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Голованівсьний район

ф У РЯДАХ РАЙОННОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ —
4 ТИСЯЧІ ЧЛЕНІВ ВЛКСМ.

Серед них:

1000 робітників,
800 колгоспників, 

1700 школярів.

Кормам —ПЛАНУЄМО

Ціна 2 «оп.ЧЕТВЕР, 20» листопада 1975 рокуРін видання XVО 
№ Ш (2ОВ7}.

ф) НАВІЧНО Е СТРОЮ

її 72 комсомольці Головапівщини, які загинули па 
фронтах Великої Вітчизняної, герої-лідвільники лс- 
існдарпого красногірського «Спартака».
.і.і'і

С, ЗА ДОБЛЕСНИЙ ТРУД У ДЕВ’ЯТІЙ
П’ЯТИРІЧЦІ

34 молодих виробничники нагороджені орденами і 
медалями, 400 удостоєні звання ♦Ударник п’яти
річки».

(V; У 1975 році районна комсомольська організація 
відзначена Почесною Грамотою Президії Верховної 
Ради УРСР. 4-иг. чіл!

Ті, пре кого ми розпо
відаємо в сьогоднішньо
му випуску «Вітрил»}, за
раз еже повернулися до 
своїх домівок. А зовсім 
недавно вони, кращі з 
кращи» юних хліборобів 
Кіровоградщини, зустрі
лися на XIV обласному 
зльоті активу учнівських 
виробничих бригад. Ось 
тут вони й звмуєали про 
свою роботу б «зелених 
лабораторіях», якими 
стали для школярів г.о- 
ля, ліси, ферми.

Школярі, яких ви бачите 
па цьому фото, навчаються 
в одній школі — Вогдапів- 
ській імені В. ). Леніна 
Зчам’янського району. І ще 
одне об’єднує їх -- вони 
члсіїн учнівської виробничої

Вісімнадцять років існує 
ця бригада. Зараз її на
вчально-дослідне поле роз
кинулось аж на п'ятдесяти 
гектарах. В розпорядженні 
школярів три трактори. 
Починаючи з сьомого кла
су, члени виробничої проти 
гом чотирьох років вивча
ють агротехніку провідних 
сільськогосподарських куль
тур, займаються доспіл
ої пцькою роботою.

На фото: в шкільній теп
лиці.

Чи завжди ми уявляємо ціпу своїм трудам і сво
їй землі, чи завжди визначаємо точно масштаб на
ших звершень? Па тисячі квадратних кілометрів, які 
займає Голованівський район, вільно могли б розміс
титися три європейські держави: Сан-Маріно, Ліхтен
штейн і Андорра разом взяті. А 47 тисяч населення 
району перевершує чисельність такої країни, як 
Гренландія. Є в цього краю своя історія, свій родо
від, є в нього краю і своє майбутнє — ним живуть 
його люди.

Про неповторність його переконається кожен, хто 
хоч раз побачить йою голубі горизонти, вдихне со
лодкий аромат ріллі степового краю, хто ночує нісшо 
над задумливим плином Південного Бугу і неспокій
ної красуні Яграві...

А чи комсомольський це край? Чи помітна роль мо
лоді у його житті? Безперечно. Одвіку славиться ця 
земля своїм хлібом, одвіку хліборобство — головйа 
галузь господарства краю. Зараз на нивах 11 колгос
пів і радгоспів, кожен другий — молодий спеціаліст— 
віком до 30 років, кожен четвертий — механізатор— 
теж молодий, більше двох тисяч юнаків і дівчат зай
няті в лолсводстві, 1470 з них — комсомольці. Вес
ною на сівбу виводять агрегати 25 комсомольсько- 
молодіжних екіпажів і ланок, у жнива в полі — 1-1 
комсомольсько-молодіжних екіпажів. 1 в тому, що 
район продав державі за п’ятирічку 5 мільйонів 228 
тисяч центнерів зерна, перевищивши планове завдан
ня. значна заслуга молодих хліборобів.

Близько ста молодих доярок і доярів включилися 
у змагання за 4-тисячні надої молока. Осінні дні при
носять радісні повніш — рубіж взято. Більше 4 тисяч 
кілограмів молока падої.їз від кожної корони за 10 
місяців 1975 року грункомсорг молочнотоварної фер
ми № 1 колгоспу імені У.тьянова Надія Говорун, до 
цього рубежу наближається комсомолка з цього ж 
господарства Люба Лівітчук, а за всю — десятки ін
ших. Змагання набирає розмаху .з кожним днем, який 
наближає нас до XXV з'їзду КПРС, повнішав молоч
на ріка, добута руками комсомольців.

Гв промисловості — нестримний корчагінський дух 
трудових звершень. Ніби ескадра в степоЕсму морі 
димлять трубами заводи. Не можна не замилувапіся 
їх флагманом — Побузьким нікелевим. Такий веле
тень може стати окрасою кольорової металургії будь- 
якої країни світу А звела ного, виконуючи Директи
ви XXIV з їзду КПРС, молодь: Псбузькип <флагман» 
зійшов зі -’стапелів» республіканської комсомоль
ської будови. 1 сч^мюдні <екіпаж» його, куди хг.ііїшти 
чимало будівників заводу, трудиться тими ж' темиа- 
міїі ’комсомольської ударної. Завдяки цьому підпрп- 
c.MçiA.) щоднини набирає, економічної потужності, 
вЙрйіщпішоіо стає хода. .

.ІДДільки ударпо.і^удяд^ся юнаки і дівчата райо
ну. зле її повноправно сгогАь біля керма життя. 
168 молодих депутатів входять до складу сільських, 
селищних, раиоішої, обласної Рад депутатів трудя
щих. А групкомсорга молочнотоварної ферми кол
госпу Росія» Ніну il ячіічхк обрано депутатом Вер
ховної Ради УРСР. Молодий депутат Уряду!

Ось така вона степова комсомольська, щедрий 
кран І оловаїїівщина, енергійне, -молоде населення 
якої, під керівництвом комуністів, успішно звершує 
.завдання комуністичного будівництва.

комсомольський контроль

Нещодавно в колгоспі імені Уль
янова підбивали підсумки соціаліс
тичного змагання ранову між 
бригадами механізаторів. І вітали з 
першим місцем комсомольсько-мо
лодіжний колектив з вісімнадцяти 
хлопців па чолі з бригадиром Васи
лем Семенюком. Дуже важливою і 
почесною була для них ця трудова 
перемога. Адже змагались вони з 
відомою бригадою, очолюваною Ге
роєм Соціалістичної Праці Яковом 
Григоровичем Кожухарем.

Випадковість? Пі В комсомоль
сько-молодіжній. перш ніж викли
кати досвідчений колектив на тру
дове суперництво, все зважили і 
обдумали наперед. Молоді механі
затори підвищува ні свою майстер
ність, по-господарському ставилися 
до землі і техніки. І перемога своїх 
суперників у рівному поєдинку — 
закономірний наслідок вболівання 
за справи колективу, за його честь 
і авторитет, розуміння того, що 
своїм внеском вони примножують

Дим. 2 етор.

Ф НЬЮ-ЙОРК. Уже мі
сяць стоять судна на рей
ді Чесапікської затоки пе
ред «ходом до Балтімор- 
ського порту, одного з 
найбільших па східному 
узбережжі США. Страйк 
почався після того, як 
власті відхилили вимогу 
профспілки про збільшен
ня заробітної плати і пен
сійної допомоги.

