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З ДРУЖНІМ ВІЗИТОМ
24 березня в Москву на запрошення Президії Вер

ховної Ради СРСР з офіційним дружнім візитом при
був президент, глава держави, голова Державної ра
ди Народної Республіки Конго Маріан Нгуабі.

На Знуковському аеродромі, прикрашеному дер
жавними прапорами Народної Республіки Конго і 
Радянського Союзу, його зустрічали член Політбюро 
ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорннй, член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший заступник Голови Ради Міністрів СРСР К. Т. 
Мазур оз, член Політбюро ЦК КПРС, міністр закор
донних справ СРСР А. А. Громико, інші офіційні 
особи.

Гостя вітали представники трудящих столиці, кон
голезькі студенти, які навчаються у вузах столиці.

(ТАРС).

ВИХОДЬ НА „ЧЕРВОНУ СУБОТУ“

І СТАНЕ 
СВЯТОМ

Гаряче і одностайно 
підтримала молодь нашо
го міста патріотичний за
клик москвичів — провес
ти 19 квітня 1975 року 
Всесоюзний комуністич
ний суботник на честь 
105-ї річниці від дня на
родження В. І. Леніна. 
Цього дня комсомольці 
Олександрійського інду
стріального технікуму, 
електромеханічного заво
ду, заводу підйомно-тран
спортного устаткування 
будуть впорядковувати 
братські могили, обеліски, 
бам^ятники радянським 
воїнам, які загинули в бо
ях з німецько-фашистськи
ми загарбниками.

На пусковому об’єкті — 
будівництві адміністратив
ного корпусу електроме
ханічного заводу будуть 
працювати комсомольці 
тресту «Олександріяваж- 
буд». Здачу новобудови 
колектив тресту зобов’я
зався приурочити 30-річ- 
чю Перемоги, що на три 
місяці раніше запланова
ного строку.

Всього в день суботника 
комсомольці і молодь, 
піонери і школярі міста 
зберуть 100 тонн метале
вого брухту, у фонд п’яти
річки зароблять і пере- 
числять десять тисяч кар
бованців. Юнаки і дівчата 
Олександрії впевнені, що 
день Всесоюзного субот
ника в кожному колективі 
стане днем високої про
дуктивності праці, справж
нім трудовим святом.

Г. ШТЕТЯ, 
завідуючий . відділом 
комсомольських орга
нізацій Олександрій
ського МК ЛКСМУ.

УДЕНЬ «червоної субо
ти» всі 1350 молодих 

виробничників тресту «Кі- 
ровоградважбуд» вийдуть 
на свої робочі місця і 
працюватимуть під деві
зом «Дати продукції біль
ше, кращої якості, з най
меншими затратами!».

Комсомольсько - моло
діжний екіпаж штукатурів 
УМБ на чолі з кавалером 
ордена Леніна Євгенією

ВИРОСТУТЬ 
НОВІ ПОВЕРХИ
Нескорожною зобов’язав
ся в цей день на будівни
цтві обласної лікарні 
укласти понад 500 квад
ратних метрів штукатурки.

В день «червоної субо
ти» покажуть зразки удар
ної праці, високої політич
ної свідомості, готовності 
примножити багатства рід
ної країни і будівельники 
з БУ-2. Комсомольсько- 
молодіжна комплексна 
бригада, яку очолює Ана
толій Бабич, нагородже
ний Золотим Знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодий гвар
дієць п'ятирічки», працю
ватиме на будівництві гур
тожитку. Бригада в цей 
день зведе ще один по
верх. Не відставатимуть 
від них і робітники БУ-3, 
які працюватимуть на бу
дівництві другого корпусу 
заводу пишучих машинок, 
їхні зобов’язання — вико
нати півтори змінних 
норми.

Всього колектив тресту 
«Кіровоградважбуд» на 
комуністичному суботнику 
виконає будівельно-мон
тажних робіт на суму 23 
тисячі карбованців. 5 ти
сяч карбованців, заробле
них цього дня, молоді ви
робничники перерахують 
у фонд п'ятирічки. •

ПЕРШИМИ квитки зразка 1975 ро
ку отримали молоді гвардійці п’я- 

тнрічки —доярка колгоспу імені XX 
з'їзду КПРС Любов Костенко та во
дій райоб’єднанпя «Сільгосптехніка» 
Валерій Сербів, яким випала велика 
честь — бути сфотографованими бі
ля святині радянського народу — 
Прапора Перемоги, та комсомольці 
радгоспу імені Рози Люксембург.

З радісною подією — врученням 
комсомольських квитків зразка 1975 
року юнаків і дівчат вітали перший 
секретар Бобрннецького райкому 
партії О. О. Медведєв, перший сек
ретар райкому комсомолу Д. Замша, 
свинарка радгоспу імені Рози Люк
сембург, Герой Соціалістичної Пра
ці II. І. Полежай, комсомольські 
активісти.

ЗМІНА ЗМІНІ ЙДЕ
24 березня в Москві завершилася VI Всесоюзна нарада мо

лоди:^ письменників, Прозаїки і поети, драматурги і критики 
обговорювали актуальні проблеми розвитку радянської лі
тератури, питання підвищення ідейного рівня і художньої 
майстерності тих, хто подав на суд старших товаришів свої 
п?ерші твори. З аналізом роботи, добрими напутни.мн словами 
молодим у цей день виступили відомі письменники М. М. 
Ллексеєв, в. М. Озеров, М. К. Лукоьіп, П. Д. Салннсі.кнй, 
перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. ЛІ. Тяжельнпкос та інші.

-‘ітератори — посланці всіх союзних республік — зустріча
лися протягом тижня із своїми ровесниками — робітниками, 
діячами культури і мистецтва, воїнами Радянської Армії, 
працівниками видавництв Москви. Учасники наради надісла
ли вітальний лист Центральному Комітетові КПРС,

І опорячн про підсумки VI Всесоюзної наради молодих 
письменників, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленін
ської премії м. С. Тнхоноп у розмові з кореспондентом ТАРС 
висловив надію, що ця зустріч дасть добрі плоди — сприяти
ме створенню нових, значних творів про наш чудовий час. 
серед авторів перших книг багато талановитих і, що иайвід- 
раднішс, — більшість з них має багатий життєвий досвід, 
саме в цьому запорука дальшого розвитку їх професійної 
майстерносіі, запорука появи нових, цікавих творів, присвя
чених радянській людипі-творцю.

Москва.

А потім —• кілька інтерв’ю:
Любов Костенко, доярка колгоспу 

імені XX з'їзду КПРС, молодий 
гвардієць п’ятирічки:

— Ленінський комсомол у вирі
шенні завдань господарського і 
культурного виробництва в країні 
бере ниві найактивнішу участь. Сві
домість того, що партія цінить наш 
вклад у загальну справу, довіряє 
нам, надихає пас па нові звершен
ня. До ударної праці кличе комсо
мольський квиток. Вперше його я 
отримала сім років тому. На обкла
динці — силует В. І. Леніна. І всі ці 
роки з його іменем я трудилася, жи
ла. За путівкою комсомолу пішла 
працювати у тваринництво. Мину
лого року стала переможцем у со
ціалістичному змаганні серед моло
дих доярок району, надоїла від 
кожної корови по 3836 кілограмів 
молока.

