тиж
ня 1981-го члени нашого
колективу. Зрозуміло, ад
же присвячувався він най-

ної оозмови відсутність па
кувального
матеріалу, що
часто викликає споаведливі
нарікання покупців.

У сфері обслуговування
району сьогодні працюють
понад 20 комсомольсько-мо
лодіжних колективів, з яких
два -- спеціалізованих ма
газинів «Ласунка» та «Ук
раїнська ковбаса» — носять
почесне звання зразкового
колективу. А комітети ком
сомолу взуттєвої фабрики і
головного підприємства ви
робничого швейного об’єд
нання
взяли на контроль
ПІІТ21НІЯ поліпшення якості
товарів народного спожи
вання. Комітет комсомолу
УТО «Кіровоград» постійно
влаштовує огляди і .вистав
ки продукціїі цих підприсмстз.
На жаль, райком
комсомольські
комсомолу,
торговельних
організації
підприємств імало займаються вирішенням проблем ор
ганізації і якості праці мо
лодих трудівників підпри
ємств місцевої промисловос
ті. громадського харчуван
ня, поб\’ту.

могутнішій із плеяди рес
публік—сестер — Російсь
кій Федерації. Працюючи
на будівництві проектноконструкторського
інсти
туту, дівчата
виконували
свої змінні
завдання на
140—150 процентів.
Ударна
вахта нашого
КМК триває.

Т. ПЛОТНИКОЕА,
групкомсорг
комсо
мольсько -молодіжно
го колективу маляріЕштукатурів будівель
но-монтажного управ
ління Н? З тресту «Керовоградмашвгжбуд».
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Т. КУДРЯ,
спецкор «Молодого ко
мунара».

Ах

В роботі
конференції
ьзяли участь також завіду
ючий відділом науки і нав
чальних .закладів обкому
партії О. О. Решетов, дру
гий
секретар
райкому
пертії
А. О. Новицький,
секретар райкому
партії
Г. Л. Кужимова,
голова
районної Ради
народних
депутатів Г. С. Ружич, дру
гий секретар обкому ком
сомолу І. О. Шевченко.
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Першим
секретарем
Маловисківського райкому
комсомолу обрано Полуляха Василя Володимиро
вича, другим — Чабанен
ка Василя Івановича, сек
ретарем
— завідуючою
відділом учнівської моло
ді — Грабову
Валентину
Володимирівну.

- і
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(Закінчення на 2-й стор.).
к

Третій рік працює на Вільшанському промкомбіна
ті молода комсомолка Людмила Тодорова. Задовго до
кінця року Людмила виконала свій виробничий план.
Сумлінно виконує дівчина і своє комсомольське дору
чення; вона — член редколегії стіннівки.
Фото в. ГРИБА.
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,Молодвй

стоп

таким

КОНФЕРЕНЦІЇ
(Закінчення.
Гіоч. на < crop.).
*
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ХХІі! районна звітно-ви
борна комсомольська кон
ференція
відбулась
з
Петровому. З доповіддю
виступив перший секретар
райкому
комсомолу
‘ В. Ганно.

В обговоренні доповіді
виступили токар вуглероз
різу «Балахізський» А. Ви
кова,
доярка
радгоспу
аМаріам нільський»
Ю. Стоян, секретар ком
сомольської
організації і
колгоспу імені XX з їзду
КПРС О. Майстренко та ін
ші.
В роботі конференції
взяли
участь і виступили
на ній завідуючий
відді
лом адміністративних ор
ганів обкому партії Ю. Я.
ьраницький, перший сек
ретар
райкому
партії
Б. П. Захарченко.

В роботі
конференції
взяли участь
також дру
гий секретар райкому пар
тії І. Г1. Магда,
секретар
райкому партії М. Г. Корж,
голова виконкому район
ної Ради народних депута
тів Ю. М. Бабенко.

Першим
секретарем
Петрівського
райкому
комсомолу обрано Ганжу
Володимира
Івановича,
другим —— Жилку
Івана
Павловича, секретарем —
завідуючим відділом уч
нівської молоді — Козачинського
Олександра
Петровича.

комуялр
у Віктора Щербішіна. те
пер .танкового, справ при
бавилось: товариші обра
ли його членом бригадної
ради. Раз на місяць зби
рається рада, шоб підбити

цсху викли
кав Віктора Щербвиіиа до
себе.
— Розумієш... Тут ось
яка справа. Щось не все
гаразд у нас із бригадою
— Я згоден, — сказав підсумки роботи, визначи
Павла Шалимова.. Брига
ти ’ коефіцієнт Ітрудової
дир гам непоганий, але Віктор Щербипіи
кожного робітника
Він розумів, що буде не- участі
;
робітники у нього майже
всі нові, досвіду, вважай, легко. Але щоб у такій мі (їх у бригаді двадцять
ніякого. А ти працюєш па рі... Вперше, мабуть, від чотири — формувальники,
арматурники, електрозвар
заводі першого дня, кіль чув себе безпорадним. Ди
ники, машиністи кранів), а
ка
спеціальностей уже вився на хлопців: не зна це, погодьтеся, справа від
встиг опанувати. Ми пора ють, то взяти, куди по
дились і вирішили напра класти. Та ще одни на од- _ повідальна.
Головна риса цієї брига
вити тебе у відстаючий ного скоса поглядають: ди _ дружба. Воин разом
один
теревені
править,
то
колектив. II(о па це ска
й інший До роботи
хо на заводі, разом і поза йо
жеш?
лодком — мовляв, що ме го. стінами, бо майже всі
Віктор замислився. Вій
члени бригади живуть по
пригадав, як два роки то ні'. більше всіх потрібно? руч, на першому поверсі
Першим
бажанням
Вікто