Триває страйк робітни
ків на машинобудівному 
заводі компанії «Уортцнг- 

спільні здобутки, гідно зустрічаю
чи XXV з’їзд КПРС

Сьогодні на бсіх ділянках кол
госпного виробництва поряд з бать 
ками-хліборобами — їх діти, моло
де покоління, яке продовжує славні 
традиції старших доброчесною пра
цею.

Віл хлопців пе відстають дівчата. В 
колгоспі імені Карта Маркса, наприклад, 
жіноча ланка па 2і> гектарах виростила 
і зібрала по 300 центнерів цукрових бу
ряків. Причому, працювали трудівничі 
без відриву від сесії основної роботи 
Ланкова Валентина Пойченьо. групком- 
<орг Надія Горобець розповіли, ідо і в 
наступному році їх колектив вирішив 
вирощувати цукристі. Почин гідний на
слідування, настрій у дівчат бойовий, 
тож віримо, що на досягнутому не зупи
няться.

Ниці найголовніша турбота ком
сомольців району — виконання по
станови вересневого (1975 р.) Пле
нуму ЦК Компартії України «Про 
завдання партійних організацій, ра
дянських і господарських органів 
республіки по підготовці і забешс- 
’■сііиіо організованого проведення 
.зимівлі худоби». Як відомо, погод
ці умови цього року не жалували 
лани снігом і дотами Щоб забез
печити громадську худобу достат
ньою кількістю кормів, довелося 
зробити чимало. Влітку на субот- 
нпках і недільниках заготовляли

Останні місяці року ознаменувались новим спалахом класових битв трудя
щих капіталістичних країн, які діють рішучу відсіч наступові монополій на 
їх життєві права. З різних куточків планети/надходять повідомлення про 
страйки докерів друкарів, електротехніків, муніципальних службовців, праців
ників медичних закладів, службовців авіакомпаній та інших заіонів робітни
ків і службовців.

тон компрессоре» в Холі- 
оні (штат Массачусетс). 
Переговори представників 
профспілки з адміністра
цією заводу про підви- 
шевня заробітної плати, 
пенсійної і Медичної до- 
нсмоїн, а також врегулю
вання питання про від-

пустки не дали резуль
татів.

О ТОКІО. Близько 
15 000 робітників, служ
бовців, домогосподарок, 
пенсіонерів і студентів То
кіо провели мітинг па за
хист життєвих прав япон
ського народу. Він був

© ІЗ СекреТІЕ 
„зеленої 
лабораторії“

© Науковш 
в шістнадцять

© 51К „робили“* 
рекорд

О Про харантер, 
поле і єдність 
протилеж
ностей

G Вчитель
З ЕОСЬІ№ого

Матеріали із зльоту акти
ву учнівських виробни
чих бригад читайте на 
2-й стер.

соковиті і грубі, восени — гілляч
кові, кошики соняшнику Разом з 
комсомольцями господарств працю
вали і школярі — збирали жолуді 
для відгодівлі свиней. Ударно по
працювали під час зелених жнив 
комсомольці і молодь колгоспів 
імені Шевченка та Жовтневої рево
люції — заклали по 50 тонн кормів.

Тепер на черзі дня нове завдання — 
прослідкувати, щоб заготовлене нсио- 
рястов' валогь якомога раціональніше, 
не допустити втрат під час транспорту
вання. В цьому непоганий досвід мають 
комсомольці колгоспу імені Шевченка, 
де групкомсоргом Володимир КГ’Н ;< ний. 
Тут члени комітету комсомолу -прожек
тористи» взяли під контроль видачу хор- 
міг. їх перевезення та згодовування.

Щоб узагальнити досвід сфснг 
тивного використання кормів, набу
ти в кращих комсомольських орга
нізаціях, .запровадити його у бага
тьох господарствах району, вирі
шили скликати на розмову началь
ників штабів «Комсомолі ського 
прожектора». Плануємо провести 
рейди «прожектористів» з участю 
представників райкому комсомолу, 
щоб поставити надійний заслін на 
шляху безгосподарності, недбайли
вого ставлення до кормів у відпові
дальний час зимово-весняного утри
мання громадської худоби.,

Л. ЧУБКО, 
другий секретар Добровелич- 
ківськсго райкому ЛКСМУ.

скликаний з ініціативи, на
родної ради зв’язку по 
проведенню боротьби про
ти інфляції. Рада створе
на 7 масовими демократ 
тичинми організаціями 
країни.

(1АРС).
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ЙІ^гїздпгКПРСІ УРОКИ НА БАТЬКІВСЬКОМУ ПОЛІ
НАШ ЛОЗУНГ;:
ТРУД ЯКІСНИЙ, 
ТРУД ПРОДУКТИВНИЙ
П’ятирічка називає,..

Важко одразу визначити, чим стали ні п’ять літ 
для нашого району, тому, що осяжпість звершень не 
вписується а рамки будь-яких визначень.

І все ж можна сказати, що, насамперед, ця п’яти
річка була часом небувалого трудового піднесення, 
широкого розмаху соціалістичного змагання, завдяки 
якому трудящі району перевиконали план продажу 
хліба державі, виростивши один з найвищих врожаїв 
в історії нашого степового краю. До рекордних висот 
піднялися норми виробітку на підприємствах, чіткі
ше, злагодженіше стали працювати організації і ус
танови. Це був час, коли в літопис трудових звер
шень дев’ятої п’ятирічки вписано яскраву сторінку — 
у намічені строки збудовано гігант кольорової мета
лургії — Побузький нікелевий завод.

Минула п’ятирічка залишиться в нашій пам'яті ве
ликим святом — 30-річчям Перемоги радянського 
народу над німецько-фашистськими загарбниками. 
Кожен день, кожен -тиждень, кожен місяць приносив 
нам все нові й нові факти про мужність і героїзм ра
дянських воїнів, партизанів і підпільників. Всю краї
ні'- схвилювала розповідь про подвиг юних підпіль
ників красиогірського «Спартака». Імена героїв за
лишилися назавжди в сірою живих — молодь актив
но включила їх у свої колективи, підтримавші: пат
ріотичний почни москвичів «За себе і за того хлоп
ця». Це були роки, коли червоні слідопити розкри
вали исе-иові й позі сторінки мирного і ратного жит
тя 2239 воїнів, які поховані на головапівській землі, 
.тих сотень земляків, які не повернулися з фронтів Ве
ликої Вітчизняної. Пам'ять про це не зітреться повік.

«».Нові імена
Посильний вклад у виконання завдань дев'ятої 

п’ятирічки внесли комсомольці її молодь нашого 
району. Ці дні увійдуть яскравою сторінкою труло
нах перемог в історію районної комсомольської орга
нізації.

З піднесенням зустріли молоді голованівці пові
домлення про скликання чергового форуму партії. 
«XXV з’їзду КПРС — 25 ударних декад!» — під та
ким девізом ще з квітня працюють 29 комсомоль
сько-молодіжних колективів колгоспів, підприємств і 
організацій району. Молоді робітники Побузького 
нікелевого заводу, ставши на трудову вахту па честь 
з'їзду, кинули заклик: «Кожен день п’ятирічки — 
ударний!», його підхопила молодь всієї Головаиів- 
ЩЩ1І1.

