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Горить різними кольорами плі.нка на площі імені 
Кіропа обласного центру. Тут щодня малеча зу
стрічається з Дідом Морозом і Снігуронькою. Ді
ти розпоиіаають казки, співають, а Дід Мороз 
вручає подарунки.

Іі а <|> ото* ялинка па площі Імені Кірова 
в м. Кіровограді.

ПРОЛЕТАРІЧ a UH- ЄДНАЙТЕСЯ!

Б. МОСКАЛЬОВ, 
головний інженер Перегонівського цукрозаводу. 

Голованівський район.
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робнлчііми досягненнями. Підготов
ка до XV з’їзду КПЧ викликала тут 
до життя справді всенародний пат
ріотичний рух, Працівники Вітко- 
віцького металургійного і машнно-

ПРАГА. У ЧССР, як і в Радян
ському Союзі, інших соціалістичних 
країнах, склалася добра традиція 
зустрічати партійні форуми новими 
трудовими успіхами, великими ви-

частіше 
новачками 

і дів-

І^ІЛіідавіКПРС
Ульяновський район

Убік відставте всі буденні тривоги 
Звільніть найчистіше, найсвя.тіше, що < 
шій і покладіть його, як квіти шани, 
цих слів. Перед вами — лозунги комсомольських по
колінь. Слова, які бережно й свято несли у серцях 
ровесники з різних років і які донесли чистими й 
непогрішимими крізь усі лихоліття, поставили сяючи
ми і яскравими перед нащадками.

Вчитайтеся!
. ВдумайтесяІ

Згадайте!
Роки двадцяті: «ХАЙ ЖИВЕ СВІТОВА РЕВОЛЮЦІЯ! 

ВСЯ ВЛАДА РАДАМ!»
Роки тридцяті: «КОЖЕН КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ОСЕ

РЕДОК СТВОРЮЄ КОЛГОСП!» «ВСІ НА БОРОТЬБУ 
З НЕПИСЬМЕННІСТЮ!»

Роки сорокові: «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, ВСЕ ДЛЯ ПЕ
РЕМОГИ!»

Роки п’ятдесяті: «ДАЙОШ ЦІЛИНУ!»
Роки шістдесяті: «СТАНЕМО ВРІВЕНЬ З ГЕРОЯ

МИ!»
ЩО ДУМАЮ, КОЛИ ЧИТАЮ ЦІ СЛОВА
Сьогодні вони вже звуться словом «історія» — на

ші ровесники з громадянської і Вітчизняної, перших 
колгоспів і цілини. З трудом пізнаємо їх риси (юних, 
гарячих, непримиренних) у посивілих, злітнілих лю
дях навколо нас, на фотокартках музейних стендів. 
! часом важко навіть уявити, що у твої чотирнад
цять — двадцять вісім мчали колись у кавалерійські 
атаки під червоним прапором, кидалися на амбразу
ри фашистських дзотів, зводили електросяйні греблі 
е глухомані сибірських рік.

Час є час. День вчорашній уже історія. Яка с — ні 
змінити, ні підправити. Не зоглядітись — мине й де
сятиріччя (всього дві п’ятирічки: одну, закінчили, ін
шу почали). А там, як совість: ось і скінчилися твої 
комсомольські роки. Що встиг? Що зробив? Оглянь
ся, он у інших поколінь: радянська влада могутньої 
держави,.відвойозана в боях, Магнітна, Дніпрогес, 
колгоспи. А після тебе що? Ким — твоє покоління в 
історії комсомолу?

І не викреслити, не відвернутися від цих слів. У 
двадцять вісім перестають платити комсомольські 
внески, але комсомольцем лишаються на все жит
тя. Перед собою, перед батьками, перед дітьми і 

► внуками, перед нащадками. Якимї

«П’ЯТИРІЧКУ ДОСТРОКОВО! 
ПРАЦЮВАТИ 
ПО-СТАХАНОВСЬКОМУ!»

На цьому фото —• щаслива мить щасливої події. 
Збуджені, радісні, ще не остиглі від сплесків і ві
тань — орденоносці району. Вони щойно отримали 
нагороди на районному святі працівників сільського 
господарства.

Хвилююча, щаслива мить. І не менш радісне — 
саме свято. Бо ж його учасники святкують з легкою 
душею, з почуттям викопаного обов’язку. Зроблено 
нее, щоб успішно завершити п’ятирічний план прода
жу зерна державі. І план виконаної Достроково, за 
4 місяці до кінця року! Більше чверті мільйона тонн 
засипано в засіки Батьківщини!

Цього дня заслужено вітали з успіхом один одно- 
Д то і молоді хлібороби району. Адже кожна четверта 

тонна хліба вирощена і зібрана їх руками. 18 комсо
мольсько-молодіжних колективів трудилися па жни
вах 1975 року. І як трудилися! Четверо комбайне
рів — Володимир Лсвицькпй з колгоспу імені Карла 
Маркса, 1 ригоріи Стародубський з колгоспу імені 
Леніна, Анатолій Маиіта і Анатолій Колісничспко з

Кіровограде^:: 
; И6ліотека іи. Но

Інв. №

СІЧНЯ
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Гідно зустріти форум комуністів готуються всі ра
дянські люди. Цукровики Перегонівського цукроза
воду стали на трудову вахту на чесгь цієї знаменної 
дати

Приємно відзначити, що вагомий вклад у виконан
ня плану вносить і наша юна зміна — учні Капіта- 
нівського МПТУ-10, які проходять на заводі вироб
ничу практику. Всі вони — і ті, хто працює на робо
чих місцях, і ті, хто поки що дублює основних робіт
ників, відразу включилися в соціалістичне змагання. 
Звичайно, допомагають їм наставники. Під керів
ництвом майстрів виробничою навчання В. М. Соло- 
мієнка та Г. М. Поліщука, апаратника П Ф. Олійни
ка, операгорд дифузії II. П. Ткачука, цевтрофугов- 
шика II. П. Цосенка та інших учні набувають нави
чок майбутньої спеціальності.

Фото В. КОВПАКА.

«Збільшити випуск приладів І засобів автомати
зації в 1,6—1,7 раза, засобів обчислювальної тех
ніки в 1,8 раза... Передбачити підвищення точ
ності і надійності приладів, які використовуються 
в процесі виробництва, обліку І контролю за якіс
тю продукції».

(Із проекту ЦК КПРС до XXV з’їзду пар
тії «Основні напрями розвитку народного 
господарства С.РСР на 1976—1980 роки»).

В одному э пунктів со
ціалістичних зобов'язань, 
які взяли комсомольці на
шого заводу на 1976 рік, 
говориться: «За рахунок 
більш повного використан
ня техніки І скорочення 
витрат робочого часу, до
сягти росту продуктив
ності праці на 7 процентів 
проти плану». І ще: «До
битися, щоб кожен член 
ВЛКСМ довів рівень здачі 
продукції з першого 
пред’явлення до 96,7 про
цента».

