ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

СОЦІАЛІСТИЧНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
комсомольсько- молодіжної
бригади токарів
механо
складального цеху № 1 за
воду «Червона зірка» (ке
рівник Леонід Бобопіко,
групкомсорг Юрій Комар).
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— з кожного гектара зі
брати 400 центнерів солод
ких коренів;
— добитися, щоб собі
вартість центнера не пере
вищувала 2
карбованців
27 копійок;
Включившись у Всесоюз
— затрати на одержання
не соціалістичне змагання центнера продукції довес
за дострокове виконання ти до 0,8 людино-днів;

завдань одинадцятої п’я
тирічки, готуючи трудові
дарунки наступним з’їздам
комсомолу, колектив бере
на 1982 рік такі соціаліс
тичні зобов’язання:
— виробничий план пер
шого півріччя другого року
одинадцятої п’ятирічки ви
конати до відкриття XIX
з'їзду комсомолу;
— підвищити продуктив
ність праці на 5 процентів;
— 95 процентів вироблю
ваної продукції здавати з
першого пред’явлення;
— взяти активну участь
у виявленні резервів, еко
номити сировину;
—• боротися за присво
єння бригаді звання «Ко
лектив комуністичної пра
ці*;
— навчити молодого ро
бітника професії токаря;
— підтримати
почин
бригади
формува п.нпкіз
ливарного цеху ковкого ча
вуну депутата Верховної
Ради СРСР Віталія Івано
вича Гетьманця «Одинад
цяту п'ятирічку — до сьо
мої річниці Конституції
СРСР».
Викликаємо на соціаліс
тичне змагання комсомоль
сько-молодіжну
бригаду
• токарів Віри ІІапікової.
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— добитися зниження
собівартості центнера ку
курудзи до 4 карбованців
56 копійок;

ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Субота,
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У січні 1980 року Леонід Бобошко очолив комсомо.іьсь'ко-молодіжну
бригаду токарів механоскла
дального цеху № 1 заводу «Червона зірка». Нині во
на вважається однією з кращих бригад цеху.
— У цьому заслуга
насамперед майстра
нашої
дільниці, наставниці молоді Єядокії
Спиридонівин
Прозоровської, — розповідає бригадир, — Власне,
завдяки цій жінці я погранив на завод. Після армій
ської служби приїхав до міста влаштовуватись на ро
боту. Деякий час жив на квартирі у Євдокії Спирн/іошвни.’ Вона так захоплено
розповідала про свій \
цех, його людей, професію токаря, що на третій день
я врий шов на дільницю. Робота мені відразу сподоба
лась. Три місяці був учнем токаря, а тоді почав пра
цювати самостійно.
Значний вплив на зростання професійної майстер
ності, громадської активності Леоніда справив комсо
мольсько-молодіжний колектив, а особливо перший
помічник бригадира —
групкомсорг Юрій Комар.
Хлопець прийшов у колектив з інструментального це
ху, володіє кількома суміжними спеціальностями, що
значно допомагає бригаді в роботі.
До професійної
майстерності прагне кожен із п’яти^ілепів колективу.
Тому виконання змінних
завдань на 150—160 про
центів стало для бригади законом.
Нині колектив токарів значно випереджає виробни
чий графік. Приклад ударної праці подає бригадир
делегат міської комсомольської конференції.

* *
комсомольсько - моло
діжного колективу конди
терського цеху госпроз
рахункового
об’єднання
громадського харчування
Ульяновського району (ке
рівник колективу
О. А.
>Кигул, групкомсорг Оле
на Катерна).

Щоб успішно виконати
плани
п’ятирічки, гідно
зустріти наступні
комсо
мольські з'їзди, ми зобов взуємось:
— виростити
цучоойі
буряки за індустріальною
технологією на площі 215
гектарів;
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МІСЬКА ЗВІТНО-ВИБОРНА КОМСОМОЛЬСЬКА КОН

Соціалістичні зобов’я
зання
обговорено
і
прийнято на загальних
зборах КМК.
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1982 року

СЬОГОДНІ В КІРОВОГРАДІ

— затрати
на вирощу
вання одного центнера ку
курудзи
довести до 0,6
людино-дня.

комплексного
комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу по вирощуванню
сільськогосподар с ь к и х
культур колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангельсьного району (керівник Ва
силь Скоромний, групком
сорг Юрій Тарнавський)

іг
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— на 110-гектарній пло
щі, відведеній під кукуруд
зу, одержати 79 центнерів
зерна з кожного гектара;

Соціалістичні зобов'я
зання
обговорено
і
прийнято
на загальних
зборах КМК.
*

ОРГАН КІРОВ«
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Готуючись
відзначити
ударним
трудом
XXIV
з'їзд комсомолу
України
та XIX з’їзд ВЛКСМ і до
стойно
зустріти 60-річчя
створення Союзу
РСР,
наш колектив зобов’язую
ться:
— з річним
планом ви
пуску
кондитерських ви
робів
впоратися
до 26
грудня*1982 року;
— виготовити
за
рік
кондитерських виробів у
кількості
86000 кілогра
мів;
— понад план виготови
ти 400 кілограмів конди
терських виробів;
— випускати' тільки від
мінної якості продукцію
Широкого асортименту;
' — постійно підвищувати
свій
ідейно-політичний і
професійний рівень.
Зобов’язуємося
також,
боротися за право назива
тися
колективом
імені
XXIV з’їзду ЛКСМУ і XIX
з’їзду В’ІКСМ.