му приїхав до Світлоаодра було. — попроситися нового гуртожитку, 1ЦО ви
ська на будівництво експе назад, у свою бригаду. ріс у робітничому селищі.
риментального заводу по
Разом навчаються у вечір
виробипитву конструкцій Але потім появилася хо ній школі. Поряд з Вікто
ішпідкомонтованих споруд. роша злість: невже він.ні ром Щсрбішіним за парта
На будівельному майдан чого не зможе зробити? ми сидять Анатолій Козчику знайшлася робота: Вирішив діяти за армійсь ловський, Віктор Горне.73ким принципом — роби, як
закладали фундамент, а я. Дзяв собі двох напарни вець та багато інших.
потім, коли до ладу стала ків і працював з ними.
Після
робочої зміни,
перша технологічна лінія, Працював, як вважав не після занять у школі пос
Віктор почав працювати в обхідним: з повною само пішає Віктор Щерблпіп
цеху формувальником. Цс віддачею.
добросовісно. додому, де на нього чека
були дні, коли завод ста ( Хлопцям иіч'ого не казав, ють дружина Валя і дво
І
вав на попі. За день ро ' «моралі» не читав, та во річний Андрійко. Втому як
били одпо-два формування, ин самі, дивлячись на пьо- рукою знімає, коли назу
і кожне з них викликало ги, стали підтягуватпся, стріч Вікторові тупоче бі
хвилю радості — адже цс зрозуміли,
мабуть, що ляве маля, радісно усмі
вперше. Тепер .’інше їхня Віктор не для себе стара- хається Валя.
бригада за зміну встигає ється.
Комсомольцю Вікторові
викопувати до чотирнадСловом, в особі Вічто- Щербившу 24 роки. Чого
пяти
формувань. • Так, ра Щербішіна бригадир він досяг за цей час? Вік
бригада у них непогана, знайшов надійного поміч тор має улюблену справу,
Досвідчений
бригадир ника і товариша.
надійних друзів, хорошу
Павло Сухорук зумів згур
З часу тієї розмови в сім’ю. Цього, мабуть, до
тувати колектив; працю кабінеті начальника цеху сить. щоб людина почува
ють вони па високому рів минув майже рік. Нині ла себе щасливою.
ні. Воно, звичайно, .можна комсомольсько - молодіжна
Г. МЕЖИНСЬКА.
й відмовитись від пронози-, бригада, якою керує Пав
працівник
багатоти
ції. Та.. . Чи не скидати ло Шулимов. — одна з
ражної газе ги «Дніп
меться це на слабодухість? кращих па підприємстві. А
ровські вогні».

3 Володимиром Іллічем Тишкою та іншими. Частуш
Віктор зустрівся вперше, ко ко па вулиці Марі-Роз зби1 -і -і . •• •> Приходная
Г\! ■ V Г\ К ТС
ли вождь революції приїз ралися у Ілліча.
див до’ Москви в січні 1906 Г. 1\. Орджонікїдзе, Камо,
року. Знайомство переросло В. Д. Бонн-Бруевич, Р. С.
в тісне співробітництво. Во Землячка. Радилися, спере
но особливо зміцніло після чалися, намічали плани, ви
ступали з рефератами н.фед,
шнм читачам. Він народив четвертого та п'ятого з'їздів французькими робі.ш хами
партії,
делегатом
яких
був
ся, працював і починав свою
Гаратута.
На цчх з'їздах і російськими емігрантами.
революційну діяльність у на вія, як і Ленін, стійко захи Кожен працював в одній з
шому .місті.
щав лінію більшовиків від фракцій РСДРП, доном;, з»
французьким
соціалістам.
Сьогодні ми пропонуємо нападок ворогів партії.
На V з’їзді Віктора було Віктор Костянтинович 1917
вашій увазі нові досліджен
року вступив до французь
ня про життя і діяльність обрано членом ЦК РСДРП,
кої соціалістичної партії, не
введено
до
Більшовицького
нашого слаппого земляка.
центру, очолюваного Лені го було введено до редак
ним. Таратута разом з Круп- ції газети мГІопюлер».
— одна з ііайгероїч піших ською входили до господар
Після перемоги Великою
сторінок біографії В. 1\. Та- ської комісії Центру, зав Жовтня ~
В. -К. Таратута з
ратути. Під час найвищого данням якої було завіду- різних
причин Іще певний ♦
стану розвитку її — Грудне взнпя
<
всіма
коштами. час залишався в еміграції.
вого збройного повстання — транспортом, виданням і т. д. 1919 року на особисте к. >‘Віктор Костянтинович пере
Після поразки революції потантія Ілліча Таратута г»»’бував у Москві. Спочатку Таратуті довелося покину вернувся на батьківщні
батьківиш •
він був пропагандистом За- ти батьківщину її емігрува Ленін дав розпорядження
москворєцького району, а ти. Він жив спочатку в Же розшукати
свого давнього
пізніше, за рекомендацією неві разом з Леніним, допо товариша і помічника, як
Р. С. Землячки, став членом магав, за спогадами Круи- «корисного адміністратора»,
Московського комітету пар ської, в господарських спра «ділову и старание люди
тії. У дні героїчного двобою вах і вів листування з ін- ну» залучити до роботи в
Прєсненського пролетаріату тими закордонними центра господарських органах. Вік
із самодержавством Тарату ми як секретар Закордонно тор Костянтинович
та показав себе здібним ор« го бюро Центрального Комі дав довір'я вождя, нев.оМ'
гаїїізатором, стійким більшо тету.
не- працюючи на- важляз’ <
виком. відважним бійисм
Пізніше -бюро переїхало посадах.
В. І\. Таратута — один з
На барикадах Прєспі Вік до Парижа. Гуди ж пере
шерстяної
тор познайомився з Єлиза брався й Гаратута. Там він організаторів ’
та
Баї’«ветою
ІІІміт — мужньою увійшов до складу Паризь промисловості
жінкою, патріоткою. Вона кої груші більшовиків, керо СРСР для зовнішньої тор
пізніше стала дружиною ваних Леніним.
гівлі. В господарській ро
«Йраг.ла*
Віктора. Цс про неї писала
У грудні 1908 року на п’я боті, відзначала
■
И К Крупська: «Єлизавету тій конференції РСДРП, яка 19/6 року, Гаратута, як і І*
Павлівну Шміт знаю давно, проходила в Парижі і рі усьому, виявляв’ величезну
ще з нелегальних часів Во шення якої стали поворот наполегливість, і внпяікез)’
на зробила велику послугу ним пунктом у житті партії, енергію.
1'ІОМу було всього сорок -а
партії».
були присутні ВСЬОГО Ірії
__ л числі
____ п ять років, коли' пересга.х»
Послуга та полягала в то більшовики, в тому
му. піо Єлизавета передала Ленін і Таратута. Вонн тор битися НОГО полум'яне б1.:ь*
партії більшовиків значну, в жествували перемогу над шовицькс серце. Це стало
190 тисяч карбованців золо різного роду відступниками ся ІЗ травня 1926 року. По
том. спадщину загиблого і добилися прийняття біль ховано В. К. Таратуту на
Поводіаочому кладовищі »
бра га-фабрикаїіта
Миколи шовицької резолюції.
Москві, на його могилі споШміта. Допомагав їй у цій
Прожиті в Парижі роки
благородній справі чоловік сповнені невтомної бороть Гуджено гранітний обе-іс-..
Пам ятають одного з пер
— Віктор Гаратута. Він, за би за згуртування револю
словами В. І. Леніна, «вів ційних сил усіх країн Євро шах комуністів області і
довгу, уперту, відчайдушну пи. Вікторові Костянтинови його батьківщині — в Кіро
боротьбу... за одержання чу доводилось листуватися вограді. З нагоди сторіччя
спадщини.., більше за всіх і зустрічатися в партійних1 з дня народження В. К. Тапотрудився
над тим. щоб справах з лідерами зарубіж ратутп на заводі М-рремгроші дісталися Більшовиць ної ._ соціа.ь демократичної тресту, де свого чає уХ-рашо.
кому центру, а не одзовіе- партії Кагрлом Лібкисчгом, влв він. уста нов. іеноУіемор.-.
а льну дошку
там».
Розою Люксембург. Яном
Ю. ГОРИЦВП.

