
ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
Григорій НАЗАРЕНКО 

, В редакції газети «Молодий комунар» підбили підсумки 
змагання молодих комбайнерів на жнивах цього року.

Приз обласної молодіжної газети «Кра
щому молодому женцю Кіровоградіцини» 
завоював комбайнер Григорій Назаренко 
з колгоспу імені XXI зїзду КПРС Бобри- 
нецького району. Він скосив хліба на пло
щі 242 гектари і намолотив 6913 центне
рів зерна.

На ДруголАу місці — Василь Опошнянський з колгоспу 
«Прогрес» Новомиргородського району. Його жнивний під
сумки — 202 гектари скошеної і 6697 центнерів намолоче
ної пшениці. Трете місце зайняв Володимир Наумов з кол
госпу імені Шевченка Бобринецького району. Земляк цьо
горічного переможця жнив — він скосив 205 гектарів і на
молотив 6325 центнерів зерна.

ВСІХ КРАЇН. СЛНАПТЕСЯі

орган кір КОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Президія Верховної Рэли СРСР по

становила скликати четверту сесію Вер
ховної Ради Союзу Радянських Сонід- 
лістичних Республік восьмого скликання 
19 вересня 1972 року в м. Москві.
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JÎPE3 кілька тижнів

Перші у змаганні
ЦК НП України і Рада Міністрів Укра

їнської FCP розглянули підсумки соціа
лістичного змагання областей по будів
ництву на селі і визнали переможцями 
Київську, Івано-Франківську та Вінни
цьку області. їм присуджено перехідні 
Червоні прапори ЦК КП України і Ради 
Міністрів УРСІ* з видачею відповідних 
грошових премій.

Відзначено, що високих покезникіе у 
соціалістичному змаганні по будівництву 
на селі досягли також Волинська, Закар
патська, Запорізька і Кримська області.

Центральний Комітет КП України і Ра
да Міністрів УРСР закликали партійні, 
профспілкові і комсомольські організа
ції, будівельників і монтажників, робіт
ників радгоспів, колгоспників; всіх пра
цівників сільського господарства ще 
ширше розгорнути соціалістичне зма
гання за дострокове введення в дію ви
робничих потужностей та культурно-по
бутових об’єктів на селі, за підвищення 
SKGCTÎ і здешевлення вартості сільського 
будієництва, за гідну зустріч 50-річчя 
утворення Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік.

(РАТАУ).
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'лончйіь'Шкільний дзвойик. За 
свіжойбфарбовзніґми партами в 
світлих просторих класах займуть 
свої місця тисячі хлопчаків і дів
чаток. Крок за кроком поведуть їх 
вчителі у великий світ знань, тер
пеливо готуватимуть до свідомо
го- вибору професії, до творчої 
праці. Перед початком нового на
вчального року кореспондент 
РАТАУ зустрівся: з першим за
ступником міністра освіти У PCP 
В; В. Ніиолаєнком і попросила йо
го відповісти на кілька запитань.

—• Іване Власовичу! Працівни
ки освіти, включившись у соці
алістичне змагання на честь 50- 
річчя утворення Союзу PCP, на
мітили разом з громадськістю ши
рокий фронт робіт по підготовці 
до нового навчального року. Як 
іде спорудження і ремонт шкіл? 
Чи багато дітей справлять ново
сілля?

— Будівництво шкіл є предме
том постійної турботи партійних 
і радянських організацій/ широ
кої громадськості. Згідно з на
родногосподарським планом і со
ціалістичними зобов’язаннями об
ластей до першого вересня мають 
гостинно відкрити двері понад 
600 нових шкіл. Передбачено до
будувати 1750 класних кімнат, дві 
тисячі навчальних кабінетів, 600 
майстерень, 350 спортивних залів, 
520 їдалень.

З кожним дней все більше й 
більше шкіл рапортують про го
товність до початку занять. Ста
ють до ладу вові приміщення, за
кінчується ремонт старих. Достро
ково здали в експлуатацію школу 
будівельники тресту «Київміськ- 
буд-І.ч*. У перший день навчально
го року тут сядуть за парти по
над 1300 дітей трудівників Поділь
ського ранову Киева.. Успішно ве-. 
дег.ьсяд, будіввинтво в Дпіпропст- 
роцській області. Но новому жит
ловому. масиві d обласному центрі 
арест «Дніпрожитлобуд» зводить 
десятирічку на 1320 місць. '

Але на деШшх- об’єктах картина

інша. У Кіровоградській області-, 
наприклад, -піврічний план будів
ництва шкіл виконано лише на 49 
процентів. Незадовільно поставле
но справу в Івано-Франківській, 
'Львівській і Волинській областях. 
Під загрозою своєчасне введення1 
в дію 12 шкіл, зокрема в-Микола
єві, містах Помічна і Новоукрзїл- 
ка Кіровоградської області, селах- 
Нобель і Городище на Ровепщяш 
і ряді інших.

До нового навчального ропу має '

ПЕРЕ Д 
ШКІЛЬНИМ
ДЗВОННХОМ
бути капітально відремоптоваво 
понад 2 тисячі шкільних примі
щень, а в решті проведено поточ
ний ремонт. Знаменно, що в бага
тьох областях велику допомогу 
будівельникам подають батьки, 
громадськість, старшокласники«

— Яку допомогу школам пода
ють промислові підприємства, кол
госпи й радгоспи?

— Традиційною 
допомога шефів; 
ський завод імені 
проводить велику 
ладнаною учбових кабінетів і ре
монту трьох міських шкіл. Щоро
ку допомагає школам колектив 
Дніпропетровського шинного за
воду,. Д місті Сніжному Донецької, 
області промислові підприємства 
обладнують три парчальио-впроб- 
іінчі цехи для старшокласників, 
п’ять лабораторій для політехніч
них- практикумів і два класи — 
авто- то будівельної справи. Ве‘

стала у вас 
Дніпропетров- 
Петровського 

роботу по об-

ллкі кошти* пз обладігання шкіль
них кабінетів виділили промисло
ві підприємства Кардова,, колгос
пи й радгоспи Миколаївської, Чер
нігівської і Полтавської областей.

З допомогою шефів розв’язую
ться і інші* питання. В цьому році 
до сільських шкіл підвозитимуть 
маршрутними автобусами і відом
чим транспортом близько 500 ти
сяч учнів.

— Іване Власоввчу, розкажіть, 
будь ласка, про шкільні базари.

— Перед новим навчальним 
роком у республіці, як завжди, 
проходять традиційні шкільні ба
зари. Вони користуються великою 
популярністю» у населення. їх охо
че відвідують і батьки; і діти. Тут 
також є повний.

Так, порівняно з минулими ро
ками; зокрема па селі поліпшено 
торгівлю одягом, дитячим взут
тям, шкільно-письмовим прилад
дям. Повсюдно оновився асорти
мент шкільних товарів, підвищи
лась їх якість. Одпзк у деяких 
районах Харківської та Миколаїв
ської областей бракує портфелів, 
альбомів для малювання, аква
рельних фарб, кольорових олівців, 
креслярських дощок, нотних зо
шитів, готовалень, логарифмічних 
лінійок. Бажано мати більше ди
тячого верхнього одягу і спортив
них костюмів, а також шкільної 
форми, великих розмірів. Це тим 
більш необхідно тому, що В 33« 
вальноосвітніх- школах Донецької, 
Дніпропетровської, Київської, 
Львівської областей, а також у 
Києві і Севастополі запроваджує
ться нова форма для хлопчиків.

♦— Яка робота проводиться по 
завершенню переходу до загаль
ної середньої освіти молоді?

