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27 серпня відбувся пленум обкому Компартії Ук

раїни, який розглянув питання: «Про постанову ЦК 
КПРС «Про дальший розвиток спеціалізації і кон
центрації сільськогосподарського виробництва па ба
зі міжгосподарської кооперації і агропромислової 
інтеграції.» і завдання обласної партійної організа
ції».

З доповіддю виступив перший секретар обкому 
партії М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді взяли участь: В. П. Івлев— 
—дерший секретар Знангямського міськкому партії, 

Г. М. Лісовий — голова виконкому Устпнівської ра
йонної Ради депутатів трудящих, Н. В. Шевченко — 
свинарка радгоспу імені Рози Люксембург Бобри- 
иецького району, 10. Г. Петренко — перший секретар 
Олександрійського райкому партії, М. Н. Віговський 
— голова колгоспу імені Шевченка Олександрівсько- 
го району, Ю. Т. Кузьмін — перший секретар Кіро
воградського райкому партії, В. О. Петренко — заві
дуюча фермою колгоспу «Дружба» Новоархангель- 
ського району, H. X. Волошина — секретар нарторга- 
пізації відділку колгоспу імені Жовтневої революції 
Добровелнчківського району, В. Д. Іванов — перший 
секретар Опуфріївського райкому партії, К. Ю. За
харенко — головний зоотехнік колгоспу «Україна» 
Гайворонського району, А. П. Хлопснко — секретар 
парткому колгоспу «Пам’ять Леніна» Маловисків- 
ського району, Л. О. Чуйко — директор спеціалізова
ного тресту м’ясо-молочних радгоспів.

В обговореному питанні пленум прийняв постанову.
В роботі пленуму взяли участь інструктор Сіль

ськогосподарського відділу ЦК КПРС А. Ф. Калінкін, 
член Ревізійної комісії Компартії України, перший 
заступник міністра сільського господарства Україн
ської PCP О. І. Товстаиовський, інспектор ЦК Ком
партії України О. А. Ружицький, завідуючий секто

рном тваринництва сільськогосподарського відділу ЦК 
Компартії України В. І. Костенко.
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ОНУКІВ АНДРІЙКА ТА 
СВІТЛАНКУ Д СКАЛІ В ПРИВІВ 
ДО АДЖАМСЬКОЇ СЕРЕД
НЬОЇ ШКОЛИ ДІДУСЬ — 
ВЕТЕРАН КОЛГОСПНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ПАВЛО ПАВ
ЛОВИЧ БОІУНЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

АНДРІЙКО скоро піде 
до школи. І хто не 

знає, як нескінченно довго 
тягнуться хвилини, що від
діляють тебе від тої миті, 

' коли ти надіваєш новень
кий костюмчик, біленьку 
сорочку, у праву руку бе
реш портфель (теж но
венький! Блискучий!), а в 
ліву — букет квітів і гордо 
прямуєш поруч тата чи 
мами. На вулиці—справж
нє святкове рушення. Пе- 
ресміюючись, ідуть дівчат
ка в червоних галстуках, 
про щось поважно пере
мовляються хлопці з ком
сомольськими значками. А 
твої друзі по дитсадку чи 
вулиці, у яких сьогодні 
теж перший вересень, до 
невпізнанності святково 
виряджені, серйозні й по-

повідач, була нерівною, 
неакуратною. А на совість 
— це вже нинішні буді
вельники, з районного 
міжколгоспбуду, а з ними 
й батьки, вчителі Аджам- 
ки.

Зараз на будсві тихо. 
Андрійкові добре було б 
чути кожен звук — адже 
школа за кілька десятків 
метрів від кати дідуся. Он 
підіймається над золотими 
соняхами городу її третій 
поверх. Горять проти сон
ця великі вікна. Красива! 
І всередині — світло й 
гарно. Забігав якось із 
хлопчаками. Класи, кабі
нети, спортзал, їдальня — 
все виблискує фарбою, 
пахне свіжими дерев'яни
ми стружками, парти і 
дошки — новенькі.

комсомольці організували І 
в селі колгосп імені Лені- 1 
на. І вирішили на одне з ■ 
релігійних свят виїхати на І 
колективне геле з прзпо- І 
рами, музикою — працю- І 
вати. Дорогу вибрали повз 
церкву. Віруючі так і при
кипіли до огорожі. «Без
божники!», «Христопродав
ці!», «Бий їх!» — підбурю
вали народ куркулі. Поле
тіло кілька каменюк, та на 
цьому все кінчилося. «По
щезнете, антихристи, шпа
на червонопуза!». «Поба
чимо, тільки хто перший!» 
— гукнув тоді КОМСОМОЛЬ
СЬКИЙ секретар Григорій 
Гончаренко.

І от нині немає вже ста
рої церкви. Тільки хрести 
і лампадки вигрібали буль
дозери. А на місці старого

Z

Т7

вже Микола

ДОБРЕ СЛОВО Е — -----

певний 
кожно- 

однп

така 
літо 
Ад-

на бу- 
, пе- 
ПІІЛОК.

важні. В цьому барвисто
му, веселому, життєрадіс
ному потоці г.очуватшея 
так добре! Ех, швидше б!

Хлопчині ще більш? хо
четься на урок від того, 
що школа, до якої він пі
де, зовсім нова. І 
«знаменита»! Ціле 
тільки й чути було в 
жамці, що про неї.

— Галино, а чи ви
відпрацювали на школі?

— Та була! Оце поміня
лася з підмінною на фер- 

Ч МІ...
— А мій на тиждень ра- 

нішех упросився в графік. 
Знаєш, йому ж —на ком
байн. А в жнива хіба ви
рвешся потім?

Андрійко . вже знає, що 
графік — то такий папірець, 
який сипали разом учителі та 
батьки. Всі попи одноголосно 
вирішили відпрацювати по два 
дні на будівництві пової шко
ли. А щоб був у цьому 
порядок, вирішили, то 
го тижня заступатиме 
клас.

Ціле літо не вгавали 
цові тракторні двигуни, 
рестук молотйів, СПІВ ї 
Трудилися не покладаючи рук. 
усі — від старого до малого. 
Ну. будівельникам дивуватися 
нічого. Це їхня робота. До то
го ж серед них є навіть орде
ноносці. «Злак Пошани» — у 
найголовнішого на будові — 
Олега Васильовича Доленка. 
його псі називати, виконро
бом. Такий же Орден і у бри
гадира Янка, Григорія Михай
ловича.

Чуз, як один з будівель
ників, показуючи на стіни 
школи, казав: «Бачите, он 
так працюють за гроші, а 
так — на совість». За гро
ші, як зрозумів Андрійко, 
працювала наймана брига
да звідкись іздалека і пра
цювала погано, бо ж сті
на, на яку показував роз-

Тихо, мабуть, і в маленько
му будиночку біля школи, де 
висить плакат «До луску 
об'єкта лишилося дьів...». А 
як тут було гамірно раніше! 
Забігали події грузовиків, 
трак гористії. будівельники. 
Хтось щось підписував, хтось 
щось пимаїав. хтось дзвонив 
по телефону. Найчастіше тут 
можна було побачити високо- 
ю сильного чоловіка, котрий 
буквально до кожного мав 
якусь справу, частіше, ніж ін
ші. усміхався, підбадьорював. 
То директор шкоти 
Миколайович Шве’.іь.