На

знімку:

бригадир

БОШКО.

КМІ(

токарів

Л. БО

Фото-В. ГРИБА.

ДРУЖБА

У десятирічці № 19 м. Кі
ровограда стала звичною та
ка картина: в тісному колі
учнів
четвертих—десятих
класів нерідко можна поба
чити юнака чи дівчину. Ні,
це не вчителі і не піонервожаті,
а молоді робітники
головного підприємства ви
робничого
об’єднання
«Друкмаш», члени педаго
гічного загону цьої о підпри
ємства.
Дружба між школярами
і .молодими виробничниками
почалася ще шість років то
му. Спочатку вона полягала
лише в досить нечастих вза
ємних візитах, в основному
в переддень
свят. Згодом
Зобов’язання обгово
переросла в численні потріб
рені і прийняті на за
ні шкільні справи, до яких
гальних зборах КМК.
ис байдужі ні учні, ні робіт
ники. Приклад? Будь ласка.

НЕ ГОСТІ, А ДРУЗІ
Згадати хоча б таке: торік,
28 жовтня, у комсомольців
10-го «А» класу
і дільниці
клавіатури цеху А» 22 відбу
лися збори «Рапортуємо то
бі, комсомоле». Молодь під
била підсумки всього зроб
леного до дня народження
комсомолу і 64-ї річниці Ве
ликої Жовтневої
с тціалістпчної революції. А ще тоді
хлопці і дівчата взя ли спіль
ні зобов’язання но гідній зу
стрічі XIX з’їзду ВЛКСМ.
Особливу увагу пр іді.ш.тп
рухові за
економію та бе
режливість. Десятикласники
запропонували
регулярно
проводити рейди «Господар
ське око», і воші на підпри-
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сметві проходять
давно і
мають неабиякий ефект.
Великої популярності пи
лі набуло змагання «Цех
без браку, клас без двійок».
Підтвердженням ЦЬОГО Є ОСЬ
які приклади
В десятому
«А» немає відстаючих, рідко
трапляються поточні двійки.
Кожен другий учень учить
ся на «4» і ^5». А. Світлана
Чурзіьй, Олександра Шполянська,
Ірина Чумак —
відмінніші навчання.
Багато добрих справ і па
рахунку робітників дільниці
клавіатури цеху № 22. Так,
комсомольці влітку вне тупи
ли з ініціативою «Відпрацю
вати на
заготівлі кормів

один вихідний тень», а не
давно
вирішили всі сили,
енергію, досягнення присвя
тити
60-річчю
утворення
СРСР.
— Тісні стосунки молоді
заводу з учнями 19-ї серед
ньої школи
нас багато до
чого зобов’язують, — роз
повідає командир педзагопу,
заступник секретаря коміте
ту комсомолу підприємства
Лариса Горошко. — Адже
на нзе рівняються наші мо
лодші
друзі, з нас беруть
приклад. Тому брак, відегявапня. прогули
не повніші
траплятися у пас ні в якому
разі. Пам’ятаємо
ми її про
те. що наша дружба — це
ценною мірою і профорієн
таційна
робота.
Т. БОРИСОВА.
м. Кіровоград.

60-РІЧЧЮ СРСР — 60 УДАРНИХ ТИЖНІВ

ХЛІБОРОБСЬКОЮ ПРАЦЕЮ ЗДРУЖЕНІ
Уже не перший рік єд
нає міцна дружба комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив тракторної бригади
№ 2
колгоспу «Перше
травня» Маловисківського
району і молодих болгар
ських хліборобів Толбухілського округу.
Завзяте
трудове суперництво, об
мін передовими методами
праці, досвідом
сприяє
постійному
зростанню
культури
землеробства.
Минулого року молоді ме
ханізатори під керівницт
вом Івана Архиповича Ко
вальова
(групкомсорг

тракторної
Віталій Дем
ченко) домоглися значних
результатів. Хлопці виро
били 56155 гектарів умов
ної оранки, виробіток на
еталонний трактор стано
вить 2375 гектарів. Ефек
тивно використовуючи тех
ніку, вони заощадили най
більшу кількість
палива і
мастил серед тракторних
бригад району.
Молоді
механізатори
вирощують
сі/іьськогосподарські куль
тури за
індустріальною
технологією. Механізовані
ланки Леоніда Степанцова
і Миколи
Голованова зі

брали найбільший в госпо
дарстві урожай соняшника
і кукурудзи. Вячеслав Копейкін, Іван Хмурин, Ми
хайло Беззубов, Іван Іва
нов, Микола Підлісний —
ось далеко не певний пе
релік кращих механізато
рів комсомольсько-моло
діжної тракторної брига
ди. Тому закономірно, що
перехідний Червоний Пра
пор Толбухінського
ок
ружкому ДКСМ тримають
маловисківські хлібороби.
Він зайняв почесне місце
поруч з призом ДВІЧІ Ге
роя Соціалістичної Праці

О. 6. Гіталова, перехідним
кубком міжнародного клу
бу. молодих механізаторів
«Кіровоград — Толбухін».
Під час вручення перехід
ного Червоного прапора
секретар
Толбухінського
окружкому ДКСМ Драгні
Манковськи побажав пе
реможцям якомога дозше
утримувати його.
Нині
у
механізаторів
тракторної
передвесняні
клопоти. Молоді хліборо
би готуються до виходу в
поле. Ставши
на ударну
трудову вахту, присвячену
співдружності братніх со-