—- Для успішного виконання 
головного завдання» поставленого 
XXіV' з’їздові' КПРС ■— завершен
ня» переходу до загальної серед
ньої/ освіти — потрібна кропітка 
цілеспрямована діяльність усіх 
педогогічввх колективів- шкіл, пря- 
цівників- органів ййродної освіти, ' 

(Закінчення на 4-й стор.).
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Дев'ятнадцятирічний юнак, який вперше одягнув 
солдатську шинель, стоїть перед шеренгою своїх од
нолітків, перед командирами, урочисто проголошує 
слова військової присяги:

— Я, громадянин Союзу Радянських Соціаліст нч* 
них Республік приймаю присягу і урочисто клянусь.»

І далі:
— Я завжди готовий за наказом Радянського Уряду 

виступити на: захист моєї Батьківщини...
Схвильовано виголошені ці палкі слова сотяямн радян

ських воїнів. І кожен, як і наші батьки, з гордістю дс-гри- 
муе того слова.

Бо гордий З'того, що-він громаляинв країни, в яиііі «йде 
людина, ак господар, по своїй Вітчизні дорогій...»

Із особливим чуттям щастя ми усвідомлюємо всю суть ра
дянського буття саме тепер, коли готуємось до зкамемнего 
свята — 50-річчя утворення СРСР.

Де б не народилася чи жила наша людина — в 
Російській Федерації, в Казахстані, на Україні, чи в 
Білору с і ї, 
вона пишає
ться з того, 
що з закон
ною гордіс
тю може 
сказати:

«Я — гро
мадянин Ра
дянсько r О 
Союзу». Са
ме прина
лежність до 
багатонац і- 
ональної сі
лі ї народів 
СРСР і 
роджус 
наших
дей турботу 
про її благополуччя і щасливе завтра. Наші батьки 
захистили радянську землю від фашизму. І в лавах 
визволителів були разом з ними росіяни і українці, 
казахи і вірмени... Треба було освоїти цілинні землі 
Казахстану —- туди помчали поїзди з Білорусії і Ук
раїни.

А поїдьте сьогодні в'Башкирію. і там почуєте слова вдж- 
посгі О. В. Гіталову, який передки свій досвід хліборобам 
братпьої республіки. В нас, на Кіровоградщниі, зокрема d 
колгоспі «Дружба» Новоукраїнсьього району, завжди пам’я
татимуть про допомогу друзів з Бєлгорода, які допомогли 
в. механізації тваринницьких ферм. А тваринникам иолгоспу 
Імені Лені па Долине ького району допомогли у цій справі Ін
женери з Литовської республіки. За досвідом до ніоа- 
воградсьних хліборобів ниці їдуть з Вірменії, Грузії, Б)®н 
русії. І ми, як рілпі брати, відкриваємо всім свої саарби. 
Бо хочемо, щоб всюди була така багата нива, як в- нашо
му степу. Бо такий закон радянської дійсності. Бо моноліт
на єдність соціалістичних націй і народностей, інтернаціо
налізація всього укладу їх. життя становлять головну соці
альну сутність нової Історичної спільності людей — рад»№ 
смого народу.

Про цю єдність нині ми чуємо, на тематичних вече
рах-дружби, в усних журналах, на заняттях комсо
мольських лекторіїв. Наприклад, в селі Доброму 
Вільшанського району завідуючий клубом Микола 
Діцул, секретар комсомольської організації колгос
пу імені Димитрова Валентина Заболотня разом з 
своїми активістами влаштовують вечори, присвячені 
народам республік Країни Рад. Подібні заходи орга
нізовуються на Олександрійському електромеханіч
ному заводі, Знам'янському локомотивному дане. 
А в Грушківській сільській бібліотеці Ульяновського 
району практикуються голосні читки літератури, чи
тацькі конференції, літературчі вечори, присеячені- 
ювілею СРСР.

Такі напрямки в своїй діяльності комсомольські активісти 
мають вибирати всюди. Бо як не дивно, але в деяких- ком
сомольських організаціях (особливо в шкільних) роботу по 
Інтернаціональному вихованню- молоді ведуть без знання 
справи. ІНКОЛИ школярі листуються з СВОЇМИ PODeCHUKflMH, 
які живуть за кордоном, готують альбоми про далекі країни 
і менше зиаюіь про життя молоді з братніх республік. Тем 
комітетам комсомолу слід якнайшвидше подбати про- усу
нення цих недоліків і всю спою діяльність спрямувати, перш 
за все, на пропаганду маркснстсько-леиінської теорії ї полі- • 
тики КПРС, програмник положень в національному питанні. 
Меті інтернаціонального і. патріотичного виховання повнина 
бути підпорядкована робота лекторських груп, що створені 
при комітетах ЛКСМУ.

Благородне чуття радянського патріотизму, турбо
ту про загальне багатство нині ми бачимо там, де 
йде напружена боротьба за виконання накреслень 
нової п'ятирічки. Не поодинці, а цілими колективами 
заводів, колгоспів, будов кіровоградці включились в 
змагання за Почесний знак ЦК КПРЄ, Президії Беру 
ховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР; ВЦРЛС. 8 

•передніх лавах цього походу разом з старшкД« своїі- 
ми товаришами — молоді робітники заводу «Червон
ив зірка»,, кіровоградці-агрегатники, шахтарі Олек
сандрії, хлібороби Ульяновки, Новомиргсрода. Нйше 
багатство — для себе і для всіх, бо ми і. 
соціалістичної. Батьківщини — СРСР, країни, 
задивляється весь світ.

громадян^ 
ни/ на яку 

і
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у відгодівельний 
брудер. Це — ос
танній...

...Шлях члена 
бюро обкому ком
сомолу Олі Гурі- 
ної до радгоспів
ської птахофабри
ки схожий з пере
кидним містком, 
який перевів вчо
рашню десяти
класницю через 
вируючу річку 
звабливих профе
сій лікаря, Інжене
ра до звичайної 
рядової пташниці. 
А втім, вона зов
сім не шкодує, що 
обрала саме цей 
шлях,

Оля швидко за
в’язує рукава ха
лата, прямує до 
кормушок (до ре
чі, корм треба тро
хи підмочувати, 
тоді його качата 
краще їстимуть).

— Буль - вуль- 
вуль-зуль! — ви-

Т.Т А СВІТАНКУ, коли на обрії 
с—ледь-ледь встигне проклк\ 
нутись перший сонячний про
мінь, вона спішно прямує зна
йомими вулицями радгоспу 
«Сагайдак». її волосся двома 
золотавими крилами вибиває
ться з-під хустки, і тоді округ
ле обличчя дівчини »набирає 
того пустотливого вигляду, що 
притаманний сімнадцятирічним 
юнкам.

Оля Гуріна звично відчиняє 
двері прохідної птахофабрики 
І відразу охоплює очима свій

— Піть-піть, піть, — відзи
вається багатотисячна армія 
чалапкуватих малюків.

— Ах ви ж, мої маленькії
— Так-так-так-так, — відпові

дають ті, поспішаючи до ву
зеньких металевих ринвочок... 
БУДЕНЬ почався. Молода 

пташниця заходжується 
господарювати. Треба змінити 
підстилку, вчасно натрусити сві* 
жої соломи або тирси. Почис
тити автопоїлки. Качата дуже 
прискіпливі. І коли в брудері 
буде брудно, то вони влашто
вують справжній страйк. Що
правда, в Олі до подібних ін
цидентів справа не доходила.

Краща пташниця, вона досяг
ла вже значних успіхів у своїй, 
на перший погляд, нехитрій 
професії. Так, середньодобо
вий приріст при нормі ЗО грам 
у каченят, що вона доглядає — 
35—40 грамів.