А отім, 
гніиатіїсь 
то. Всі 
Лікарі, 
ки,

причин 
не бу-' 

добре, 
допр- 

перукарі — 
день — два 

щоб зро- 
у пода- 

печі, не 
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— з 
«Аль-

особливих 
у нього 
працювали 

трактористи, 
офіціант ни.

всі залишали на 
головні обов'язки, 
бити свій .снссск 
рунок дітворі. До 
тільки з Аджамки 
студенти ’ Кіровограда 
будівельного загону 
таїр» педагогічного інституту. 
Нз суботниках і недільниках 
появлялися веселі хлопці і дів
чата і комсомольськими знач
ками — молоді. Кіровоград
ського району. Є у нну. справа 
така хороша — тчеться «Ком
сомол — сі■■«'■••кій школі»

Часто на будівництві не 
гостями, а господарями — 
голови колгоспів, голова 
виконкому сільради. Тато 
казав удома, шо школу 
цю збудувати на кошти 
трьох колгоспів Аджамки 
— імені Карла Маркса, 
імені Ватутіна, «Росія». У 
три чверті мільйона карбо
ванців обійшовся подару
нок.

А поставили школу в не
звичному місці. Дідусь 
розповідав, що там, де те
пер будова, стояла колись 
дерев’яна церкеа. Зруй
нували її самі ж аджамці 
з тридцятих роках. До то
го заздавала вона чимало 
мороки людям. 1927 року

храму виріс новий — храм 
науки — школа І Григорій 
Степанович Гончаренко 
вже персональний пенсіо
нер, теж приходить поми
луватися цим витвооом 
своїх молодших земляків. 
ФИ ХОЧЕШ знати, який 
* кінець у нашої історії, 

друже? Різний, бо зале
жить від того, коли потра
пить ця газета до твоїх 
рук. Якщо вдень, то наш 
юни.й герой усе ще чека
тиме своєї щасливої хви
лини, навідуватиметься до 
грядки квітів, які бабуся 
обіцяла зірвати на святко
вий букет. Якшо буде ве
чір, то хлопчикова го- 
лївка лежатиме на подуш
ках і над нею витатиме го
лубий сон. Мама тихо хо
дитиме поруч, боячись 
розбудити маленького 
школярика. Завтра ж бо 
вставати ранені ко і йти до 
школи—аджамському пер
шокласникові Андрійку 
Декалу, одному з шести 
тисяч юних новоселів шкіл 
Кіровоградської області. 
Щасливого тобі навчаль
ного року, хлопче1 Рости 
на радість батькам, одно
сельчанам, Батьківщині! 
Будь гідним тих надій, які 
покладають на тебе люди, 
що заели тобі храм науки: 
будівельники, колгоспни
ки, лікарі, комсомольці 
сімдесятих і комсомоль
ці двадцятих. Зоряної, 
ясної тобі дороги!

О. РАКЦі, 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Аджамка 
Кіровоградського 
району
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Анатолій Ісаєнко, інструктор ІІовомирго- 
родського райкому комсомолу, неначе че
кав такого запитання.

— Питання морального стимулювання 
молодих жниварів не таке просте, як може 
здатися на перший погляд. Звичайно, ми 
практикуємо, як і всі інші райкоми ком
сомолу, перехідні вимпели, призи, мандати, 
почесні грамоти. Досвіду тут нам не бра
кує. І мені не раз доводилось викопувати 
приємну місію — вітати переможця від 
імені райкому. Я помітив: найбільше впли
ває на людину добре слово товариша, з 
котрим вона працює пліч-о-пліч. Ясно, ко
ли вручають приз чи вимпел, кожному 
приємно, Та якщо після цього підходить 

колега, дружно поплескує по плечу, по
тискає руку, хвилювання і радість «вину
ватця» урочистостей зростають удвічі.

Цю думку підтримав секретар комсо
мольського комітету Капітанівського цук- 
рокомбіпату Віктор Барапснко. Він поси
лається на такий приклад:

— У районі 53 комсомольсько-молодіж
них екіпажі автомашин, що працюють на 
перевезенні зерна нового врожаю. Коли 
буваю в райкомі, обов’язково зупиняюсь 
перед екраном змагання молодих шоферів. 
Не приховую, приємно ще раз переконати
ся, що капітапівські юнаки серед перших у 
трудовому суперництві. Щодо доброго сло
ва, то ми від імені адміністрації, профсціл- 

козої. організації і комітету комсомолу а 
робочій обстановці (здебільшого перед по
чатком зміни) вручаємо лідерові серед мо
лодих водіїв письмову подяку. Тут же — 
поздоровлення товаришів, їхні дружні ус
мішки. Таку подяку, зокрема, одержав 
один із наших найкращих водіїз — Василь 
Ювишн, КОЛИ перевіз 3 тисячі центнерів 
хліба.

Мені доводиться багато їздити як агіта
торові, пропагандистові. Поділяю думку 
Анатолія Ісаєнка. Добре слово, підбадьор
лива усмішка товариша, його повага — 
теж стимул, і неабиякий. Цього не слід 
випускати з уваги.

Ю. ДМИТРЕНКО.
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0 ЗАВТРА ЗА ПАРТИ 
710 ШКІЛ ОБЛАСТІ СЯ
ДУТЬ 169 ТИСЯЧ УЧ И ИЗ. 
ПЕРШИМ БУДЕ ПЕП 
УРОК 1 ДЛЯ 600 МОЛО
ДИХ УЧИТЕЛІВ, ЯКІ 
ПРИЙДУТЬ У КЛАСИ ЗІ 
СТУДЕНТСЬКИХ ауди
торій. 6 тисяч юнаків 
] ДІВЧАТ ПЕРШИН ДЗВІ
НОК ПОКЛИЧЕ В ІНСТИ
ТУТИ, 22 І ПСЯЧІ — В СЕ
РЕДНІ СПЕЦІАЛЬНІ НА
ВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ПО
ПА Д 6 ТИСЯЧ УЧНІВ ВІД
ЗНАЧАТЬ НОГО У ПРО
ФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНИХ 
УЧИЛИЩАХ.

ЩАСЛИВОГО ВАМ НА
ВЧАЛЬНОГО РОКУ, ДРУ
ЗІ!

© ТИСЯЧІ ВЧОРАШНІХ 
ДЕСЯТИКЛАСНИКІВ ПЕР
ШОГО ВЕРЕСНЯ ПРИЙДУТЬ 
НА ЗАВОДИ І ФАБРИКИ, В 
КОЛГОСПИ І РАДГОСПИ. 
ДЛЯ НИХ СЬОГОДНІ ДЕ
ВІЗ — «З АТЕСТАТОМ ЗРІ
ЛОСТІ — НА БАТЬКІВСЬКЕ 
ПОЛЕ!», ДО НИХ ЗВЕРНЕНІ 
СЛОВА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС ТОВА
РИША Л. І. БРЕЖНЄВА У 
ПРИВІТАННІ ЮНИМ КОСТ
РОМИЧАМ — БУТИ ГІДНИ
МИ ВИСОКОГО ЗВАННЯ 
ГОСПОДАРЯ РІДНОЇ ЗЕМ
ЛІ, КОЖНИМ ДНЕМ СВОГО 
ЖИТТЯ НАБЛИЖАТИ ВИСО
КУ МЕТУ — ПОБУДОВУ КО
МУНІЗМУ.