Саме ці питання були 
в центрі уваги комсомоль
ських зборів, на яких об
говорювався проект ЦК 
КПРС до XXV з’їзду паотії 
і завдання комсомоль
ської організації підпри
ємства по втіленню в жит
тя величних накреслень.

Зобов’язання досить на
пружені, якщо врахувати, 
що з початком десятої 
п’ятирічки ми прагнемо 
освоювати виробництво 
нових видів продукції. 
Число їх сягатиме 20 най
менувань. І, безперечно, 
найактивнішу участь у цьо
му візьмуть комсомольці 
та молодь підприємства.

Ми маємо цілком ре
альну основу для вико-

групах, до яких входять 
робітники однакових спе
ціальностей. Це дає змогу 
підвищити професійний 
розряд значно швидше. З 
кожним роком збільшує
ться число молодих ви
робничників, що мають 
високі розряди.

Покладаємо надії і 
молодих наставників, 
раз ми все 
кріплюємо за
заводських юнаків 
чат.

Десята п’ятирічка 
п’ятирічкою якості, 
саме на питанні боротьби 
за марку продукції кон
центрує увагу комітет 
комсомолу. Починати до
водиться не з нуля. У нас 
є чималий досвід прове
дення рейдів-перевірок 
якості виробів за спіль
ною участю комітету й 
штабу «Комсомольського 
прожектора». Треба ска
зати, фактів випуску бра
ку стало набагато менше. 
Не останню роль відіграли 
в цьому пости якості. Во
ни діють на кожній діль
ниці.

Неодноразово на ком
сомольських зборах під
німались питання про тах-

нання своїх соцзобов'я- 
зань. Це — висока куль
тура праці, раціональне 
використання кожної ро
бочої ХВИЛИНИ. ПІДВИ11’ЄН- 

ня професійної кваліфі
кації молодих робітників і 
ще багато резервів, які, 
щоправда, не завжди пов
ністю використовувались 
раніше.

Візьмемо, наприклад, 
робочий час юнака або 
дівчини. Іноді підготовчий 
період триває значно 
більше, ніж потрібно. Ро
бітник отримує матеріали, 
інструменти, креслення, 
проводить наладку устат
кування, встановлює ін
струменти, знімає їх у кін
ці зміни і виконує багато 
інших операцій.

Зрозуміло, слюсар чи 
токар, що має високу ква
ліфікацію, значно швидше 
ознайомиться з креслен
нями, підготує своє робо
че місце, виконає основні 
операції. А як бути новач
кам, які недавно прийшли 
на підприємство?

І тут дуже допомагають 
заняття в школі підвищен
ня професійної майстер
ності. Вони відбуваються 
раз на тиждень у кількох

атяа
— МН)!

Обговорюємо проект ЦК КПРС 
до XXV з’їзду

нологічну дисципліну, су
воре її дотримання, обо
в’язкове виконання 
ної технологічної 
ції. Поряд з цим 
пускаємо з поля 
Лакти порушення

КОЖ- 
опера- 
не ви- 

зору й 
трудо

вої дисципліни. Адже 
ни зумовлюють появу 
якісних виробів.

«Білою плямою» в 
шій роботі € те, що до цих 
пір не створено школи 
молодих раціоналізаторів. 
А нахил до технічної твор
чості є в багатьох завод
чан. До речі, головою за
водсько* ради RTRP зараз 
комсомолець Валерій 
Чельник. Тож пункт про 
розгортання раціоналіза
торського рух« ми теж 
внесли до соцзобов’язань.

У житті колективу під
приємства в минулій п’я
тирічці було чимало ра
дісних подій. Достроково 
завершено п’ятирічне зав
дання по випуску й реалі
зації продукції, ми не раз 
виходили переможцями в 
трудовому суперництві. 
Але естафету творення 
прийняла десята п’ятиріч
ка. І вона повинна бути ще 
кращою. Звідси й наше 
головне завдання: працю
вати так, щоб кожен тру
довий набуток був лише 
основою для майбутніх 
досягнень.

С. ЧАБАНЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько
го дослідного заводу 
ОКБ ЗВМ

будівного комбінату їм. К. Гот« 
вальда в Остраві, зокрема, зобов’я
залися за рахунок дальшого підле« 
сения продуктивності праці, ощад« 
ливого витрачання сировини н еііср« 
тії зекономити з початку року до 
відкриття з’їзду щонайменше 26 
мільйонів крон.
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колгоспу імені Фрунзе ввійшли в десятку кращих 
молодих женців області. Подолано 7-тисяшіі «бар’є
ри» намолоту зерна, бар’єри, про які лиш мріяли ко
лись молоді механізатори. А скільки б ще можна бу
ло назвати героїв жнив, які самовіддано боролися, 
саме боролися за кожну зернину, за кожен колосок 
колгоспної ниви!

У трудовому ритмі жниварів працювали й тварин
ники. Завчасно впоралися з своїми соціалістичними 
зобов’язаннями па п’ятирічку комсомольсько-моло
діжні групи молочнотоварних ферм Новоселицького 
(групкомсорг Любов Ульянова) та Ульяновського 
(групкомсорг Надія Оліхновпч) відділків радгоспу. 
Високі темпи роботи у виробничників — ще в люто
му 1975 звітували про виконання п’ятирічки члени 
комсомольсько-молодіжної груші швейної Майстерні 
райііобу гкомбінагу, очолюваної Катериною Шавср- 
ською, удаоні результати у групи молодих водіїв 
транспортної контори облсиоживспілкп, яку очолює 
Анатолій Кондратюк.

А всього 28 комсомольсько-молодіжних колективів 
району підтвердили на ділі: девіз, який протягом 
п’яти років майорів над ними — «П’ятирічку — до
строково!» — виконано. Приймай, Батьківщино, ком
сомольський дарунок! Ось — наші діла, ось —наша 
візитна картка покоління!

„Молодий кояяупар**

-------------------- —-------

У ЦІ новорічні дні па світлих бе
регах Дніпра разом з україн

ською та російською лунає і німець
ка мова. У нашому місті — гості: 
будівельники газопроводу «Друж
ба». Вони тягнуть «нитку», яка ще 
міцніше з'єднає нашу землю з брат
німи країнами соціалістичної спів
дружності, будують ділянку газо
проводу Оренбург — Західний кор
дон СРСР. .

Відбуваються вечори дружби, зу
стрічі з передовиками виробництва. 
Так, у щколі-іптернаті № І тепло 
пройшов вечір інтернаціональної єд
ності, а волейбольна команда буді
вельників газопроводу брала участь 
у першості міста з волейболу. Ціка
во пройшов і вечір бального танцю, 
перед представниками ІІДР висту
пив кіровоградський ансамбль «Кон
валія».