Як показала підготовка до обміну ком
сомольських документів, це — не швид
коплинна кампанія, а захід, спрямований 
на активізацію і підвищення бойовитості, 
авангардної ролі членів ВЛКСМ у до
строковому виконанні планів завершаль
ного року. .Ми це розуміємо. В період 
підготовки, в обстановці високої взаем-

«БУДЬТЕ 
СПРАВЖНІМИ 
ЛЕНІНЦЯМИ»

• 25 БЕРЕЗНЯ РОЗПОЧАВСЯ 
ОБМІН КОМСОМОЛЬСЬКИХ ДО
КУМЕНТІВ в комсомоль
ських ОРГАНІЗАЦІЯХ БОБРИ
НЕЦЬКОГО РАЙОНУ.

ної вимогливості члени нашого комсо
мольсько-молодіжного колективу пере
глянули свої зобов’язання і вирішили на
доїти від кожної корови 1ШН шнього року 
по 3500 кілограмів молока. . .

Валерій Сербія, водій .райоб’єд- 
пання «Сільгосптехніка», молодий 
гвардієць п’ятирічки:
■ — Готувалися на нашому підпри
ємстві до цієї важливої події з 
усією відповідальністю, адже всім 
ясно: обмін комсомольських квит
ків — всебічний огляд роботи ком
сомольського осередку. Отримуючи 
комсомольський квиток, хочу під
креслити. що і на партійному і на 
комсомольському квитках —• порт
рет В. 1. Леніна. І я, як-і всі комсо
мольці, з честю виконуватиму його 
заповіти.

Валентина Марущак, -рзкторнст- 
ка радгоспу імені Розв -Люксем
бург:

— Комсомольське доручення. 
Важливо, щоб кожен .член Спілки 
був охоплений ним. А буває часто 
так, що члена комітету комсомолу 
«забували» дати доручення деяким 
комсомольцям. У ході підготовки до 
обміну комсомольських документів

робота комітету комсо
молу значно активізува
лась.

Петро Завірюха, сек
ретар комсомольської 
організації радгоспу іме
ні Рози Люксембург:

— Основний принцип 
нашої роботи: доходити 
до кожного. Підготовка 
до обміну комсомоль
ських документів значно 
активізувала роботу у 
цьому напрямку. Особ
ливо не стало помітно 
після співбесіди з члена
ми ВЛКСМ, комсомоль
ських зборів, де обгово
рили питання про до
строкове завершення річ
ного завдання, про що 
вирішили рапортувати до 
Жовтневих свят.

Петро Кулик, завідую
чий відділом комсомоль
ських організацій райко-
му комсомолу:

— Здійснення накреслень XVII 
з'їзду ВЛКСМ сприяли поліпшенню 
діяльності комсомольських осеред
ків. В період, підготовки до обміну 
зросла відповідальність комсомоль
ців за дотримання вимог Статуту, 
підвищилася роль комітетів, комсо
молу як школи комуністичного 
виховання.

Тимофій Макаровим Кухтін, ком
сомолець двадцятих, років:

— Пам’ятаю, як одержували 
комсомольські квитки мої ровесни
ки,.ті, хто створював комуни, буду
вав Магвітку, Дяіпрогес. як у роки 
Великої Вітчизняної війни юнаки 
отримували комсомольські квитки 
перед боєм. Трудові подвиги комсо
мольців сімдесятих років — то про
довження революційних і бойових 
традицій Левіїіського комсомолу. 
Мені хочеться .їм сказати: так три
мати! Будьте справжніми ленін
ця ми!

На фото: справа — комсомольський 
квиток отримала трактористка радгоспу 
імені Рози Люксембург Валентина М.А- 

- РУЩАК; квіти — до підніжжя пам’ятни
ка В. І. Леніну.

Фото Ю. ЛІВАШННКОВА.
Бобрпиецький район.

АКТИВНІСТЬ В ПРАЩ 1 В ЖИТТІ
З пленуму Олександрійського райкому комсомолу

Відбувся пленум райкому 
комсомолу, який розглянув пи
тання «Про роботу комсомоль
ських організацій району по 
вихованню гідної зміни робіт
ничого класу та колгоспного 
селянства в світлі рішень XVII 
Э їзду ВЛКСМ». З доповіддю 
виступив перший секретар 
Олександрійського райкому 
комсомолу Микола Швида- 
ненко.

Доповідач відзначив, що в районі 

чимало зроблено у справі вихован
ня молодої зміни. Досвід в цьому 
напрямку мають комітети комсомо
лу колгоспів «Прапор комунізму», 
імені Калініна, імені Леніна, «Про
грес», Нооопразька, Головківська. 
ДобронадІГвська середні школи. В 
цих ьолектипах прищеплюють лю
бов до землі, до праці в сільському 
господарсзпТ, починаючи з перших 
класів. Тому тут після закінченні» 
середньої школи молодь залишає
ться працювати в рідному селі на 
ланах, фермах, в тракторних брига
дах,
Т Широкого розмаху, ■« сказан 

доповідач, — набирає наставництво. 

В районі останнім часом для робо
ти з молоддю залучено 17S кращих 
наставників. Це люди різною віку, 
різних професій. Але всі прагнуть 
одного — передати юнакам і дівча
там свій життєвий і професійний 
досвід. Серед таких снтузіастів- 
цихователів —• Герой Соціалістичної 
Праці, завідуюча свинофермою кол
госпу «Росія» П. П. /МІТОНСНКО, го
лови колгоспів «Прапор комунізму», 
імені Калініна М. М. Кас’яненко, 
J. С. Бенько, доярка колгоспу «Ле
нінським шляхом», депутат Верхов
ної Ради УРСР JI. В. Фатовенко, 
директор Користівської середньої 
школи І. А. Чалапко та Інші.

— Проге, — говорить т. Швнда- 
ненко, — деякі комсомольські орга
нізації району щ« мало пінлуються 
про залучення молоді до праці в 
рідному господарстві. Це стосує
ться, насамперед, таких комітетів 
комсомолу, яв у колгоспі імені Ди
митрова, радгоспі «Шарівськнй», 
колгоспі «Червоний прапор», імені 
Шевченка тощо. Соціалістичне зма
гання тут серед молодих виробнич
ників організовано формально Під
сумки підбиваються рідко. А окре
мі юнаки І дівчата навіть допуска
ють норуїаевня трудової дисцип
ліни.

Виступаючі—секретар коміте
ту комсомолу райспоживспілки 
Т. Лисиця, бригадир учнівської 
виробничої бригади Головків- 
ської середньої школи Є. Бу- 
дарниіі, секретар комітету 
комсомолу колгоспу «Прапор

ИЯИИИИИИИИВЯИВЯг

комунізму» В. Шай, передова 
доярка радгоспу цукрокомбі- 
нату, комсомолка В. Столяре
вим та інші звертали увагу не 
підвищення трудової актив
ності молоді.

В роботі пленуму взяв участь’ 
і виступив секретар Олександ
рійського райкому Компартії 
України М. Г. Цибульський.

Пленум прийняв рішення, 
спрямоване на поліпшення 
трудового виховання молоді*

€. ХАЛАБЕРДА, 
керівник корпункту «Мо
лодого комунара».