Широке змагання, яке розгорнулося між молоддю 
району в роки п’ятирічки, назвало нові імена трудо
вик звитяжців. На збиранні врожаю відзначилися 
кдмсомольсьло-молодіжний екіпаж Олексія Тополь- 
шіка і Анатолія Ковбасюка з колгоспу «Росія», 
Олексія Козинського з колгоспу «Україна», Віктора 
Катершшча з колгоспу імені XX з’їзду КПРС. Гіо- 
удариому трудилися молоді доярки колгоспу імені 
Ульянова, особливо, члени комсомольсько-молодіж
ного колективу молочнотоварної ферми, де групком- 
соргом Надія Говорун. В числі удостоєних срібного 
знака «Молодий гвардієць п’ятирічки» — 11 моло
дих робітників Побузького нікелевого заводу: Павло 
Левченко, Григорій Лозипськпй, Володимир Самоєи- 
ко, Віктор Ткачук та їх товариші з комсомольсько- 
молодіжного колективу механоскладального цеху, 
які викопали п’ятирічний план за три з половиною 
роки. Па грудях 34 комсомольців засяяли урядові 
нагороди.

«»»Нові МОЖЛИВОСТІ, 
нов» рубежі

За останні п’ять років районна комсомольська 
організація зросла на тисячу членів ВЛКСМ, зміцні
ла організаційно. Цьому сприяла значною мірою ор
ганізаторська робота 185 комуністів, які обрано в 
комсомольські органи. Вдвічі зросла кількість комсо
мольсько-молодіжних колективів, у півтора раза —- 
кількість постів і штабів «Комсомольського прожек
тора». Нині в їх рядах 346 молодих дозорців. Збіль
шилось і число наставників молоді.

Все це створило передумови для подолання нових, 
вищих рубежів і завдань. А воші нині зводяться, го
ловним чипом, до одного — боротьби за якість у пан- 
шириіому розумінні цього слова.

За хороші знания борються 34 учнівські комсо
мольські організації. З двійками вже покіїїчено в 16 
школах району. Тепер па черзі дня — боротьба з 
трійкою, з сірими посередніми званнями. В арсеналі 
засобів комсомольських активістів — робота пунктів 
взаємодопомоги, копсультпунктів, діяльність 192 
предметних гуртків, 29 факультативів. Цій же меті 
сприяє і підвищення ідей по-політичного рівня 
школярів.
^Молодь Головапівського району зустрічає Х-^\’ 

з їзд партії не тільки трудовими звершеннями, а й 
активною підготовкою до виконання його завдань. 
Десята п'ятирічка буде 
трудівники намагаються 
енні,

и

вій-

А яке в 
тебе сонце?

«...В цьому році за несприятливих 
ногошіих умов в переважній біль 
шості учнівських бригад інірощела 
непогані врожаї провідних сільсько
господарських культур. Так, ссргдпя 
врожайність озимої пшениці стано
вить 28,7 центнера а гектара, соняш
нику — 17,7, цукрових буряків — 
181,6, В бригадах же Ульяновського 
району з кожного гектара зібрано не 
-19 центнерів озимої пшениці, по 37,7 
центнера — в бригадах Гайворон 
ського. Вільшанці отримали найви

щий врожай соняшнику — но 25,6 
центнера з гектара».

(Тут і далі цитати взяті з до
повіді завідуючого облвно 
Д. 10. СТЕЛЬМУХОВА НА XIV 
обласному зльоті активу учнів
ських виробничих бригад).

Хлопці мали повернутися з
ськово-спортнвнпх таборів лише че
рез тиждень.

— Може до відкриття табору 
праці й відпочинку ще встигнемо 
погостювати в місті, — міркували 
подруги по дорозі до школи.

А на шкільному подвір’ї чекав 
десятикласниць (кілька днів тому, 
склавши останній екзамен, вони по
чали називати себе тільки так), 
Олексій Леонтійович Бовбас. За
клопотаний повернувся керівник їх 
виробничої з поля.

— Пора, дівчата, сапати соняш
ник. Може, розпочнемо самі?

1 наступного дня автобус до об
ласного центру поїхав без школя
рок: з сапками в руках вони поспі
шали росяною стежкою в йоле. Що
правда, поверталися звідти не зов
сім веселі. З незвички, звичайно, 
трохи боліли спіши. Та була ще од
на причина, яка зганяла посмішки з 
облич: коли в кінці дня підрахува
ли, виявилось, що кожна з дівча г 
спромоглась виконати лише полови
ну норми. І хоч не згадували еони 
вголос тих комсомольських зборів, 
що відбулись нещодавно, та в па
м’яті кожної все-таки спливав ря
док з соціалістичних зобов’язань їх 
виробничої: «...зібрати з кожного 
гектара соняшників по 24 центне
ри...».

— Мабуть, не просто оті рекорди 
ставити, — зітхнув хтось.

— То що, можливо переглянемо 
соцзобов’язапня? Попросимо змен
шити цифру. Мовляв, не справи
мося...

Дівчата не пам’ятають, кому на
лежали ці слова. Бо відразу загово
рили всі. Добре, що всі. Більше до 
цієї теми не поверталися. Зате че
рез кілька днів більшість з них вже" 
виконувала по півтори—дві норми...

Таня Куценко, Світлана Цимбал, 
Люда Котенко та інші дівчата з 
ланки Валі Бовбас (саме воші до
глядали за соняшниками) бігали на 
свою ділянку поля вже її після то
го, як просапали та прорвали всі 
десять гектарів. Слідкували, як під
ростають стебла, як поступово ста
ють подібними до сонця їх золоті 
корони.

— Ви лиш погляньте. Ось це «со
нечко» вже має в діаметрі сорок 
сантиметрів! — радо сповіщала час 
від часу подругам котрась з дівчат.

...Вони якраз допомагали колгос
пові вибирати картоплю, коли їм 
привезли ото довгождану новішу.

— Чули? На ваших десяти гекта
рах 276 центнерів зібрали!

Добре, що це поле було поряд. 
Бо хоч і знали, що немає вже там 
їхніх «сонць», та все ж не втрима
лись, побігли всі туди. А на серці в 

- кожного було радісно-радісно...
Сухоташ.тнцька СШ, 
Вільшаиськпй район.

активною підготовкою до виконання
ї пятпрічкою якості. І молоді • 

підійти до неї у всеозбро-

перший секретар 
ЛКСМ України.

М. СОБЧЕНКО,
Голованівського райкому

Див. З стор

Чи по трі б НІ 
фіналі** 
відкриття?

«Все більшого значення в діяльнос
ті виробничих бригад області набуває 
дослідницька робота — основна чай
ка. що зв’язує теорію з практикою 
сприяє поглибленню знані, 
вихованню п них 
наукової роботи.

...Актуальність 
жень. допомога з 
наукових установ ____ ____
ли па запровадження наслідків

________

учнів та 
навичок ведення

тематики дослід- 
боку наставників і 
позитивно вплину- 

до-

Ісліджень в практику робсии колгос
пів і радгоспів. Досіатиьо сказати, 
що наслідки Ь8 дослідів з успіхом 
використовуються на полях колі осіни 
і радгоспів...».

Варто було Такі почати поясню
вати один з дослідів, ЩО провела 
їх бригада, як я відразу забула, що 
переді днюю сидить есьоЕО-на-всьо- 
го школярка. Судіть самі:

— На одну ділянку ми внесли 
складне мінеральне добриво нітро
фоску. На другу — окремо азотне, 
фосфорне і калійне добрива. На 
контрольну ж ділянку не вносили 
нічого.

11с думайте, що далі Танк обмежи
лась тільки цифрами зібраного яч
меню на дослідному полі Ефектив
ність дії складного мінерального 
добрива на врожайність ячменю во
на пояснювала гак просто і впевне
но, що всі залишки сумнівів щодо 
її малокомпетентное™ в цьому пи
танні розвіялись повністю.