Комітет комсомолу виробничого 
V

__________ -__________ в січгнлг ЮТв року ---------.
ДІЙ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ —— ДІ* У К У - IIА

об’єднання «Дніпроенергобудіиду- 
стрія* взяв шефство над колекти
вом друзів з 1 ІДР. Розробляю
ться умови соціалістичною змаган
ня між бригадами зваріовальииків. 
Цікаво проходять ділові зустрічі на
ших комсомольців з членами Спілки 
німецької молоді.

— Пас зігріває ваша теплота, 
сердечне ставлення, щирість, — ска
зав на одному з вечорів секретар. 
Спілки німецької молоді Іохім 
Рейиш. — 1 нам легше працюється, 
ми почуваємо себе, як удома.

А цими днями у Світловодському 
Палаці спорту відбулась зустріч з 
виробничниками міста. Німецькі

др\зі змагалися з світловодцями з 
настільного тенісу, волейболу, фут
болу. А потім на турбазі «Славу
тич», де мешкають газобудівяики, 
проводився імпровізований конкурс 
«Чи знаєш ти батьківщину друзів?». 
Наші комсомольці подарували ро
весникам сувсиір-чеканку «Дан при
каз — ем}' на запад».

...«Фропндшафт — дружба» — 
ось девіз, за яким живе наша мо
лодь і гост і-нім ці, що разом зміц
нюють добросердечні зв язкн між 
нашими народами.

М. ПОГОРЄЛОВ, 
другий секретар Світловод- 
ського міськкому комсомолу.

ІМЕНА П’ЯТИРІЧКИ
У кожного покоління — 

спої герої, спої лідери. Сім
десяті роки КОМСОМОЛЬ
ЦЯМ У.'ІЬЯІІОиіЦИІІІІ не уяви
ти бет цих імен: бригадир 
Анатолій Харканий, груп
комсорг Володимир Же
лудков, без дружного ко
лективу КОМСОМОЛЬСК к о- м о- 
лодіжпої тракторної
бригади колгоспу «Роди
на». У спої молоді літа во
ин здобули репутацію зрі
лих гіталонціо, майстрів 
рекордних врожаїв. До 
них Ідуть за досвідом, па 
них рівняються. Навіть 
посушливого 1975 року мо

■S8F
лоді механізатори вирос
тили І зібрали на кожному 
гектарі «комсомольсько
го» поля по 47,8 центнера 
озимої пшениці.

На фото ви бачите уро
чистий момент в житті ко
лективу. Секретар обкому 
комсомолу Віктор ПЕТРА
КОВ вручає Анатолію 
ХАРКАВОМУ перехідний 
Червоний прапор Кірово
градського обкому ЛКСМ 
України за друге місце У 
соціалістичному змаганні 
серед комсомольсько - мо
лодіжних тракторних
оріїгрд області.

Олександрійська фабрика 
діаграмних паперів — молоде 
підприємство, дітиіцс дев’ятої 
п'ятирічки. І працює па нігі, 
головним чином, МОЛОДІ,.

З вагомими трудовими да
рунками йде назустріч XXV 
з’їздові КИРС колектив цеху 
Друку стрічкових діаграм. Тут 
все ширше розгортається со
ціалістичне змагання серед 
молоді за право підписати 
Рапорт Ленінського комсомолу 
форуму комуністів. Серед пра
вофлангових — Галина Боп- 
дарепко і Лідія Романчук. 
Більшість продукції, яку вони 
здають, відмінної якості.

На фото (зліва направо): 
Г. БОНДАРЕНКО і Л. РО
МАНЧУК.

Фото А. БУДУЛ АТЬЄ В А.

«ЖИВЕШ НА СЕЛІ —
ЗНАЙ ТЕХНІКУ!»

Край наш — хліборобський. І ке дивно, що цій 
професії, цій справі — гочовна увага. Всіх 3600 чле
нів ВЛКСМ районної організації.

Щороку більше 150 юнаків і дівчат закінчують 
постійно діючі механізаторські курси, sa останні 
два роки 120 випускників шкіл лишилися працювати 
в рідних колгоспах. Тому сьогодні пас хвилює вже 
не кількісний ріс г механізаторів (безперечне досяг
нення дев'ятої п’ятирічки). Мова про якість. Добре 
знати техніку, вміло використовувати добрива, роз
биратися в агротехніці — ці вимоїн стоять перед 
кожним молодим хліборобом. Виконати їх допома
гає районна школа передового досвіду, філіали якої 
працюють у .всіх господарствах. Цс — своєрідна 
«мала хліборобська академія». Чимало дають і кон
курси професійної майстерності. Лише в 1974-му, 
році, який передував успішному виконанню п'ятиріч
ки, у подібних конкурсах взяв участь кожен шостий 
виробничник району, кожен другий з них підвищив 
там класність.

Є й інші резерви якості. Понад 1200 юнаків і дів
чат — у вечірній і заочних школах, ще близько 100 
молодих виробничників — заочники вузів і техніку
мів. З такими знаннями можна сміливо йти в май
бутнє, можна вирішувати завдання, поставлені су
часністю.

Ну, а політична, громадська свідомість, безпереч
но, була і буде одним з головних рушіїв комуністич
ної праці, Виробничники району вдосконалюють, 
підвищують її в 31 гуртку політосвіти.

Енергію черпає молодь і крокуючи шляхами тру
дової га бонової слави батьків. У районі г.изііачено 
11 маршрутів, якими щороку проходять близько 2 ти
сяч юнаків і дівчаг. Фізичну і душевну міць здобу-

Дин. З стор.

ПИШЕТЬСЯ
історія країни

Щороку співробітники державного історичного музею виїздять у 
різні куточки нашої неосяжної країни. Недавно з поїздок 
Баикало-Лмурської магістралі 
Про її знахідки розповідає

Клопітливий, заповнений різномаиіт- 
' ними турботами кожен день співробітни
ків Державного історичного музею. 
Зранку приходять сюди сотні людей, і 
екскурсоводи знайомлять їх з експози
цією. А в цей час у стінах наукового за
кладу йде невидима для відвідувачів 
робота — плануються майбутні вистав- 

. ки, провадяться старанні пошуки і ви
вчення нових матеріалів. Спеціалісти 
пропагують досягнення народу, пишуть 
літопис історії нашого бурхливого віку, 
його великих звершень.

Створити постійну виставку, присвяче
ну життю і праці Радянської країни, — 
таке завдання поставили перед собою 
співробітники музею. І ось з’явилась екс
позиція «Радянський народ у період 
розгорнутого будівництва комунізму». 
Один з її найновіших розділів присвя
чений всенародній комсомольській будо
ві — БАМу.