Коли я запитав, в чому ж 
секрет її успіху, вона спершу 
знітилася, а потім сказала:

брудер. Он він, великий, 
видовжений з ажурною 
металевою загородкою, 
в якій вирує жовтобіле 
озерце. Та коли вона по
чинає до нього набли
жатись, «озерце» оживає 
І зустрічає її писком, 
схлюпуючи легенькими 
хвилями пухнастих качи
них крилець.

В брудері 15 тисяч 
пернатих малюків. Ні, 
вони вже майже «дорос
лі», адже перевели їх

—- Треба любити качат.

— А в чому проявляється ця 
любов?

— Я думаю в тому, що їм 
потрібно догоджати в усьому.

В цьому році Оля вступати
ме до Олександрійського сіль
ськогосподарського технікуму 
на зоотехнічне відділення. Май
бутній заочниці поки що важ
кувато готуватись до вступних 
екзаменів і щодня спішити на 
роботу. Але завтрашній сту- 
дентці-пташниці буде ще важче. 
Хочеться щиро, від душі по
бажати їй щасливого екзаме
нування і подальшого, справж
нього успіху в роботі...

...Уже прямуючи широкою 
вулицею радгоспу, я ненаро. 
ком зупинився біля контори 
управління. На мене з Дошки 
пошани глянули спокійні і такі 
знайомі очі русявої дівчини. 
Це була Оля Гуріна...

В. ВАСИЛЕНКО.
На фото: краща пташниця 

радгоспу «Сагайдак» Оля Гу
ріна, внизу — птахоферма 
радгоспу «Сагайдак».

Фото В. Ковпака.
Устинівський район.

кошти-
НА ПАМ’ЯТНИК
ГЕРОЯМ

Минулої суботи в нашому райо
ні пройшов комсомольсько-моло
діжний суботник по заготівлі кор
мів для громадського тваринницт
ва.

Напередодні комітети комсомо
лу провели збори, па яких визна
чили конкретний обсяг робіт, ви
пустили спеціальний номер «Ком
сомольського прожектера».

4736 юнаків і дівчат району 
стали того дня до роботи.

75 комсомольців райцентру пра
цювали в колгоспах «Правда», 
«Дружба» та імені Котовського на 
Збиранні овочів. Найкраще по
трудились працівники редакції І

друкарні, райоб'едпаипя «Сіль
госптехніка», машинно-лічильної 
Станції, райспоживспілки.

Організовано пройшов суботник 
в колгоспі «Україна» (секретар 
комсомольської організації Ми
хайло Сенчук), де заготовляли 
корми 50 юнаків і дівчат. В цей 
день вони записали на свій раху
нок 116 карбованців.

45 комсомольців колгоспу 
«Дружба» (секретар комсомолі»* 
ської організації Віктор Сербій) 
заробили на суботнику 77 карбо
ванців. А комсомольці колгоспу 
Імені Пархоменка (секретар ком
сомольської організації Галина 
Караванська) 48 карбованців.

Одержані па суботнику кошти 
будуть перераховані для будів
ництва пам’ятника комсомольцям- 
героям Кіровоградщини.

Р. ГОРЛЕНКО, 
секретар Добровеличківсько- 
го райкому ЛКСЛ1У.

ЗБОРИ ВЧЕНИХ
15 серпня в Києві відбулись загальні 

збори вчених Піадеиного відділення Все
союзної Академії сільськогосподарських 
наук імені В. І. Леніна за участю дирек
торів науково-дослідних інститутів і дос
лідних станцій та їх заступників по на
уковій роботі, ректорів і проректорів сіль
ськогосподарських вузів, провідних вчених 
республіки.

На зборах обрано президію Південного 
відділення ВАСГНІЛ у складі 17 чоловік. 
Головою президії обрано члеиа-кореспон- 
дента ВАСГНІЛ М. В. Кузьменка, заступ
никами голови — членів-кореспоидеитів 
ВАСГНІЛ Г. О. Богданова, І. І. Лукінова. 
М. Ф. Лупашку, Л. Г, Гром-Мазнічев- 
ського.

Присутні заслухали і обговорили допо
відь міністра сільського господарства 
УРСР П. Л. Погребняка про стан і захо
ди по дальшому розвитку сільськогоспо
дарської науки в Українській PCP.

У роботі зборіо взяли участь перший ві
це-президент ВАСГНІЛ академік Д. Д- 
Брежнєв, завідуючий сільськогосподарсь
ким відділом Ц'К КП України В. І. Фе- 
дан. завідуючий сектором сільськогоспо
дарського відділу ЦК КПРС 10. В. Седих. 
міністри УРСР T. Т. Попльовкін. І. 11. 
Стафійчук, М, М. Михайлов.

(РАТАЇ?).

новий
РЕПЕРТУАР—
ДО
ЮВІЛЕЮ

Найвищу оцінку на заключному конкурскогяяді 
художньої самодіяльності в Голованівську одержав Во
лодимир Козак.

Працює Володимир водієм багатотонного КраЗу в се
лищі Побузькому, постійно виконує свої виробничі 
заздання. А увечері приходить до клубу.

Володимир майстерно виконує українські народні піс
ні, пісні українських та російських композиторів. Зараз 
він готує новий репертуар до ювілею утворення СРСР. 
Це будуть пісні братніх радянських народів.

смт. Побужжя.
Г. КОРОТКИХ.

Чі и

&
Мі

п’ятирічки» все ж

О НЕ збирався писати до газе- 
ти та, прочитавши в «Прав

де» передову «Цінуй хвилину 
п’ятирічки» все ж наважився. 
Адже і на нашому заводі, як 
на підприємствах Новосибір
ська, про що йшлося в тій стат
ті, робітникам через незначні 
«дрібниці» теж доводиться 
Їірачати дорогоцінні хвилини.

' підсумку втрачений час ви
мірюється сотнями годин. Про 
цв не раз говорили, а дійових 
заходів так і не вжито. Вдовж 
двох років, протягом яких я 
працюю в цеху, становище но 
□Мінилося.

По професії я. — слюсар, 
працюю в мотороремонтному 
цеху № 3. Тож І буду говорити 
лище про те, що добре знаю — 
про. втрати часу на нашій діль
ниці.

і ІІ і

Мої товариші ремонтують го
ловку блока циліндрів трактор
них двигунів. Вага цієї деталі —• 
понад 40 кілограмів. Під час 
роботи слюсареві доводиться 
сім разів переносити її з одно
го місця на інше. Робота ця 
важка і вимагає багато часу, а 
Можна було б — за допомогою 
Механізмів. Вивільнився б знач
ний час на виконання інших 
операцій.

Подібні втрати, так би мови
ти, «заплановані», аж поки опе
рацію подачі головки блока 
циліндрів не буде механізова
но. А скільки часу 
ся через простої, 
більшість з яких 
нєзареєстрованими.

Причини — різні. Інколи 
прийдеш на робоче місце, а 
робити нічого: немає головок 
блоків циліндрів, окремих де
талей, без яких ремонт не мож
ливий. Не те, що цих деталей, 
чи блоків немає, їх просто 
вчасно не доставили на робоче 
місце. Доводиться простоюва
ти, або ж самому починати 
«пошук». Йдбід тбді до комо
ри, виконуєш роботу за комір
ника та вантажника. Або, що 
ще гірше, беремо деталі на 
розбірномийній дільниці, що 
категорично, забороняється. 
Аде братц доводиться, г .