— Мені можуть заперечити, — 
завзято доводить свою думку дівчи
на. — Мовляв, що ж тут нового. 
Ми цс вивчали на уроках хімії. А 
на мою думку, оце якраз і є початок 
науки — намагання самостійно 
щось перевірити, осмислити те чи 
інше явище, поняття.

Будь-хто з юних тваринників уч
нівської виробнії юї бригади Ново- 
празької середньої школи Олек
сандрійського району може легко 
довести те, що молочна продуктив
ність корів залежить в певній мірі 
і від швидкості видоювання. І в їх 
доказах не будуть фігурувати якісь 
чужі завчені слова чи переконання. 
Бо саме завдяки власноручно про
веденим дослідам прийшли школярі 
до таких висновків. А це найкраща 
гарантія їх вірності.

— Звичайно, найприємніше, коли 
бачиш, що твоя робота потрібна не 
тільки для тебе, — Таня Шията 
продовжує розмову.

Радісно школярам бачити, як па 
колгоспних лапах колоситься пше
ниця. Вони знають: це «Дпіпров- 
ська-775». А те, що саме цей сорт 
дає найвищий врожай в місцевих 
кліматичних умовах, визначили на 
дослідному полі вони, члени учнів
ської виробничої...

І Іосоїіразька СШ
Олександрійського району. 

все-таки 9 
спробуй,

«В постанові IX пленуму 
ВЛКСМ «Про ііідішщсііня ролі ком
сомолу у вихованні гідної зміни ро
бітничого класу і колгоспного селян
ства» чітко визначені завдання ком
сомольських організацій по підготов
ці молоді до трудової діяльності. 
Так. завданням комітетів комсомолу 
загальноосвітніх шкіл с всебічне 
зміцнення зв’язку навчання, трудо
вого ппховгння підростаючого поко
ління _ з практикою комуністичного 
будівництва, більш широке вико
ристання з цією мстою дослідництва, 
практики в колгоспах і радгоспах, 
участі и літній трудовій чверті, роз
виток і зміцнення учнівських вироб
ничих' бригад. шкільних лісництв, та
борів праці і відпочинку та інших 
трудових об’єднань школярів».

— Ну, а якщо я не хочу працюва
ти в таборі праці і відпочинку? — 
Хлопець поводився досить незалеж
но. — Я восьмикласник, у бригаді 
перший рік, мені ще працювати не 
хочеться. От наступного року, коли 
почнемо вивчати трактор, тоді мож
ливо...

— Давай спробуємо все-таки за
раз попрацювати, — Люба Мезен
цева говорила з хлопцем довго Во
на й сама не могла б сказати, чиї 
обов’язки виконувала в той мо
мент: бригадира, члена комітету 
комсомолу чи просто старшого то
варища. 1 решта дев’ятикласників, 
що приєдналися до їх розмови, теж 
були і комітетниками, і членами 
бригади. Розмова була довгою. І, 
скажемо відразу, не останньою. Бо 
хоч і пішов хлопець до табору, та

Матеріали підготувала 
спецкор «Молодого комунара» 

Н. ПАСТУШЕНКО.

Ми не змогли розповісти про всіх учасників зльоту, про цікаві справи 
та проблеми, що їх хвилюють. Але сподіваємося, що все це стане темо» 
для розмови, яку продовжимо в наступних випусках «Вітрил;'.

іфацював спочатку абияк. Аж иоп: 
не зацікавив його отой дослід. Це 
В/КЄ тепер, в дев’ятому, приступні; 
шіі до детального знайомства з тех
нікою, він лодумки згодився ; Лю
бою: права вона була, коли переко 
кувала, то робота влітку згодиться 
йому при вивченні трактора. А тоді 
їй довелось чимало з ним поморо
читись, щоб зацікавити Та й не 
тільки з ним...

А для Люби та інших комсомоле- і 
ських активістів робота у виробни
чій давно стала справою першочер
гової ваги. Тому-то й намагаються 
зробити все для того, щоб це -зрозу
мів кожний. «Робота в бригаді не 
повинна зводигися лише до вико
нання чисто-фізичної праці з приму • 
су» — цим девізом керуєтеся І комі
тет комсомолу Трепівської серед 
пьоі школи. Різноманітні досліди, 
творчий підхід до виконання кож
ної роботи дозволяє добитися ком 
сомольцям того, що люди з иайвро- 
тиасжпішіїми нахилами і уподобай- . 
ними все-таки знаходять для себе 
тут, в полі, заняття до душі.

...Якщо цього літа хтось із мо
лодших затягне знайомої «а може 
я не хочу...», до нього підійде 
серйозний дев’ятикласник:

— Знаєш що, ти все-таки спро
буй...

Трспівська CLÜ
Зпам’япсыэдго району.

«Шкільних лкньцтв У нашому сте
повому краї небагато — всьої о оди
надцять. Проте їх господарями нр-.- 
ведена її цьому році значна роботе 
по догляду за лісами, полезахисними 
смугами...

Понад 61)0 іо-іик лісівників догляда
ли <6'27 гектарів лісових насаджень, 
вирощували сіянці і саджанці для 
закладання і ремонту лісових насад
жень в розсадниках площею 03 гек
тари». ,

Володя завжди вважав, що ліс 
знає добре. Ще б пак’ Адже він тут 
живе від самого народження.

Та коли одного разу про ліс по
чав розповідати вчитель Михайло 
Дем’яновнч Ізуїта, хлопчина засо
ромився своїх думок. Як виявляє
ться, багато невідомого таїть в собі 
кожне дерево, скільки користі при- 
НОСИТЬ.г.

В той день учні Кам’янокрин«- 
чанської школи висаджували в лісі 
сосонки. Володя з одпокласникамн 
якраз закінчили свою роботу, і 
хлопець пішов подивитись, як йдуть 
справи в молодших учнів. Підійшов 
до двох шестикласників, що саме 
захопилися сосною, і ненароком по
чув фразу:
' — Я про ліс знаю все. Вільха, ! 

осика — це ж так просто...
— ЬІу, по-перше, знавець, саджа

нець “потрібно тримати ось так, — 
поправив Володя молоде деревце,— 
А по-друге, давайте додому разом 
підемо, я вам дещо цікаве, розповім.

Поверталися хлопці до села задо
волені. Мине кілька років і на тому 
місці, де вони сьогодні були, зве
дуться п’ять тисяч міцних молодих 
сосон. А скільки воші вже в лісі 
висадили каштанів, волоських горі
хів! Малювали в уяві картини май
бутнього лісу, весело сміялися. А 
коли почав розповідати Володя, 
хлоп’ята принишкли. Он як багато 
цікавого знає цей восьмикласник.

— Ой, Володю, а завтра ще до 
лісу підемо? Ще нам розповідати
меш?

— Обов'язково! — пообіцяв юний 
вчитель. Знав, що ці хлопчаки те
пер стануть справжніми друзями 
зеленого лісу.

Кам’янокрипичапськ, 
Ульяновський район.