1974 рік — рік ознаменований почат
ком будівництва Байкало-Амурської ма
гістралі. Тисячі посланців країни при
їхали будувати сталеву колію. Виїхали 
сюди і співробітники історичного музею. 
Незабаром в експозиції з’явилися но- 
винкп — комсомольська путівка на бу
дівництво залізниці, робітнича каска, 
лист учнів одного з технічних училищ з 
проханням послати їх на найбільш гаря
чу ділянку магістралі. Юнаки і дівчата 
писали: «Обіцяємо, що віддамо всі знан
ня, навички, вміння па користь народо
ві!».

Минув рік. І там, де шуміла глуха тай
га, серед скелястих сопок уже виника
ють контури майбутніх міст, ширяться! 
впорядковуються селища. Збудовано

повеучулась експедиція 
нова експозиція музею.

по трасі
істориків.

ішколи, громадсько-побутові 
центри. Про життя молодих 
ків, які прийняли естафету батьків, свід
чать все нові й нові експонати, що над
ходять у музей.

Ось звичайний па перший погляд зо
шит учня Амгуиьської початкової шко
ли. А сама школа — пезвнчаїи-.а: три 
малюки відвідують її перший клас, чоти
ри —- третій. Але і тут, у тайзі, повинні 
вчитися діти Країни Рад, оволодіваючи 
знаннями і готуючись стати на шлях 
батьків — будівників нового життя.

Поруч із зошитом — фотографії ново
го моста через Амур, ескізи споруджених 
на магістралі будинків, емблеми бамів
ських загонів — усе це експонати вели
кого історичного значення. їх привезла 
далекосхідна експедиція із східного від
різка БАМу.

З багатим «урожаєм» повернулась і 
східно сибірська експедиція, яка зроби
ла поїздку на центральну дільницю ма- 
і /стралі. її основним пунктом стала 
Тпнда. Матеріали, збиралися також у 
Братську, Читі, Благовєщенську — міс
тах, підприємства яких випускають пе- 

продукцію для "будівництва 
БАМу.

Минуть роки, прийдуть у музей відві
дувачі — люди різних професій і різного 
віку. І експонати, які переступили через 
бар єр часу, розкажуть їм про трудові 
звершення наших сучасників, що вписа
ли в золоту книгу історії немеркнучі сто
рінки. Історія робиться сьогодні — та
кий девіз працівників історичного музею.

культурні 
будівельні!-

н. ЛЕОНОВА, 
кор. ТАРС.

ТРУДЯЩІ 
В БОРОТЬбі 

ЗА СВОЇ ПРАВА
НЬЮ-ЙОРК. У тяжких 

умовах підпілля ми, чіпій» 
ські комуністи, не припи
няємо вперту і самовіддв- 
ну боротьбу проти фа
шистської диктатури. Ніщо 
і ніхто не примусить нас 
ні на крок відступити вір 
мети нашої боротьби, яка 
полягає в тому, щоб ізо
лювати фашистську вій
ськову хунту і замінити П 
антифашистським дем°<* К 
кратичним урядом, гово» 
риться з розповсюджува
ній підпільно в Сантьяго 
заяві Компартії Чілі.

Чілійські комуністи ви
словлюють щиру ПОДЯК/ 
всім соціалістичним кр#’* 
нам, насамперед Радян
ському Союзові, за без
корисливу і щиру допомо
гу народові Чілі, який ве
де боротьбу.

ПАРИЖ. Як повідомля
ють з Іспанії, близько две'- 
тисяч представників опо
зиційних партій, профс*1;' 
лок та інших організак'” 
країни басків зібралися 8 
місті Герніка і вирішили 
створити Баскську демо
кратичну асамблею. Уч
инки зборів прийняі''1 
звернення, в якому вима
гають автономії для кр*' 
ни басків, амністії Дл* 
всіх політичних в’язні» 1 
емігрантів, надання дем<У 
кратичних свобод.

ЛОНДОН. 1975 рік В’А* 
значений новим піднесен
ням боротьби англійську 
трудящих за свої пра»! 
проти масового безробп' 
тя і різкого скорочені** 
виробництва. Тільки !> 
перші десять місяців 
зультаті страйків на бР“' 
танських островах б)'^ 
втрачено 5583 тисячі Р? 
бочих дні», (ТАРС).



в січ вл 1976 року

Л. ПОСТЕРНАК, 
перший секретар Ульяновського райкому 
комсомолу.

/KWj гіду КПРС І

Здавна в нашому районі 
пооутув жартівливе по
вір’я: найкращі господарки 
живуть у селі Грушці, і на
речені там, так би мовити, 
на вагу золота. Звичайно, 
це жарт, бо ж гарними, 
роботящими дівчатами ба
гаті V пас всі села. Зате 
грушківські господарі за- 
жтілн справді серйозної, 
загальної шани. Особливо 
механізатори тракторної 
бригади 5і ( колгоспу іме
ні Шевченка, які з року-в- 
рік відзначаються висо
кою культурою землероб
ства, вагомими врожаями 
всіх сільськогосподарських 
культур,

Володя СКАЛ і Й, моло
дий механізатор, якого ви 
бачите на фото, однії з та
ких господарів. Уже 
ТІЙ рік ПІДРЯД 040.1106 
механізовану ланку

ІМЕНА П’ЯТИРІЧКИ

ВНрОЩСНІІЮ цукрових бу 
І’яків і досягає хороших 
результатів. За успішну 
працю в роки дев'ятої п’я
тирічки його відзначено 
орденом «Знак Пошани», а 
зовсім недавно Володимир 
представляв Кіровоград- 
щнну на республіканській 
параді молодих буряково- 
дів.

— Тепер моя мрія вира
жається цифрою 500, —
сказав він по приїзду до
дому, — Виростити такий 
урожай цукрових, сягнути б 
таких рубежів, як, примі
ром, молодий буриковод з 
Черкащини Омелян Пару
бок! Можна досягти!

Зараз цифра 500 — у со
ціалістичних зобов'язан
нях молодіжної ланки иа 
перший рік десятої п’яти
річки.

(Закінчення).
. ваіоть юнаки і дівчата у спортивна* змаганнях 

призи героїв-земляків. 3713 ульяновців склали 
1975 році нормативи комплексу ГПО. Ось це і 
зернята, які, засіяні в роки дев’ятої п’ятирічки, 
дуть врожаї рекордів майбутнього!

«ВІД ВАХТИ ПЕРЕМОГИ 
ДО ПЕРЕДЗ’ЇЗДІВСЬКИХ

• РЕКОРДІВ!».
Цей лозунг — сьогодні на знаменах районної, 

ударній трудовій вахті 41 комсомольсько-молодіж
них колективи, всі комсомольці Ульяноваший.

З дев’ятої п'ятирічки комсомольська організація 
району вийшла зміцнілою. На 1300 членів ВЛК.СМ. 
зросли її ряди за п’ять років. Зміцніло і її ядро. Ни
ні в 600 юнаків і дівчат значки ЦК ВЛКСМ «Удар- 
ник-1973» та «Ударник-1974», 17 — удостоєні зван
ня «Молодих гвардійців п’ятирічки», на грудях 14 
молодих виробничників — урядові нагороди.