НАШІ СЛАВНІ ЗЕМЛЯКИ
гзгтса

ТОВАРИ 1 В 3 й Т 0 Р
Костянтинович
Віктор
Таратута народився 7 (20)
квітня 1881 року в Єлпсаветграді в сім’ї дрібного ре
місника.
г
Чотириадцятплітцім його віддалп в Одесу
заможному родичеві, той
улаштував хлопця в реміс
ниче училище «Труд». Але
за півроку Віктор змушений
був залишити училище через
відсутність коштів для існу
вання.
Повернувшись до Є.тисаветграда, юнак довго шукав
роботи. Випадково він поз
найомився з робітником за
воду Шкловського
(тепер
ремонтно-механічний завод
Укрремтресту) ,’І. М. Камеиецьким. Той допоміг влаш
туватися иа підприємство. У
п’ятнадцять років Віктор
став до верстата в механіч
ному цеху поруч дорослих і
працював по 11—12 годин
на добу.
Нелюдські умови життя і
праці, низька заробітна пла
та, політичне безправ’я —
все це змушувало робітни
ків вести боротьбу за поліп
шення
свого становища.
Влітку 1897 року під впли
вом і з допомогою київсько
го < Союзу боротьби за визво
лення робітничого класу» в
Єлисавстграді виник про
пагандистський гурток «ГІів
дсииоросінськнй союз робіт
ників». Організаторами його
були
Камснеці.кий та
кресляр заводу Яекульського (нині не існує) ЛС Лііцписький. До складу гурта вхо
дило близько тридцяти ро-

о ім’я згадується в
багатьох партійних доку
ментах перших років Радян
ської влади, занесено до Ве
ликої Радянської Енцикло
педії. Віктора Костянтино
вича Таратуту особисто знав
і цінував як*«ділову й ста
ранну людину» Володимир

Ілліч Ленін (див. ПЗТ, т. 52,
crop. 253). Адже протягом
п’ятнадцяти років Віктор
Костянтинович працював по
руч вождя, під його безпо
середнім керівництвом.
Ім'я полум'яного більшо
вика. відданою
революці
онера відоме багатьом на-

бітників місцевих підпри
ємств. Зокрема, В. Родіонов,
О. Прохоров,
І. Попов,
Т Рибальченко, Ф. Красноголовнії,
Д. Толмачов,
Н. Ланськин.
Великий вплив на юного
Віктора мав Камспецькпй, з
яким він працював і жив
поряд_ Це й привело Тара
туту па чергове засідання
гуртка. Так він став на не
безпечний, але славний шлях
революційної
діяльності.
Розповсюджував нелегальну
літературу серед робітників,
за завданням організації
для налагодження зв'язків
не раз виїздив до Харкова,
Києва. Новоукраїнки, Зна
м'янки.
1898 року він став членом
РСДРП. А через кілька мі
сяців гурток було викрито,
всіх його учасників арешто
вано. Під час арешту у мо
лодого підпільника виявили
два номери журналу «Ра
ботник». то видавався со
ціал-демократами за кордо
ном. рукопис статті російсь
кого публіциста Д. І. Писа
рєва «Мислячий пролетарі
ат», кілька одеських та єлисаветградськіїх адрес. У хо
ді слідства з’ясувалося, що
квартира Віктора по Василівському провулку була
явочною для членів’ гурта.
Після п'ятимісячного ув’яз
нення Таратуту вислали на
три роки під нагляд поліції.
Роки заслання загартува
ли молодого борця Повер
татися після ув'язнення до
Єлисаветграда йому, зви-

чайно, по можна було. Тому
Віктор їде в Катеринослав
(Дніпропетровськ).. Місцеві
соціал-демократи обирають
його
членом
комітету
РСДРП. Та поліція напала
на слід комітетників.
Таратута терміново виїхав
до Миколаєва. Влаштувався
на роботу на один із заводів
міста, •його ввели до складу
комітету партії. Але знову
Дово
— переслідування...
дпться переміняти лі іст а —
Херсон, Одеса.
Та все ж весною 1902 року Віктора арештовують.
Він сидить в Одеській, по
тім Бсндерській тюрмах і,
зрештою, опиняється в Мос
ковських Бутирках, Звідси
у в'язнів була одна дорога
— до Сибіру. Так сталося і
з Віктором: просидів півто
ра року за гратами, потім
його вислали в село Тарховку Єнісейського повіту.
Та Сибір не зломив воле
любного борця. Після річно
го перебування на засланні
Віктор здійснює втечу і не
легально живе в Самарі, де
в той час знаходилося Схід
не бюро партії, очолюване
Г. М. Кржіїжаїтовськпм. Во
но направило Віктора па
Кавказ Там Таратута пра
цював членом Батумського,
Гурійської о.
Бакинського
комітетів РСДРП.
Весною 1905 року Віктора
арештовують й етапом від
правляють в Архангельську
губернію. Па волю він вий
шов
завдяки революції.
Перша російська революція