втрачаєть- 
до речі, 

лишаються

«Ходіння» забирає багато 
часу. То ж і встановилася тра
диція, що у наряді слюсаря є 
запис: « Підносна деталей — 
одна година». Чи ж вигідно, що 
кваліфікований слюсар працю
вав, як вантажник? Звичайно, 
ні.

— Сьогодні ти маєш скласти 

ХТО Г.’ БИТЬ
КО1І1 и к у
чотири головки, — дав днями 
завдання моєму товаришеві 
Василеві Андрійченку майстер 
дільниці О. Матвєєв.

‘— Три зберу. Для четвертої 
не вистачає клапанів.

— Доведеться вибирати із 
старих.

Василь виконав завдання. 
Для цього йому довелося ван
тажити і везти головку блока 
для додаткового обробітку на 
фрезерувальну дільницю. Як 
вантажник, він використовував 
свій робочий час без потрібно
го ефекту. А за зміну міг би 
відремонтувати не три, не чо
тири, а п’ять-сім деталей.

Тож, одна з головних при
чин марних втрат часу — не
ритмічне завантаження слюса
рів роботою. Якщо ж добитися 
ритмічності, простоїв не буде. 
Цьому, на мою думку, могло 
сприяти зменшення плинності 
кадрів. Дуже вже часто в це
ху міняються майстри дільниць, 

мемо рішення і не виконуємо 
його. Пам’ятаю, підтримали 
комсомольці почин: зробити за 
два роки цех зеленим. З’яви
лися тоді між верстатами вазо
ни з квітами. А як скінчилася 

і «кампанія», місяців через чо
тири, десь зникли і квіти і ва
зони. Колись на комсомоль
ських .зборах ми вели розмову 
про втрати виробничих хвилин. 

. Та конкретних заходів не вжи
то і нині. Можливо, тому така 
невіра в свої сили.

А я розумію так: про марні 
втрати часу треба говорити, 

реба добитися, щоб кожен 
слюсар, прийшовши на робоче 
місце, відпрацював з повною 
віддачею. Тоді працюється лег
ше, піднімається настрій,

Звичайно, про зменшення 
втрат виробничих хвилин мож
на говорити з різних точок зо
ру. Тут — і про використання 
нових машин та пристроїв, ме
ханізацію деяких пооцесів, 
більш ефективну та раціональ
ну організацію праці. Та що
найперше, у нашому цеху по- 
рюно ліквідувати неритмічну 

завантаженість роботою. Про 
-умаю' Щ0 буде прин

ципова і важлива розмова. 
г!ііл П. ЧОВПАН.

°сар ремонтного заводу 
«Укрсільгосптехніка».

начальники. Навіть інколи не 
встигаєш запам’ятати їхні ім’я, 
прізвища. Велика плинність і 
серед робітників.

З приводу неритмічного за
вантаження та втрат виробни
чих хвилин хотілося б сказати 
кілька слів про роботу нашої 
комсомольської цехової орга
нізації. Вона —. не на висоті. 
Не відчувається вогника у ді
ях прожектористів. На збори 
комсомольці збираються не 
дуже часто і не дуже дружно. 
Питання, які Піднімаємо- на . 
зборах, часто лишаються не 
вирішеними. Поговоримо, прий

/



17 серпня 1972 року „МОЛОЛИІІ КОМУНАР“ З стор

В ПОШУКАХ ДОЛІ
Брудний І сірий вокзал. По

хилого віку паровоз натруже
но сопііть, час від часу неса
мовито випльовуючи з труби 
клуби пари. Якийсь хлопчина 
штовхав перед собою візок. 
«Панове, — пропонує він, — 
купіть лимонад, конфетн, шо
коладе. Він насилу пробира
ється крізь людський натовп. 
Навколо нескінченні черги. 
Люди стоять, сидять, лежать, 
їх дуже багато. Доки митни
ки ретельно перевіряють все, 
що о в чемоданах від’їжджаю
чих, пасажири прощаються зі 
своїми дружинами, дітьми, чо
ловіками. Куди вони їдуть? — 
На чужину.

Що змушує десятки тисяч 
Іспанських трудящих залиша
ти сім'ю, батьківщину, рідну 
домівку? Відповідь на це за
питання дає один з них — 
Хуан Гутеррес. На запитання 
Кореспондента газети «Лібер- 
тад пара Еспанія», який про
водив опитування серед від
'їжджаючих, Хуан відповів:

— Чому я емігрую? Мені 
Їабридло щодня лягати спати 

пустим шлунком.

— Який ваш місячний заро
біток?

— 1900 песет. У мене сім’я 
складається з семи чоловік, 
а зароблених мною грошей 
ледве-ледве вистачає на мізер
не прохарчування...

Більш повну відповідь не
щодавно дала газета «Лібр 
Бельжнк». «Причиною емігра
ції, — відзначала газета, — є 
перш за все низький рівень 
життя іспанських трудящих, а 
також безробіття, яке в сіль
ських районах досягає 40 про
центів».

Масове безробіття стало 
справжньою трагедією для ро
бітників і селян за Піренеями. 
Якщо в вересні 1970 року не 
мало постійної роботи 153569 
іспанців, то в 1971 році їх вже 
стало понад 211300 чоловік.

Однак було б неправильно 
вважати, що становище робіт
ників набагато краще стано
вища тих, хто знаходиться 
без роботи. Мільйони іспанців, 
простоюючи біля верстата по 
12 І більше годин на добу, 
ледве зводять кінці з кінцями.

Особливо важко живеться 
іспанським селянам. Мало 
хто з сільськогосподарських 
робітників одержує платню 
протягом 4—5 місяців. До то
го ж лихо іспанського найми
та — безробіття. В провінціях 
Гранада, Бадахос, Хасн і 
Кордова переважна більшість 
людей живуть милостинею. 
Жебрацтво в цих районах на
було небачених досі в історії 
Іспанії розмірів. «Жебраки, — 
змушена була зізнатися газе
та «Лрріба», — стукають у 
всі двері, проникають у хар
чевні, розташовуються біля 
воріг фабрик, церквів, біля 
входу в метро... Це стало 
справжнім жахом», — робить 
висновок газета.

Непосильні податки, надзви
чайно низькі закупочні ціни 
на сільськогосподарські про
дукти і висока вартість про
мислових виробів, необхідних 
селу, змушують тисячі іспан
ських селян залишати землю і 
шукати заробіток у місті або 
на чужині.

Надзвичайно гостра в краї
ні і проблема житла. В Мад-

ріді, буквально в двух кроках 
від серця столиці, люди жи
вуть в печерах. В цих малень
ких скелястих норах, які ре
тельно приховуються від іно
земних туристів, в найбільші 
холоди і в літню спеку, без 
води, опалення, електроенер
гії люди живуть роками. За 
визнанням мадрідської газети 
«ІиформасЙонес», «в одній 
лише Севіллі 17 тисяч чоловік 
туляться в тимчасових, па 
швидкоруч зліплених халупах, 
5500 сімей живуть в напівзрун- 
нованнх будинках і близько 
9 тисяч сімей знаходяться 
в жахливих антисанітарних 
умовах».

... Митний огляд закінчено. 
Пасажири зайняли свої місця. 
До відходу поїзда залишаєть
ся кілька нестерпно нудних 
хвилин. Та ось накінець чути 
свисток чергового по станції. 
Паровоз, відкашлявшись, ру
шає. Сотні насторожених очей 
ніби перше в житті уважно 
вдивляються в рідні апельси
нові сади І щойно зорані по
ля. Важко в них на душі. 
Проте вони від’їжджають. 
Від’їжджають на пошуки 
кращої долі.

Луїз СЕРРАНО.