м. Олександрія.



2 стор. ---- „МОЛОДИЙ КОМУНАР* 27 березня 1975 року

З 25 по ЗО березня-в Києві проходить республіканський зліт учасників Всесо
юзної туристсько-краєзнавчої експедиції піонерів і школярів «Моя Батьківщина — 
СРСР» та республіканської експедиції «В країну знань», присвячений 30-річчю 
Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Учасники зльоту, які при
були до столиці України у складі делегації Кіровоградщини, розповідають сьо
годні про пошукову роботу «червоних слідопитів», гуртків.

ЇХ КЛИЧЕ ШКОЛА ЗНАНЬ
.Пам’яті Ілліча...

Ім’я Леніна вічно живе. Той, хто про
йшов сотні кілометрів походами, хто 
розмовляв з тисячами людей, читав їх 
Схвильовані листи, топ відчув: Ілліч — 
В серці народу, його сумлінні, в самій 
руті життя.
' ГІро цс нам постійно нагадують мате

ріали Ленінського музею, який ось уже 
П’ятнадцять років працює в нашій школі, 
цкспопати шукали і виготовляли самі 
учні. Екскурсоводи, які щодня в залі 
Знайомлять відвідувачів з подарунками, 
Йкі надійшли на адресу музею з Москви, 
«Ленінграда, Києва, багатьох міст і сіл 
.ііашої країни. Є «матеріали Ленініани і 
З-за кордону — їх надіслали трудящі 
'Франції, Фінляндії, Бельгії. Окрему 
Групу експонатів становлять речі, листи, 
$цо надходять з підприємств, які носять 
ім’я Ілліча.

Пошук «матеріалів про вождя, вивчен
ня біографії Леніна триває.

£_ Т. КОБЕЦЬ,
, учениця середньої школи № 3 міс- 
і та Кіровограда.

Рота Баранникова
Сьогодні так зветься папка, заповнена 

листами, конвертами, сторінками спога
дів. А в 1944 році цю назві’ носили 32 
^анкістн, які вели свої броньовані маши
ни у бій за Олександрію. Рота виконала 
свій обов’язок до кінця. Сотні знищених 
Гітлерівців, підбиті танки, понівечені

гармати па її боновому рахунку. Але не 
всі побачили наше місто визволеним — 
тільки дев'ять з тридцяти двох. Лише 
одна рота...

Воскресити подвиг героїв — таку мету 
поставили собі «червоні слідопити* Олек
сандрійської середньої школи № 12. І не 
тільки названого підрозділу. Жодного 
невідомого солдата, жодного невідомого 
бойового епізоду — такий їх лозунг. Ни
ні школярі вже’розвідали про бойовий 
шлях близько 600 солдатів-внзволителів 
Олександрії. З багатьма з них ведеться 
листування, відбуваються зустрічі.

...Кавказ, Калуга, Москва, Перм, Хар
ків — адреси на конвертах у лапці «Ро
та Ба ранникове ». «Дорогі друзі, олек- 
саидрійції», «Любі орлята!» — в листах 
від тих, хто пам’ятає смертний бій 
безстрашного підрозділу «червоні слідо
пити» відкривають нові сторінки подвигу, 
вчаться мужності у своїх батьків. Рота 
Баранникова веде бій і сьогодні. За мир. 
за щастя, за майбутнє.

Н. МЕЛЬНИК, 
учениця Олександрійської серед
ньої школи № 12.

Телецентр — руками юних
Конструктором можна бути навіть на

вчаючись у школі і вивчаючи обов'язкові 
правила і закони, відкриті давно кимось 
іншим. В цьому переконається кожен, 
хто завітає на станцію юних техніків в 
обласному центрі.

Щодо мене, то я перекопався в цьому 
одразу, тільки-но прийшов сюди три ро-

ки тому. Тоді ж і вирішив — працюва
тиму в гуртку радіоелектроніки. Першин 
рік сферою пошуків початківців була ав
томатика, телемеханіка, а з наступно
го — телевізійне устаткування.^ Боно в 
нас досить складне — адже СІОГ має 
власний телецентр, який створили самі 
гуртківці. Сьогодні ми вдосконалюємо, 
розширюємо його. Зараз, приміром, я з 
своїми друзями монтую кольорову при
ставку до чорно-білого телевізора.

Завітайте до нас. Пам’ятаєте? би 
переконаєтесь, що конструктором можна 
стати ще за шкільною нартою.

В. КИСІЛЬ, 
учень середньої інколи № 27 міста 
Кіровограда.

Квіти з України
Наш КІД зветься «Голуб миру». Пер

ше засідання його відбулося під час 
святкування сторіччя від дня народжен
ня В. І. Леніна. Можна багато розпові
дати про цікаві справи, які відбулися за 
цей час: і про друзів з Угорщини, Бол
гарії, НДР, Чсхословаччнни. Польщі, з 
якими ми ведемо листування, про зу
стрічі, вечори, виставки. Але я хочу роз
повісти про подорож, яка ніколи не за
будеться.

...В поїзді на наше купе оглядалися 
всі пасажири. 1 справді, відірвати очі від 
пишних букетів тюльпанів і бузку, які 
везли ми з собою, було важко. Кому во
ни адресувалися? Нашим латвійським 
друзям з Саксіаганської восьмирічки, 
куди ми їхали в гості. Втім, дарунок був 
пе тільки школярам. Наближалося 
9 травня, і ми вирішили покласти живі 
квіти на могили загиблих воїнів. Адже 
на землі Прибалтики полягло чимало на
ших земляків. Хай же п буде це їм вес
няним привітом з далекої квітучої Ук
раїни, яку вони врятували від полум’я 
війни, але куди ніколи не зможуть по
вернутися.

...Бліді, безсилі слова, щоб передати ті 
почуття, які звідали ми біля обелісків у 
світлі золотих літер, якими витиснені в

безсмерті тисячі прізвищ радянських 
воїнів. Тут як ніколи глибоко зрозу
міли ми, якою ціною дався мирний сьо
годнішній день І поклялися разом з лат
військими Друзями ПОСТІЙНО МІЦНІПИ 
дружбу, боротися за її торжество асе
життя.

І. БАХТІАРОВ,
учень Долинської середньої шко
ли As 2.

Моя батьківщина — Добре
Чи чули ви весільну пісніо, яка мов 

місяць, лагідно і сумовито випливає над 
вечірнє принишкле село? Чи бачили став
них юнаків у нарядних різах, підпереза
них розшитими куланами? Як вибрязку
ють у вогненному ганці дорогі цяло і 
угарліцп на гордих грудях болгарок, як 
в’ються їх руки, прикрашені врагелямк, 
підкреслюючи кожен такт танцю?

Все те постало перед нами, мов наяву, 
коли записували ми обряд стародавньо
го болгарського весілля у нашому селі. 
Сотні літ минуло відтоді, як прийшли В 
українські степи наші нескорені предки, 
які заснували тут поселення. Але і до 
сьогодні добрівці бережуть свої традиції, > 
свою культуру, свою мову. Бо ж тільки 
той і .може вважатися людиною, в кому 
живе пам'ять про минуле свого народу, 
хто знає коріння роду свого.