5 січня 1982 року

Переможні —
газетярі

і поліграфісти
Обласне
управління
у
справах видавництва. . полі
графії та книжкової тоогіняі бюро обласного відділен
ня
Спілки
журналістів
мв
президія
обкому
УРСР.
працівників
Профспілки
обласне ...
правкультури та
.
тиння науково-технічного ТоЙаряства поліграфії, видав
ництв 1 книжкової торгівлі
дідбилк підсумки обласного
конкурсу на кращу міськрайонну й районну
газету
по висвітленню
змагання
' трудящих області
за вико
нання
рішень XXVI з’їзду
КПРС і XXVI з’їзду Компартії України, планів
і соціа_ г.істячнпх зобов’язань пертого року одннадцятої
___ _
п'я
ТНрічкя, а також на краще
. художньо-технічне
оформ
Ленвм та поліграфічне шл:;о
1нашій газети
Не іеможця.ми визнано ко
ЛЄііТИВИ
кіровоградськії:
районних газети «Зоря
мунізму»
....... .
(редактор М. II
Семенюк) і друкарні Ддирек
тор Я. X. Гольтптейн). Друге
місце — у бобринецькнх ра
йонних газети «Честь х.тібороба» (редактор 1. Т. Ііайо.і)
і друкапмі
(директор Or
Скнара), третє вибороли го• лонанівські районні газета
«Комуністична
праця» (ре
дактор 1. Д. Грива) і друкар
ня (директор
І. Д. Глад-эш,кнн). Колективи
цій і друкарень
• грошовими преміями. '
За активну участь у кон
курсі.
значне поліпшення
поліграфічного
колективам
районних газети «Ленінські:
зори» і друкарні вручено за
охочувальні премії.
Відзначено також гайноронську, долинську. онуфріївську районні та далеке 1ИД• р№ську міськрайовму газа
ти.
Підбито також
підсумк:
облесного
конкурсу
звання «КиаиМЖ" фо гонорее
пондент ІїіВГ року*.’ -ПрчзР.
місця розподілено
ще — у ф. Плахті
~
друге
—
комунізму >).
М. Гельмана («червона зі
на#), третє — у В. Земчор:
(«Вогні комунізму»). Заохс
кувальні премії прнсудікен
С. Фененку («Маяк комуні:
Іиу») та її. Арчикові' («Ш.і.і
жом Ілліча»),

„ВЯолодкй комунар“

З сшор,
K'fOS-

Не злічити, скільки каіікулярннх доріг пролягли
іід «найголовнішої'? я.іпн;и нашої країни, що зася
ла святковими вогнями в
кремлівському
Палаці
‘їздів. Майже в кожнім
в кожній школі І В
му Палаці піонерів
іася пухнаста, зелена,

лісова красуня. Л навкруг
неї скільки казково-таєм
ничого, скільки сміху, ве
селощів, жартів!
Звичайно, ніхто не об
мине найкрасивішої і най
урочистішої ялинки, що
стоїть у центрі вашого міс
та чи села. Однак яка- во
на нарядна п пишна сто

НУ-

їть на площі С. М. Кірова
м. Кіровограда (па знім
ку). Зустрічі з улюблени
ми героями впстав-казок в
обласному театрі ляльок
надовго
запам’ятаються
не тільки юним Кіровоградця.м, а й хлопчикам та дів
чаткам з багатьох районів
області, котрі підчас зимо

вих канікул відвідають
м. Кіровоград (на зиімку). А цю непосидющу діт
вору, яку вп бачите на
знімку, зірке око фотоапа
рата зафіксувало в сели
щі Новому, що поблизу
обласного центру.
«Канікули не тільки для
суцільних
розваг. Це —
прекрасна можливість для
того, щоб детальніше зай
нятися справою до душі»,
— так сказали школярі
м. Світловодська
зібрав
шись на загальноміську
конференцію «Юні техніки
і натуралісти — Батьків
щині», просвячену Всесо
юзному тижню науки, тех
ніки і виробництва для'ді
тей і юнацтва. А для світловодськпх старшокласнп-

кін загальнотехнічнин фа
культет філіалу Харківсь
кого інституту радіоелек
троніки влаштовує дні від
чинених дверей.
У ці січневі дні в поїз
дах, літаках, автобусах
обов'язково зустрінете п
учнів. Нічого особливого:
вони подорожують по ба
гатьох куточках нашої Віт
чизни. Приміром, кірово
градські школярі гостин
но зустрічатимуть своїх
ровесників з Казахстану
та Узбекистану. В свою
чергу хлопчики і дівчатка

шкіл м. Кіровограда її об
ласті відвідають Москву і
Київ, Донецьк і Чернігів,
побувають у Домбаї...
Безліч доріг у зимових
канікул. Та через п’ять
днів воин зіллються в од
ну, що поведе вас, друзі,
до школи. І ви знову по
мандруєте
сторінками
шкільних підручників, .теч
цікавих і
захоплюючих
для всіх допитливих, ста
ранних, працьовитих.
Т. СТОРОЖУЮ
Фото В. ГРИБА.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
старший редактор об
ласного управління у
справах
видавництва,
поліграфії та книжкової торгівлі.
т?Д&і

Добрі новини поширю
ються зі швидкістю блис
кавки, Як тільки по радіо
передали
повідомленні
про
чергову радянську
космічну
експедицію, цю
радісну звістку повторили
тисячі і тисячі трудівників
Кіровоградщини: в космо
сі—наш земляк, олександріець Леонід Іванович По
пов!

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ.
ВЕСНЯНИЙ ДЕНЬ
Світ пахнув весною. По
обіднє квітневе сонце щедро
голубило нахололу за зиму
землю.
парувала
рілля,
бруньки на деревах набуха
ли блакиттю небозводу, 1 у

Разом зі своїм косміч
ним побратимом, Валеріям
Вікторовичем
РЮМІНИМ,
вони провели більш як пів
річну наукову
вахту на
борту орбітальної косміч
ної станції
«Салют-6»,
працювали з кількома екі
пажами відвідування. Тро
хи пізніше <Л. І.
Попов
здійснив свій другий кос
мічний політ.
Льотчика - космонавта
СРСР двічі Героя Радян
ського Союзу Л. І. Попова
знає весь світ.