ІЗРАЇЛЬ:
18-літні не хочуть бути вбивцями.
ПІВДЕННИЙ В’ЄТНАМ:

Карні злочинці — остання опору 
Тхієу.
ІСПАНІЯ:

Чому іспанці змушені їхати на чу
жину.

ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ:
Екоцид в Індокитаї

РЕЙНДЖЕРИ - МАРО ДЕРИ
Сайгонський «президент» Тхієу 

для підняття духу маріонеткових 
військ на північний фронт пере
кидає все нові й нові загони рейи- 
джерів. З їх прибуттям, ЯК ПОВІ
ДОМЛЯЮТЬ інформаційні агентства, 
на дорогах, що ведуть до півден- 
нов’єтнамськпх міст Хюе і Куанг- 
чі посилилось мародерство. Ренії- 
джерп Тхієу грабують біженців, 
які рятуються від американських 
бомбардувань, і жителів так зва
них, «втрачених поселень». Відби
рається буквально все — мізерні 
заощадження, продукти, одяг. На
грабоване майже тут же продас
ться за піастри і долари оптовим 
торговцям.

Особливим попитом у мароде- 
рів-рейнджерів та їх командирів 
користуються мотоцикли «Хонда», 
велосипеди, транзистори. І недив- 
но, вартість. «Хоиди», наприклад, 
на чорному ринку складає при
близно платню солдата сайгои
ської армії за п’ять з половиною 
років!

До речі, така низька платня, 
яку Тхієу та його заокеанські по
кровителі платять сайгонським во
якам е чи неофіційним виправ
данням мародерства. Що, мовляв, 
зробиш, заявпяють сангонські ге
нерали, коли їм нізащо жити, во
ни мимоволі змушені добувати до
даткові засоби на існування. «Ря-

тівники нації» говорять це від
крито, їх не бентежить, що жерт
вами солдагів-грабіжпиків є без
збройні співвітчизники — ті самі 
люди, яких вони ніби то поклика
ні рятувати від преславутої -«за
грози комунізму».

Однак, виправдовуючи своїх 
підлеглих, генерали Тхієу опрап- 
довують перш за все самих себе. 
Адже їх сайгонська державна 
скарбниця не скривдить. І справа 
не лише у величезних окладах, 
що регулярно виплачуються гене
ралам. Відомо, що командири всіх 
військових частин сайгоиської ар
мії на свій розсуд встановлюють 
розміри платні для солдатів.

Але кінець кіпцем справа навіть 
не в тому, скільки і-як платять 
сайгоиській армії Тхієу та його 
американські господарі. Цілком 
очевидно, що акти мародерства 
серед маріонеткового війська — 
логічний наслідок багаторічної 
окупації Південного В’єтнаму 
США.

Армію безсловесних роботів 
Пентагон намагається створити з 
перших днів американського втру
чання в справи В’єтнаму. Профе
сійні вбивці в мундирах армії 
США на правах так званих інст
рукторів створювали собі подіб
них з солдатів сайгоиської армії. 
В казармах насаджувались аме
риканські порядки і прави, засно

вані па моралі — «гроші не пах
нуть», «сильний завжди правий».

Особливу увагу Пентагон приді
ляв офіцерському корпусу сайгои
ської маріонеткової армії. Щоріч
но тисячі в’єтнамських офіцерів 
направлялись на стажування у 
воєнні табори та 'установи США. 
Там їх грунтовно напихали теорі
ями про якусь «особливу» роль 
армії в житті азіатських країн. їх 
навчали, що лише армія озброєна 
американською технікою, здатна, 
мовляв, врятувати В’єтнам та ін
ші індокитайські державі: від 
«безпорядків».

Так Сполучені Штати протягом 
багатьох років створювали у Пів
денному В’єтнамі сліпу й слухня
ну зброю, направлену проти в’єт
намського народу.

В боях під Куангчі тз Хюе сот
ні прозрілих солдатів сайгоиської 
армії перейшли па бік патріотів, 
які борються проти американської 
окупації Південного В’єтнаму, за 
ліквідацію гнилогф режиму Тхієу. 
ІІе випадково верхівка сайгопських 
генералів послала наводити поря
док у військах північних провін
цій частини рейнджерів. Ці части
ни, які складаються в основному 
з колишніх карних злочинців, є, 
напевно, останньою опорою Тхієу 
та його заокеанських хазяїв.

А. СЕРГЄЄВ.

що вибухають на поверхні 
землі.

Четвертий захід — про
довження масованих бом
бардувань й обстрілу. 
Більша частина Індокитаю 
стала тепер відкритою 
зоною для бомбардувань 
і обстрілу американськи
ми ВПС. Згідно тверд
ження Уестінга, Пентагон 
відносить 92 проценти 
всіх цілей в період з 1965 
по 1971 рр. до стратегіч
них, а не тактичних. Інши
ми словами, метою було

ХІРОСІМА... 
ЧЕРЕЗ КОЖНІ

ШІСТЬ ДНІВ

«...Я НЕ БУДУ
СОЛДАТОМ»

«Я ніколи не скаржилася на свого сина, він завжди 
слухняним і старанним. Але вже ось більше півроку ми 
чимо його лише під час побачень у в'язниці. Торік він 
кінчив школу і разом з іншими випускниками написав 
ністру оборони Ізраїлю листа, в якому заявив про своє _
бажання служити в окупаційній ізраїльській армії», — роз
повідав мати Гюри Ноіімзна, 18-річного ізраїльського юнака, 
якого кинули у в’язницю за відмову бути співучасником 
злочинів вояччини Ізраїлю.

Про долю Поймана немало написано в пресі цієї країни. 
Кореспондент газети «Аль-Іттіхад» нещодавно побував у 
сім’ї Нойманів, бесідував з батьками Гюри, маючи намір 
вияснити мотиви його вчинку.

Батьки Гюри Ноймана перенесли tel страхіття нацистської 
окупації у Польщі п період другої світової війни. Його бать
ко — Едвард втратив всіх рідних і близьких, мати — Софія 
була' свідком масових розстрілів у Варшавському гетто.

«Тому з раннього дитинства, — говорить Едвард, — ми 
робили все. щоб виховати енна в дусі непримиренності до 
агресії і війни, поваги до інших народів. Ми намагались ви
ховати у нього почуття поваги до людей не залежно від їх 
національної і расової приналежності, розповідали йому про 
те, як поляки і євреї спільно брали участь у підпільному 
Опорі під час останньої війни. Все цс відіграло свою роль у 
формуванні світогляду і переконань нашого сина. Син під
ріс. Він порівнював страждання євреїв під час останньої 
війни з становищем палестинського населення. На його дум
ку, Ізраїль нічого не робив для досягнення миру з сусідами. 
Юнак не вірив офеційним доводам про нібн-то оборонний 
характер агресій 195G—1967 років.

Глибоко обурювало енна відношенпя до арабів І зокрема 
До арабського населення Ізраїлю, як до людей другого сор
ту. Всі ці роздуми І погляди привели його до рішення — 
відмовитися служити в рядах окупаційної армії. За це 
власті в листопаді минулого року кинули Гюру у в’язницю».

«Після вироку. — говорить мати Ноймана. — нам не дозво
ляли протягом трьох тижнів побачень з сином. Офіцер в’яз
ниці, в якій перебував Гюра, зустрів його такими словами: 
«Будеш у меня, як шовковий, моє дресирування не забудеш 
до кінця життя».

Але погрози й знущання не похитнули нашого сина, твер
дості його переконань».