Вже багато років збирають учні нашої 
школи фольклорно-етнографічний мате
ріал. Розшитий одяг, прикраси, знаряддя 
праці і побуту — все те виставляється 
потім у шкільному музеї. А скільки пі
сень, частівок і навіть обрядів записала 
учасники секції «Літературні перли», що 
працює при клубі «Пурпурові вітрила»! 

‘Любов до Батьківщини — не абстракт
не почуття. Воно починається з любові 
до рідної домівки, рідного села. Любити 
Батьківщину, розуміти її красу і допо
магає школярам наша секція.

І. ЯКОВЛЕВ, 
учень Добріеської середньої шко
ли Вільшанського району.

АГРАРНА ПОЛІТИКА КПРС
ИА ті!» ЕТАПІ
ВСЕСОЮЗНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,
ПРИСВЯЧЕНА І0-Р1ЧЧЮ БЕРЕЗНЕВОГО (1965 Р.) 

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

Подією величезного значення 
увійшов в історію країни березне
вий (1965 р.) Пленум ЦК КПРС. Вті
лення в життя його рішень дало 
змогу добитися докорінного пере
лому в розвитку колгоспного і рад
госпного виробництва. «Піднесення 
сільського господарства, — говорив 
на Пленумі товариш Л. І. Бреж
нєв, — це те, що нам життєво по
трібно для успішного будівництва 
комунізму».

Десятиріччю історичного берез
невого (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС 
присвячена Всесоюзна науково- 
теоретична конференція «Актуаль
ні проблеми аграрної політики 
КПРС на сучасному етапі», склика
на Інститутом марксизму-ленінізму, 
Академією суспільних наук, Ви
щою партійною школою при ЦК 
КПРС, Всесоюзною Академією сіль
ськогосподарських наук імені В. І. 
Леніна. Вона відкрилася 24 березня 
у Москві, в Колонному залі Будин
ку Спілок.

У роботі конференції беруть 
участь товариші Ф. Д. Кулаков, 
Д. С. Полянський, П. М. Машеров, 
В. І. Долгих, І. В. Капітонов, голова 
Центральної Ревізійної Комісії 
КПРС Г. Ф, Сизов, заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР 3. Н. Нурієв, 
міністри і голови Державних комі

тетів СРСР, секретарі ЦК Компартій 
союзних республік, крайкомів і об
комів партії, секретарі ЦК ВЛКСМ, 
вчені і спеціалісти сільського госпо
дарства, передовики виробництва, 
керівні працівники партійних, дер
жавних, господарських, профспіл
кових і комсомольських органів.

Вступним словом конференцію 
відкрив директор Інституту марк
сизму-ленінізму пои ЦК КПРС ака
демік А. Г. Єгоров.

Учасники конференції заслухали 
доповіді: члена Політбюро ЦК
КПРС, секретаря ЦК КПРС Ф. Д. Ку
лакова «Березневий (1965 р.) Пле
нум ЦК КПРС — основа аграрної 
політики партії на сучасному ета
пі», кандидата у члени Політбюро 
ЦК КПРС, першого секретаря ЦК 
КП Білорусії П. М. Машерова «Аг
рарна політика КПРС і соціальний 
прогрес на селі», першого секрета
ря ЦК КП Молдавії І. І. Бодюла 
«Спеціалізація і концентрація сіль
ськогосподарського виробництва 
на базі міжгосподарської коопера
ції і аграрно-промислової інтегра
ції».

25 і 26 березня учасники конфе
ренції продовжили роботу о чоти
рьох секціях.

ПРАПОР ІІА
Біля контори колгоспу «Іс

кра» Гайворонського району 
майорить на вітрі червоний 
прапор. Його піднято на 
честь доярки Віри Орел, яка 
отримує від кожної корови 
по 10—11 кілограмів молока 
щодоби.

Вперше дівчина прийшла 
на ферму майже два роки 
тому після закінчення сіль-

ЩОГЛІ
ської школи. Здавалося, без 
досвіду не досягти високих 
рубежів. Але завзятість, ста
ранність, швидко набуті нави
ки допомогли дівчині надоїти 
торік від кожної корови біль
ше трьох тисяч кілограмів 
молока і зайняти одне з пер
ших місць у соціалістичному 
змаганні між тваринниками 
господарств.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 
ОДЕСЬКОГО ТЕХНІКУ 
МУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИС
ЛОВОСТІ НІНА ДЯЧЕІІ 
КО ПРАЦЮЄ В САЛЬ- 
КИЇВСЬКОМУ РАДГОСП 
РОБКООП1 ГАЙВОРОН 
СЬКОЇ РАПСПОЖНВ- 
СПІЛКИ. ЦЕП КОЛЕК 
ТИВ УСПІШНО СПРАВ 
ЛЯЄТЬСЯ З ВИКОНАВ 
НЯМ ПЛАНІВ.' 1 В ЦЬО
МУ НЕМАЛА ЗАСЛУГА 
НІНИ ДІВЧИНА СУМ
ЛІННО виконує ком 
СОМОЛЬСЬКі ДОРУЧИМ 
НЯ. ВОНА - АКТИВНА 
УЧАСНИЦЯ ХУДОЖНЬОЇ 
САМОДІЯЛЬНОСТІ.

НА ЗНІМКУ; Н. ДЯ
ЧЕНКО.

Фото
В. НЕЇ РЄВЕЦЬКОГО. 

ы. Гайворон.

Нещодавно за успіхи у пра
ці її нагороджено медаллю 
«За трудову відзнаку»). Віру 
також відзначено значком 
«Переможець соціалістично
го змагання 1974 року».

Комсомольці колгоспу об
рали її членом комітету, свої 
обоє язки вона виконує сум
лінно.

О. ПАВЛИЧУК, 
керівник корпункту «Мо
лодого комунара» в Гай- 
воронському районі.(ТАРС).

БУДАПЕШТ. 22 берез
ня відбулося заключне 
засідання XI з'їзду УСРП. 
Були обрані Централь
ний Комітет і Централь
на контрольна комісія 
УСРП. На пленумі Цент
рального Комітету УСРП 
нового складу першим 
секретарем ЦК УСРП 
знову обраний товариш 
Янош Кадар.

СОФІЯ. В болгарсько
му місті Русе відкрився 
XV міжнародний фести
валь «Березневі музичні 
дні», В ньому беруть 
участь музичні колекти
ви Болгарії, гості з СРСР, 
Польщі, Італії та інших 
Країн. Фестиваль при
свячений 30-річчю Пере

моги над фашистською 
Німеччиною. На відкрит
ті «Березневих музичних 
днів» прозвучала сьома 
симфонія Д. Шостако
вича.

ЛІСАБОН. Револю
ційна рада Португалії 
схаалила закони, відпо
відно до яких з кадрів 
збройних сил Португалії 
виганяються всі офіце
ри, які брали участь у 
спробі контрреволюцій
ного перевороту 11 бе
резня і втекли з країни. 
Рад» також надасться 
право звільняти в ре- 
зерв усіх військовослуж
бовців, ЯКІ «не можуть 
дати гарантії своєї вір-

ності принцигам Руху 
збройних сил».