цїаліс'ичних країн, колек
тив дав слово за тиждень
ЕІдрегулювати
грунтооб
робний та навісний інвен
тар. Нині він повністю ви
ставлений на лінійку готов
ності. Можна хоч
завтра
вирушати в поле. Молоді
механізатори
приступили
до ремонту кормодобув
ної та
зернозбиральної
техніки. Поки є час, кожен
із 44 членів комсомольсь
ко-молодіжної тргктооної
бригади старається якнай
ретельніше підготуватися
до
весни.
Цікавляться
хлопці і тим, як ідуть спра
ви у болгарських друзів.
Вони раніше
розпочнуть
польові роботи
(клімат
там
набагато м’якшим),

тож і в них уже підготов
лена до цього вся техніка.
Правда, у нас весна теж
не за горами. Мине неба
гато часу і люди
оозбудяіь колгоспні поля. Пер
ша загінка, перша борозна
завжди хвилює хлібороба.
Як обробиш землю, така й
дяка від неї.
Хлопці з
тракторної поряд з ремон
том техніки вивозять доб
рива
на поля, вивчають
сучасні агроприйоми.
Групкомсорг трактооної
Віталій Демченко мріє по
бувати цього року у бол
гарських друзів. Адже тіс
ні дружні
стосунки не
можливі без теплих зустрі
чей.
В, МИКОЛА€НКО.

2 сшор.

23 січвя 1982 року----- —

„Молодя! ковхуклр“

ЗВІТИ і ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

ПРИМНОЖУВАТИ УСПІХИ, У ТРУДІ ЗРОСТАТИ
4,5-тисячний загін, бобричецької комсомолі! пред
ставляли на XI.II районній звітно-виборній конфеоенції 427 її делегатів —передовиків промисловості, мо
лодих майстрів високих урожаїв і надоїв. Ділова, кон
кретна і принципова розмова відбулася на конферен
ції. Адже з центрі уваги делегатів була важлива тема
— участь молоді в справі втілення в життя
рішень
XXVI з’їзду КГ1РС, підеищєння бойовитості кожної
первинної комсомольської.
У роботі конференції взяли участь: М. П. Михайленко — завідуючий відділом торговельно-фінансо
вих органів обкому партії, М. М. Гарба — інструктор
рбко.му партії, М. Г. Гайдамака — перший секретар
райкому партії, Д. Д. Тесленко — другий
секретар
райкому партії, Д. Д. Замша — завідуючий оргвідді
лом райкому партії, В. І. Поліщук — голова виконко
му районної Ради народних депутатів,
А. С. Дмитренко — завідуючий відділом
комсомольських ор
ганізацій обкому комсомолу.

Слово

з трибуни
З виступу першого сек
ретаря
Бобринецького
райкому комсомолу Ста
ніслава Соболя
Головне в роботі комсо
мольських організацій райо
ну —мобілізація юнаків і
дівчат па виконання рішень
партії, виховання у них по
чуття господарів підпри
ємств, полів і ферм. Цій ме
ті підпорядковано організа
торську й масово-політичну
роботу всіх комітетів ком
сомолу. Успіхів досягнуто
непоганих.
За високі показники у пра
ці, активну участь у гро
мадському житті 330 моло
дих трудівників району на
городжено Знаком ВЛКСМ

«Ударпик-80» і «Удариик81». І 14 передовиків вироб
ництва достроково викопали
соціалістичні зобов’язання
першого року п’ятирікн, 115
удостоєні звання ударника
комуністичної праці. Гідно
несуть трудову вахту, прис
вячену
60-річчю
СРСР,
XIX з’їздові ВЛКСМ і XXIV
з’їздові комсомолу України,
спілчани райсільгосптехніки,
иобуткомбінату, міжгоспо
дарської будівельної орга
нізації, колгоспів імені Суворова, імені Кірова, імені
Димитрова, імені XX з’їзду
КІІРС, радгоспів «Червоний
землероб» та імені Р. Люк
сембург.
З честю витримали трудо
вий екзамен торішніх жнив
2 тисячі молодих землеро
бів.
Імена комбайнерів
Дмитра Паладій, Івана Драченка, Миколи Забудського, Володимира Солонька