Газета «Аль-Іттіхад» наводить один з останніх листів Гю
ри Ноймана Із тюрьмн своїм батькам: «Можливо мені до
ведеться тут відсидіти ще не один строк, але мене ие не 
турбує. Я не хочу бути солдатом Ізраїльської армії І не ста
ну ним. Ніщо не змінить мого переконання»;

В обстановці воєнного психозу, атмосфері, пройнятім дур
маном шовінізму І націоналізму, все виразніше чути голоси 
чесних людей Ізраїлю, таких, як Гюра Нойман Із Тель-Авіва, 
які заявляють лоо свою рішучу відмову служити в окупа
ційній Ізраїльській армії. ЗІН1Н

був 
ба- 
за- 
мі- 
нс-

У 1961 році перший в світі космонавт Юрій Гагарі» відві
дав Цейлон, По традиції, що утвердилася на острові ще я 
кіпці минулого' століття, він, як. пдчсснцГс. гіст[»-іи>аї.ин, по
садив дерсВо в Ботанічному саду, розташованому-,біля міс
та Канди. Студенти КандІДсьного .університету бережно до
глядають «дерево Гагаріна»,

Фото В. РОГОВА.

(Стаття з англійського 
журналу «Нью сайентист» 
про наслідки агресивної 
війни США в Індокитаї 
для оточуючого середо
вища. Друкується з ско
роченням).

Збройні сили Сполуче
них Штатів в Індокитаї ве
дуть війну, застосовуючи 
тактику «випаленої землі» 
в районі, по площі рівній 
всій Скандінавії. Тут 
більше нав*Хисної шкоди 
оточуючому середовищу, 
ніж від будь-якого іншо
го акту за всю історію 
людства.

Прем'єр - мі
ністр Швеції
Улоф Пальме з 
усією ясністю
поставив це пи
тання в своєму 
основному вис
тупі на конфе
ренції ООН з проблем 
оточуючого середовища, 
яка нещодавно закінчила
ся в Стокгольмі. «Вели
чезні руйнування від бом
бардувань, від широкого 
використання бульдозерів 
і гербіцидів являють со
бою злочин, який часто 
називають екоцидом», — 
заявив він,

З 1966 по 1971 рік здій
снювалась програма ви
користання гербіцидів на 
площі, різній території 
Швейцарії. Спеціальні хі
мічні речовини були зас
тосовані головним чином 
проти гірських лісів. Ці 
речовини можуть перет
ворити різноманітну фло
ру з більш ніж тисяча по
рід дерев в пустиню, до 
може рости лише гігант
ська трава «імперат», або 
зовсім непотрібні зарос
лі шестифутового бамбу
ка. В обпилених ра
йонах, окрім ерозії, "втрз- 
ти поживних мінеральних 
речовин і зниження біо
логічної продуктивності, 
річки заражені сильно ді
ючими речовинами, що 
викликають появу на світ 
потомства людини і тва
рин з уродженими каліцт
вами. Після обпилення, 
крім природного середо
вища, почали гинути посі
ви рису та інших продо
вольчих культур, каучуко
ві плантації та домашня 
худоба.
Хоча використання гербіци

дів припинилось з травня 1971 
року, навмисно знищення лісів 
і ПОСІВІВ пішло що швидше в 
результаті здійснення проща
ми «римського плуга». Тут 
суть в тому, що рослинність 
знищується з допомогою 18- 
тонного трактора, оснащеного 
2-тонним плугом. Такі плуги 
робляться п місті Римі в аме
риканському штаті Джорджія, 
звідси і назва програми. За 
словами доктора Лртура Уес
тінга, ботаніка з коледжу в 
УіндсмІ, в Індокитаї діють 
п’ять рот, кожна з яких осна
щена зо такими тракторами. 
Формуються що дві роти. За 
один день .з допомогою «рим
ських плугів» знищує ІЬСЯ 400 
гектарів' лісів. ’•

Третій'збХІД з'серйоз- 
ними екологічними наслід
ками —• це бомби з за
рядами-6800 кілограмів,

винищення флори і фау
ни, а не винищення військ. 
Грунт вивержений і во
ронка може закам’яніти 
навіки. Воронки, що на
повнилися водою, стають 
розсадниками комах-па- 
разитів. Звідси — епіде
мії малярії, пропасниці 
денге та інших видів про
пасниці. Що стосується 
посівів, то зруйнована 
система поливання, а се
ляни бояться повертатися 
для її налагодження, ос
кільки 1—2 проценти 
бомб і снарядів не вибух
нули при падінні.
За даними Уестінга, який 

протягом останніх років побу
вав у В’єтнамі кілька разів, 
середня воронка має попереч
ник 9 метрів І глибину 4,5 мет
ра. Кількість вибухівки, ски
нутої на В’єтнам за 7 років з 
1965 по 1971 рік еквівалентна 
450 хіросімськнм бомбам — це 
одна Хіросіма через кожні 6 
Днів.

Загальний ефект від 
гербіцидів, «римських 
плугів», крупнокаліберних 
бомб «Командо воулт» і 
руйнування землі ворон
ками цілком можна назва
ти екоцидом.

Новим тривожним ак
том в Індокитаї стали бом
бардування американця
ми дамб на Красній річці.

Згідно даних, одержа
них «Нью сайентіст» з на
дійних французьких дже
рел, у квітні, травні і на 
початку червня американ
ська авіація скинула май
же 600 бомб на систему 
дамб на Красній річці чи 
поблизу від неї. Рівень 
води порушився, хоча й 
не видно руйнувань, які 
можна було б з усією 
певністю віднести на ра
хунок бомбардувань. Як
що . північнов’єтнамська 
рівнина буде затоплена в 
цей сезон дощів, амери
канці, безумовно, змо
жуть пояснити як природ
не лихо те, що скоріше е 
частиною широкої і три
валої програми дій по 
принципу «випаленої зем
лі» проти всього оточую
чого середовища в Індо- 
Китаї.

м. (ТАРС).
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Рад депутатів трудящих, відори- 
емсТв, установ, профспілок, ком
сомолу. Нині працівники освігн 
НАШОЇ республіки з великим підне
сенням працюють лад виконанням 
недавно прийнятої постанови пар
тії і уряду про школу, в якій па- 
креслено конкретні шляхи здій- 
епеїпія середньої ОСВІТИ, БІЛЬШОГО 
ро’вптку школи, вдосконалення 
навчання га виховання підроста
ючого покоління.

Основною формою одержания 
юнаками й дівчатами загальної 
•середньої освіти була і зачитає* 
■лея десятирічка. Тепер приділяє-

ться багато уваги набору учнів 
до дев’ятих класів. Добре постав
лено цю роботу в Київській, Ми
колаївській, Сумській, Полтав
ській, Дніпропетровській, Запорі
зькій областях.

Одним з шляхів здійсненню за
гальної середньої освіти е залу
чення молоді до кавчання без від
риву від виробництва. Лише до 
вечірніх шкіл у цьому навчально
му році має бути зараховано по
над 800 тисяч чоловік. Тисячі 
юнаків і дівчат почнуть навчання 
в заочних школах. Немалу допо
могу в розв’язанні цього питання 
можуть подати промислові під- 
приемства, колгоспи. Наприклад, 
па Сумському заводі імені М: В. 
Фрунзе, «Залсріжсталі», київсько
му -Точелектроприладі.» та інших 
старанно планують підвищення не 
тільки спеціального, але й загаль- 

■ воосвітнього рівня юнаків і дів
чат. Важливою ланкою завершен- 

г на, переходу до загальної серед- 
I ньої освіти молоді стають і серед- 
I ні професійно-технічні училища.

їх випусквили разом з свідоцтвом 
г про фах одержують і атестат про 
І середню освіту.