— ЗО листопада 1975 року ,,Молодий иоліуяар(( •З стпор

■ЩуКІІРСІ
Іринка народилася на

передодні події, яка змі
нила багато чого з долі 
и батькіз. цілого степово
го краю, сотень молодих 
людей з різних кінцях 
республіки. Коли мама 
приймала поздоровлення 
і квіти у великій світлій 
папа-:, коли милувалася 
личком доньки в тугому 
білому завитку, який по
дала медсестра, в Москві 
розпочав свою роботу 
XXIV з'їзд партії, в Ди
рективах якого з’явилися 
слова «Завершити будів
ництво Побузького ніке
левого заводу». З того 
дня Іринка стала донькою 
учасників республікан
ської комсо/лольської бу
дови, ровесницею великої 
: важливої справи.

ЮНОСТІ
АДРЕСА П’ЯТИРІЧКИ-
ПОБУЗЬКИЙ
НІКЕЛЕВИЙ ЗАВОД

ГРОМАДЯНИН

Зараз Ірниці Линннк йде 
п’ятий рік Вона підросла 
упсвгісніиіигн став її крок, і 
дівчинка поволі відкриває для 
себе навколишній світ. їй усе 

: тут подобається, і рівні вули
ці з внсокпмн-високнмн бу
динками. В одному ; таких 
жител — нова квартира її та
та й мами. Подобається не
бо — голубе, ясне, яке ввече
рі може раптово міняти колір 
на багряний. Це коли на за
воді, де працює тато, розли
вають метал. 1 дитсадок теж 
подобається — новий, світлий, 
тільки торік зведений буді
вельниками. І вихователь:.и 
тут хороші, і назва приємна— 
«Сонечко». («Ти звідки донеч- 

. ко? — 3 «Сонечка»).
А яке обличчя у селища? 

Адже воно теж •.мінилося за 
ці п’ять літ. Так, зміиилось. 
Маленьке сільце над Бугом 

’ поступово набирає обрисів 
гарного, впорядкованого міс- 
та. У його ландшафт вписа
лася стометрова заводська 
труба, світлі корпуси підпри
ємства, червоні багаття вечір
ніх зірниць (іде метал, іде 
вітчизняний феронікель!). За
світилися. затишними вогнями 
вікна багатоповерхових бу
динків- 427 новосіль за п’яти
річку — повни дитсадок, ма
газин.

— Іще одна особли
вість, яку не обминеш, — 
пояснює Павло Левчен
ко. — Побужжя — це се
лище молодих. З шести 
тисяч жителів тільки ді
тей шкільного і дошкіль
ного віку — 2300. А коли 
врахувати, що й на заводі 
кожен третій — віком до 
тридцяти, то стане зрозу
мілою така статистика: за 
п’ятирічку — 234 весілля, 
513 новонароджених. І це, 
здається, не останній «ру
біж» — до кінця року ще 
півтора місяці.

Павло Лезчен&о — один 
з старожилів Побужжя, 
один з тих, чия біографія 
нерозривно з’єдналася з 
долею міста, долею під
приємства. У 1966 році 
приїхав він на береги Пів
денного Бугу, будував 
красень-завод, а коли 
звівся білими стінами ре
монтно-механічний цех, 
став працювати тут слю
сарем - котельником. їх 
комсомольсько - молодіж
на бригада, яку очолюва
ли бригадир Микола Ло- 
зинський і групкомсорг 
Володимир Самоєнко, 
виконала п ятирічне зав
дання за три з половиною 
роки. За цей час хлопці 
впровадили 23 рацпропо
зиції.

Як один з кращих робіт
ників Побузького нікеле
вого, Левченко був удо
стоєний честі сфотогра
фуватися біля Прапора 

1 Перемоги. А на останніх 
І зві-нз-виборних зборах

його обрали секретарем 
комітету комсомолу під
приємства.

— і молодість нашого По
бужжя, — продовжує ком
сорг, — проявляється не тіль
ки числом, але it справами. 
Поцікавтесь у селищній Раді 
скільки молоді обрано депу
татами, — вам назвуть цифру 
20. 1 обов’язково розкажуть 
про активність Анатолія По- 
дофеденка, Варі Кризоножко. 
Зінн Драч, Люби Кравець та 
інших комсомольців і моло
дих комуністів. Вийдіть на ву
лицю, де патрулюють дру- 
жноіііклі. хто слідкує за пи- 
рялком? Переважно молодь. 
Завітайте па стадіон, де пре
ходят:, змагання — там теж 
хлопці й дівчата. Але, голов
не, звичайно, праця. Кожен 
третій робітник заводу — ві
ком до тридцяти років. А мо
лодість на заводі далеко tie 
привід для поблажок.

Так, стрімкі ритми удар
ної комсомольської будо
ви зберегла молодь і в 
заводському виробництві. 
Можливо тому, що чима
ло будівельників, звівши 
корпуси заводу, залиши
лися тут назавжди. Ще 
чекають дослідників і гід
них літописців енергійні 
«комсомольські прожек
тори» гарячих днів будо
ви, ще не написані спога
ди про дні ударно’ ком
сомольської. Ніколи! Мо
лодь живе сьогоденням. 
«Кожен день п’ятирічки— 
ударний!». Під таким ло
зунгом трудяться сім ком
сомольсько - молодіжних 
колективів, 324 члени 
ВЛКСМ заводу. І як свід
чення авторитету — перші 
нагороди. 11 молодих ви
робничників удостоєні 
звання «Молодий гвар
дієць п'ятирічки», 139 
одержали знак «Перемож
цю соціалістичного зма
гання дев’ятої п'ятирічки».

Хто ж вони, ці люди, 
які вершать такі хороші 
справи? Познайомимось з 
двома — плавильником 
Миколою Покрищенком і 
апаратником Дмитром 
Миколайчуком.

Микола прийшоз на бу
дову сільським хлопчи
ною, стаз працювати у 
бригад; тесляріз-бетонми- 
ків БУ-6, здобув спеціаль
ність. Зводив плавильну 
піч, а коли дала вона пер
ший метал, вирішив стати 
плавильником. І залишив
ся на заводі назавжди, як 
і його товариші Саша Го- 
реленков, Семен Пазлов, 
Саша Саєнко. Нині колек
тив плавильників показує 
зисокі зразки високопро
дуктивної праці.

З’явилася у Миколи сім’я: 
дружина Ран, доньки Люба і 
Світлаика. Але не тільки їм 
віддає піп свій вільний час. 
Потрібно забігти і в селищну 
Раду, куди його обрали депу
татом, і провести рейд «Ком
сомольського прожектора», І 
піти на патрулювання в дру
жину. Такий уже тут закон 
ще з будівництва — у селищі 
молодих і порядок наводи
ться руками молодих.

Дмитро Миколайчук — апа
ратник киснево-компресорної 
станції. 1 знову ж таки тільки 
цим не вичерпується обсяг 
занять молодого робітника. 
Він — групкомсорг комсо
мольсько-молодіжного колек
тиву. член заводського комі
тету комсомолу. Та й харак
тер у Дмитра такий, що не 
стоятиме він осторонь громад
ських справ. За це і поважа
ють ного. Портрет Миколай
чука — па заводській Дошці 
Пошани.

...Залишити добрий слід 
на землі мріє кожна лю
дина. В одних він буде 
вузенький — на сім ю, на 
тісне коло друзів. В ін
ших — ось такий: велич
ний, осяяний зірницями 
розплавленого металу з 
небі. Росте завод, росте 
селище, ростуть його мо
лоді жителі. І назва По
бужжя, виписана на карті 
трудових звершень дев я- 
тої п'ятирічки, ЯК СИМВОЛ 
дерзання і творчого не
спокою молодих.

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого 
комунара».