Авторитет комсомольської районної — і в роботі

ІМЕНА П’ЯТИРІЧКИ
Традиції, спадкоєм

ність... Коли мова захо
дить про них, неодмінно 
згадують Сергія Олек
сандровича Чорнобая. 1 
не тільки тому, що жит
тя Героя Соціалістичної 
Праці за взірець юнаків, 
що молоді механізатори 
вважають за честь здобу
ти приз знатного земляка, 
виборовши перше місце 
серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів ра
йону. Є слово, яке
повніше визначає роль ве
терана — наставник, 
ро ПОСТЕРНАК (на 
в центрі), Микола 
ЛІНСЬКИЙ (на 
справа) і їх молоді

ще

гн з тракторної колгоспу 
Імені Фруизс постійно від
чувають увагу, підтримку 
свого бригадира. Зараз
поряд з Сергієм Олек
сандровичем у тракторній 
трудяться чотири ного си
ни. Але, напевне ж. хлі
боробська династія Чор- 
пооаїз значно ширша. 1>о 
ж в неї входять 
хто увібрав у 
ветерана, хто 
настановами, 
І від цього 
перший крок, 
молодими механізаторами 
хліборобською стежкою, 
приведе до нових трудо
вих перемог,

всі ті, 
себе досвід 
живе його 

порадам», 
впевненість: 

зроблений

її недавніх ватажків, які стали нині на чолі партій
них груп і організацій, працюють там з таким же 
завзяттям і вогником: Дмитро Шалаєвеький у кол
госпі імені Щорса, Василь Кучмій та Іван ївахнюк 
у колгоспі «Родина», Анатолій Бойко в райиобут- 
і-омбінаті. Тетяна Підрушпяк очолює виконком 
І рушківської сільської Ради. Комсомольці району 
кожним днем своєї праці, свого життя доводять: їм 
по силах сепііозпі рубежі. Завдання, які накреслить 
XXV з’їзд партії, будуть виконані з таким же успі
хом, як і завчання ХХІУ-го. Це — слово комсомоль
ського покоління сімдесятих.

„Мол^двй комунарі ......-.........  - З стор

УЦЕ1ІТРАЛЬІ1ОМУ приміщенні 
залізничної лікарні та на жит

ловому будинку, що знаходиться 
поруч, є меморіальні дошки, написи 
на яких сповіщають, що на рубежі 
МІІІІ} .того і нинішнього століть тут 
жив і працював український рево- 
ліоціонср-більшоник, лікар Андрій 
Віталійович Лисенко (1851 — 
1910 рр.) Та далеко не всі знають 
про полум’яне життя цієї людини, 
про її подвиги у роки першої росій
ської революції, її вплив на зро
стання революційної СЕІДОМОСТІ 
знам’янських залізничників.

Андрій Віталійович Лисенко — 
рідний брат основоположника укра
їнської класичної музики М. В. Лн- 
сенка. Він був добровольцем сані
тарного відділу товариства Черво
ного Хреста у сербсько-турецькій 
війні 1876 року, брав участь у по
діях 1877—1878 років у Болгарії. 
Там здобув солідну фахову практи
ку. Приїхав він у (іровіпціальну 
Знам’янку з просвітительською мі
сією народника. Та скоро відчув 
нездійсненність своєї мети. Робітни
че середовище, життя знам’янських 
залізничників, серед яких Лисенко 
швидко завоював авторитет, тодіш
ні порядки поступово перекопали 
його в необхідності класової бо
ротьби.

Наприкінці минулою століття 
Знам'янка стала великим робітни
чим ринком по найму сезонної ро
бочої сили. Щороку сюди приходи
ли тисячі заробітчан. Напівголодне 
існування, виснажлива праця, анти
санітарні житлові умови — все це 
сприяло поширенню серед робітни
ків епідемічних захворювань і висо
кої смертності.

ЗО квітня 1892 року тут був ство
рений лікувально - продовольчий 
пункт, який реєстрував робітників, 
здійснював санітарний нагляд за ни
ми, подавав амбулаторну допомогу 
хворим, видавав їм дешеві обіди. 
Виникнення цієї організації, першої 
в Херсонській губернії, пов’язане з 
ім'ям російського санітарного ліка
ря М. І. Тезякова, який працював 
тоді в Єлнсаветградському повіті. 
Матеріали діяльності подібних 
пунктів використані в багатьох пра
цях Тезякова і глибоко узагальнені 
в творі В. І. Леніна «Розвиток ка
піталізму в Росії». Володимир Ілліч 
позитивно оцінив скромну діяль
ність цих пунктів.

Андрій Віталійович прибув до 
Знам’янки в 1881 році. Перебуваю
чи па посаді лікаря, він одночасно 
завідував Знам’янським лікуваль
но-продовольчим пунктом.

Чепурненький будиночок на тери
торії залізничної лікарні в Чорному 
лісі, де оселився зі своєю сім’єю 
А. В. Лисенко, став осередком во
лелюбної думки та культурного 
життя Неодноразово в гості до сво
го брата в цей будинок, а також в 
помісти батьків майбутнього відо
мого польського композитора Каро- 
ля Шпмаповського, що місіилосяв 
селі Орлова Балка (неподалік від 
Знам’янки), приїздили відомий 
композитор Микола Лисенко та 
письменник Михайло Старицький. 
На квартирі лікаря часто збиралися 
робітники, приїжджі з Києва і Єлн- 
саветграда. Тут було створено чи не 
перший у Знам’янці музично-драма
тичний гурток. До речі, саме в ньо
му почали свою діяльність відома 
артистка російського до?ковтневого 
театру II. А. Лисенко, актор і керів
ник колективів театральної самоді
яльності Ю. А. Лисенко. Між репе
тиціями аматорського гуртка часто 
заходила мова про поліпшення ро
бітничої долі, надання свобод тру
довому люду.

В 1885 РОЦІ до Знам’янки дпя 
нелегальної роботи прибув член 

організації «Народна воля» Олек
сандр Лнпський — рідшій брат 
дружини композитора Лисспка.Зго
дом з Кременчука сюди приїздить

йолі пічний піднаглядний Всеволод 
Завадський.