змагання. А у Іллі Опанасовича 15 таких учнів. Стіль
ки ж і у О. О. Сороки. Ге
лер їхні учні вже п самі на
ставники.
Девіз «Умієш сам — нав
чи товариша», втілений у
життя, дає неабиякі резуль
тати. Саме обмін досвідом
між ветеранами і молоддю
райсільгосптехніки
сприяв
тому, що 23 комсомольці, З
комсомольсько - молодіжних
колективи взяли підвищені
зобов’язання па честь з’їз
дів комсомолу, а ініціативу
ватажка, бригади по ремон
ту та обслуговуванню наф
тобаз району В. Розмпрг.ці—завершити п'ятирічку До
II 5-ї річниці з дня народ
ження В. 1. Леніна — під
З виступу інженера рай тримала більшість наших
сільгосптехніки Олександ комсомольців.
ра Щиченка
Щороку в наш колектив
приходять
новачки.
Але
З виступу завідуючої
проблеми закріплення їх на
відділом районного уні
виробництві у нас пемз:
вермагу Людмили Купрій
рідко хто подає заяву про
Проблема
кадрів — чи
звільнення. Ми знаємо: вчо
рашній випускник зріднить не найгостріша сьогодні на
ся зі своїм цехом, бригадою, виробництві. 11с менш гост
а незабаром його ім’я буде ра вона і в сфері обслугову
серед інших імен правофлан вання.
Направлення за комсо
гових змагання.
Як нам удається це? Зав мольською путівкою моло
дяки добре налагодженому дих людей — один із шля
наставництву.
Справжню хів її розв’язання. 1 дуже
школу професійної майстер раділи ми, коли з ініціативи
ності під керівництвом до райкому комсомолу було
свідченого ремонтника І. О. відкрито в Бобринці курси
Півненка пройшли молоді продавців. Однак пас чека
робітники Микола Хорун ло розчарування. За прила
жий і Сергій Гришко. Тепер вок часто ставали молоді,
вони — ударники комуніс не зацікавлені роботою, бай
тичної праці, передовики дужі до покупців. Бо ніяких

стали відомі не тільки в ра
йоні, а й в області.
1 Іеодноразовим призером
районних та обласних зма
гань майстрів машинного
доїння була Тетяна Сокуренко з колгоспу «Комін
терн».
Але успіхи не повніші за
колисувати. Вони могли б
бути вагомішими, якби со
ціалістичне змагання на міс
цях, було дійовішим, якби
комітети комсомолу не прос
то констатували недоліки в
трудовому вихованні молоді,
а вели справжню, живу, ор
ганізаторську роботу серед
юнаків і дівчат.

Досвід

Проблеми

співбесід при врученні ком
сомо.іьської путівки з ви
пускниками курсів не прово
дять. У райкомі тішаться ли
ше справною цифрою на
правлених па навчання лю
дей. Як проходить навчан
ня, чи
залишаються після
курсів дівчата в торгівлі —
цим не цікавляться.
Тим часом професія про
давця не з легких. Відвіду
вачам
магазину байдуже,
хто допустив брак — текстіьтьники, модельєри 411
швейники. Претензії ЩОДО
незугарної речі на прилав
ку — до нас, продавців. їх
не цікавить, іцо у наших
постачальників погані склад
ські приміщення. Нових ви
робів з плямами, дірками'
ніхто купувати не буде.
Ось такий приклад. Кіро
воградська швейна фабри
ка взяла собі за правило
постачати в паці універмаг
пальта жіночі без гудзиків,
поясів. 1, щоб продати та
кий товар, нам доводиться
іноді самим пришивати гуд
зики. Намагалися ми поро
зумітися зі швейниками —
марна справа.
Знають про ці неув'язки в
райкомі комсомолу. Чому б,
скажімо, не допомогти нам
налагодити дійові шефські
зв’язки, соціалістичне зма
гання з швейниками? Адже
власними
силами нам не
розв’язати цих проблем.

Рішення
З постанови ХЬІІ Бобринецької районної звіт

но-виборної комсомоль
ської конференції
Райкомові, комітетам ком
сомолу викоренити форма
лізм у соціалістичному зма- .
гайні, оперативно підбивати
підсумки його, забезпечиГ.І
широку гласність, вести пов
сякчасну боротьбу за якість
продукції.
Провести В травні
1982
року .районним зліт пере
можців Всесоюзної ударної
вахти «XIX з’їздові В. (КС.'А
— 19 ударних декад».
Щороку направляти за
комсомольськими путівками
в тваринництво ЗО юнаків і _
дівчат: узагальнити досвіді
кращих, поширити його на
всіх фермах;
продовжити
шефство школярів над бу
динками тваринників.
Створити ще чотири ком
сомольсько-молодіжні ланки
по вирощуванню кукурудзи
за індустріальною техноло
гією.
Вдосконалити організацій
літньої,
трудової чверіц
створити трудові загони на
підприємствах харчової про
мисловості, в житлово-кому
нальному господарстві, сфе
рі обслуговування.
*
*
Програму дій розроблено
— чітку,
конкретну, пер
спективну. Тепер — за діло!
Щоб примножувались успі
хи, зростали здобутки, щоб
вагомим був внесок молодих
бобрипчап у п’ятирічку.
Н. ЧЕРНЕНКО,
спецкор «Молодого ко
мунара».

Місячник оборонно-масової роботи
Сьогодні починається Всесоюзний місячник оборон

но-масової роботи. Комсомольські й дтсаафівські ак
.20 січня
продовжузаз
роботу триденний семінар
комсомольських пропаган
дистів. На секційних занят
тях перед
керівниками
шкіл, у яких
вивчається
курс «Оснози
правових
знань», з лекцією висту
пив А. А.Галонтер — стар
ший помічник прокурора
області.
Учасники семінару Ю. 3.
Харченко з автотранспорт
ного підприємства вироб
ничого об'єднання «Оле;<сандріявугілля»,
Т.
М.
Клевцова із заводу «Чзрвона зірка», Л. О. Калини
ченко з Долинського цук
розаводу та інші зустріли-

е
Досион а л о
оволоділа
сво
єю спеціальніс
тю електрооператор
вантаж
ної
дільниці
Світловодсь к ого
кар’ероуправління
Віра
Галузіна.
Свої
змінні завдання
комсомолка ви
конує на 120 —
135
процентів.
Завдяки
пра
вильній органі
зації праці
на
вантажній діль
ниці підприєм
ству
останнім
часом
удалося
значно скороти
ти нераціональ
не
витрачання
робочого часу.
Велика заслуга
в цьому й Віри
Галузіної.