КРАЇНИ
РАД

Згідно постанови ЦК КПРС

До обміну

паспортів

і Ради Міністрів 
СРСР від 28 вересня 1974 року «Про заходи подаль
шому вдосконаленню паспортної системи в СРСР» 
працівники органів внутрішніх справ проводить чи
малу підготовчу роботу до обміну і видачі паспортів 
новою зразка. Цей захід сприятиме вихованню в 
радянських людей гордості за Радянську Батьківщи
ну, почуттів патріотизму, особистої відповідальності 
перед суспільством за виконання свою громадянсько
го обов'язку.

Основини документ повнолітнього члена нашого 
суспільства іменуватиметься «Паспорт громадянина 
Союзу Радянських Соціалісіичпнх Республік». Гар
ним буде його зовнішній вигляд, оформлення. Як і 
раніше, отримуватимуть ного юнаки й дівчата, котрі 
досяглії ішсгиадцягії років. Спрощено й систему об
міну: цей документ буде дійсний на все життя (змі
нюватиметься лише фото — при досягненні двадця
ти п’ята і сорока п'яти років).

Є зміни і в положенні про прописку. Так, вона від
міняється для осіб, що прибули у відпустку чи на від
починок на період до півтора місяця.

Коли ж вступить у дію нове положення? Частково 
вже взодигься — з першого липня 1975 реку, а пов
ністю — з першого січня наступного року. Обмін роз
рахований на шість років. Нехай не хвилюються ті, 
в кого закінчився сірок дії паспортів після першого 
липня. Воші вважаюіься дійсними без офіційного 
продовження їх чинності.

Яка ж черговість існуватиме при видачі документа 
новою зразка? Першими отримають його юнаки й 
дівчата, які досяглії шістнадцятирічного віку, потім— 
звільнені в запас воі’нн, ті, хто змінив прізвище, ім’я, 
по-Сатькові. Звичайно, позачергово обміняють і тим, 
хто втратив паспорт, або в кого він непридатний для 
користування..

Для успішного проведения паспортної реформи в 
Ленінському районі Кіровограда за згодою Ленін
ської міськради підготовка до обмін) вестиметься в 
житлово-експлуатаційних конторах, відомствах, квар
тальних комітетах.

сМолзткастий, серпастий, радянський, паспорт...» — 
так називав його В. В. Маяковський. І ми повніші 
гордитися ним — основним документом громадянина 
Країни Рад.

В. ДРОТЯНКО, 
начальник паспортного відділення Ленінського 
районного відділу внутрішніх справ м. Кіро
вограда.

РУЗІВ книги в Глодосах 
багато. І в цьому — 

чимала заслуга молодого 
продавця Алли Юрчик. 
Вона вміло пропагує но
винки, вивчає попит на лі
тературу, знає запити по
купців.

Секретар комітету ком
сомолу 
Фрунзе

І розповідає, що продавець 
І укомплектовує бібліотеч- 
| ки для молодих тваринни- 
| кіз та механізаторів, при- 

« ходить з книгами на поле, 
ферму.

— І, знаєте, охоче бе- 
I руть. наші хлопці книжки, 
І дякують Аллі, — продов- 
| жує комсомольський ва

тажок.
■ Шофер цього ж колгоспу 

В. І’. Ященко збагачує свою
_ домашню бібліотечку творами 
В класиків, новинками з сучас- 
Я ної літератури. А завідуючий
■ фермою колгоспу імені Куту- 
I зова М. І. Кулішськнй підбіг-І раг посібники про шляхи 

а підвищення продуктивное і і 
худоби, про передовий досвід 
у тваринництві.

...Йдуть і йдуть до 
І скарбниці знань люди — 

Я молодь, колгоспники, ін- 
И гелігенція. Біля входу в 
Я магазин їм зпадає в очі 

вимпел «Кращий прода- 
□ вець 1974 року». Ним на

городило правління рай- 
а споживспілки Аллу за пе- 
Я ремогу в соціалістичному 
Я змаганні серед молодих 
З продавців району

Глибоке вивчення запи- 
Л тіз трудівників, особисті 
І контакти... Які ж ще фор- 
| ми пропаганди книги ви- 
I користозує комсомолка? 
І Перш за все, наочність. 
® Тут постійно оновлюються 

тематичні книжкові ви- 
I ставки, є інформаційний 

бюлетень чозинок. Уваж
но люди оглядають стен
ди «Перемогли з бою, пе
ремагаємо в груді», «В. І. 
Ленін у ходожній літера- 

]турі», «Молоді — про ате
їзм», «Куточок краєзнав
ця».

При магазині організо
вано пункт юних книго
нош на чолі з Світланою 
Сердюк.

— А. І. Юрчик, — кра-

колгоспу імені 
М. Борщенко

щий наш продавець, 
місяця перевиконує 
нозі завдання, відзначає
ться високою культурою 
обслугозузання, — відзна
чає голова правління Гло- 
доського споживчого то
вариства Г. 8. Скрипка.

Високе довір’я виявили їіі 
односельчани, обравши мо 
.•оду жінку депутатом сіль 
сі.кої Ради.

Можливо, зовні, по цей бік 
прилавка, покупцеві не зав 
жди помітне захоплення про
давця своєю працею, до того 
ж, мабуть, і не замислювали
ся її знайомі, що стоїть за 
цією піби-то буденною (від 
зпіічкн, що інакше тут і бути 
не може) дбайливістю госио-

дарки. її намаганням якнай
повніше задовольнити запити 
любителів кпнгн. Не таємни
ця ж, що нерідко доводиться 
з жалем констатувати: про
даж літератури ведеться па
сивно, без належної — і та
кої потрібної — уваги до те
матики видань. Часом же 
продавці сільських магазинів 
вправніше «орудують» рахів
ницею, аніж розуміються па 
доборі необхідної літератури. 
Подекуди й просто виходить, 
мовляв, іцо привезли, те й 
продаємо.

...Потяг до книги, як іс
тинного джерела знань, у 
сьогоденні повинен ви
кликати а людей, від яких 
великою мірою залежить 
задоволення духовних по
греб трудящих, особливо 
ж молоді, живу течію за
хоплення справою, якою 
еони займаються. Без пе
ребільшення — великою, 
цінною спразою, яку спід 
безпосередньо пов’язуза- 
вати із вихованням тру
дівників, зокрема моло
дого покоління.

...Комсомолка Алла Юр- 
чик це розуміє. І труди
ться з позною віддачею, 
бо знайшла свою мрію — 
височінь тзорчого покли
кання.

Н. НЄГІНА
Ііовоукраїнськіїй 
район. J

На фронтах Великої Вітчиз
няної війни загинуло понад 
150 жителів села Небелівки 
Новоархашельського району. 
Серед них і Герой Радянсько
го Союзу Пазло Савович 
Гришко. Днями у селі, де він 
народився й виріс, відкрито 
пам’ятник та меморіальний 
комплекс.

Право відкрити меморіал бу;- 
ло надано кращим виробнични
кам пебелівського відділка 
колгоспу імені Карла Маркса 
та учням місцевої восьмирічки.

На знімках: загальний ви
гляд меморіалу, пам’ятник Ге
рою Радянського Союзу П. С. 
Гришку.

Фоіо В. Суслснка.

ПІСНЯ
ЖИТИ І
БУДУВАТИ
ДОПОМАГАЄ...

Див» 4 стор»
—

Творчі змагання між самодіяльними 
мистецькими колективами та окремими 
виконавцями міцно увійшли в життя. На 
ознаменування тридцятиріччя Перемоги 
радянського народу у Великій Вітчизня
ній війні обком комсомолу та Кірово
градське відділення музичного товари
ства УРСР оголосили конкурс па кращу 
патріотичну пісшо.