У шахтарській
Олек
сандрії, де
живуть мати
космонавта, Тетяна Овсіївпа, і сестра, Лідія Іва
нівна, ростуть
дереза й
виноград, посаджені рука
ми Леоніда Івановича. Туг
Живуть люди, які пам'ята
ють його хлопчиком, шко
лярем,
робітником елек
тромеханічного
заводу.
Тут земля його дитинства,
ЙОГО коріння...

Сьогодні мн починаємо
публікацію художньо-до
кументальної повісті члена
обласного
літературного
„ об’єднання Євгена Желєз? някова. в якій розповіда
ється про світ ДИТИНСТВІ,
шляхи становлення героя.

бДЛЙЛ ГОЛОВИ .ЙШЛИ обертом
від цього буяння барв і за
пахів.
Олександрія
видобувала
вугілля, будувала підйомні
крани, зводила будинки. 2а
три кроки від тихої, сільсь
кою виду вулиці на околиці
міста потужно ревли само
скиди і тягачі на широкому
транзитному
шосе, а тут
золотаві
комахи творили
сесю віковічне мелодію пра
ці.
Цією
вуличкою ПО 003грузлім від весняного ДОЩУ
моріжку йшла з роботи ма
ти. Як і вчора. 1 позавчора.
1 рік. і десять років тому.
Йшла втомлена;
літа ж бо
вже не молоді. Йшла схви
льована: як там і що там —
у сина? Радісна йшла:
вес

Леоніда розпитують: як ріс,
на, що було забарилася, де
як учився...
далі владніше
вступає в
свої права.
і там. у полі,
— То заходьте.
заходьте
зовсім недалеко, дедалі впев
до хати. — запрошує Маті.
неніше гудуть трактори.
і.
відчиняючи
хвіртку,
сміється;
Сзіт
тягнувся вгору, до
— Оце
як був Леонід у
сонця. До сснця тягліїся ан
відпустці, паркан поставив.
тенами хат.і — туди, де лі
І
хвіртку
робив
широку! Я
та« Гі син. і мати прийшов
кажу, нащо така — я ж не
ши додому, .мерщій увімкну
товста, я Й У Вужчу пройду.
ла телевізор: як там справи
Гіду тією
вуличкою — Л він: «То. мамо, щоб добрі
у сина — в космосі?..
Але
люди
нашого двору не мина
власне,
провулком.
—
репередавали якийсь концерт.
ли». В добрий час казав ті
слова! Йдуть знайомі й не
знайомі, вітають мене, сипо
ві удачі бажають у космосі
та повернення щасливого. А
хлопці
літають — Льоня
мій і товариш Рюміи... Вале
рій Вікторович. Прилегі пі б
оце хоч на день у гості.
Дивіться ж, як гарно у нас
на землі!
Усміхається Мати, а
в
очах—дві сльозини. Витирає
їх шкарубкою
селянською
долонею. що стільки знала
■на своєму віку: і черствість
хлібного окрайця в тих да
леких двадцятих
роках, і
пружність золотих колосків
на колективній пиві, і теплі
тільця діток- та пекучий по
піл згарищ на повоєнній Ук
раїні, 1 натоплену від вогню
и заліза землю, що прагнула
зерна, 1 шовкові
чубчики
внуків...
Вечір ласкавим килимом
накриє землю й висіє ясні
зорі
у високому небі, а в
материному вікні ще довго
світитиметься вогник.
Змовк телевізор.
Давно
поснуло четвеоо
гусенят у
ящичку, що па припічку, —
клопітне
її господарство...
і вона заспокоїла себе: зна портеосшсий магнітофон на Тільки репродуктор на стіні
чить, хлопців покажуть уве плече натиснув, а на сепде озивається тихо:
думка: з чого
почати? Які.
чері, у програмі «Час».
Запрягайте копі в шори.
Поглядом Іще раз ковзну слова мовіггп матері космо
Коні воронії
навта? Всі
вони
якимись
ла по
сторінках відкритої дрібними
Та й поїдем доганяти
здаються, невід
на столі газети:
«9 квітня повідними до величі Землі 1
Літа молодії.
1980 року о 16 годині 38 хви космосу, до героїзму
Наздогнали наздогнали
сина
лин за московським
часом цієї жіяки. з якою ось зараз
На кленовім мості...
у Радянському Союзі здійс зустрінуся,..
Гай-гай! ї>; нічим не дог
,
нено запуск космічного ко
' А слова
знайшлися самі нати! Тільки ж пам’яті, чіп
рабля «Соіоз-35»,
собою, ЯК ТІЛЬКИ
ПІДІЙШОВ ко тримає кожен ден >. Ко
до
невеличкого
будиночка жен штрих дорогих і пам’ят
Космічний корабель піло
приві нії їй облич.
тує екіпаж у складі коман Попових. Як тільки
дира кооаб ія підполковника тався з Тетяною Овсіївною
Попона Леоніда Івановича і та почув у відповідь:
борт- Інженера Героя Радян «Добридень!»
— До-брн-дс-ень! — про
ського Союзу льотчика-космонавта СРСР Рюміна Вале мовили вена співуче, трохи
розтягуючи
слова. І погля
рія Віктооовичн».
дом звично ковзнула по мо
Леонід.. Льоня. Щаслився їх репортерських
обладунМорозівка — село неве
я; тобі. сину. дорога між зо ках. — 3 перших днів польо
рі.! Щастя
вам обом, син і ту' зачастили до материнсь лине. У вибалку, між крути
мої, сиии Землі!»
загубилося
кого двору газетярі. Все про ми пагорбами,