12 квітня 1898 року, в зв’язку 
з викриттям Єлпсаветірадського 
«Південно-російського Союзі' ро
бі ціпків», жандарми провели в Зна
м’янці обшуки та арешти. За від
сутністю достатніх докаєів і підстав 
поліція поки не наважувалася 
арештувати лікаря Лисенка, хоч на
гляд за ним посилився.
П ПРАВЖНЬОІО школою бороть- 

би з експлуататорами для ро
бітників станції та жителів селища 
стали події Першої російської бур
жуазно-демократичної революції. 
«Кривава неділя» 9 січня 1905 року 
викликала хвилю обурення серед 
залізничників станції, які побачили 
справжнє обличчя монархізму і 
переконалися у необхідності бо-

пополькн, розподіляють реквізовані 
в поїздах продукти, охоропяюіь те
леграф і паровози, друкують ли
стівки і прокламації РСДРП і роз
повсюджують їх по всій окрузі, 
Андрій Лисенко направляє агітато
рів на сусідні станції і в навколиш
ні села.

Події наростають. А телеграф 
приносить все бентежніші звістки, 
Ось одна з них: в Люботині поча
лося повстання, залізничники роз
зброїли жандармів і організували 
Тимчасове управління Харківсько- 
Миколаївської залізниці. А слідом 
за цим телеграфісти одержали текст 
відомого Люботииського маніфесту, 
який містив у собі заклик до за
гального збройного повстання. 14 
грудня страйком надіслав телегра-

ПРАПОР
ПІДХОПЛЯТЬ
ІНШІ...

А. В. Лисенко і революційні події 
в Знам’янці.

ротьби проти нього. У березні за
гальні збори ухвалили текст пети
ції до керівників Харківсько-Мико
лаївської магістралі. Залізничники 
Знам’янки вимагали поліпшення 
умов праці. Начальство обіцяло де
що зробити. У марному чеканні ми
нали місяці. Адміністрація заборо
нила проведення будь-яких зборів.

Надвечір дев’ятою жовтня на те
леграф прийшла чергова зміна. Як
раз у цей час було одержано термі
нове повідомлення про те, що в 
Харкові на заклик Московського 
страйкового комітету припинили ро
боту залізничники. Харків’яни про
сили підтримки. За кілька хвилин 
Петро Бельський і Антон Семенков 
передали цю телеграму на всі су
сідні станції й роз’їзди.

Вранці тривожні гудки залізнич
них майстерень скликали робітни
ків на сход. Було оголошено страйк. 
Страйковий комітет доручили очо
лити лікарю А. В. Лисенку.

Закрилися семафори. На під'їз
дах до станції зупинилися всі па
сажирські і товарні поїзди’. Робота 
на вузлі припинилася, все завмерло.

13 жовтня сюди прибув делегат
ський поїзд з Харкова, організова
ний харківськими робітниками і 
центральним страйковим комітетом 
залізниці. І остей зустрічали з чер
воними прапорами і оркестром, 
який виконував «Марсельєзу». Зна- 
м’янські делегати — столяр депо 
Дмитро Фсдоров, конторник Петро 
Гдовськнй та інші цим же поїздом 
вирушили до Миколаєва.

Для придушення страйку за на
казом губернатора в Знам'янку від
правили підрозділ 136-го Таганрозь
кого полку. Та страйкарі на підсту
пах до станції розібрали колії, і 
поїзд із солдатами зійшов з рейок. 
ПІДТРИМУЮЧИ робітників Мо

скви, які в грудні почали зброй
не повстання, знам ямські залізнич
ники оголосили нолітичний страйк. 
Знову головою страйкового коміте
ту обирають лікаря Андрія Ліщен
ка. Страйкарі зупинили рух поїздів 
на всіх прилеглих до Знам’янки 
дільницях. Залишили роботу в деко 
і майстернях. В одному із вагонів 
знайшли гвинтівки. Ними страйко
вий комітет озброює робітничі за
гони. Комітетники беруть владу на 
станції у свої руки. Створюють ро
бітничий суд честі, закривають мо-

Калейдоскоп
ЦЕ — ЦІКАВО

мп lia всі станції третього відділка 
служби руху (Крюків—Єлисавет- 
град, Миколаїв—ГІ'ятнхатки) із за
прошенням надіслати на нараду и 
Знам'янку своїх виборних.

Власті сполошилися. В повіті бу
ло оголошено військовий стан. З 
Єлисаветграда до Знам’янки при
була депутація чорносотенців, очо
лювана попом Бобровнцьким і при
сяжним повіреним Івановим для 
умовленім непокірних «бунтівни
ків». їх зустріли свистом і глузли
вими вигуками.

і все ж 20 грудня вузол було бло
ковано військами. Почалася роз
права. Десятки залізничників одер
жали «вовчі квитки». Переповнили
ся тюрми. Тоді ж схопили й Андрія 
Віталійовича. Без суд)' і Слідства 
ного заслали до В’ятки. При спри
янні композитора М. В. Лисенка 
революціонеру організували втечу. 
Але через переслідування жандар
мів довге перебування в Києві для 
нього стає неможливим. З допомо
гою друзів він-емігрує за кордон, 
Там А. В. Лисенко не залишає рево
люційної діяльності. Докладно ви
вчає праці Маркса, Енгельса, Лені
на, сам пише ряд нарисів про ста- 

’ позиціє робітничого класу в нашому 
краю.
. В 1910 році Андрій Віталійович 
нелегально повернувся до брата в 
Київ. Але дало себе знати підірва
не в катівнях царських сатрапів і в 
засланні здоров’я, і А. В. Лисенко 
цього ж року помер. Та в пам'яті 
вдячних нащадків він залишається 
жити й понині взірцем безмежної 
відданості справі великого Леніна, 
справі визволення людства з кай
данів капіталізму.

ПОЧАТА ним справа в Знам'янці 
не вмерла. В наступні роки не 

припинялися революційні виступи 
на залізничному вузлі. Місцеві 
більшовики мужньо вистояли в ро
ки реакції. Під час нового револю
ційного піднесення, в роки ' першої 
світової війни залізничники Зна
м'янки остаточно позбулися ілюзій 
щодо царських «Свобод», все біль
ше зміцнювалася їх віра в більшо
виків — справжніх виразників на
родних дум і прагнень, борців за 
щастя трудящих.

В. ПРОЦЕНКО.

ГОВОРИТЬ НА „КХЬО“?
Все менше «білих плям» на карті планети. Вивчені конти

ненти, експедиції побували в найзаповідніших куточках зем
ної кулі. На відміну від географічної, лінгвістична карта сві
ту менше заповнена. Вчені продовжують відкривати все но
ві мови, якими говорять жителі взжкодосзуїіі’их районів 
Землі.

Великий інтерес у ліні вістів викликають бушмсиські мови. 
Бушмени — стародавнє корінне населення Південно-Західної 
Африки. Воші живуть на тсриіорії Ботсвани, Анголи, Намі
бії. У всьому світі знайомі малюнки на скелі бушменів — 
оригінальні шедеври первісного мистецтва. Написані і дсикі 
з бушмсіїськнх мов. Мінімум 25 з них — відомі тільки по 
назві.