Віра — депу
тат Власівської
селищної Ради
народних депу
татів.

На знімку:
Віра ГАЛУЗІНА.
Фото
Я, ТАРАСЕНКА.

тивісти вже намітили заходи, спрямовані на активі

ся за «круглила
столом»
редакції газети «Молодий
комунар», де обговорили
питання підвищення ефек

зацію роботи по військово-патріотичному вихованню
молоді. В ході місячника

тивності політзанять. (Ма
теріали бесіди буде опуб
ліковано).

відбудуться уроки муж

ності, бесіди про ленінські заиовітн про захист соціа
лістичної Вітчизни, змагання з військово-прикладних

Пропагандисти,
які ве
дуть курс «Основи науко
вого атеїзму», зустрілися
з С. В. Крепаком — упов

видів спорту. Найбільш масовими будуть'

турніри з

багатоборства ГПО.

новаженим ради у спра
вах релігій при Раді Мі
ністрів УРСР.

У робітничих і сільських клубах, будинках культу

ри СЬОГОДНІ — урочисте відкриття

Конференцією по обго
воренню книги Л. І. Бреж
нєва «Спогади»
семінар
закінчив 21 січня свою ро-

місячника. С’.ОД'І

разом з юнаками і дівчатами прийдуть колишні фрон
товики, молоді воїни, комсомольські

н дтсаафізські

активісти.

нагородили орденом Віт
чизняної війни, двома ор
денами
Червоної Зірки,
медаллю
«За бойові за
слуги».
... На
початку грудня
вночі мотострілецький ба
тальйон під командуван
ням комсомольця
Євгена
Ялиничсва вступив на око
лицю міста Олександрії в
районі цегельного заводу.
Стояла мертва тиша, густа
темрява вкривала
собою
все наземне. Та й у пітьмі
Євген помітив блиск вог
ника і людину, яка вийшла
з підземелля. Обстановка
вимагала рішучих
дій,
Ялиничев повів батальйон
на вогник. І коли переко
нався, іцо то наша людина,
вій спитав:
— Є фашисти? Де вони?

Д0 МОЛОДИХ СЕРДЕЦЬ
НА УРОК МУЖНОСТІ
— Багато ліг
минуло
відтоді як закінчилась Ве
лика Вітчизняна війна. Га
все, що я особисто пере
жив, відчув і побачив, до
сі міцно тримається в на
м’яті, — так почав свою
бесіду зі старшокласника
ми Лікарійської середньої
школи ветеран війни С. 10,
Квітко,
Семенові Юхимовичу є
Про

ЩО

РОЗПОВІСТИ

М0Л0’

дим. З першого і до остан
нього дня
війни він був
на передовій.
Комуніста
С. 10. Квітка війна заста
ла в лавах Радянської Ар
мії. Тоді він був політруком розвідроти підрозділу,
що стояв неподалік Риги.
— Саме в ті червневі
дні, — згадує Семен Юхи
мович, — воїни піл розділу
готувалися до виїзду в
літні табори. Ллє раптовий
напад фашистів змінна па
ші плани. Всі ми виступи
ли на захист Батьківщини,

Говорячи про бої пер
ших днів
війни, С. 10.
Квітко сказав: «Ворог був
сильним. Наші
воїни, не

шкодуючи ні сил, ні само
го життя, вели запеклі бої
з гітлерівцями. 1 все ж до
водилося з боями відходи
ти на схід країни».
— У другій
половині
листопада 1943 року, —
вів далі С. Ю. Квітко, —
наша 57-ма механізована
бригада була сконцентро
вана в районі с. Попельнастого. Звідти ми почали
свої глибокі рейди в роз
ташування
противника.
Виявляли і знищували йо
го вогневі точки та живу
силу, чим
сприяли стрі
лецьким
підрозділам ус
пішно здійснювати бойові
операції по розгрому пол
чищ ворога.
Семен Юхимович розпо
вів комсомольцям про се
бе і своїх бойових побра
тимів, про те, за що його

— їх повно з кожній ха
ті. Думаю, що вони майже
всі тепер сплять, — відпо
віла людина.
Одразу наказ:
— Блокувати будинки і
знищ)вати гітлерівців!
У стані ворога —метуш
ня. Зав’язався запеклий
бій. В один із будинків з
групою
бійців увірвався
Євген Ялиничев. Там були
офіцери і кілька фашист
ських солдатів. Загарбники
не встигли взятися за
зброю, здалися п по іон.
Операція закінчилась ус
пішно. Було знищено до
батальйона чужинців, 78
чоловік узято в полон. 1
тільки тоді, КОЛИ підійшли
ворожі «тигри»
і великі
підрозділи піхоти, баталь
йон Ялиннчева, виконавши
бойове завдання, відсту
пив.
... У бойовій операції по'
ліквідації
фашистського
аеродрома в районі Малої