УСПІШНОГО ПОЧАТКУ У 
ТВОЇЙ ТРУДОВІЙ БІОГРА
ФІЇ, КЛАС ВИПУСКНИЙ!

Кожен із нас — частинка свого класу. Ми 
несемо в собі його тепло і холод, дружбу і бай
дужість. І — хочемо того чи ні — ми завжди ли
шаємось трошки такими, якими зробив нас пер
ший серйозний досвід життя в колективі.- Деся
тирічний досвід...

КЛАС ШКІЛЬНИЙ
А МЕНІ ЩЕ РОСТИ
ОЛЕГ, тоненький, русявий хлопчик, похва

лився, що вміь вже читати. Дали йому 
оповідання про лісових звірят. Справді 
/лолодчина. Коників лігіити з пластиліну 
його навчив старший брат, Юрко. А от у 
малюванні ще добре ье виходить.

Він небагатослівний, наш завтрашній пер
шокласник. Є у нього свій великий світ, ку
ди він не дуже охоче Епускас сторонніх. 
Більше ми говорили про те, чого у нього 
ще не/лає: про улюблену книжку і друга, 
на якого хотілося б бути схожим, і про 
найголовніший день, коли еін одержить 
сеої перші підручники.

Вчителька Валентина Михайлівна поведе 
їх за собою в клас, поеєдє повз вербову 
алею, зупиниться на ХЕилину і покаже їм:

— Ось, діти, верби. Посадили їх четверто
класники, коли були трохи старшими від 
вас.

Якби запитали про ту алею Ларису, вона 
могла б розповідати довго-довго. Спочатку 
гілочки стояли у звичайних скляиках, пус
кали корінці, потім їх пересадили в землю. 
Господарів біля кожного деревця двое. 
Вона, напрклад, удвох з Мишком поливала, 
обполювала. Тепер ростуть верби са/лі, 
набралися вже сили.

Отак і Олегові Чорному, і Ларисі Бон
даренко рости, набиратися сил. Гарне їхнє

село Петрове. А найкра
ща в ньому — школа. 
Купається вся в зелені і 
квітах. Чекає своїх доб
рих друзів. Якби ми на 
єдину мить змогли пові
рити, що й школа може 
відчувати, плакати і смі
ятись, то без них, галас
ливих, юних, їй, мабуть, 
так, як перелітним 
птахам удалині від рід
них країв. Школа живе 
гим днем, коли смуток 
самотності обірветься. 
Над селом, над світом

попливуть милі напівзабуті переливи шкіль
ного дзвоника.

НЕЗАЛЕЖНІ
СТАРШОКЛАСНИКИ

Ми сиділи на лавочці у сквері. Троє моїх 
співрозмовників — дев'ятикласниці Жанна 
Стернад та Іра Желєзняк, десятикласник 
Віктор Лежненко. Біля сусідньої лааочки 
горлиці скльовували крихти, потроху набли-

маючись до нас, а тоді враз злетіли і схо
вались у зеленому плетиві гілок. Сонця бу
ло багато. Воно розбивало бризками тіні, 
ковзало зайчиками по наших обличчях. У 
всьому відчувався дотик осені.

Поруч, у Будинку культури залізничників, 
зібралися на серпневу нараду вчителі з 
усього району. Початок навчального року. 
Жодного разу він несхожий на ті, що були, 
ні на ті, що будуть. Стають дорослішими уч
ні. А школа — чи дорослішає вона?

Годину тому ми були у неї в і остях. Го
ловний корпус добудовували, розширяли. 
Школі немало років, та тільки неуважним 
ечам вона може видатися старею. Є тут 
жовтенятський і піонерський поверх, буде 
поверх комсомольський. Дивишся на яскра
ві панно, кумедні малюнки на стінах (ма
лювала художниця, колишня випускниця 
школи) і хочеться доторкнутися де них ру
кою: оживіть! Вони оживуть. Коли до шко
ти повернуться діти.

Побачивши школу, Знем'янську середню 
№ 2, мені хотілося побачити і їхні класи. 
Якими бачать їх вони самі.

— Наш дев'ятий — веселий. Може, тро
хи відчайдушний. Ми живемо за принципом 
«Скажи мені про мене правду, а я поста
раюсь бути кращим».

Про десятий, де вчиться Бігя, дівчатка 
висловились так: серйозний, тихий якийсь. 
Потім, заради справедливості, призналися- 
з дестикласниками найбільше г.едруж-’ли- 
ся влітку в колгоспі. Віктор від оцінок 
утримався. В учителях усі троє цінять не 
суму знань, з якими вони приходять у клас. 
Щось інше. Є таке хороше слово: просто
та. А майбутнє чітко бачиться лише Вікто
рові:

— Уявіть собі, величезний завод, з воріт 
якого щодня виходять новенькі блискучі 
автомобілі. У мене батько шофер, я сам 
люблю машини.

Самостійність? Звичайно, час 
ти її. Останній рік у школі...

Щасливий той, у чиїй пам'яті 
нється назавжди юною!

уже відчу-

Есна зсста-

Т. ЛЮДНА.
Знам’янськнй район.

НІ, ми не розлучалися з 
тобою, школо. 1 хай розділя
ють пас тисячі кілометрів, 
хай різнять роки, хай не за 
партами, а за інтурпаламії 
комбайнів чи біля пультів 
електронних’ машин — твій 
перший дзвінок озивається в 
дас бентежно й молодо, як 
КОЛИСЬ. І МІ> не можемо без 
хвилювання дивитися, як 
ідуть у твої класи заквіт
чані малюки-«букварвкіі>, як 
чссуть свої і орді думи і 
надії в ос анній шкільний 
рік десятикласники, як про
воджають їх добрими очи
ма мудрі наші, терпеливі 
вчителі. Ми теж із вами 
сьогодні на святі — всім 
класом країни, випускним 
класом усіх років і всіх по- 
КОЛІПЬ.

МАЙБУТНЄ 
СЬОГОДНІ

Дссять років тому па околиці села 
Трояпки, що в Голова пі всякому ранені, 
біля трьох крислатих дубів, зупинилися 
два чоловіки. Молодший показав лопа
тою місце: «Ось тут». Старший витягнув 
з кишені пляшку: «Копай».

Ще через хвилину на зелене скло по
судини, що лягла на дно схованки, впали 
перші грудки землі.

— А ви так і. не читали, Тване Воло
димировичу, що там написано?

— Поки що таємниця. Прийде час — 
дізнаємось.

Час настав 25 червня 1976 року, коли 
випускники десятою класу Троянської 
середньої школи зібралися на традицій
ний збір через десять років по закінчен
ні школи. Із сміхом, жартами розсілися 
по своїх партах. Місць не вистачало, хо
ча кількох однокласників так і не доче
калися Більшість бо прийшла вже з 
дружинами, дітьми (а. їх набереться на 
цілий клас — 23).