РОЗДІЛ ДРУГИМ.'
ГОСТИНА
У МАТЕРІ

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ.
БАТЬКОВА НИВА

кілька десятків хатин, гіоз’язаних одна з одною криву
лястими стежечками. За ти
ми пагорбами
наче захова
лося село від великого жит
тя від курних шляхів.
Отаким побачив ного Іван
Олексійович Попов по весні
тисяча
дев’ятсот тридцять
другого, коли партія напра
вила його піднімати місце
вий колгосп. Час був склад
ний. У країні повним ходом
ішла
колсктивізацНґ'. Цей
ЦНірОКПЙ. світлий струмінь
нового життя руйнував од
вічні підвалини одноосібного
господарства, відкидав ви
снажливу працю на низках,
внводячи селянина на без
межні простори
степу, оз
броюючи його сільськогос
подарськими машинами.
Під їхнім натиском злама
лися куркульські межі. Ти в
Морозищі колгосп
утверд
жувався з потугами. Моло
дий голова почав зі знайом
ства з людьми. Ходив від ха
ти до хати.
ввечері, після
роботи, допізна засиджував
ся із селянами при каганці:
читав твори Леніна, бесіду
вав, роз'яснював
політику
партії в галузі
сільського
іосподарства.
— На таких от^горбах. —
показував рукою за село, —
конячиною не розженешся
дуже... Одна колективна ни
ва, трактори —
оце інша
справа. Тут брат, іще такі
пшениці
колоситися
бу
дуть!..
— Глядіть, — сичали підкуркульшіки.
— оті ваші
трактори спаскудить землю
так. що й кукіль не ростиме
— не те що пшениця І
Росте, росте пшениця. Та
ще яка! Земля дарує зерно
— як бурштин. І ця ж сама
земля дарує людям іще одне
багатство
— буре вугілля.
Назва села, де в
тридцяті
роки підіймав
Іван Олек
сійович
Попов колективно
господарство, стала назвою
одного з найбільших вугле
розрізів виробничого об’єд
нання «Олександріивугілля»
-- «Морозівський».
Земля таїла в собі незмір
ні СИЛИ. 1 ЛЮДИ ЇХ Пробуди
ли.
(Далі буде).

4 с тор.

.,Молодид кому нар** ---------------------_--------------- ß січня 1882 року
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Л^ДМЕ таким вимогам
відповідає робота по
фізичному
вихованню в
Олександрійському сільсь
кому
профтехучилищі
№ 3. Виробнича гімнасти
ка, заняття
в спортивних
секціях, масові спартакіад
ні змагання, туристські по
ходи — ці заходи вагомо
доповнюють два уроки па
тиждень, передбачені нав
чальною програмою.
інженерно -педагогічний
колектив, і передусім ди
ректор Микола Петрович
Пиріг (він же голова ко
мітету по спортивно-масо
вій роботі), викладачі фіз
культури, і зокрема викла
дач фізкультури
Андріїі
Федосійович Демченко та
тренер з класичної бороть-

------ В1

Вівторок

Наближення

▲ ЦТ

до лідерів
всіх здібних юнаків І ДІВчаг до занять у спортив
них
секціях,
керівники
груп, наставники чемпіо
нів не випускають з поля
зору й інших.
Головним
принципом
вони вважа
ють:
менше глядачів —
більше учасників. Тому у
нас систематично займа
ються
фізкультурою
і
спортом 730 учнів, 556 чо-

ВІДМАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ
SZ2L

Чемпіони з СПТУ

Секцією з багатоборства
Г11О у нас керує викладач
фізичної культури АНДРІЙ
Федосійович Демченко. йо
го чітка, продумана робота
дає
хороші результати.
Так. учасникові фінальних
змагань
з багатоборства
ГПО
серед
сільських і
міських ПТУ. які проходи
ли цього року в селі Дмит
рівні Знам’янського райо
ну. Валерію Гончаренку не
вистачило лише 4 очок до
виконання нормативу дру
гого спортивного розряду
для дорослих. А Олена Ки
лима та Любов Баранцова
три рази брали участь у
першості Української ради
’товариства
«Трудові ре
зерви,» Зз багатоборства
ГПО. .
Андрій Федосійович ро
зуміє, що
до училища
вступають переважно вчо
рашні
восьмикласники
сільських шкіл, фізична під
готовка яких недостатня,
року навТому першого
чання головна увага звер
тається саме на
цю про
галину,
на
Еиявления
спортивних нахилів кож
ного. Поспішати в
цій
справі в училищі не звикли,
у кожного учня є час дл.і
підготовки до
сумлінної
нормативів
складання
комплексу здоров’я.
Майбутнім досягненням
значною
мірою сприяють
також змагання з різних
видів спорту на першість
училища
і міста. У нас
один із кращих в області
спорткомплекс із футболь
ним полем, біговими до
ріжками,
секторами для
метань і стрибків, гімнас
тичне містечко, волейболь
ні та баскетбольні майдан
чики, спортзал,
усі необ
хідні спортивні снаряди й
інвентар.
Хоча за три роки нав
чання
нелегко виховати
спортсменів з
високими
результатами, але днрекція училища
і керівники
фізвнховапня, всі
наші
громадські активісти впезнсні, що це робити можна.
І треба.