Виски високий героїзм ви
явили
командири танків
комсомольці
Віктор Акнмов і Валентин Серов, ря
довий
десантник броні
Іван Зибін.
Дані розвідки підтверд
жували, що від місця їх
розташування до ворожо
го аеродроми — 2,5 кіло
метра і що там стоять лі
таки, є приховані місця
підходу.
Тоді командир танково
го полку
М. Н. Крічман,
звертаючись до воїнів сво
го підрозділу, сказав:
— Хто піде на виконан
ня бойового завдання?
Першим назвався Віктор
Акимов. Він розкрив то
пографічну карту, вивчив
маршрут підходу і місця,
які нагадували про можли
вість
розміщення вогне
вих точок. Коли все було
з’ясовано, Акимов доповів
командирові полку, що го
товий виконати наказ по
знищенню ворожого аеро
дрому. Вікторові дозволи
ли підібрати собі напарни
ка. Ним і став
комсомо
лець Валентин Серов.
-<
Сміливість і відвага мо
лодих танкістів
принесла
успіх. У запеклому нічно
му бою фашистів було зне
кровлено.
Рядовий Івач
Зибін знищив п’ятьох гіглерівців, у тому числі офі
цера. Тоді також було зни
щено
літаки.
Завданая
сміливці виконали.
За мужність
і героїзм
Вікторові Акимову та Іва
нові
Зибіну
присвоїли
звання Героя Радянського
Союзу, а Валентина Серо
ва Вітчизна
нагородиіа
орденом Червоного Прапо
ра...
Такі високі
подвиги в
дні
Великої Вітчизняної
війни виявили тисячі ра
дянських воїнів. Про окре
мі з них і розповідає моло
ді колишній
фронтовик
І1,д!’?лковни’< у відставці
С. Ю. Квітко.
Л. САВІН,
ветеран Великої Віт
чизняної війни.
Олександрійський
район,

»Молоджі тсомсухлр9*

стоп»

СЕСІЯ. СЕСІЯ? СЕСІЯ!

«ПРОШУ ВАШУ ЗАЛІКОВКУ»
Двічі на рік до студентського
лек
сикону, котрий обов’язково складаєте
ся зі слів на зразок «лекція»,
«семі
нар», «аудиторів», «пара», «стипендія»,
додаєтеся ще й таке поняття __ «се
сія».
Що ж означає це слово,
ДО ЯКОГО
всі без винятку студенти
ставляться
дуже навіть неспокійно.
... Ранок у Кіровоградському дер
жавному педагогічному інституті імені
О. ч.. Пушкіна. Тут, як і з кожному нав
чальному закладі, сьогодні пан/є ат
мосфера напруженого чекання. Одним
із перших його порушує Сергій Кардаш, відмінник навчання, четвертокурс
ник істфаку. Він «відкрив»
черговий
сесійний день.

Ну, скільки? — оточили його това
риші.
— П'ять балів.
-— Ог щасливий, — зітхають дізчага,
Екзамен з новітньої історії скласти
не просто. Особливо, коли під час се
не займатися цим
местру серйозно
предметом. Та й викладач М. І. Загіі хитрунів,
дуллін не любить ледарів
Надії на шпаргалку відмираютз так само миттю, як і народжуються. Тут, як
і скрізь, потрібні тільки знання.
Підходимо до групи хлопців і дів
чат, які, мабуть, уже вкотре читаютьперечитують товстелезні підручники,
гортають конспекти. Знайомимося. Ви
являється, це теж майбутні історики з
32-ї групи. У них сьогодні
екзамен з
політекономії.
... — Шо таке сесія? — перепитують
Юля і Люба (прізвища дівчата чомусь
— Це коли
посоромилися назвати),
тільки чигаєш,
пишеш, повторюєш і
майже не сниш і не їси.
— то це наш
— А якщо серйозно
звіт перед державою за півроку. Чого