Багато рбків присвятив дослідженню бушмсіїськнх моп ви
датний західно-німецький вчений, директор інституту афри
каністики Кельнського університету професор Освіи Кслер. 
Починаючи з 1957 року, він багато років провів серед бушме
нів, зробив десять кілометрів магнітофонних записів, іінвчав 
граматичний і лексичний склад мови. Незабаром в Західній

Німеччині вийде в світ словник милозвучної бушмепськоТ
мови на «кхьо».

Внаслідок багаторічної роботи Кслер, встаиопип, зокрема, 
що «кхі,о» нараховує чотири клацаючих звуки. Вчені визна
чили такой; тональність мови — декілька музичних тонів, які 
несуть змістове навантаження.

Перший словник «кхьо» нараховує 2500 коренів слів і про
відних від них.

Цс — близько 90 процентів словникового запасу мови 
«кхьо». Автор словника прийшов до деяких цікавих виснов
ків, значення яких виходить за межі «чистої» ліні вістнки. 
Бушмени, пише Кслер, піддавались переслідуванню теі|еріш- 
іііого геноциду і з боку європейських колонізаторів, котрим 
вони Чишілії постійний опір. Вони просто не допускали' змо
ги позбутися свободи.

Робота професора Келера стане великим пкладом п аф
риканістику, в досліджений жіііія жителів півдня афрнкаи-
ського континенту.

Л. АКСЕНОВ.__________
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Г
Л ПОГАДАМИ може поділитися 

"“V Лідія Петрівна, дружина Павла 
Тичини, — так відповів на моє прохан
ня знайомий київський письменник.—Ад
же разом з ним, Володимиром Сосюрою 

та Василем Елланом і ' 
творців української 
тури.

А наступного дня, 
склянкою запашного 
розповідь Лідії Петрівни про поета-ге
роя, якого породила і виховала револю
ція. В уяві вимальовувався портрет Ва
силя Чумака: густа та розкішна чупри
на, блиск тернових пронизливих очей, 
накинута наопашки шинельчипа...

Народився пролетарський лоет в се
лянській сім’ї у м. Ічні на Чернігівщині. 
Самобутній стиль молодого автора вже 
відчувається в ранній поезії (1913 — 
1917 рр.), хоча вона подекуди абстракт
на та описова. Талант його формується 
під впливом класичних поезій Пекрасо- 
ва, Кольцова, Шевченка — з одного бо
ку, а з другого — символістської поети-

І
І

він був одним з 
радянської літера- 

обпікаючи пальці 
чаю, вже слухав

Не до співана,
<г

7 СІЧНЯ МИНАЄ 75 РОКІВ ВІД ДНЯ
Якщо говорити про оригінальність по

езії, то вона — в коротких, уривчастих 
реченнях, у вагомості кожного слова.

Рухуі Праці! Сонця! Сяйва! 
Більше руху, більше сил! 
Більше віри, що не зайва 
Наша праця до могил.

Ця строфа взята з поезії «До праці», 
- якій вчувається палке бажання поета

Про ідейну зрілість свідчать інші тво
ри: «Офіра», «Революція», «З ранкових 
настроїв»... В останній з цих поезій він 
проголошує: «Молоді ж — дорогу! Мо
лоді — усе!».

Першим в українській радянській літе
ратурі поряд з іншими поетами Чумак 
висловлював революційні погляди’ на

в
працювати на благо народу.

НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ ЧУМАКА 
завдання мистецтва в суспільному жит
ті, виступав за міцний союз робітничого 
класу з селянством. А цикл поезій «Ре
волюція» розглядається, насамперед, як 
поклик до битви за новий час, як віра впоклик до битви за новий час, як віра 
народ і революцію:

ІІе кремінь — крицю: буде світі 
Ми непохитні, мов граніт, — 

стверджує цими рядками своє поетичне 
кредо В. Чумак.

Майже всі революційні твори поета 
пройняті духом колективізму, почуттям 
високого пролетарського гуманізму, за
кликом творити «оточену сріблом» рево
люційну поезію. А рядки «викуєм зорю 
останню — соціалізм» стали натхненним 
гімном революції, словами радості і пе
ремоги.

Василь Чумак прожив коротке, як 
спалах, але яскраве життя. Підпільна | 
робота, дворазове перебування в тюрмі 
за революційну діяльність, важка хво
роба на туберкульоз — і невблаганна 
смерть від кулі денікінської “контрроз
відки у неповні 19 літ...

«Молодим весняним гуком пролунав, і, 
на жаль, відлунав так скоро голос В. Чу
мака!» — скаже пізніше М. Рильський, 
відзначаючи досягнення поета в україн
ській радянській літературі. Його вдало 
розпочата пісня так і залишилася недО- 
співаного. Він і не побачив підготовленої 
ним збірки «Заспів», яка в той час стала 
поряд з книгами поезій Павла Тичини 
«Плуг», та В. Еллана (Блакитного) 
«Удари молота і серця».

В багатій поліфонії голосів поезії 20-х 
років і зараз виразно чується самобутній 
голос Василя Чумака, звучить мажорний 
тон проголошених ним революційних 
ідей.

І
І
І

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
Кіровоградського пед-викладач

інституту імені О. С. Пушкіна.

БОГАТИРІ
Вчора в Кіровограді у 

приміщенні дитячо-юнаць
кої спортивної школи об
ласного комітету по фіз
культурі і спорту розпо
чався особисто-командний 
чемпіонат України з кла
сичної боротьби серед 
юнаків старшої вікової 
групи. Редакція попроси
ла прокоментувати ці зма
гання старшого тренера 
комітету по фізкультурі і 
спорту при Раді Мініст
рів УРСР, чотириразово
го чемпіона країни, чем
піона світу 1955 року з 
класичної боротьби, за
служеного майстра спорі у 
Г.'О. ГАМАРНИКА.

ВЧЕНІ ДОСЛІДЖУЮТЬ ВОДОРОСТІ
У літописі бу

дівництва Кремен
чуцького гідровузла зафіксована 
дата його народження — 4 жовтня 
1959 року. У завершальному дво- 
борстві з Дніпром учасники ударної 
комсомольської будови майже за
три години перекрили основне рус
ло третьої за величиною ріки в Єв
ропі і перед напірним фронтом 
ГЕС почалося заповнення найбіль
шого в Дніпровському каскаді Кре
менчуцького водосховища. Його 
об см майже 14 мільярдів кубічних 
метрів, площа водної поверхні — 
2250 квадратних кілометрів.

Рукотворне море з ранньої весни 
й до глибокої осені приваблює чи
сленні екскурсії.

Та штучне водосховище не тільки 
місце для безтурботних подорожей 
і відпочинку на його затишних бе
регах.