би
Микола Васильович
Король, дбають про доб
ру якість
не тільки нав
На VII пленумі Української ради ДСТ «Трудові
чального процесу, а й фі резерви», який відбувся на початку грудня цього ро
зичного
загартування —
ку, говорилося, що зміцненню здоров'я майбутніх ро
одного з найважливіших бітників, їхній підготовці до високопродуктивної
засобів виховання молоді.
праці та обороні: Батьківщини повинен бути підпо
Завдяки їхній наполегли рядкований увесь процес фізичного виховання в сис
вій роботі
в 1980—1981
темі професійно-технічної освіти.
навчальному році
учили
ще посіло перше
місце в
області у спортивно-масо
вій роботі серед сільських і знову тренується в сек ловік відвідують секції, а
кількість спортсмснів-розПТУ. На спартакіаді об ції.
ласної ради товариства /^А.М ТРЕНЕР М. В. Ко- РАДНИКІВ зросла і станороль власним прикла вить 474
( з них один
«Трудові резерви» спорт
смени училища були пер дом показує вихованцям, кандидат у майстри спорштурмувати ту СРСР, три
першорозшими в турнірах з класич як потрібно
чоловік у
ної боротьби, настільного спортивні висоти. Він — ряднини і 470
у своїй групі спортсменів І і н III
тенісу, посіли другі місця чемпіон області
неодноразовий розрядів). Крім цього, підна змаганнях легкоатлетів, категорії,
сгрільців-кульовнків,
во призер ііершостей України ютовлено десятки громад
лейболістів, багагоборців та Радянського Союзу. На ських інструкторів та суд
ГПО,
треті призери —- його думку заняття мо дів по спорту, 290 майбут
лоді в секції класичної бо ніх робітників
викопали
футболісти.
ТТЕРЕДУС1М слід від- ротьби має великий вихов норматив на значок «ГуА-Я- значити роботу секції ний і профорієнтаційний рист СРСР».
класичної боротьби. її очо вилив. Тому вже три роки ТГУТІВКУ в спорт багатренується
29
тьом з учнів
відкрив
лює майстер спорту СРСР, п секції
значок ГПО. Його тепер
тренер Микола Васильович хлопчиків-резсрвістів.
Микола Васильович не має 401 учень.
Саме зі
Король. У минулому май
увагою і складання
нормативів
стер виробничого навчан залишає поза
знає всіх важковиховуваних підліт ГПО почали шлях у легку
ня, він добре
І деякі з колишніх атлетику першорозрядни
характері?, ків.
хлопців, їхні
здібності та уподобання, і «важких» нині уже досить ця, кандидат у молодіжну
члени його секції прогре упевнено здобувають пе збірну області Валентина
всі
члени
сують.
Вони — постійні ремоги на спортивній аре Олефіренко,
учасники псршостей Укра ні і є прикладом добросо збірної команди області з
вісного ставлення до нав класичної боротьби, бас
П. ОЛІЙНИК,
їни та області.
кетболістка Світлана Тивикладач
Олександ
Давайте познайомимося чання і праці.
з кількома його вихованця
Дбаючи про залучення кул та інші.
рійського СПТУ № 3.
ми. Майбутній тракторигтмашиніст широкого профіI лю. першорозрядник Сер
гій
Семенович — призер
Всесоюзного
турніру на
І приз газети «Молодь Укра
їни». що проводився п міс
ті
Тирасполі;
майбутні
1 електрогазозваоніиси. днугорозрядникч Валерій Ма
налаті й. Валерій Гончарен
ко.
пспшоропрядппк Ва
лерій Москалюк; майбутні
майстри
по холодильник
' установках, другорозрядник Віктор Милов та МЇікоі ла Са.зонов. який виконав
норматив першого юнаць
кого розряду,- Всі вони —
учасники і призери об тасІ його турніру на приз імені
Героя Радянського
---- ) Союзу
О. С. Егорова,
відкритої
першості
1
Кременчука,
Жовтих Вод і турніру на
приз героя-земляка космо
навта Л.
І. Попова. Ллє
найбільше спортивних за
слуг у Сергія Миколаєнка,
який у цьому навчальному
році став майстром вироб
Слідом за боксерами в Кіровограді розігргши першість республіканської ра
ничого навчання училища.
ди ДСТ «Трудові резерви» борці класичного стилю. На килимі мірялися силами
Він — кандидат у майстри
юнаки
1967—1968 років народження.
спорту СРСР. багатопало
'Зрослу майстерність продемонстрували вихованці кіровоградських трене
вий чемпіон Української
рів М. Є. Сушка і В. М. Посунька. Вони завоювали дев’ять призових місць. Чем
ради товариства «Трудові
піонами товариства у своїх вагових категоріях стали Олег Шевченко, Ігор Войрезерви», призер чемпіона
ний і Сергій Терновий.
ту 5 РСР серед юніорів,
Приємна подія: Олег Скринник^ Сергій Качур та Олександр Чернявський з
член збірної ЮНІОРІВ рес
публіки.
срібний призер
команди Капітанівського професійно-технічного училища № 10 НовомиргородВсесоюзної
спартакіади
ського району ввійшли у фінал і посіли другі призові місця. Це — серйозний
товариства «Трудові резер
нрок уперед у розвитку класичної боротьби
в училищі. Заслуга
в цьому і
ви». що проходи та в місті
спортсменів, і їхнього тренера Миколи Барченкова.
Харкові. постійний учас
ник республіканських тур
На знімку С. ТЕРНОВИЙ, О. ШЕВЧЕНКО та Ігор ВОИНИИ.
нірів. Сергій також стан
М. ВІВИЧ.
другим призером
Цент
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.
ральної ради «Трудових пе-
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0,5 друк. ери.

Зьм.

1.

▲ УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Лялькова він*-,
тава «Мана». 11.20 — Теле?
Фільм.
11.30 — Художній
фільм «Попелюшка». 12.50-—
Телеклуб
киянок
«Щед
рість». 16.00 —Новини. 16.lt)
—
«Срібний
дзвіночок»'«
16.40 — Телефільм. 17.05 —
«Вперед, орлята!» Піонере^
ка операція «Похід бережній
вих».
(Кіровоград на Реї-:
публікапське телебачення);
17.35
—
Фільм-концерт.
18.00 — «День за днем». (Кі»
ровоград).
18.15 — Мульт-:
фільм
«Хвости». (Кірово*
град). 18.30 — .«Екран запро
шує». (Кіровоград). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30 —
«Обережно: гряц>. Бесіда лі?
каря. 19.45 — Літературний
вечір. 20.40 — «На добрані*!’,
діти!» 21.00 — «Час». 21.^5
— «Ватра» кличе па свято»;
Музична передача. 22.20
«До п'єдесталу сапрошустб,-:
ся». По закінченні — ІЇ9В!І.-і
ни.