...На Кіровоградщпні плідно працює 
чимало самодіяльних композиторів, які 
й надіслали до жюрі чотирнадцять своїх 
творів. І ось підбито підсумки ЦЬОГО 
своєрідного змагання. Першої премії 
жюрі не присуджувало, а друюї удосто
ївся Г. Шевчук з Олександрії за «аии-

сапіія музики до пісень «Десантна 
похідна» та «Материнська». Третю пре
мію здобув самодіяльний композитор 
Л. Загребельний з Світловодська за піс
шо «Матерям». Заохочувальну присуд
жено початківцю з Кіровограда І. ІДІе- 
пстнлу за пісню «Піонерська похідна».

...Конкурс закінчився, та ніколи не 
згасає потяг радянської молоді до но« 
впх пісень, до творчості. Тож самодіяль
ним композиторам слід наполегливіше 
оволодівати глибинами музичної о мис
тецтва і сміливіше готуватися до па» 
ступних творчих змагаиь-копкурсів.

В. ВОРОНА, 
секретар обласного жюрі конкурсу.

і
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П’ЯТИРІЧКА В ДІЛАХ,
П'ЯТИРІЧКА В СЕРЦЯХ
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На запитання «Чим 
стала дев'ята п’ятирічна 
вашому житті!» 
відповідають:

О. П. ОРЛИК - 
Герой Соціалістичної 
Праці, комсомолець 

30-х років
Цей механізатор працює

рідному колгоспі імені Леніна 
з 1933 року, наростив чимало 
високих врожаїв. Довгі роки 
тракторна Бригада № І, яку 
очолював О. П. Орлик, Гнила 
п авангарді соціалістичного 
змагання серед хліборобів ра
йону. І завжди першими по
мічниками бригадира були 
комсомольці молодь, на них 
вів покладав особливі надії.

Щедрість 
пшеничної ниви

<— У цім п’ятирічці я по
бачив найвищий врожай 
хліба, вирощений на на
ших землях. 60—70 цент
нерів з гектара давали ок
ремі ділянки хлібної ниви 
у 1973 році. Ви можете 
уявити собі, що діялося в 
моїй душі, душі ветерана- 
тракториста, одного з най
старіших бригадирів трак
торних бригад, коли три
мав у руках ці важкі, пов
нозерні колоски! Адже 
вони вирощені на землі, 
яку об'єднували в колек
тивний лан наші комсо
мольці, яку розорювали 
ми своїми першими «уні- 

I версалами» і «хетезами» і 
1 мовби постали тоді переді 

мною Оля Баланюк, Да- 
■ нило Гринюк, Еасиль Ко- 
1 Бсльчук, Марія та Іван 

Притиновські, всі-всі мої 
| друзі перших комсомоль

ських весен.
Так, нині я еже не засі

ваю ниву. Але мрія моя 
живе: вірю, що виросте в 
нашому Ленінському кол
госпі хлібний лан, який 
гринесе сто центнерів 
зерна з кожного гектара, 
і виростять його молоді 

І хлібороби, які носять ни- 
I ні комсомольські значки 

із зображенням Ілліча. 
Такі хлопці, як Борис Во-

I лошин, Віталій Варикаша,
II Павло Шевчук і їх друзі 
І зуміють з допомогою но- 
Н БОЇ техніки добитися того, 
1 щоб у наступних п’ятиріч- 
І| ках лея хліборобська 
| мрія стала реальністю.

можу 
ним роком 
більшу підтримку медич
ної апаратури, різноманіт
них препаратів, з їх допо
могою ширшає наступ на 
хвороби. За цю п’ятирічку 
наша лікарня поповнилася 
новими досягненнями ме
дичної науки. У цій же 
п'ятирічці розпочалося 
будівництво нових корпу
сів лікарні.

сказати, що з нож- 
еідчуваю есе

Г. А. КОРШУНОВИЧ - 
заслужений ечнтсль 

УРСР, завуч середньої 
школи № 1.

Закінчивши з відзнакою 
Одеський педагогічний інсти
тут у 1949 році молодий учи
тель приїхав до Голованів- 
ська. З тих пір всі свої знан
ня, весь жар свою серця він 
віддає вихованцям.

Коли господарі— 
мої учні

— Дві однаксЕих цифри 
складають сьогодні 
мого життя. Понад 
тисячі випускників 
йшли зі стін шкіл нашого 
району за 
приблизно 
кість учнів 
своє життя.
стали господарями життя. 
Для вчителя — це багато. 
Як змінився світ, коли до 
його керма стали ті, кого 
виховував, в кого вірив, 
кому передавав найдо
рожче? Чи помітний крок 
до омріяного комуністич
ного суспільства у свідо
мості людей? І маю право 
стверджувати — я гордий 
за своїх учнів. Життя по
казало, що вони стали 
гідною зміною своїм бать
кам.

зміст 
дві 
Ви-

п ятирічку, і 
тану ж кіль- 
вихоєав я за 

Сьогодні ЕОНИ

ЕР И не дивуйтесь тільки — ці збо- 
** ри тик і запит увели кожного э 
батьків, чи перешкода заіалшю- 
осиітній школі заняття дітей и 
ДЮСШ?..

Тренери показували і остям лег
коатлетичний манеж, гімнастичний 
зал. А потім діти демонстрували 
свою спортивну майстерність. Он 
шестикласник Юра Пахомов ще й 
півроку не тренується в ДЮСШ, а 
вже показує результат першого 
юнацького розряду. На бігових до
ріжках високі показники в Іри Кор- 
пілової, Лариси Ради.

У секції легкої атлетики вже 
укомплектовано шістнадцять груп. 
Прийшли в ДЮСШ облеворт комі
тету здібні юні спортсмени з шкіл 
№№ 6, 11, 16, 7, 33, 17. Старший 
тренер В. І. Новосельцев пс минув 
жодного класу, відвідував уроки 
фізкультури, відбирав найбільш 
перспективних хлопчиків і дівчаток 
1 ось вже проба сил навіть крізь 
призму масовості — половина дітей 
виступили на рівні юнацьких роз
рядних вимог. Все ж таки виріши
ли запитати батьків:

— Може часу, який витрачають 
діти на тренування, бракує на під
готовку уроків?

Відповідь була одностайною:
— Ми задоволені. І наші школярі 

теж. Намагаються розподілити 
кожну вільну хвилину: це — для 
книг, то — для ігор. 1 навіть по
серйознішали, завзяті- такі, вимог
ливіші до себе.

То чому ж тоді вихователі, окре
мі вчителі в загальноосвітній шко
лі бідкались перед тренером 
ДЮС1ІІ?

— Ви просто неправильно 
йшли до відбору, — казали 
Новосельцеву. — Як же ж 
одного класу троє, а з іншого 
ного не берете? 1 ми проти: вн 
валюєте» клас.
негативно 
вість.

Але Новосельцев своє:..оп в тому 
класі аж п'ять учнів можуть мати 
високі результати, якщо потрену
ють. 1 він записує їх в п’дгоювчу 
секцію.

А вихователі в розпачі:

— Так ви ж уже до тисячі набра
ли, либонь. Що ж нам робити піс
ля уроків? Групи зменшуються. Мо
же статися так, що з трьох зроб
лять дві, і вже хтось з вас зали
шиться без окладу...