ДЕЛІ. Уряд індійсько
го штату Біхар схвалив 
проект проведення ро
біт по захисту земель
них угідь від можливих 
поводей. Цей проект, 
який має бути здійсне
ний протягом кількох 
років, передбачає будів
ництво Дамб і різних ін» 
Фих іригаційних споруд- 
б'Д поводей буде захи
щено понад 2,7 мільйона 
гектарів земель.
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1.—
ОАСТАВА полковника С. І. 
*^Дослова прикривала діль
ницю державного кордону 
СРСР на Карельському пере
шийку. Була збудована міцна 
оборона, чітко організована 
служба спостереження, опо
віщення і зв’язку.

Тут війна почалася в повіт
рі. В ніч на 22 червня в небі 
почали з являтися літаки во
рога. Вони рвались до Ле
нінграда. Радянські льотчики 
та зенітники вогнем зустріли 
порушників кордону. Але во
рожі літаки протягом всього 
дня вели активні дії. Одно
часно було надзвичайне по
жвавлення на сухопутних ру
бежах.

Щоб не допустити пору
шення державного кордону, 
загін задовго до початку вій
ськових дій охорону дільниці 
ніс посиленими нарядами, в 
які висипалась значна части
на особового складу прикор
донних застав.

Молодшого сержанта Пав
ла Нечета тоді називали кра
щим командиром відділення. 
Він очолював один з нарядів 
і більшу частину часу прово
див безпосередньо на кор
доні,

...Злилися з зеленню лісу 
зелені кашкети прикордон
ників.

Спостерігаючи за діями по 
той бік кордону, молодший 
сержант намагається не про
гледіти жодної зміни а об
становці. Про все, що діється, 
негайно доповідається на
чальнику застави.

Тепер про спостереження 
Павла Нечета та інших при
кордонників застави в ті дні 
можливо лише уявляти, вчи
туючись у скупі рядки 8 жур
налі бойових дім прикордон
ного загону, в лаконічні фра
зи доповідей керівництва 
військ округу 8 Центр, Ці 
безцінні документи зберігаю
ться в архівах прикордонних 
військ. І, гортаючи їх сторін
ки через десятки років, від
чуваєш подихи гарячого літа 
сорок першого року.

Все оживає, коли читаєш ці 
документи — і телефонні 
дзвінки, і запилені обличчя 
прикордонників, їх зосеред
женість, зібраність.

В ніч на 29 червня головні 
сили ворога перейшли в на
ступ, маючи намір знищити 
радянські війська на Карель
ському перешийку і ввірва
тись до Ленінграда з півночі. 
Цей наступ не застав при
кордонників зненацька. Взає
модіючи з підрозділами Ра
дянської Армії, воїни-чекісти 
мужньо відбивали ворожі 
атаки.

Вже опівдні, 29 червня, на
чальник військ Ленінград
ського прикордонного окру
гу генерал-лейтенант Г. Сте
панов доповів в Головне Уп
равління прикордонних військ, 
що спроби ворога порушити 
кордон на дільниці Єлісен- 
ваарськогс загону відбиті.

Але це була тільки розвід
ка боєм. Через день, після 
артилерійсько-мінометної під
готовки, ворог знову кинувся 
в наступ.

Почалось життя, в якому 
все підкорялось одному: не 
пропустити ворога, стояти на 
кордоні на смерть, не дати 
змоги фашистам ступити на 
нашу рідну землю.

Фашистська газета в ті дні 
нахвалялась: «Зелені кашке
ти радянських прикордонни
ків ми зуміємо перефарбува
ти кров’ю в червоний колір».

Але прикордонники своею 
стійкістю ламали всі плани 
гітлерівців. Коли після вогне
вого нальоту ворожі солдати 
почали невеликими групами

переходити кордон знову, 
прикордонники не квапились 
себе виявити. І, тільки під
пустивши наступаючих на 
близьку відстань, вони від
крили по них вогонь зі всіх 
видів стрілецької зброї. Зно
ву ворожа атака захлинулась.

ОДИН з перших днів 
липня начальник заста

ви лейтенант Ватенкін зібрав 
командирів відділень на га
лявині великого соснового 
лісу. Кожному пояснив бойо
ве завдання. Коли підійшла 
черга до Павла Нечета, лей
тенант запросив його ближче 
до карти.

— Залам ятай, сержанте, 
ось цю висотку, вона, як ба
чиш, прикриває шосейну до
рогу на Ленінград. Якщо ви 
її віддасте, ворогу відкри
вається шлях до міста. На 
висоту підуть прикордонники 
Єршов, Бичев і три червоно- 
армійці від стрілецького пол
ку. Старший групи — молод
ший сержант Нечет. Запи
тання є?

— Немає, — Павло виструн
чився, приклавши руку до 
кашкета. — Дозвольте йти?

Лейтенант відвів його в бік, 
взяв за лікоть:

— Запам ятай, Павле, го
ловне; без наказу — ні кроку 
назад.

Павло Нечет добре розу
мів, що ворога треба затри
мати на кілька годин. За цей 
час прикордонний загін і ар
мійський підрозділ повинні 
організувати оборону на но
вому, зручнішому рубежі. І 
він повів бійців на висоту.

Місце для позиції вибрали 
підходяще. З двох боків — 
болото. Там німці не підуть, 
а дорога повністю перекри
валась кулеметним вогнем. 
Фашисти не повинні тут про
йти. Бійці добре обладнали 
окопи і ретельно замаскува
ли їх.

Настала ніч. Сріблясто-сіра 
липнева ніч, що нагадувала 
похмурий день. Прикордон
ник Пилип Бичев вів спосте
реження.

Десь опівночі його три
вожний сигнал підняв на ноги 
всіх:

— Німці!
Вони йшли дорогою. Йшли 

на весь зріст. їх було багато.
— Вогонь! — голос Павла 

Нечета потонув в тріскотні 
кулемета.

Прикордонник Борис Єр- 
шов довгими чергами вдарив 
по колоні. Фашисти спробу
вали кинутись в атаку, але 
вона закінчилось лише спро
бою. Залишаючи на дорозі 
десятки трупів, швидко побіг
ли назад. До ранку було ти
хо. Потім знову зав’язався 
бій. Насторожену тишу розі
рвали вибухи мін. Снаряди 
падали навколо окопів, вири
вали з корінням дерева. Крім 
осколків в повітрі неслось 
каміння, вирване з землі. Але 
бійці продовжували тримати 
висоту. Якнайближче підпус
кали вони ворожих солдатів і 
розстрілювали їх, знищували 
гранатами. Аж ось Павло по
мітив, що група фашистів, хо
ваючись за великими граніт
ними валунами, тихо і обе
режно підкрадається до на
ших окопів.

— Підпускати ближче! — 
понеслась а скопах команда 
сержанта. — Приготувати гра
нати!

А фашисти все ближче і 
ближче. До них залишилось 
півсотні метрів. Сорок... Трид
цять...

— Вогонь! — Шість «лимо
нок» розірвались в гущі фа
шистів.

— Вогонь! — Борис Єршов 
різонув кулеметною чергою. 
І знову тиша.

Всі наміри ворогів взяти 
висоту закінчувались для них 
смертю.

І тоді ворог вдався до хит
рощів. Кілька груп німецьких 
автоматників обійшли болото 
і кинулись на захисників ви
соти з тилу і фланга.