А ЦТ

8.00 — Програма
«Час»';
8.45 — «Батьківщина моя»;
Концерт художніх колектшн’
вів країни. 9.45 — Фільм для(В. Ш АВАЛІВ.
дітей «Зачарування*.
10.25*
— Клуб кіноподорожей. По
закінченні — Новини. 14.30
ВЕЛОСПОРТ
— Новини.
14.50 — Твій
труд — твоя
висота. КІгі'іь
програма. 15.30
— Відгук
ніться, сурмачі! 16.15 — Вікступ народного ансамблю
пісні і танцю -»Ставрополь?;
16.30 — Твоя ленінська біб?
ліотека. 17.15 —
Прем’єра
художнього телефільму для
дітей
«Павел
втручаєте
ся». З і 4 серії. 18.15 — ЛЛВ Адлері два дні прохо- І коголізм.
Бесіди лікарй;
днли чемпіонат Радянсь- І 18.45 — Сьогодні
V світі;
19.00
—
Економіка
повннйй
кого Союзу з велоспорту І
бути економною.
19.15
на шосе і. Всесоюзні зма
Г. Гендель. Концепт для аг),гання серед юніорів та . фи з оркестром. 19.30 — Хуюнаків 1963—1964 і і 965 І ложній фільм «Тринадцять».
21.00
— Програма «Час»;
—1966 років ііароджсн- В 21.35 — Кінокамера дивить
пя з кросу. В цих змагай- В ся у світ. По закінченні —’
«
лях узяли участь і внхо- | Сьогодні у світі.
пайці наших тренерів — | £ УТ
Олександра Заворотпього
10.00 — «Актуальна каме,(обласна рада ДСТ «Авап- ■
10.35 —
«СіІгурчипа
гард»,
м. Кіровоград) і В па».
школа». Лялькова вистава'.
майстра спорту Валерія В 11.25 — Студія
.............. .
»Золотий
Красова
(районна рада І ключик». 12.25 — Літератур«’
ний
вечір.
13.20
—
«Молоді
ДСТ «Колос», м. Зііам’яп- В
голоси України».
16.00
ка).
Новини.
16.10 — «Срібний
Кандидат
у
майстри - дзвіночок».
16.30 — Теле
спорту зі спортивного клу- В фільм. 16.45 — К. т. «Народ
на творчість».
(Кіровоград
бу «Зірка» Микола Бойко І на Республіканське телеба
чення).
17.15
—
Телефільм.у груповій гонці на 24 кі- В
— Конпсптний
зат^’
ломстри був п'ятнадця- ■ 17.25
«Дружба». 18.00 — «Донь за
тим, то дає йому право иа | пнем».
(Кіровоград). 18.15 —
присвоєння звання майст
Оголошення.
(Кіровоград);
ра спорту СРСР. Великий ■ 18.20 — К. т. В. Орлов. «Зо
лете
курчатко».
Лялькова
успіх випав па долю кап- В вистава. (Кіровоград).
19.00
дидатів у майстри спорту І — «Актуальна камера» 19 30
юніорів Федора Яоощука І — ._ «Майстри
мистепгв»';
20.4.> — «На добпаніч дітЩ»
та Івана Хрпйти. Вони в В 21.00
— «Час». 21.35 — Ху
складі збірної команди
дожній фільм «Між добрими
України в естафеті чоти- | людьми». По закінченні —
ри по п’ять кілометрів. І Новини.
котра завоювала' золоті І А ЦТ (IV програма)
медалі, випередили дуже 0
сильних гонщиків Росій
іпші20 1\Ї7.
ФІЛЬМ-КОИцепТ;
19.00
Міжнародний юнаць
ської Федерації та інших
кий турнір 3 футболу пам'я
призерів
ті В. Гранаткіна. 20 35 .
В. ТВЕРДОСТУП,
Концерт. 21.00 — «Час».
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
В. о. редактора

трасах

Адлера

»««игзідавя

иягаялтк

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87: відділу комсомольського
я:иттл — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді
—
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, äö.

8.00 —
Програма «Чад»;
8.45 — «Репетитор». ФІльмБистаьа. 11.10 — Фільм-коіїцерт «Сніжні
наспіви». По
закінченні, — Повніш. 14.30
— Повніш. 14.50 — Докумен
тальні Фільми «Плани і жит
тя». «Ми будуємо...». «Одер
жуємо кваліфікацію», «Наш
відпочинок». 15.45 — Гори
зонт. 16.45
■— Концерт 3
творів Р/ Яхіна.
17.2'1
Прем’єра художнього телефілі му для
дітей. «Навёл
втручається»,
1 1 2 сепії«
18.15 — Подвиг.
Розповідь
генерала армії Белобородо
ва. 18.45 — Сьогодні У світі;
19.00 — Заключний концерт
фестивалю мистецтв «Російська зима».
Трансляція з
Кремлівського Палацу з’їз
дів.
(21.00 —
Прогрдме£>
«Час»), По закінченні — Сьц^’
«одні у світі.

Наявність на
Кірозоградщині дзох п’ятдесятиметрових
басейнів дає
змогу проводити змагання
найбільш високих рангів.
Ось і нині республіканська
першість
найсильніших
спортсменів дитячо-юнаць
ких спортивних
шкіл з
плавання три дні проходи
ла у спортивному
комп
лексі Світловодського за
воду чистих металів.
На водних доріжках ба
сейну міста
енергетиків
свої здібності демонстру
вали понад двісті п’ятде
сят представників
бага
тьох областей і міст Укра
їни
(спортсмени 1968—
1969 років
народження).
Серед них
були й наші
земляки.
Кіровограде^
Сергій Пальчиков-у запли
вах на спині на 20Э метрів
був другим (час — 2 хви
лини 24,9 секунди),
а на
100 метрів — третім. Та
ке ж місце
на дистанції
1500 метрів вільним сти
лем зайняв Юрій Цимба
люк з Олександрії. Його
землячка Тетяна Бабичова
одержала срібну нагороду
в комплексному плазанні
на ДБОхсотметровій
від
стані.
'У
командному заліку
перемогу здобули плавці
Запоріжжя. У них 798,5
очка. Спортсмени нашої
області, у яких 643 оч
ка, були п’ятими, зали
шивши за собою шістнад
цять команд. Це — безу
мовний успіх
вихованців
тренерів Юрія Михайло
вича
Нагорного з Олек
сандрії і
кіровоградця
Володимира Манька.

тяя-ші

>1а украинском языке.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ПЛАВАННЯ

зервів» з настільного тені
су.
Багато випускників сек
ції класичної боротьби ни
ні гідно несуть службу в
лавах Радянської Армії.
Серед них — кандидат у
майстри спорту СРСР Во
лодимир Колесник. А Ана
толій Алексеєвсць, канди
дат у
майстри
спорту
СРСР, повернувся з армії
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