Та тренер був переконаний: якщо 
ти любиш працю і маєш здібності, 
то й в спорті твої висоти будуть 
рівними з досягненнями в матема
тиці чи англійській мові.

— Все буде гаразд. Ви тренуй
тесь. А ми зробимо так, щоб воно 
не текло.

Вже й новий навчальний рік по
чався, а в басейні ледве-ледве на
брали води. Хлоп’ята хлюпаються, 
а вона просочується в інші зака
пелки нової будови. Вже стіни по
чинають псуватись, і < виступають 
плями на унікальному «їх покритті/

Перипетії продовжувались. Від-

Продовжуємо огляд будівництва 
та експлуатації спортивних споруд

І

1ІІДІ- 
ВОНН
— 3 
ЖОД- 
«роз- 

Ця нова ДЮСШ 
впливатиме па успіш-

Отже, проблема відвідування 
ДЮСШ юними легкоатлетами ніби" 
вже й вирішується. Але ІІОЕСССЛЬ- 
цев таки збентежений:

— Ми відсвяткували -новосілля. 
Кажуть, для Легкоатлетів найкращі 
умови. Бо є манеж. .А спробуйте 
утримати в цьому залі хлоп’ят вліт
ку — їх же кличе простір стадіону. 
Отож без літньої бази нам аж ніяк 
не можна. Бо в закритому примі
щенні зовсім інші умови...

Це що стосується легкої атлети
ки. Однак після новосілля найбіль
ша надія була на те, що, нарешті, 
діти будуть вчитися‘плаванню. Те
пер же в директора ДЮСШ О. ГІ. 
Береза на одні прикрощі з тим ба
сейном. Кахельна укладка ванної 
тече з першого дня пробних запли
вів. І в душових — недоробки.

Начальник будівельного управ
ління «Цнвільбуд» Б. А. Дегтяр, ке
рівники комбінату «Кіровоградваж- 
буд», вручаючи ключ новоселам, 
тихцем обіцяли:

облви-
з «Ци-

повідалшіим працівникам 
копкому обіцяли товариші 
вільбуду»:

— Буде сухо. Буде затишно. Ми 
ж гарантію підписали.

Але й ші обіцянка береться «бо
родою».

— От треба мені зараз вирішити 
проблему з пропагандою спорту, 
треба популяризувати олімпійські 
види, — зауважує О. П. Бсрсзап.і— 
Та щодня тремчу над басейном і— 
гече вода. А дітей вже в групах до 
шестисот... Пс будеш же казати Їм: 
трохи почекайте, будемо’ плавати 
вже після того, як дяді'з .«Цивідь- 
буду» викопають гарантійну обі
цянку.

Ось вам і новосілля!
Красується в центрі Кіровограда 

будинок з скла та алюмінію 
справжній тобі налац. Але в ньому 
замість радості — сумні перипетії- і 
невесела думка директора ДЮСШ: 
так і до капітального ремонту неда
леко...

М. ВІЙЦЕБИЙ.

ордс- 
грудях 
повср-

кермо/л 
перший 
батько- 

але 
не

ця відзнака ли- 
однією з найвінцнх 

країни та чесну пра- 
трудову звитягу. У

У районній — 
операція на серці

— Цього року я, так би 
мовити, форсував п’ят- 
надцятитисячний рубіж — 
стільки операцій зробив 
за своє життя. Як лікар

м. Кіровоград.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» W 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ, г. Кировоград.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.Наша адреса і теле^о
Друкарня ім. Г. М. Димитрова 

обласною управління у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ЗЇ6050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відд/лу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
ськово-латріогнчного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 01566,

м. м. стоянов — 
заслужений лікар України, 

хірург ГслояанІБСької 
райлікарні.

Одинадцять бонових 
нів і медалі й і иялн на 
29-річною юнака, який 
Ііувся додому I фронтів Ве.111- 
хоТ Вітчк іняпоТ. Але не пер
спектив:', військового захопила 
його. Пі шавіїііі ціну життя, 
юнак вирішив назавжди стати 
на його іторожі. Батьківщина 
високо оцінила груд лікар» — 
медалі, орден Трудового Чер
воного Прапора іасяп.пі по
ряд з бойовими відзнаками. 
А в дев’ятій п’ятирічці Уявив
ся у лікаря ще один орден — 
Жовтневої Революції.

Анатолій КОНДРАТЮК— 
тракторист колгоспу 

імені Ульянова.
У 1928 ропі було встановле

но орден Трудового Червоно
го Прапора. Перший трудо
вий орден Країни Рад, в пер
ший рік першої п’ятирічки. І 
па сьогодні 
шаеться 
нагород 
цю, за 
дев’ятій п’ятирічці цим орде
ном були відзначені сім ком
сомольців Го.іоііанівського ра
йон}’.

Перший орден
— Так уже еийшло, що 

після закінчення Голова- 
нівського профтехучили
ща, я змінив за 
мого батька, і 
трактор теж був
вим. Пройшли роки, 
тієї машини, тих днів 
забути.

Я радий, що мені вда
лося упоратися з нелег
кою роллю. Третій рік 
воджу я перший Т-150 на
шого району, І весь цей 
час він працює добре, по
казуючи високі економіч
ні результати, На цій ма
шині в дев’ятій п’ятирічці 
я здобув першу В ЖИТТІ 
урядову нагороду — ор
ден Трудового Червоного 
Прапора. Це висока від
знака, яку мені потрібно 
буде виправдовувати по- 
с.ійно і як хліборобу, і як 
депутату селищної Ради.

Індекс 61197,

Об єктив зафіксував

ОСІНІПЙ ліс.
Фото

М. НОЖНОВА.

БОЛЯ’11
БОКС - ОПОРІ 
МУЖНІХ.

Фото М. ТЕР- 
НАВСЬКОГО.

Багатолюдно в цей день було в кіровоградському 
Палаці культури імені Жовтня. Тут відбувся спор* 
і мишій вечір, присвячений вшануванню володаря 
Кубка України 1975 р., Кубка газети ^Радянська 
Україна» з футболу команди майстрів класу «А» 
другої ліги — місцевої «Зірки».

Свято відкрив вегу.шим словом секретар парткому 
двічі орденоносного заводу «Червона зірка» М. О, 
Ковіка. Зі словами привітання до ювілярів зверну
лися голова обласного комітету по фізичній культурі 
і спорту при облвиконкомі В. І. Галенко, і олова обл* 
лрофради Д. Т. /К’іак, секретар обкому комсомолу 
В. В. Петраков, головний інженер заводу «Червона 
зірка» В. А. Зейгмап, травень юнацької футбольної 
команди Кристал» з м< Олександрії Гспвадій Бсль- 
сі.кпй, вихованець груп гіідготовкн при команді май
стрів — Сергій Казєн.

Всі вони побажали майстрам шкіряного м'яча доб
рих" успіхів у наступному сезоні. Від колективу «Зір
ки» еррнтй трепет) заслужений тренер УРСР Олек
сій Іванович Расторгуев подякував за теплі приві
тання і запевнив, то Зірка» зробить все, що від неї
буде залежати, аби добре підготуватися до баталія- 
футбольного марафону олімпійського року. На вечо
рі ювілярам вручено пам’ятні адреси, кубки та пода
рунки і сувеніри.

Па закінчення свята відбувся концерт художньої 
Самодіяльності червопозорівців. Свою майстерність' 
демонстрували заслужений ансамбль народного тан
цю «Колос», співаки та декламатори.

В. ШЛ.ЕАЛІН.
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