Двері ро РИІІІИЛИСЯ, І, ЯК колись, Із привіт
ним «Добрий день, друзі» звйіиов класний ке
рівник Іван Володимирович Бєлінський. Роз
мови, спогади... Раптом на столі появилася 

_________

СІЛЬСЬКОІ'ОСПО-
нопра-

Лсиіна». Иаймо-

двадцяти семи 
одинадцять — 

спеїії- 
ма-

та сама зелена пляшка. Всі пізнали — сюди 
десять років тому оі-уска.тн вони аркушики з 
иідиовіддю па запитання «Який шлях вибе
реш собі в житті?».

— 1 яка реакція була в класі?
—Знаєте, хвилинна збентеженість, а потім 

веселе пожвавлення. «Ну-ну, чого ж ми хо
тіли?»

Мій співбесідник, Микола Новосад, — один 
з учасників традиційного збору.

•— Чи збіглися наші плани з дійсністю?
— Так. Я годі написан, що хочу працювати 

в сільському іосподарстні. І ось до двадцяти 
восьми своїх років закінчив 
дарськнй інститут, відслужив в армії, попра
цював економістом, а тепер уже другий рік— 
толова колгоспу «По шляху 
лодший голова у районі.

•— А однокласник».?
— Така ж картина. З 

вісім скінчили інститути, 
технікуми, решта набула інших 
альносгей — шофера, тракториста, 
ншніста. Є серед моїх однокласників і 
лікарі, і військові, і юристи, і вчителі, і 
агрономи... Хто твердо ставив перед со
бою .мету — досяг її. Можливості, умо
ви для цього у всіх є.

— Я знаю, шо ні,ого року ви не пи
сали подібних листів у майбутнє. Та 
все ж, якби довелося, то б ви намітили 
на наступні десять років?

— Певно, плани були б пов'язані з 
моїм колгоспом, новими товаришами, 
колегами. Працювати цікаво — колгосп 

у .пас, якщо можна сказати, комсомоль
сько- .молодіжний. 1 секретареві наргор- 
гаиізації, і головним спеціалістам — до 
тридцяти. Як хазяйнуємо? Цього ліга 
одними з перших у районі закінчили 
жнива. Тепер наші комбайни працюють 
на ланах сусідів. Упорядковуємо село. 
Та найголовніші турботи — про те, щоб 
вирощувати на наших землях рекордні 
врожаї. Час бо вже віддячити від імені 
всього нашого десятого класу Батьків
щині за турботу г.ро пас. Наш випуск
ний трудиться з поєною віддачею.

РОБІТНИК“
Перше вересня — дата не звичайна. В 

школі по ньому привчаєшся вимірювати 
свої досягнення. Минув рік — що змі
нилося? А настає час, і запитання зву
чить по-іншому: минув рік — хто ти?

Саша Фомінов відповідає сьогодні: 
«Я — робітник Гіобузького нікелевого 
заводу — ударної будові; комсомольців 
республіки». Правда, стаж у нього ви
мірюється ще тільки днями. І спецівка, 
яку надіває він у своєму цеху контроль- 
ио-ви.мірюв:і.і»ної апаратури та автома
тики, ще не розправилась на його пле
чах. Але..

— Задоволений роботою?
— О, ще і як! Добре, що мама (вона 

теж працює па нашому заводі) поради
ла її ги саме сюди.

—- Не губишся? Підприємство 
лике...

— Що ви! М» ще навчаючись у шко
лі ходили сюди па екскурсії. І до 
у мене хороший наставник — Олексій 
Прокопенко. Комсорг.

—- Чи хочеться першого вересня у 
свій клас?..

— Трохи. Ллє у мене в середу зміна.

Ж ВЄ-

ТОЮ ж

ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ
1941 РОКУ

Яким воно було? З цим запитанням я 
звернувся до учасниці підпільної орга- 
візації «Спаргак», нині завуча Красио- 
їірсько, восьмирічної школи Катерини 
Аврамшіїп Дабіжі.

спкРав? гсвітиз° сонце. Па нентраль- 
‘ . щі Голованівська ходили святко- 

во одягнені вчителі. От-от мала почати
ся районна конференція педагогів.

— У сорок першому початок нового 
навчального був сімдесят другим днем 
війни. Біля Красногірки вже ьідгріїмілп 
бої. Наші відступили. 11а горищах, у 
відвалах люди переховували поранених. 
Т; мни цю оберігали — одного з черво
вих біішів, якого виказав зрадник, уже 
роісірі.іяли фашисти.

Школа, сплюндрована і* 
стоїть пусткою. Про навчання 
мови. Того року я закінчила десять кла
сів, хотіла вступати де педагогічного 
інституту. Все перекреслила війна.

Вечорами збирається молодь. Розмови 
нескорених. Дехто вже збирає гвинтів
ки, патрони. Па майбутнє. Піша Ястрсм- 
ська, зустрівшись зі мною, и розмові 
сказала: «Що б там не було, у.овч іін і 
ксрптися не будемо». Попереду — під
пільна боротьба, ро иіоіісіоджеїшя лис
тівок, диверсії. «Спартак» починав бо
ротьбу.

— Що б ви хотіли прищепити своїм 
учням?

У мене високий обов'язок перед 
полеглими товаришами — виховати ни
нішніх юнаків і дівчат гідними надій 
слартаківців.

ГІТ.ТЄрІВПЯМ’>Л|

г.ня немає ;.-ЛГ

„ГОРДЖУСЬ»
(Лист до редакції).

«Цього літа нашій групі дали відпові
дальне завдання на практику — обли
цювати театр імені М. /|. Кроинвншіью- 
го в Кіровограді. Уявляєте? Нам, прак- 
такантам! Чи треба говорити, яка то бу
ла радість і яке хвилювання!

Тіпе]і усе позаду. Роботу закінчено 
успішно. Із собою в училище ми приш
ли не Тільки задоволення від практики. 
В ці дні ми відчу.-ш гордість за свою 
професію, зримо побачили, наскільки 
потрібна вона людям. Адже у святкоео- 
му насгро? відвідувачів .театру 
іосіннка і нашої праці.

Ііаїі'іг,л,»’Пій починаємо з 

кокгаліфікованпмн спеціалістами.

Л. ЗАЙЦЕВА, 
учениця групи № 9 Олександрів-^ 
сьного профтехучилища № 7».

буде

. ........... .. - пілне-
ссіїим настроям Готуємося стати висо- К Піт 1‘П П I Г.-/Х . .. 7



■Зі сериият 1&76 року

г
> житті кожної людини вісім або десять обов'язкових псріиоверсснсвих дзвіньів. Потім 

можуть додатися ще три. чотири, п’ять — у технікумі чи інституті. А цих людей срібна ме
лодія супроводить утс життя і кожного разу сповіщає про початок тс одного року, який по
знайомить їх з новими маленькими долями хлопчиків і дівчаток; про тс. шо ще одна група 
їхніх вихованців пішла в неспокійний світ, наіімспаваинй самостійністю, і понесла п собі їхні 
надії, думки, сподівання; то вплівся снпипоіо у волосся ще один крхюобіг чотирьох на
вчальних четвертей і канікул...

Що будить у тобі нинішній псршовсрссснь, наш дорогий учителю? Чим турбує? Чим ра
дує? Що відкриває?

ЕКСПЕРИМЕНТ 
„ЦІКАВО ВСІМ11 
і/ О.1І І не відвідаєш Гайпоронську

ВР.ТНО HII.ATV К и»п:>мііч.л

хто знає 
що в будь-те,

М с* * 3'

людей вирушають у похо
ди за вибраними ними 
маршрутами, беруть участь 
у змаганнях зі спортивно
го орієнтування.