Останній бій був жорсто
ким. Прикордонники оборо
нялись мужньо, відстрілюва
лись до останнього патрона.

— Здавайсь! Здавайсь! — з 
усіх боків волали оскаженілі 
фашисти. Але у відповідь 
тільки гриміли постріли.

Раптом замовк кулемет. 
Упав прикордонник Єршов. 
Загинули три червоноармійці, 
як: так безстрашно захищали 
висоту разом з прикордон
никами.

Павло Нечет і Пилип Бичев 
залишилися вдвох. Продов
жували відстрілюватись, доки 
й Павла не збили з ніг. І юра- 
нений в плече й обидві руки, 
молодший сержант звалився 
на дно окопа. А Пилип від
стрілювався. Тепер тільки він, 
прикордонник Бичев, міг про
довжувати боротьбу з воро
гом. І він стріляв, відбивався 
гранатами. А фашисти осе 
лізли і лізли. Закінчились 
патрони. Єдину, останню гра
нату Пилип беріг до кінця. 
Впритул наблизились кілька 
автоматників.

— Здавайсь! — озвірілі фа
шисти зашипіли майже по
руч.

— Одержуй! — Пилип ки
нув гранату прямо під ноги 
німцям.

В ту ж мить ворожа куля 
вп ялась йому в ліве плече. 
Переборюючи біль, в тісному 
окопі прикордонник Бичев 
ще знищив кількох фашистів 
саперною лопатою. На від
важного прикордонника на
кинулись зразу ще декілька 
фашистів.

Р ОДИНИ через три Би-
*■ чев прийшов до свідо

мості. Відкрив очі. В роті — 
кров і земля. Босий і роздяг
нений він лежав на дні вузь
кої траншеї. Заніміли зв язані 
телефонним дротом ноги. 
Викручені назад і теж зв яза
ні руки. Командир відділення 
Павло Нечег лежав поруч. 
Ніяких ознак життя не пода
вав. Повернувши голову до 
сержанта, Пилип тут же від
вернувся. Багнетні та ножові 
рани чорніли на тілі бойово
го друга.

Фашисти, помітивши, що 
Пилип заворушився, почали і 
над ним свої нелюдські зну
щання. Довго намагались по
чути від комсомольця Бичева 
хоч слово. Але єдине, що він 
кинув їм в очі, зібратись з 
останніми силами: «Не бачи
ти вам, гади, Ленінграда...». 
Це були останні слова воро- 
нежця Пилила Бичева.

14 липня прикордонники 
загону разом з підрозділом 
Радянської Армії вибили во
рога з зайнятих ним позицій 
і відкинули за лінію держав
ного кордону СРСР.

Недалеко від висоти, в гли
бокому лісовому яру бійці 
знайшли прикордонників Пав
ла Нечета і Пилипа Бичева. 
На тілі Бичева було сім но
жових ран.

...Тричі гримнув салют над 
могилою героїв. Салют муж
нім і хоробрим комсомоль- 
цям-прикордонникам.

Радянські воїни поклялися 
помститися ненависному во
рогові за смерть товаришів.

Не забула Вітчизна про 
безсмертний подвиг своїх 
синів. Воїни-чекісти Павло 
Венедиктович Нечет і Пилип 
Іванович Бичев були посмерт
но нагороджені орденами 
Червоного Прапора.

З гордістю згадують про 
мужність свого односельця 
Павла Нечета комсомольці 
села Сонцеве Устинівського 
району, який в перші дні вій
ни став грудьми проти во
рога...

В. ЧАБАНЕНКО, 
інженер.

КОМУНАР* ------- - --------------
ТІ РІ1ГАДУ1О тривожні дні лі 1.1 
11 19-11 року. Радянські воїни

відступали через наше село Паву 
пали коней. Після короткого пере- 
починку — знову дорога. Мені годі 
було тринадцять років Прнслухав 
ся до розмов солдатів. Вони булі 
переконані, що відступ наших вінсьі. 
тимчасовий. їцо гітлерівці не віри 
маються па радянській землі. І ка
зали «Ми скоро повернемось...». А 
серпневого ранку за селом спалах
нув бій Сили були нерівні .У наших 
солдатів не вистачало боєприпасів. 
Але їх відвага брала верх. В полон 
піхто не здався. Багато воїнів під
ступило п ліс. Тих, хто потрапив к 
оточення, паші селяни переодягали 
в цивільне, приймали у свої сім’ї. 
Так до нас потрапив і Петро Бєлоь 
(пізніше виявилось, що справжнє 
прізвище Петра — Грамагчнков).

А в селі вже порядкували фашис
ти. Забирали яйця, курей, молоко.

------------------ г-т-<? стор.------- -»
ськиії радгосп, де годі було багато 
іяГіськовоиилонешіх. Вш І покликав 
їх у партизанський загін. Д комети 
мольні Красногірки всіляко допома
гали йому. Віддавали заховану 
<брию, проводили в ліс патріотів 
і.тя поновлення загону. Від сестри 
Наталки я дізнався, як спартаківці 
разом .і Граматчнковим розправили-, 
ся і фельдшером Музикою. Г>уа 

знищений і німецький комендант.
шлізшиномг переїзді Петро Гра-*, 
маїчнков з товаришами розстріляв 
поліцаїв, які влаштували за селом 
іасаду па партизанів. Форма ні
мецького офіцера або поліцая лава* 
іа змогу Граматчикову вільно про-* 
ходити через Голованівськ і вирішу« 
вати важливі питання, які стосувач 
шсь майбутніх дій партизанського! 
тагоиу.

Одного разу, коли Граматико^ 
пробирався з товаришами до село, 
то потрапив у засідку і був поранеч

„СПАРТАК“ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЖИТИ

М И В ЧІІ.ІІ II ПІ 
м у ж и от

хліб, худобу. Коли за Красногіркою 
закінчився бій, я пішов за околицю, 
почав підбирати патрони гранати, 
ховав зброю в тайниках.

Неподалік від Красногірки проля
гав кабель телефонного зв’язку 
який охоронявся німцями. 1 коли я 
підбирав боєприпаси, то натрапив 
на нього і перерізав ного.

Петро Граматчиков невдовзі оду
жав від поранення. Він здружився 
з нашою сім'єю, зі мною, з сестрою 
Наталкою, а через неї і з молоддю 
«Спартака». Ми повідомляли йому 
про події в селі.

А про справи на фронті не знали 
майже нічого. Матері оплакували 
своїх синів і чоловіків. Моя мати 
бідкалась, .переживала за старшого 
енна Гришу який був льотчиком. 
Вже потім ми дізнались, що він за
гинув під Сталинградом.

1 ось в нашій хаті почала збира
тись молодь. Коли вели важливу 
розмову, мене посилали вартувати 
па вулиці.