Євген Железняков

хэдржньр-^умЕнтальна

Ще не раз
ся па
відпочинок, але що
там утома, коли за дитячими
спинами поле ніби аж радіє,
що звільнилося від шкідни
ка, і листочки буряків наче
стають зеленішими й веселі
шими.
Льонька розгинає спину і,
поглянувши назад, озиваєть
ся до товариша.
— Слухай. Шуро, ми доб
ре усіх обігнали.
Зупиняється і Бугрій. Але
колії вчитель кричить хлоп
цям. щоб ВОНИ
ВІДПОЧИЛИ,
обоє знову нахиляються над
рядками.
— Іване Марковпчу-у! -гукає Попов. — Ми ще тріш
ки пройдемо; он до того де
рева, отам і спочинем.
А в пляшках в обох уже
повно довгоносиків. Хлопці
зупиняються на відпочинок,
помічають рядки; де зупини
лися.
Попов оглядає свою плиш
ку і раптом
пирскав смі
хом:
< як навчилися, чи випраздуємо зван
— Глянь,
які
в мене в
ня радянського студенте.
пляшці довгоносики, товсті
— Що означає сесія для нас, викла
та ледачі — навіть
ногами
ворушити
перестали. На
дачів? — каже завідуючий кафедрою
смокталися цукру і спочива
політекономії, кандидат економічних
ють.
наук, доцент Віль Іванович Вибрик. —
— От якби оце зараз ок
ріп. ми б їх чаєм напоїли...
Це теж своєрідний
іспит. Бо кожна
Хлопці
дружно сміютьс-і і
відповідь
студента радує, приємно
бізкать з ним до товариші«.
здивоаує або часом засмучує нас, —
Лунає
веселий сміх, і за
мить клас знову дружно бе
то наша праця. Добре підготовлений
реться до роботи. Один за
студент — значить я правильно поясню
одним хлопчики й дівчатка
вав, добирав саме ті факти, приклади,
відносять наповнені жуками
які й треба було. Невпевнено відпові
плишки й висипають їх у рів
кран поля.
А тут уже па
дає хлопець чи дівчина, чогось не ро
лахкотить багряне
високе
зуміє, вагається — в чомусь я сам до
юлум’я, а з нього дозгонопустився помилки.
іку зась до буряків.
Коли на краю поля л’явпєтьси візок ГОЛОВИ ко ІГОСу. діти уже
спочивають,
скінчивши
роботу.
Іван
Олексійович дякує їм за
могу, цікавиться, хто і
більше зібрав довгоносик.!.
Виявляється, в передовиках
його син. Шурко Бугрій. Ми
кола Юніченко та ще кілька
хлопців. їх чекає нагорода:
сам голова колгоспу покатає
їх на возі
навколо пол і. А
по чого зі; радісно усвідом
лювати,
що ти не просто
якийсь там пасажир, а пе
редовик. 1 голова
колгоспу
везе тебе як
колгоспника,
трудівника, а не
якогось
там шмаркача, що попросив
ся до дядька на віз покаїатнея...
Хлопці швидко всідаються
на возі, мостяться гіоближче
до Івана Олексійовича. Він
же й поката. й
розкаже
щось цікаве. Зніяковіло всі
даються
скраю на возі и
Льоня...
Якось в один з таких літдіти труди1ІІХ- днів, коли
...
хтось заузались на полк
іцо. мабуть, зараз
буде
жив. іц-.
.
. ..
дощ. З сусіднього села ліартоіванівкн насувалася грізна
чорна хмара.
Вона швидко
росла, а над полем раптом на
очах розсипалася на мільйо
ни дрібних скалок,
вкрила
буряки і пойовзла . гонами,
залишаючи від рослинок од
ні цурпалки. То була веле
тенська зграя довгоносиків.
І діти, й дорослі, з ро їлачем
дивилися, як на очах гине
поле, але цього разу вдіяти
нічого не можна було. Мов
густий дощ. сіялися з неба
Того дня Віль Іванович екзаменував
крилаті жучки й пускали в
студентів 41-ї групи фізико-математичдію свої страшні щелепи.
ного факультету. У відомості виднілиЦю сумну картину нагадав
якось дітям Іван Маркович
ся переважно четвірки і п’ятірки. Таня
Дпвляш, коли в школі вирі
Берковська, Оля Бурлакова, Люда Фішили провести день птахів.
сун відповідали блискуче. Тому в їх
Адже птахи добрі помічники
людини.
Вони поїдають гусе
ніх заліковках стоять заслужені п’ятір
ниць.
личинок та різних
ки. Дівчата брали участь
у науковій
сільськогосподарських шкід
конференції по обговоренню
питань
ників.
День птахів у семирічці
розвитку марксистсько-ленінської еко
був уже традицією. Всі шко
номічної теорії в рішеннях і матеріа
лярі готувались
до нього
лах XXVI з’їзду КПРС.
завчасно. Читали . книги та
оповідання
про
птахів,
в
Приємно, — додає В, І. Вибрик,
класах проводили спеціаль
знають
матеріали
— що студенти
ні вікторини. конкурси, го
цікавляться всім
XXVI з’їзду партії,
тували спецвипуски стінга
зет. Але головне було, зви
тим, чим живе наша країна сьогодні,
чайно. першого квітня. Того
в міжнародній
добре розбираються
дня учні розвішували но са
молоддю
завжди
обстановці. З такою
дах у селі та в
лісосмугах
шпаківні, синичники, які ро
приємно, завжди хочеться працювати.
били
своїми
руками.
Попрощавшись із Вілем Івановичем,
В день птахів
повісив
вузівськими коридорами,
простуємо
свою шпаківню у колгоспно
му саду і Леонід
Попоп. А
дверима юрмМайже під кожними
шпаківня у нього була одна
ляться студенти. Вони щось читають,
з кращих. Акуратно збитий
повторюють, пояснюють одне одному. І Дерев’яний
будиночок- мав
Не будемо їм заважати. А побажаємо І ще й хитро встановлену Д0-

лише п’ятірок у їхніх заліковках.
Репортаж вели Т. КУДРЯ
і В. ГРИБ

щс-чку. Якщо
до шпакілчі
спробує подертися
ящійсь
котяра, одразу одержит», по
лапах.
Деш. птахів пройшов ра
дісно. дітлахам було приєм
но. Що в колгоспному
саду
тепер поселяться
крплагі
співаки, які не даватимуть
спуску гусеницям. Той день
був подвійно радісним для
Льоні Попова. Ного нагоро
дили грамотою разом з ін
шими учнями школи, що від
значились V П|)ОВЄДЄП!1І цьо
го свята шкільних природо
любів.
IV.