КРЕМО слід 
про дитячий 

Його розвитком 
ться в основному 
туристські 
останнім 
заходів здійснюють і бю
ро подорожей та екскур
сій. Зокрема, велику увагу 
приділяють екскурсійному 
обслуговуванню піонерів і 
школярів, що відпочива
ють у піонерських табо
рах. Лише в Кіровограді 
за два літніх місяці екс
курсіями обслужено понад 
три тисячі юних туристів.

Дальшого поширення 
дістане туризм у десятій 
гі ятирічці. Зміцмоваїи/ае- 
ться й розростатиметься 
його матеріальна база, по
являтимуться нові марш
рути. Розвиваючи туризм, 
як важливу галузь госпо
дарства, підносячи його 
на якісно новий ступінь, 
не можна ні на хЕилину 
забувати, що це також і 
сфера ідеологічного вихо
вання трудящих. Людина
з рюкзаком, пізнаючи свій 
край, осмислюючи наші 
досягнення, ще раз наоч
но переконується в пере
мозі справи комунізму. 
Подорожі допомагають 
сильніше й глибше люби
ти землю, на якій наро
дився і виріс кожний 
нас.

О. КАПУСТИН, 
голова обласного ко
мітету по туризму та 
екскурсіях.

ли не доведеться тобі того 
бажає молодій сестричці ветеран Вели
кої Вітчизняної війни Олександра Ва
силівна Горошкевич — щасливої тобі 
дороги, дівчинко!

Старші медсестри С. 1. Борку нова, 
Г. С. Козлова, II. І. Палій, Г. С. Горба
чова, Г. 11. Верич ведуть своїх молодих 
колег на робочі місця.

Почався звичайний робочий день гос
піталю. Медсестри Тетяна Лизунова, 
Таїса Ліснича, Людмила Чеховяч, На
талка Лазореико, Тетяна Дерти, -На
талка Криця, Надійна Водолпмова, Ва
лентина Плис і Людмила Логвинова по- і 
чалії ним свій трудовий шлях, свою бла
городну справу — служіння людям.

О. ПЕТРЕНКО, 
робнор.

ІС и. 1И не відвідаєш 1 амг.оронську се- 
** редшо школу № 5, неодмінно збага
тишся чимось новим. А надто коли по
розмовляєш з її директором- А. Б. Рєз- 
ніком. У цієї людини чудова здатність 

— постійно відшукувати нове, тягнути
ся до нього і відкривати його іншим.

1 цього разу' мій співрозмовник ли
шився вірним собі.

— Так. повнії рік — нова задумка. 
Щойно обговорювали її ьа засіданні пе
дагогічної ради. Чим вона навіяна? Ма
теріалами XXV з'їзду КГІРС. У чому її 
суть? Якщо коротко — спробуємо змеи- 

’ шити кілі.кііть «пасиву». Той, 
! шкільне життя, знає й

якому учнівському 
колективі ще живе ця 
категорія дітей. Чо
му? Одна з причин

І полягає в тому, що 
І до частини учнів 
І Просто не доходять
І цікаві справи. їх 
І виконують, ними 3.111- 
I маються ті, хго енль- 
I піший, активніший,
■ кому довірено від- 
1 стоювати честь класу
■ на олімпіадах, ко:і- 
I курсах, змаганнях.
■ До того ж частенько
■ «допомагає» в цьому 
І і вчитель, готуючи те, 
І що з успіхом міг би 
І робітні сам вихова- 
1 пень.
І Гляньмо, хто такий
■ «пасивний»? Переко- 
I нашій: кожен учень, 
І який приходить до

школи, збирається 
провести свій новий 
навчальний рік кра
ще минулого. Не 
завжди це бажан
ня може побачити 
вчитель чи ком
сомольський активіст. . 
во — варто раз-два прогледіти вогник 
інтересу, і вій пригасне, а потім зникає 

“^овсім. От вам і поповненая «пасиву».
Вихід? Набрати такого темпу громад

ського життя, так активізувати роботу, 
щоб сил одних тільки активістів було 
замало. Тоді підключаться всі. Приклад? 
Поки ми проводили олімпіади для пар- 
пюкласииків лише з трьох предметів, 
честь класу відстоювали всього три-чо- 
тири учні. Тепер кожний клас виставляє 
на олімпіаду 15—18

Досвід? В одному 
навчального року ми 
ношкі.тьнпх заходів, 
змогли прожити тільки 
знизили активність. Тепер 
стати нормою. Принаймні, 
школи педагогічна рада вже затвердила. 
Хочу, щоб цю ідею підтримали й учні 
на перших своїх комсомольських зборах 
* Кожному — справа, до кожного — ви* 
могливо». Попереду — рік, коли всіл 
^ювишо бути цікаво.

ЯН СТУПИТИ

ПЕДАГОГ

Л

хлопців і дівчат.
з місяців минулого 
провели 48 загаль- 
Щоправда, так ми 

місяць, потім 
же цс має 

план роботи

перший крок?
Вона показувала нам класи і кабінети 

своєї школи. «Своєї» вона еимовляг ще 
!іЄВПЄВН?і!О, як і орієнтується в цьому 
громадді коридорів, кімнат величної, 
світлої новобудови. Адже зовсім недав
но, 13 серпня, вона ходила тут же «екс
курсантом».

— Яке ваше найбільше бажання пер
шого верес-ня?

— Сміливо зайти до класу.
— І щоб ви хотіли там побачити?
— Прагнення де знань у дітей, заці

кавленість і... дисципліну.
Що дати дітям? Чим зацікавити їх? 

Тепер це професійні запитання. Вона 
Нстова відповісти на них. 1 в 32 й Кіро
воградській школі, і на _фі~ико-матема-

принес-
Сотні ти- 
провели

зичному факультеті педагогічного на
вчалася добре.

— Чого б ви хотіли ігав’штн своїх 
вихованців на уроках фізики і матема
тики?

— Мисли ги...
Галя Кольченко — випускниця Кі

ровоградського педінституту. Галина 
Трохимівиа Кбтьченко — вчителька Мо- 
гильиенської середньої школи Гайворои- 
еького району.

ПРИГАДУЮ...
Завуч вечірньої школи помер однії, 

школи, в якій навчається понад тисячу 
робітників заводу «Червона зірка». В лі
тах. Сивий.

Коли він простує вулицями Кіровогра
да, рідко який маршрут додому буває 
без зупинок. «Добрий день, Павле Іва-

і славним 
Це — і ра- 
і виховання 
рис, висо-

— „Молодий комунар“ 
п——> В П Скільки цікавого,

В • ■ захоплюючого пг>иил/-_ 
ло воно людям!
сяч трудівників 
відпустки в санаторіях, бу
динках відпочинку, пансіо
натах Але багате хто від
дає перевагу активному 
відпочинку — туристським 
подорожам та екскурсіям, 
автомобільним, водним і 
повітряним мандрівкам.