— Постановою уряду, як відо- 
I мо, передбачено вже в цій п’яти

річці забезпечити впорядкованими 
; квартирами всіх учителів сільської 
. місцевості. Що робиться в цьому 
:■ напрямі?

— У загальноосвітніх школах 
республіки працює нині близько 
500 тисяч учителів, майже поло
вила з них — в сільській місце
вості. Комуністична партія і Ра
дянська держава високо цінять їх 

Е благородну пращо. Ще одним
• свідченням цього є підвищення з 

1 вересня заробітної плати вчнте-
'• лям і вихователям.

Місцеві Ради депутатів трудя
щих, колгоспи й радгоспи повинні 
більше уваги приділяти створенню 

і педагогам належних житлово-по
бутових умов. У Хмельницькому 

. районі Хмельницької області міс- 
і цевий колгосп збудував і передав 
; учителям Пироговецької середньої 
і школи 22 сучасні квартири. В Ше- 
: нетівському ранові цієї ж області 

за- рахунок колгоспних коштів та 
інших джерел фінансування спо
руджується 18 будинків для на-

• ставпиків молоді. Завдяки піклу
ванню про поліпшення житлово-

й побутових умов учителів Хмель- 
I ницької області різко знизилась за 

осгашл два роки плинність кад*
; Р’в-

Ми певні, що новин навчальний
• рік — рік 50-річчя утворення 
: СРСР — ніколи республіки зустрі-

I
. путь у всеозброєнні: до його під

готовки були залучені не тільки 
працівники освіти, але й вірні 
друзі школи — активісти підпри- 

; емєтв. колгоспів, радгоспів, бать
ки, комсомол.

ВИПУСКНИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ СІП № 4 ВАЛЕНТИНА ЧОРНЛ- 
ОДНЛ З ПРОВІДНИХ ФЕХТУВАЛЬНИЦЬ МІСТА. НА ПЕРШОСТІ РЕС- 
ИУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ ДСТ «СПЛРТЛК» ВОНА БУЛЛ ГРЕТЬОЮ ПРИ
ЗЕРКОЮ,

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

'Ч'?

Піонерський табір «Дружба» 
розташувався в мальовничому ку
точку над Інгулом. Весело і ціка
во відпочивають тут кіровоград
ські школярі. Окрім походів, за
нять в гуртках художньої самоді
яльності, тематичних вечорів, літе
ратурних диспутів запрограмова
но і спортивні змагання. А ще пе
редбачено перевірка готовності 
дітей за вимогами нового комп
лексу ГПО. Цим і поцікавився я, 
завітавши сюди. Начальник табору 
Надія Григорівна Мадзарі спокій
но розповідала:

— Більшість школярів успішно

складають нормативи за першим 
ступенем «Сміливі і спритні».

Показує протоколи, коментує їх.
І мене одразу здивувало, що піоне

ри складали нормативи лише з двух 
видів — плавання і бігу на 30—60 мет
рів. Нагадую Ніні Григорівні про 
є < рибки, підтягування па перекладині, 
кидання тенісного м’яча, вправи з ка
натом. Потім кажу про не І виховате
лю фізичної иідіотовки Галині Мил
кій.

— Не знаю. Вказівки не було. 
Та й в нас в таборі перекладини 
немає, не говорячи вже про гім
настичний майданчик та інші дріб
ниці — рулетки, секундоміри.

Надія Григорівна хвилюється!
— Чого ж ви мовчали? У нас 

вже гроші є — треба купити що 
необхідно.

Домовляються одразу — прид
бати потрібно інвентар. Але ж це 
слід було зробити, коли егворю-

ралася спецільна комісія до при
йому норм і вимог ГПО, яку очо
лює сама Ніна Григорівна. Та ви
ходить, що авторитетна комісія 
вбачала свої обов’язки лише в то
му, щоб переконатись у правиль
ності оцінки школярам за вико
нання вправи. А як виявилось, не 
йшлося тут, перш за есе, про 
пропаганду норм і вимог комплек
су. Це ж було б значним поштов
хом до того, що діти уже наперед 
могли себе підготувати до подаль
ших випробувань, адже основну 
програму вони мають засвоїти в 
школі. Хотілося б, щоб хлопчики і 
дівчатка в таборі почули лекції, 
бесіди про розвиток фізичної 
культури в нашій країні, розпові
ді про кращих спортсменів. До
цільно було б провести заняття з 
особистої та громадської гігісни; 
цивільної оборони, познайомити 
дітей з переліком прикладних спе
ціальностей, які передбачає про
грама комплексу. Бо пройде час, 
і піонери вже будуть складати- 
норми другого ступеня — «Спор
тивна зміна», потім — третього — 
«Сила й мужність».

Не можна сказати про те, що діти в 
таборі були сповна зайняті корисними 
справами. Бо в той день, коли я побу
вав тут, бачив, що вони не 
знайти собі хорошого заняття. Правда, 
в таборі я побачив одни стіл для те- 
ніса. Ллє вій, звичайно, не міг задо
вольнити три сотні школярів.

Тут своє слово повинна була 
сказати Галина Василівна. Хто-хто, 
н вона, викладвч факультету фі
зичного виховання Кіровоград
ського педінституту, добре знає, 
що тече ГГІО і з чого треба почи
нати справу, яка приведе нас до 
кінцевої мети...

Піонерське літо закінчується. 
Закінчується і табірна робота з 
дітьми. Надалі треба буде перед
бачити, щоб тут фізичне вихован
ня дітей було поставлене на на
лежному рівні. В першу чергу хай 
їх кличе до гарту ГПО.

г. ТОЛОК, 
наш громадський кореспон
дент.

м. Кіровоград.

В КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ!:
Закінчилася робоча зміна. Хлопці склали в ящики 

ключі, хутенько вмилися прохолодною водою, переодяг
ліїся і — на стадіон. Враз забулася пі ома, ніби то й не 
воші ще кілька хвилин тому у пропахлій машинним: мас
лом майстерні підкручували неслухняні гайки, втирали 
спітніле чоло рукавами спецівки. Поспішають юнаки ііа’і 
спортивний майданчик. Сьогодні тут — змагання з во
лейбола з командою сусідньою колгоспу.

... Комсомольця Петра Чижика в колгоспі «Прогресу 
зустріли не дуже привітно. Мовляв, бачили ми таких —• 
прийде, побачить і... втече. Та сумнівалися недовго. Но
вий інструктор по спорту не злякався труднощів. Відра
зу ж взявся за роботу. Зібрав активістів, поговорив з 
ними. 1 ось вже після робочого дня з лопатами, носил

ками в руках не? 
вийшли на захаран 
ще пип майдан.- 

’ Там, де стояли 
баскетбольні щит
ки, валялися купи 
сміття, все полі» 
було переорано 
вимитими дощем, 
ріачакамн. Біля 
двох еучкуі-.атіцй 
гіляк акації; іїіЗ 
мали означати 
футбольні ворога; 
їжачились метрові 
будяки Про опор? 

бути.
хлопці. Розрівняли*

Є) ПІСЛЯ ЗМІНИ — НА БУДІВ
НИЦТВО СТАДІОНУ.

© ІНСТРУКТОР ПОЧИНАЄ РОЗ
ГІН.
НА ЧЕРЗІ — КОМСОМОЛЬ
СЬКИЙ ЗАГІН З ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ.

•півні змагання тут- і мови не могло
До пізнього вечора працювали 

майданчик, вииеслк сміття, скосили бур’яни, відремон
тували щитки, поставили нові кільця.