Ось уже декілька років ранньої 
весни й до глибокої осені в районі 
створу гідровузла, зокрема, в Ци- 
бульківській затоці, поблизу сіл 
Нагірного Світлоеодського і Стеців- 
ки Чигиринського районів, біля гир
ла Тясмину морські простори бо
рознять експедиційне судно «Ака
демік Вернадський» і плавуча на
укова лабораторія «Двіна», які спо
рядила Академія наук УРСР. Ува
га науковців Київського інституту 
гідробіології прикута до водорос
тей, якими, особливо в розпал лі
та, буквально запруджена вся ак
ваторія. Справа в тому, що так зва
не «цвітіння» води за останні півто- 
ра-два десятки років завдає багато 
прикрощів рибництву та іншим га
лузям народного господарства. То 
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ж працівники плавучої експедицій
ної бази (а такі, до речі, працюють 
й на інших дніпровських штучних 
морях) інтенсивно й поглиблено ви
вчають біологічні особливості цих 
найпрадавніших синьо-зелених посе
ленців і пов’язані з ними науково- 
практичні проблеми.

Спеціалісти вважають, що водо
рості в результаті якогось біологіч
ного «вибуху» тепер особливо ін
тенсивно розмножуються у водой
мах і ріках майже всіх континентів 
світу. Найбільш сприятливими се
редовищами для стихійного збіль
шення і концентрації вказаних рос
лин стали озерні водосховища, на 
поверхні яких з'являється стійка за
гусла зелень. Під впливом сонячно
го тепла водорості швидко розмно
жуються, а коли відмирають, то 
довкола створюється неприємний 
запах, виділяються навіть токсичні 
речовини. Таке гниття шкідливо 
впливає на чистоту водних басейнів 
і на розвиток рибництва. До вироб
лення ефективних, науково обгрун
тованих методів боротьби із синьо- 
зеленою навалою тепер підключи
лися вчені різних наукових галузей 
— зоологи і хіміки, гідробіологи, 
іхтіологи і навіть кібернетики.

На думку директора Інституту 
гідробіології Л. Сіренка та його ко
лег теперішній масовий розвиток 
синьо-зелених водостей, які викли
кають «цвітіння» водойм, зу/ловле- 
ний тим, що при будівництві штуч
них морів різко зменшується про
точність річок, скорочується водо
обмін і все це створює умови для 
виникнення так званих застійних 
зон. Залиті після затоплення певної

території родючі грунти і рослин
ність збагачують воду незліченною 
кількістю поживних елементів, що 
II свою чергу змінює її гідрохіміч
ний склад. Однак дати однозначну 
відповідь на запитання: корисні чи 
шкідливі водорості — не можна. З 
одного боку синьо-зелена рослин
ність в науково обгрунтованих кон
центраціях збагачує воду киснем і 
це сприяє інтенсивному збільшенню 
рибних запасів. У той же час над
мірне «цвітіння» води забруднює 
чисту воду.

Регулювати розмноження водо
ростей, як показують проведені до
сліди, практично можливо, хоча та
кий комплекс профілактичних захо
дів потребує великих матеріальних 
затрат. Зокрема, розробляються ре
комендації для здійснення локаль
ного захисту окремих ділянок аква
торії. Робляться також спроби ви
користовувати синьо-зелену масу 
в господарських цілях у вигляді 
добрив. Проведені експерименти 
показують, що внесення водоростей 
під деякі культури зернової групи 
і на овочеві ділянки стимулюють 
урожайність. Учасники експедицій 
одержали також деякі дані про 
можливість використання цієї маси, 
після певної переробки, у вигляді 
кормових добавок для годівлі ху
доби.

Наукоеці інституту вважають, що 
подальші поглиблені дослідження 
відкриють нові шляхи інтенсивного 
використання водних плантацій і 
одержання цінної біологічної про
дукції,

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

— Ще кілька років то
му подібні змагання про
водилися в рамках міжві
домчої першості респуб
ліки. А тепер, ось уже в 
четвертий раз вони про
ходять на рівні збірних 
команд областей та м. Ки
єва. Така перебудова зро
била чемпіонат більш 
представницьким, кіль
кість його учасників под
воїлася, що, зрозуміло, 
розширює можливості від
бирати найбільш здібних 
для дальшого удоскона
лення спортивної майстер
ності.

Ось і зараз в Кірово
град прибуло понад 220 
юних богатирів з 22 об
ластей і столиці респуб
ліки. Хто буде перемож
цями в командному н осо
бистому заліку? Сказати 
важко, бо старша юнаць
ка вікова група дуже не
постійна: сьогоднішній
юнак завтра переходить в 
розряд дорослих, а його 
місце займає хтось інший. 
Отже, команди прибули в 
значно оновленому скла
ді, тому орієнтуватися на 
минулорічні результати,

коли переможцями и при
зерами стали борці м. Ки< 
єва, Кримської та Дніпро
петровської областей, не 
можна.

Приємно, що кірово* 
градці, як організатори 
змагань, виступають дво
ма командами, кістяк 
яких складають вихованці 
ДЮСШ спортклубу «Зір
ка» та Світловодської 
ДЮСШ міськвно. В по
ширення класичної бо
ротьби на Кіровоградщи« 
пі великий вклад вносить’ 
заслужений тренер УРСР 
М. І. Романенко, який є 
головним суддею ниніш» 
ніх змагань. В цьому від,«* 
ношенні примітна така 
деталь: тренерами кірово
градських юнацьких 
команд, що борються за 
звання чемпіона республі
ки, є колишні вихованці 
М. І. Романеика майстри 
спорту Микола Бондар та 
Володимир Трофименко. 
Торік кіровоградські бор
ці були десятими в рес
публіці і природно, зараз 
прагнуть поліпшити цей 
результат.

Вчорашній день приніс 
одним задоволення, ін
шим — розчарування,- 
Але поки то рано гово- 

- рити про переможців і пе
реможених. Попереду ще 
два дні змагань, які ви
являть чемпіонів респуб
ліки 1976 року в команд
ному та особистому залі
ках.

Змагання, що прохо
дять зараз, стануть доб
рою репетицією, допомо
жуть виявити наіісильнї- 
ших, які захищатимуть' 
честь республіки на 
юнацькій першості краї
ни у квітні нинішнього 
року. До речі, цей чем
піонат теж проходитиме Ь 
Кіровограді.

т. 8. О. редактора М. СЕМЕНЮК.
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проводить набір учнів з осіб демобілізованих з лав 
Радянської Армії на такі спеціальності:

тракгорист-машиніст — строк навчання 6 місяців* 
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку Д. 

строк навчання 10,5 місяця;
електромонтер — строк навчання 8 .місяців; 
трактористів для роботи на тракторі Т-150 Т-150К 

що мають посвідчення трактористів II—І її' класів’ 
— строк навчання 3 місяці. ’
пп®’я-Т* "а "авчаі!пя забезпечуються стипендією в 
розмірі 8о карбованців на місяць, хто потребує — 
гуртожитком Початок занять — 10 січня 1976 року
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