Туризм — це не просто 
подорож. Це — г.ерш за 
все, духовне збагачення 
людини. Це — спілкуван
ня з тим, чим пишається 
наш народ, з його героїч
ним минулим 
сьогоденням, 
дість пізьания, 
комуністичних 
кого почуття патріотизму.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд приділя
ють велику увагу дальшо
му розвиткові масового 
туризму, як одного з мо
гутніх засобів комуністич
ного виховання радян
ських людей. Б «Основних 
напрямах розвитку народ
ного господарства СРСР 
на 1976—1980 роки» запи
сано: «Розвивати екскур
сійне обслуговування і ту
ризм. Продовжити будів
ництво туристських комп
лексів і баз, мотелів і кем
пінгів. Розширити вироб
ництво споріивного і ту
ристського інвентаря».

Дедалі ширші верстви 
населення охоплює ту
ризм на Кіровсградщині. 
Ще кілька років 
області не було 
туристської бази, 
тій п ятирічці на 
Кременчуцького 
Свігловодську, 
ладу турбаза 
на 273 спальних місця, по
чав діяти туристський та
бір «Дніпро», 
ському лісі виріс 
нарний корпус 
починку «Лісова 
навколо якого 
лось палаткове

Про зростання 
пості туризму 
такий факт: на перший рік 
нозої п'ятирічки намічено 
в, «Лісовій пісні» обслужи
ти понад три тисячі чоло
вік А вже за перше пів
річчя тут відпочило близь
ко двох з половиною ти
сяч туристів. Понад 20 ти
сяч трудящих прийме нині 
«Славутич». Його гості — 
учасники не тільки 
вих, а й всесоюзних 
рутів — робітники, 
бовці, колгоспники 
скви, Ленінграда, 
востока та інших міст і сіл 
країни.

До послуг трудящих Кі- 
ровоградщини — багато 
місцевих маршрутів, кіль
кість яких дедалі зростає. 
Якщо 1974 року' їх було 
сорок, то нині вже є понад 
шістдесят. Туристські шля
хи ведуть у села Нечаївку, 
Рівне, де меморіальні му
зеї відроджують у пам'яті 
образи наших славних

тому в 
власної 

В дев'я- 
березі 

моря, у
стала до 

«Славутич»

В Оникіїв- 
стаціо- 

бази езід- 
і пісня», 
розкину- 
містечко. 
популяр- 
іоворить

новичу, як поживаєте?», «Добридень, ще 
не забули мене? Я вчився у вас...». Ви
пускники. Вихованці. Минулого року (їх 
було 227). Інших років.

А коли одного разу на вулицях неста
ло цієї людини, зустрічні стрпвожи ївсь. 
І коли дізналися, що Павло Іванович 
Зубепко в лікарні, біля палати вчителя 
утворилася справжня черга.

— Павле Івановичу, за своє життя ви 
чули вже понад сорок першовереспевих 
дзвінків, воші сповіщали вам про поча
ток тисяч уроків, про знайомство з ти
сячами учнів. Які з них пригадуються 
сьогодні?

— Гм, складнувато відповісти... Ма
буть, найперший мій дзвінок у жптгі. 
Коли першого вересня тисяча дев'ятсот 
тридцять другого року, маючи за пле
чима шість років, набив сумку книжка
ми старшого брата і пішов проситися до 
школи. Чекати цілий рік було б просто 
нестерпно. І, знаєте, взяли. Вчителька 
подивилася уважно, усміхнулася. І мах
нула рукою: «Нехай сідає, побачимо, що 
з нього вийде».

Урок? Вечірня школа дає їх стільки 
цікавих... Пригадую, 1964 року обгово
рювали ми «Підняту цілину» Шолохова 
на уроці російської літератури. Ставлю 
запитання про реалізм письменника. 
Підводяться учні Дяченко, Клянчпна, 
Двсрннченко і починають говорити про 
правдивість зображення подій у романі, 
спираючись на .. власні спогади. Учні ж 
бо були старшими за свого вчителя. Або 
інший. Посередині уроку розчиняються, 
двері, і в них появляється, поширюючи 
запахи вогню і вугілля, посланець заво
ду. «Павле Івановичу, відпустіть, будь 
ласка, Ковальчука. До зарізу потрібен 
у ливарному». Відпускаю. А коли занят
тя вечірньої підходили до кінця, знову 
розчинилися двері, і до класу зайшов Ко
вальчук. Поктав на парту кепку, стом
лено опустився на сидіння, розгорну» 
зошит. На обличчі ще не просохли крап
лини поту... Ну, як не любити таких- 
людей, не поважати, не віддавати їм ду
ші, знань?!

місце- 
марш- 
служ- 

з Мо- 
Влади-

ЧЕСТЬ БІДОТО шш РЕПОРТАЖ

І

Святково прибраний клуб госпіталю 
інвалідів Вітчизняної війни заповнили 
люди в білих халатах. На перших, по
чесних місцях — ветерани війни і пра
ці — наставники. Ліворуч — ті, хто че
рез кілька хвилин стануть членами гос
пітального колективу: недавні випускни
ки Кіровоградського медичного училища.

Урочистий ранок відкриває заступник 
начальника госпіталю А. М. Бовфельд. 
Він вручає молодим сестрам трудові 
книжки. Тіпну порушує дівчачий голос, 
схвильований, тремтливий. Це одна із 
сестер читає слова клятви медсестри.

Медичні сестри залишають свої підпи
си в альбомі, що зберігатиметься в гос
піталі.

— Я пам’ятаю і важкі чоботи, і не по 
зросту шиту шинель, і зойки поранених. 
Тяжкі, страшні то були часи... Хай іііко-

поїздки г.о Алтею, Подо
лі? га Молдавії, до озера 
Іссик-Куль, гірськопішо- 
хідну подорож «Прикар
патські водопади».

Все більшого розвитку 
набирає самодіяльний ту
ризм. У кіровоградському 
міському туристському 
клубі «Інгул» працюють 
секції спортивного орієн
тування, гірськог.ішохідна, 
автомототуристів, альпі
ністська. Щороку сотні

ТУРИСТ
освоює
КРАЇНУ

земляків Ю. Яновського 
та І. Микитенка, на хутір 
Надія, де жив і творив 
І. Карпенко-Карий, у шко
лу-музей В. Сухомлинсько- 
го... Сім автобусних марш
рутів обласного центру 
розповідають гро /линуле 
й сучасне міста, про пер
спективи його розвитку в 
десятій п'ятирічці.

Стали популярними по
дорожі вихідного дня. Ко
лективи кіровоградських 
заводів радіовиробів, дру
карських машинок, трак
торних гідроагрегатів, гір
ники Олександрії, трудящі 
інших міст обласЩпрово- 
дять вихідні на березі 
Чорного моря, в сосново
му лісі на узбережжі Дні
пра під Черкасами, на ту
ристській базі «Тарасова

гора» в Канові, на берегах 
Південного Бугу. Туї їх че
кають похідні вогнища, 
рибна ловля і, звичайно, 
рибальська юшка. Особ
ливо хочеться відзначити 
маршрут до Нової Каховки, 
де туристи знайомляться 
з молодим соціалістичним 
містом, заповідником Ас- 
канія-Нова. Останнім ча
сом географія маршрутів 
вихідного дня розширила
ся за рахунок поїздок на 
спеціальних поїздах до 
Кисеа, Волгограда, Киши- 
нева, Одеси.