Граматчиков пішов в ліс. я пере
дав йому зброю. Потім він знайшов 
те місце, де були заховані його до
кументи. Приніс планшет, пістолет, 
комсомольський квиток. Невдовзі 
Петро пішов працювати у свірпев-

ш:н. Він давиш шк у пас лікувався. 
На галка дістала необхідні ліки. Але 
рана була важкою, куля влучила о 
обличчя. Необхідна операція. Спар* 
гаківці вирішили роздобути доку/ 
мені и поліцая і відправити Потрап 
німецький госпіталь. Документи діє 
стала Олімпіада Ястремська з до< 
вимогою Михайла Самчеика, Савм 
Самчишина і Михайла Громового» 
Граматчиков лікувався в Умані, 
Після одужання знову пішов у пар
тизанський загін. Передавав в село 
листівки. Потім спартаківці роз
повсюджували їх у навколишніх се
лах і в Красногіриі. Граматчиков 
якось сказав мені:

— Володю, перемога буде за па-» 
ми. Прийдуть наші і ні будеш ВЧИч 
тися.

І такий день настав. Я пішов учи-* 
піся до Одеського автомеханічного 
технікуму. Тепер працюю в бригаді 
колгоспних механізаторів. Поле, на 
якому загинули спартаківці. щедро 
квітне пшеничним колосом.

В. ІИХОВСЬКИЙ6 
член підпільної комсомолі.» 
ської організації «Спартак».

е. Красногірки
Голованівського району. т

Людно в ці дні п Українському дсржашіиму мум-і ісіорії Великої 
Вітчизняної війни 1941—1945 рокіп. Ного відкрито о жовні! минулого ро
ку, але тут уже побували десятки гисяч киг.н І гостей столиці України.

На ф о то: в одному із задів музею.

Фото В. САМОХОЦЬКОГО.
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• Тренер веде пошук
Ф Кожному комсомольцю 

значок ГПО
Ф Значківці стають чемпіонами

ПІСЛЯ ЗМІНИ — 
НА СТАДІОН

Вирішуючи питання спортивно-масової роботи, ми 
намагаємося залучити до спортивних поєдинків як
найбільше молоді. Змагання плануємо проводити у 
вихідні дні, юнаки та дівчата поспішають у спортив
ні зали і на стадіони після робочих змін.

Щойно розпочалась спартакіада серед колективів 
фізкультури району. В пій візьмуть участь більше 20 
тисяч молодих виробничників. Першими стартували 
жіночі волейбольні команди. Без поразок провели всі 
зустрічі спортсмени швейної фабрики. А у чоловіків 
турнірну таблицю очолили волейболісти з ГРП-37. 
На черзі поєдинки з настільного тенісу, багатоборства 
ГПО, легкої атлетики, кульової стрільби.

Цікаво проходять змагання безпосередньо в колек
тивах фізкультури підприємств та установ. На старт 
знову вийшли 7277 розрядників, 9 тисяч значківців 
ГПО, 60 майстрів та кандидатів у майстри спорту.

В ході спартакіади комсомольські та фізкультурні 
активісти проведуть значну організаційну роботу по 
впорядкуванню спортивних споруд, залученню моло
ді до занять в спортивних секціях, групах ГПО. До 
30-річчя Перемоги ми присвячуємо змагання призов
ної молоді па призи героїв-земляків. Під час «Тижня 
пам’яті героїв», у перші дні травня фізкультурники 
візьмуть участь у зіркових естафетах, туристських 
походах по місцях боїв військових частин та з’єд
нань, які визволяли Кіровоград від німецько-фашист
ських загарбників.

У нинішньому році значно пожвавили свою діяль
ність колективи фізкультури швейної фабрики та 
геолого-розвідувальної партії-37. Інструктори но 
спорту В Нікулін та В. Дядепко тут згуртували нові 
групи виробничників, які поповнять число значківців 
ГПО. Звідси і рушійний важіль для зростання масо
вості і майстерності спортсменів.

В день «червоної суботи» десятки юнаків та дівчат 
району обладнають для себе спортивні майданчики, 
допоможуть в цій справі школярам міста. І знову бу
де міцний фундамент для високого фізичного гарту 
молоді.

А. КОРОТКОВ, 
голова Ленінського районного комітету по фіз
культурі та спорту міста Кіровограда.

КОЛИ Валентин Кривен
ко підійшов до пере

кладини, в спортивному 
залі всі притихли. Потер 
крейдою долоні, спритно 
зробив легкий стрибок. 
Підтягнувся раз, два...

— П’ять, тринадцять.
— Є золотий значок!..
Але Валентин доводить 

цей показник до дев'ят
надцяти.

До „золотого“ 
фінішу

Він був серед кращих і 
під час метання гранати— 
68 метрів: «Золотий» нор
матив перекрито на 21 
метрі На вогневому рубе
жі він має 46—48 очок...

Військовий керівник тех
нікуму А. В. Маслюков, 
аналізуючи підсумки зма
гання з багатоборства 
ГПО, підкреслив:

— От що значить трену
ватись за чіткою систе
мою, без пауз. Два, три 
рази на тиждень приходи
ти в спортзал — не так 
вже й багато. Але Вален
тин підвищує свій фізич
ний гарт не тільки зара
ди чемпіонського титулу. 
Спорт для нього значить 
багато. Комсомолець Кри
венко сповна використо
вує час на уроках фізкуль
тури, не пропускає занять 
спортивних секцій, тре
нується самостійно. І ось 

результат. Тепер він може 
мірятися майстерністю з 
провідними спортсменами 
області.

Справді, під час поєдин
ків сільських гирьовиків 
району Валентин Кривенко 
домагається найвищих по
казників, в області — теж 
призер. І саме комплекс 
ГПО допоміг юнакові здо
бути високу фізичну під

готовку, освоїти щонай
краще силові вправи. Так 
і Анатолій Гібаленко та 
Василь Лаврук, Дмитро 
Боровий і Наталка Про- 
ценко, Сергій Медведен- 
ко і Анатолій Загнибіда... 
ЇТ РИХОДЯТЬ у Компані- 

ївський ветеринарний 
технієум юнаки та дівчата, 
яким, звичайно, важко 
змагатися з такими, як Ва
лентин Кривенко. Але ви
кладачі фізкультури, гро
мадські інструктори по 
спорту допомагають їм 
подолати «неприступну 
висоту». І дивись, вже по
чатківці вірять у свої сили. 
Так, наприклад, було з 
Анатолієм Краснюком. 
Приїхав він в Компаніївку 
з Новгородки. На перших 
пробних заняттях з бага
тоборства ГПО хлопець 
навіть соромився своєї 
безпомічності. Візьметься 

за перекладину, а руки 
не слухаються.

Анатолій Маслюков за
спокоював:

— На зборах вирішили, 
що кожен комсомолець 
має стати значківцем. При
зовники — у першу чергу. 
Бо що ж то за воїн без 
сили і спритності? А ще ж 
треба мати військово-тех
нічну підготовку. Все це 

дається не одразу. Байду
же поставився до своїх 
перших уроків ще в шко
лі, тепер навантаження 
більше...