Другого ж дня Петро ходив у бригади, заглядав из 
ферми, в майстерню, в гараж, розпитував, хто хоче заїш'* 
сатися у волейбольну чи баскетбольну команди. Бажаю
чих виявилося немало. Дехто з молодих механізаторів- 
хотів займатися футболом, важкою атлетикою, дівчата- 
— тенісом, легкою атлетикою. Та поки що а ні футболь!*- 
ного полр, а ні хорошого місця, де можна поставити 
тенісний стіл, не було. Інструктор пояснював, що все д<| 
треба зробити спільними зусиллями, просиш допомоги 
у правління колгоспу, профспілкової організації, що треч 
ба взятися за поліпшення спортивної роботи всіма сій 
лами, залучити до спорту і тих, хто вечорами любить' 
заглядати у... чарку.

Невдовзі на майбутнє поле виїхав бульдозер. 1 злетіло, 
до неба злякане птаство разом з кепками, які на радо« 
щах кидали їм вслід хлопці.

Тим часом баскетболісти і волейболісти наполегливо 
готувалися до першості району серед колективів к-ол* 
ліспів і радгоспів, шкільних команд, яку проводив раі* 
йоннпй комітет по фізкультурі і спорту.

Тоді обидві команди дебютували в змаганнях1 таюог*^ 
масштабу. Дебют був непоганим. Спортсмени ,колгосп " 
ну «Прогрес» вийшли в число кращих.

Минуло всього вісім місяців відтоді, як Петро Чи
жик після закінчення служби в Радянській Армії ночаб- 
працювати у господарстві інструктором по спорту.- Т«! 
багато сталося змін у роботі комсомольської організації; 
Заняття в спортивних секціях стали, для молоді пасущп 
пою потребою, важливою умовою організованого кідпо'ч 
чинку. В колгоспі добре налагоджено роботу секції легг 
кої атлетики, теніса* проводяться змагання з- шахів', 
шашок, футбольна, волейбольна, баскетбольна команди- 
часто беруть участь у товариських зустрічах з команда«, 
ми Гурійської середньої школи, Кіровоградського педл 
інституту, працівників піонерського табору імені Вал? 
Котика та імені Сергія Тюленіпа і майже завжди вихо
дять переможцями. Понад тридцять спортсменів колі’ос- 
пу виконали розрядні нормативи. Серед них 
Ситай, Вікгор Марченко. Віктор Левченко, 
Бель, Григорій Воробйов, Михайло Ситай, 
Галік.

Діяльну роботу повів Петро Чижик по пропаганді 
норм і вимог нового комплексу ГПО. Хлопці і- дівчат#- 
вже демонстрували свої вміння на легкоатлетичних до«- 
ріжках, на перекладинах. А незабаром вони складати-* 
муть перші заліки з фізичної та військово-технічної чід- 
готовки за програмою комплексу.

•— Микола
Олександр 
Олександр,

ПОГОДА
Вдень 17 серпня по 

території області і 
міста Кіровограда 
передбачається мін
лива хмарність. » 
східних районах міс
цями короткочасний 
доіц, гроза, по місту 
без опадів. Вітер піз« 
иічпо-східнпй, помір
ний до сильного. 
Температура повітря 
по області 26—30, по 
місту 26— 30 граду-

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР. 17 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нови
ни. (М.). 9.45 — Концерт лау
реатів міжнародних конкурсів. 
(М,). І0.35 — 'П’ятирічка, рік 
другий». (Куйбніпев). 10.50 — 
Телевізійний художній фільм 
«Остаянн справа комісара Бер- 
лаха». II серія. (ЛІ.), 11.55 — 
Прем’єра телевізійного доку
ментального фільму «Співав
тори». (М.). 13.25 — Новини.

(М ). 16.15 — «Російська мо
ва». (М.). 17.00 — Для школя
рів. «Творчість юних». Кон
церт. (М.). 17.30 — Таї тіроль
ці зустрічі». Передача четвер
та. (М.). 18.00 — Повний.
(М.). 18.10 — «Зерна досвіду». 
«Полі пічний гарт». (Кірово
град). 18.30 — інформаційна 
програма «Вісті». (К-). 19.00 — 
О. Островський. «Світить та 
не гріє». Вистава Воронезько
го драматичного театру імені 
Кольцова. (Харків). 20.50 —• 
«На добраніч, діти!». (К.). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ.). 
21.30 — Продовження вис гави 
«Світить, та не гріє». (Хар
ків). 22.10 — «Листівки з Кіро
вограда». (К-д). 22.10 — Кон
церт хорової капели БІлорусь- 
кої PCP. (К.). 23.25 — Вечірні 
новини. (К.). ДРУГА ПРО-

ГРАМА, 17.00 — «Партійне 
життя». (Одеса). 17.30 — 
Мультфільм «Будинок у лісі». 
(К.). 18.00 — Реклами оголо
шення. (К.). 18.15 — «Батьків
ська рада». (К.). ів-ЗО — Кон
церт самодіяльних танцюваль
них колективів. (М.). 19.00 — 
«Свіг соціалізму». (М.). 19.30
— Кольорове телебачення.
А. НІколаї. «Зерно рису». Те
леспектакль. (М.). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ.), 21.30 — 
«Про балет». Майстри радян
ського балету. (М.). 22.25 — 
Чемпіонат Європи з швидкіс
них видів підводного, спорту. 
(ЛІ.), 22.45 — Новини. (М.).

П’ЯТНИЦЯ. 18 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Повнив. (М.). 9.45 — Кольоро
ве телебаченні. Для дітей. 
«Приходь казко!». (ЛІ.). 10.15
— Художній фільм «Стрибок 
па світанку». (М.). п.зо — 
«Сільські жнива». (М.). 12.00

Кольорове телебачення. 
«Мелодії Дулаєвського». Кон
церт. (М.). 12.45 —. Прем’єра
телепі іійного документального 
фільму «Складні двері». (М.). 
13.15 — Новини, (М.). 17.00 — 
«Чарівний світ мистецтва». 
(Львів). 17,35 — «ІГа Головних

напрямках п'ятирічки». (К)« 
17.55 — Програма передач«
(К-д.). 18:00 — Сьогодні- —1
«День Повітряною Флоту»« 
(К.). 18.30 —• «Хроніка тяж?
ня». (К-д). 18.40 — ДО Дні» 
Повітряного Флоту СІ-’СР« 
(К-д). 19.00 — Концерт, при4 
свячсиий Ліно Повітряного 
Флоту СРСР. (М.). 21.00 
Проірама «Час». (М.). 21.30-Ф 
«Кіномистецтво Країни Рад»? 
Художній фільм «Чекайте на<> 
на світанку». (М.). 23.00 — 
Інтербачення. Кольорове телМ 
бачення. Вечірні мелодії. (М-Я 
23.40 - Новини. (М.). ДРУГА? 
ПРОГРАМА. І7.3о ■— «НауМіу 
— є.ільєькому іосподарству»іі 
(М.). 18.00 — Новини. (М-)« 
18.10 — Виступ начальним«'
головного управління пожеж? 
ІЮЇ охорони МВС СРСІР Обу-* 
хоиа. (М.). 18.30 - Кольорові 
телебачення. Для дітей. «Виє 
ставка Буратіно». (М.). Ш.ОО 
*~ Інформаційна програма 
«Вісті», (к.). 19.25 — КІііО«О2 
медія «Неспокійне господар^ 
с.тво». (К.). 20.50 — «ЇМ Діь^ 
бравіч, д‘,—•- **' ' лп
Програма;

«Чиста 
кіп). 22.45 
И». (К.).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ. 
ваммнияншниДО*1
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