З кожним роком зро
стає число любителів іри- 
езлих туристських поїздок. 
У зв'язку з цим збільшує
ться кількість поїздів «Кі
ровоград», виникають рей
си в нових напрямах. Як
що 1974 року було від
правлено шість поїздів да
лекого слідування, 
їх буде десять, 
градці відвідують 
зв'язані з життям
ЛЮЦІЙНОЮ діяльністю В. І. 
Леніна, міста-герої, старо
давні міста. Багато пізна
вального дас знайомство 
з визначними пам'ятками 
республік Прибалтики, За
кавказзя, Середньої Азії.

Недавно 350 кіровоград- 
ців повернутися з подоро
жі по західних областях 
України. А у вересні 400 
туристів стануть 
Києва, Мінська, 
Ленінграда, міст Прибал- . 
тики.

Для прихильників авто
бусних і гірських подоро
жей за всесоюзними марш
рутами Кіровоградське 
бюро подорожей та екс
курсій пропонує автобусні

сказати 
туризм., 
займаю- 

дитячі 
станції. Але 

часом чимало

то нині 
Кірово- 

місця, 
і рево-

гостями
Бреста,

із

Іїережиті), —
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Нарешті настала довго
ждана мить, і ми вируши
ли в подорож. Попере
ду — тринадцять днів 
мандрівок по Болгарії.

Ми — це четверо до
рослих і ЗО дітей — учас
ників дитячого хореогра
фічного ансамблю танцю 
«Ятранчик» та зонального 
ансамблю Будинку куль
тури імені Калініна. Пер
ша зупинка — з місті Ру
се, Групі кіревоградціа, 
як і всім пасажирам по
їзда «Дружба», -— злива 
щирих, теплих слів друзів- 
болгар на урочистій зу
стрічі.

Звідси почалося і зна
йомство із сонячною краї
ною. Нам представили гі
да, студентку. Та вже з 
перші дні ми переконали
ся, що мову дружби мож
на добре зрозуміти й без 
перекладача.

Тринадцять сонячних 
днів... Що запам’яталося 
найбільше?

Певно, болгарський «Ар
тек». Тут, у комплексі 
піонерських таборів по
близу курорту «Сонячний 
берег», проходив VI рес
публіканський зліт піоне
рів. Нашого поїзда 
уже чекали, і юним 
дянським пасажирам 
пропонували стати повно
правними учасниками
зльоту.

Наступного дня в місті 
Бургасі, на площі Радян
ської Армії, біля пам’ят
ника Невідомому солда
тові, відбувся хвилюючий 
'мітинг «За солідарність, 
мир і дружбу». На ньо
му були присутні члени 
сім’ї Луїса Корвалана.

Дні на «Сонячно?лу бе
резі» дали багато друзів. 
Вони захоплено аплоду
вали нашим юним артис
там під час закриття згіьо- 
ту, на заключному кон
церті в літньому театрі 
курорту (телеглядачі доб
ре пам’ятають його — 
там проходять фестивалі 
«Золотий Орфей»). А ра
зом з усіма й гість піоне
рів — перший секретар 
ЦК Болгарської Комуніс
тичної партії, Голова Дер
жавної Ради НРБ Тодор 
Живков.

А хіба забути величний 
хоам-пам’ятник на Шипці, 
зведений на честь пере
моги російських воїнів 
над турками? Пам’ятник 
свободи на горі Столе
това?

Віднині з репертуарі 
танцюристів з окружного 
Будинку піонерів міста 
Ловеч буде кілька укра
їнських танців. Тх поста
вив художній керівник 
ансамблю «Ятранчик» Ми
хайло Айбіндер. Одне з 
маленьких зернинок, з 
якої виростає квіт дружби 
на братній землі.

В. ГАЛУШК1Н, 
референт обласного 
бюро молодіжного 
туризму «Глобус».

І ©Комсомольсько-молодіжна

МІ-

за-

Підтримайте пісню!

дівчата, 
покупця 
вибрану

„Молодяй комуняр(і

Халик, Люда 
роші, чуйні, 
Кожна вміє 
своєю 
справу.

Продавщиці з комсомольсько- 
молодіжної (працюють за бригад
ним методом) записали до свого 
колективу молодогвардійців Оле
га Кошового і Любов Шевцову.

Стороженко... Хо- 
ввічливі

захопити 
закоханістю у

• 31 серпня 1976 року

КОЛОС“—5:1

ЗАК0Н ПР0 ТЕБЕ
ВЯИЯЯ СОЦІАЛЬНЕ ПРИПИШИ

м. СОМОВ.
М. Шевцов.

кінотеатр «Жовтспь»
Фото Р. ГРЛНОВСЬКОГО.

ЗАВІТАЙТЕ до магазину «Ок
сана», що по вулиці Шевчен

ка в обласному центрі. І якщо ва
ші очі розбіжаться від розмаїття 
галантерейних та парфюмершіх 
товарів, подарункових наборів, не 
розгублюйтесь: продавщиці, милі 
і ввічливі, допоможуть вам розі
братися докладпо в строкатості 
заповнених полиць.

З-поміж продавщиць — 12 ком
сомолок. Красиво працюють дів
чата! І результативно — як 
сяць, так і кладуть на понадпла
новий рахунок 35—40 тисяч кар
бованців від проданих товарів. А 
по труду й шана: в активі комсо
мольсько-молодіжної бригади ма
газину — диплом другого ступе-

ня Кіровоградського міськпром- 
торгу за роботу в дев’ятій п’яти
річці, вимпел ІДК ЛКСМУ за ус
піхи в торгівлі і культурне обслу
жування відвідувачів.

Очолює комсомольсько-моло
діжну групкомсорг Ліда Косова. 
За її плечима — Кіровоградський 
технікум радянської торгівлі, у 
перспективі — навчання в інсти
туті (мріє стати плановиком-еко- 
номістом).

А ще Ліда — член ради моло
дих спеціалістів торгу, заспівувач
ка добрих і веселих справ молоді.

Своїх колег характеризує 
хоплепо:

— Віра Майстрепко, 
Шляхта, Лариса Бутенко,

До „Оксалм“ 
подарунками

їхшо заробітну плату щомісяця 
перераховують до радянського 
Фонду миру.

— Па сьогодні, — свідчить за
ступник завідуючої магазином Ва
лентина Васильченко, — перерахо
вано понад 4 тисячі карбованців..«

В. КОСТЕНКО.
м. Кіровоград.

І

теля 
ВИСТУП*

„Приїздіть 
У клуб, 
рагїко.мівці

13 липня газета надрукувала кри
тичну статтю під таким заголовком, 
у якій було зроблено висновок: 
сільський Будинок культури, як це 
не прикро, — пасинок райкомів 
комсомолу. Наголосимо, що мова 
йшла про більшість районних комі
тетів, у котрих склалося 
ставлення до організації 
ного дозвілля молоді на 
культури і, зрештою, до

подібне 
культур- 
селі, до 

важливої 
ділянки ідеологічної роботи. Зга
дувались і долинці, і компаніївці, 
хоча в основу статті було покладе
но факти з Голованівського району. 

Щойно до редакції прийшла офі
ційна відповідь за підписом секре-

таря Голованівського райкому ком
сомолу Анатолія Мельника. Виступ 
газети обговорили на бюро рай
кому.

У відповіді, зокрема, вказується: 
«Факти, викладені в статті «При
йдіть у клуб, райкомівці!», мали 
місце».