Анатолій Краснюк ре
тельно виконував кожну 
вказівку тренера. Йшов у 
спортивний зал після за
кінчення лекцій. Силові 
вправи з гирею і штангою, 
самотужки (щоб не смія
лися хлопції) стрибав біля 
перекладини. Частіше — 
налягав на руки, впираю
чись в гімнастичну лаву. 1 
ось результат — на остан
ніх змаганнях Анатолій 
підтягнувся на переклади
ні 10 разів. Це навіть кра
ще, ніж на срібний зна
чок. По канату хлопець 
піднімався без допомоги 
ніг. Виручила сила рук!.. 
О АНЯТТЯ за програмою 
** комплексу ГПО спри
яли тому, що десятки 

значківців виявили бажан
ня тренуватися в спортив
них секціях —- з легкої ат
летики і вільної боротьби, 
настільного тенісу і важ
кої атлетики. Вільною бо
ротьбою тепер захоп-’ 
люються більше ЗО вихо- ! 
ванців А. Маслюкова. Чем
піоном обласної ради ДСТ 
«Колос» став Валерій Гор
ностаев, призові місця за
ймають Анатолій Гіба-
ленко, Валентин Дронь, 
Найвищі нагороди приво
зять з обласних змагань 
велосипедисти Дмитро 
Боровий, Наталка Процен- 
ко (в неї ж призовий по
казник серед легкоатле
тів). Масовість в секції 
гирьовиків сприяла тому, 
що тренер міг відібрати 
здібних спортсменів до 
збірної команди техніку
му, яка на змаганнях 
представників середніх 
спеціальних навчальних 
закладів була другою в 
області. А першорозряд
ник Микола Вовк виборов 
чемпіонський титул «Ко
лоса». Так і волейболісти, і 
штангісти. В поштовху Ва
лентин Кривенко, напри
клад, тепер піднімає штан
гу вагою 130 кілограмів,..

Пропагуючи фізкульту
ру і спорт серед учнів тех
нікуму, фізкультурні та 
комсомольські активісти 
практикують показові ви
ступи кращих спортсменів, 
вечори спортивної слави. 
Було про що звітувати їм 
і за минулий рік: число 
значківців ГПО в техніку
мі зросло до 112 чоловік, 
розрядників — до 89. На 
стенді «Наші рекордсме
ни і чемпіони» знову з'я
вилися нові портрети мо
лодих фізкультурників. І 
їх хочуть наслідувати всі 
учні ветеринарного техні-
куму.

М. ШЕВЧУК.

ПАМ’ЯТІ
ПАТРІОТІВ
«СПАРТАКА»

г

З перших днів ьесняних канікул в Св|т- 
ловодську почалися масові спортивні по
єдинки школярів. Діти змагаються в пла
вальному басейні, стрілецькому тиру, легко
атлетичному манежі.

. А 25 березня в місто приїхали юні футбо
лісти з Києва, Дніпропетровська, Очакова, 
Кіровограда, Олександрії, Умані, щоб взя
ти участь в турнірі на приз підпільної ком
сомольської організації «Спартак»,

В міському Палаці культури перед почат
ком змагань відбувся вечір бойової слави, 
присвячений пам’яті комсомольців-спарта- 
ківців. Завідуючий відділом спортивної та 
оборонно-масової роботи обкому ЛКСїАУ 
Володимир Голуб розповів спортсменам 
про діяльність молодих патріотів села Крас- 
погірки Голованівського району в роки Ве
ликої Вітчизняної війни. З вітальним сло
вом до учасників футбольного турніру звер
нувся начальник обласного штабу Всесоюз

ного походу комсомольців та молоді 
«Шляхами слави батьків» В. О. Верхолан
цев.

Відбулися перші футбольні матчі. Зустріч 
олександрінців і кіровоградців закінчилася 
з рахунком 2:2. Спортсменів Очакова пере
могли команду Світловодська (9:2), а кияни 
завдали поразки дніпропетровпям (5:2), 

• команда Умані поступилася очаківцям (0:8).
Турнір на приз підпільної комсомольської 

організації «Спартак» продовжується.

7) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначврського, 36, 
'елефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди,
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 08899, Індекс 61197,

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

..Клімат“ для тварин
УфімськнА механічний завод освоїв масове виробни

цтво устаткування «Клімат-4», яке призначене для ве
ликих тваринницьких комплексів 1 птахофабрик. Один 
його комплект створює оптимальні умови навколишньо
го середовища в приміщенні, розрахованому па утри
мання кількох сот тварин.

Вода захищає молоко
Літня спека, мабуть, найбільший ворог молока. Як у 

таких умовах зберегти всі його поживні властивості і 
свіжість? розв’язанням цього завдання зайнялися спе
ціалісти Ризького державного спеціального конструк
торського бюро по комплексу машин для ферм великої 
рогатої худоби. Тут був створений танк-охолодник ТО-2. 
Джерелом холоду є звичайна водопровідна або охолод
жена вода. Система охолодження підтримує постійну 
температуру плюс чотири градуси рівномірно но всій 
ємкості танка.

Вартовий чистоти водойм
Новий фільтрувальний апарат, призначений для 

очистки стічних вод деревопереробних підприємств, 
створили вчені «Укрндіхіммашуз (Харків). Його про
дуктивність у десять разів вища, ніж у нині діючих 
установок. Він видаляє а промислових езоків навіть 
найдрібніші волокна деревини, небезпечні для мікро
флори рік і озер. Осадок, який нагромаджується на 
фільтрувальних сітках, спресовується І автоматично ви
кидається назовні. Пін максимально збезводнений і 
легко транспортується. Тому відпадає необхідність у 
будівництві дорогих ємкостей для його зберігання.

(ТАРС — РАТАУ).

П’ЯТИКЛАСНИКИ МОЛОДІЖНЕИСЬКОЇ СЕРЕД
НЬОЇ школи долинського району серпи 
ПУХАЛЬСЬКИЙ І МИКОЛА ПАВЛЕНКО ВИКОНУ
ЮТЬ ВІРМЕНСЬКУ НАРОДНУ пісню

Фото В. ковпака.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКС.МУ, г. Кировоград.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м, Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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НІКОПОЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 42

Оголошує набір учнів
НА 1975-76 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

зі строком навчання 1 рік: теслярі (лише юнаки); 
муляри (юнаки і дівчата); електрозварювальними 
(юнаки і дівчата);

зі строком навчання 3 роки: арматуриики-електро- 
зварювальпнкі! (юнаки і дівчата); столярі будівельні 
(юнаки); муляри-монтажннкн конструкцій (юнаки і 
дівчата); монтажники по монтажу сталевих і залізо
бетонних конструкція (юнаки); маляри будівельні 
(юнаки і дівчата); штукатури, облиціовальивкн-плит- 
ковики (юнаки і дівчата). ;

Учні, які навчатимуться три роки, крім обраної спе
ціальності, одержують диплом про середню освіту..

В училище приймаються юнаки і дівчата віком від 
15 років і старші з освітою не нижчою, ніж за 8 кла
сів. Училище забезпечує учнів гуртожитком, харчу
ванням та обмундируванням безкоштовно.

Особи, демобілізовані з лав Радянської Армії, 
одержують стипендію у розмірі 1-го тарифного роз
раду.

Для вступу до училища необхідно подати такі до
кументи: свідоцтво про освіту, свідоцтво про народ
ження або паспорт, довідку з місця проживання і про 
склад сім’ї, характеоистику зі школи або з останньо
го місця роботи, шість фотокарток розміром 3X4 см> 
довідку про щеплення.

Початок навчання з 1 вересня 1975 року.

Адреса училища: м. Нікополь, проспект Леніна, 16. 
їхати автобусом КгКч 5, 7, 18, 22, 24, «А», «Б» до зу
пинки «Універмаг»,
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