Анатолій Мельник повідомляє, 
що вже проведено семінар секре
тарів комсомольських організацій, 
завідуючих клубами і директорів 
сільських будинків культури з по
рядком денним: «Шефство комсо
мольських організацій над сільськи
ми будинками культури».

У липні бюро райкому аналізува
ло роботу комітетів комсомолу

колгоспів «Україна» та імені Леніна 
по організації дозвілля молоді. 
Члени бюро регулярно виїздять у 
села, подають практичну допомо
гу на місцях.

Завдяки цьбму активізувалася ді
яльність сільських1 будинків куль
тури. Регулярно проводяться тема
тичні вечори «Наш сучасник», «Твій 
ідеал», входять у традицію зустрі
чі в клубах із знатними людьми. В 
останній час появилися нові дра
матичні й танцювальні колективи.

Незрозуміла тільки позиція ком- 
паніївціа і долинців, про яких, по
вторюємо, згадувалось у статті, бо, 
як нам відомо, справи у них 
кращі, ніж у голованівців.

Куточок міста О.-ексапдріі — площа

Консультацію дає член судової колегії в цивільних справах обласного суду
Б. М. ЛИТВИ НЕНКО.

«У якому розмірі і як виплачують суму при виробничій травмі від нещасного ви
падку, якщо укладено договори страхування — від нещасного випадку і договір 
змішаного страхування життя? Куди слід звернутись по одержання грошей і які 
документи треба подати?

с. Піщаний Брід 
Добровсліічківського району».

Обидва договори страхування 
бачають виплату страхової суми 
зультаті втрати працездатності 
травму. Тому особі, яка уклала 
договори страхування, належать стра
хові суми, передбачені обома договора
ми. Розмір їх залежить від ступеня по
стійної втрати загальної працездатності. 
Наприклад, при повній втраті праце
здатності обумовлену договором стра
хову суму виплачують повністю. При

перед- 
в ре- 

через 
два

частковій втраті розмір страхової суми 
відповідно зменшують.

У разі тимчасової непрацездатності 
страхову суму також видають, але її 
розмір визначають па підставі спеціаль
них правил.

Для одержання страхової суми необ
хідно звернутись до інспекції Держстра
ху, з якою укладено договір. Туди по
дають заяву за встановленою формою і 
страхове свідоцтво.

Юнаки 1 дівчата, студенти і школярі'
Завтра, першого вересня, починається передплата газет і журналів на 1977 рік. 

Передплату можна оформити у відділеннях зв'язку, в агентствах і відділеннях «Со- 
юздруку», в пунктах передплати чи у громадських розповсюджувачів преси, які 
діють на підприємствах, у колгоспах і радгоспах, а установах і навчальних закладах.

Для того, щоб безперебійно отримувати періодичні видання, радимо вам оформ
ляти довгострокову передплату.

Чітко І правильно заповнюйте передплатні картки,
ОБЛАСНЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗДРУКУ».

НШ

Цим і прекрасний футбол. Коли після хвилювань, виклика
них постійним полюванням команд за очками, після радощів 
і прикростей турнірної боротьби приходить отакий матч. Вій 
обов’язково мусить бути і подарувати уболівальникам 
справжню насолоду під футбольного мистецтва. Одного часу 
спортсменів осі.ьає високе натхнення. І вони не просто гра
ють, а живуть на полі з піднесеним відчуттям щомиттевої 
творчості. Тоді все виходить напрочуд легко й красиво: і 
каскади майстерних фінтів, І мікронної точності передачі, І 
блискучі в своїй завершеності атаки, і результат цього спіль
ного творення — завжди жаданий гол.

Кіровоградці і полтавчани продемонстрували, яким повинен 
бути футбольний матч: безкомпромісний і відкритий, насиче
ний боротьбою і гострими моментами, коли всі !:0 Іхвилии від 
початку до кіпця зіграно на одному подиху. Рахунок аж ніяк 
не говорить про легку перемогу господарів поля. Матч захо
пив і своїм гострим сюжетом, драматичними поворотами. 
Після того як уже на 12 хвилині Сергій Вибивапцсп забив 
другий гол (перший м’яч провів Андрій Карп’юк на 9-й хви
лині). футболісти «Колоса» не знітилися, вирівняли гру і 
зуміли сквиїати м’яч. Впродовж усього матчу, навіть про
пустивши у свої ворога п'ятий гол. полтавчани че склали 
зброї. Відмінно зіграв воротар Олексій Іопов. Він утяв одп- 
надця гиметровнй, не раз виручав команду. Валерій МузпчуК,>^_.- 
який замінив його,' теж зразу мусив демонструвати своє все 
мистецтво, аби перепинити м'ячу шлях у ворота.

Та повного мірою в ньому матчі розкрився напад. Чотири 
голи, забпт! Андрієм Карп'юком, говорять про ге. що ней . 
здібний футболіст зараз у найкращій спортивній формі. Ко
жен з кіоозогрлдціп таслуговуе похвали, і, здається, під си
лу «Зірці» зразка 7й-го року вирішувати найсерйозніші зав
дання.

КЛУБ 64-х КЛІТОК

перший
ІІІСТЕР

7) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЛ КОММУНАР» - 
оргап Кировоградского обкома 

ЛИСМУ с. Кировоград,

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначзрського, 36. 
(Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
йіддїпу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
еькою-патрїотичного виховання тв спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Ог.екеандр Дмитрович Пет
ров — перший російський ша
ховий .майстер (нг.родипсл 1791 
[оку), композитор, літератор, 
видатний попередник Чпго- 
ріиа. -

Шахові здібності у Петрова 
вияішлнсь,луже рано Пій грав 
непогано вже в сім років, а в 
п'яггадцять здобув перемогу 
над кращим шахістом Пеіср- • 
бурга О. Копйовим і з того 
часу майхіе піьстсліття був 
паіісплькішим шахістом Росії.

У змаганнях Петров завжди 
виходив переможцем. У 1802 
році відомі його перемоги в 
матчах з Янишем. Урусовим І 
Шумовим.

Неабияку роль для шахістів 
того часу відіграй підручник 
Петрова сШахова гра. приве
дена в систематизований по
рядок*. Книга мала новатор
ський характер і велике зна
чення для заводження вітчиз
няної шахової школи.

Петров був піонером вітчиз
няної шпхогої композиції 
його задачі, п основному ба
гатоходові. відзначалися кра
сивими її оригіиалі ніімп ком
бінаціями, які важко було 
розв’язати.

Пропонуємо читачам знаме
ниту символічну задачу Пет-

рова- «Птсчл Наполеона з 
Москви п Паппж».

Білі: І(рІі2, ФІН, Срб, 
Ке2. КП, пп: с2, с5, ЙІ 
(8 фігур).

Чорні: КрЬІ, Т14, Тіб, 
СсЗ, І(аб, К(І8, пп: а4, Ь2, 
с4. с7. еб, 12, е4, £7 (14 
фігур).

Пиле М відображає Мо
скву,- поле 118 — Париж, 
діагональ її І—а8 — річку 

.Березину. Коні її і е2 — 
російська кавалерія, 
починає гнати ПаполеогїА^*- 
(КрЬІ) з Москви і ставить 

’ йому ма-т на полі 118 (у 
Парижі).

почшіак.іь
І холів.

Г. ДУБІВКА._____ •
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