Іісвдовзі і; олександрійськіи міськрайонній газзті
ч Ленінськії и прапор» НЗЯІЗЯлась коротші
замітка про
свято птахів, що відбулося
в школі. А внизу Істояв підпне: В. Бугрій.
У сім’ї ьугріїз •
Попових — було
той. Шурко —
Леоніда, а Василь
старші. Та з усіма
ного єднала міцні
Льоня з цікавістю стеж
Василевимп дописами
зету, але сам
писати й не
просував. Літературні впра
ви його не вабили. Зате
арифметику дуже .побив і з
захопленням
розв'язував
найскладніші задачі.
У третьому класі в житті
Леоніда сталася велика по
дія: ного прийняли в піоне
ри. Було те в день
народ
ження
Володимира Ілліча
Леніна. Па святково прикра
шеній сцені сільського клу
бу Леонідові та його товари
шам пов’язали червоні гал
стуки. Додому він повертавс і. мов на крилах. А вд >ма
його тепло привітали рідні.
Іван Олексійович розправив,
па грудях енна кінці піонер
ського галстука, згадав свої
СОЙОВІ дні. червоне полкове
знамено.
— Я раднії за тебе, сину!
Піонер — маленький член
нашої великої комуністичної
сім’ї. А його галстук — час
тина нашого партійного чер
воного прапора. За нього ми
в бою кров проливали. Будь
гідним його. сину.
Тоді ти
будеш справжнім громадяни
ном нашої великої Вітчизни.
і Льо.чька. щоранку надіваіочи іалстук.
з гордістю
йшов до школи. Клас у ньо
го був
дружний, хлопці і
дівчата гуртом відпочивали
на перервах, часто ралом бііа.'іи погратися на березі Ініульця. На уроках же актив
ність учнів була
різна. Ус
пішно навчалися Жбпр Льо
ня. Коваленко Надія. Попов
Льоня та інші.
Леонідові
навчання
давалося легко.
Уважно слухаючи й активно
сприймаючи почуте на уро
ках, він удома міг лише пов
торити пройдений матерія і <і
па уроках показати глибокі,
грунтовні знання.
А всім, що сам знав, Льо
ня охоче ділився з товари
шам.і. 1 як же було не допомогтн відстаючим — Петро
ві Дниченку. Анатолієві Дзяв-. ну? Адже піонер не тільки
сам повинен добре вчитися.
Ного обов’язок — допомогти
товаришеві.
1 хлопці час
тенько після
уроків ста ні
збиратися у Попових удома.
Разом учіілп правила, разом
позв’язували задачі. Леонід
згодом міг щиро порадіти,
що друзі підтягліїся
в нав
чанні.
Дні летіли за днями, тижні
за тижнями — нудьгувати
бело ніколи.
Після уроків
Леоніда Попова бачили то на
занятті шкільного хору, то
на засіданні
літгуртка, де
х.чопець охоче вчив і~ декла
мував вірші, то в найбіль
шій класній кімнаті, де вчи
телі 1 старшокласники готу
вали лозунги до наступних
виборів у місцеві Ради.
Якось учні третіх—сьомих
класів пішли в похід по рід
ному краю. Похід був на по
риту ярами околицю Олек
сандрії, що поросла молодим
ліском — кленами, дубками,
акаціями. Зрідка траплялися
тут І ялини. Хлопці знали від
старшокласників, що трохи
далі, за ліском, с й озеро чи
водосховище;
Рушили в похід
охоче.
Вдома напередодні того дня
було,
що
тільки й розмов
похід, хоча
про наступний
школярі нерідко органі’зонагородню
но ходили
то ві
дальні
ко.ібригаду, то на
;
.....
...... поля,. -абй допомбіти
і зспні
батькам у роботі. Але це бу
ла зовсім інша справа! Вони
(Продовження. Поч. у
2,
мали йти, як справжні ту
З, 5, 6, 7 за 5, 7, 12, 14 та 16
ристи, — за компасом.
січня ц. р.).

повісїо

Вишикувались
икі'іь»
йому подвір’ї і
команді
рушили вперед. Поминувши
останні сільські хати, вві
йшли в молодий сосновий .лі
сок і в його глибині зроби ІЦ
перший
короткий привал'.
Учитель показав дітворі, ніс
можна орієнтуватися в .лісі
без компаса, із захон.іеірі.імі
слухали учні розповіді» иро
те. що мох на стовбурах де
рев. короткі, недорозвинені
гілки вказують північну сто
рону. З лісових
хаїців мо
жуть вивести й бджоли. иа?
приклад. Бо, зібравши нек
тар з лісових квітів.
ВОІНС
завжди безпомилково знахо
дять дорогу
додому — до
людського житла.
Все далі й далі вела шко
лярів лісова
стежина. Осі»
уже позаду лишилися со-.-шіві володіння, зблиснуло ІІЛСл
на її березі, йі
со річки. Тут, 1..
розбили бівуак, Зрубали засохлу деревину, влашту вали
вогнище. Скоро в казанках;
—і шина,
забулькотіла пшоняна
розлігся запак
над водою
смаженого сала.
Додому поверталися трохи
втомлені, але задоволені: по
бачили і взнали багато ці'і лкого. Рідне село, поля, сад«,
луки вздовж річки і Д пісні
олександрійські
будинки
і талн дітям іще ближчії чи й
ріднішими.
— Облітати б оце
все на
літаку! — сказав Попон.
А сісти можна було б отам,
біля колгоспного саду. Якби
я вже був
льотчиком, то
безплатно покатав би вас
усіх.
Доля майбутньої о льотчи
ка і космонавта- могла обір
ватися всього за
кілька
днів після цього. В комірчи
ні, в старій
хаті Попових,
припадала пилом мисливсь
ка рушниця Івана Олексійо
вича. що слугувала найчас
тіше не йому, а колгоспному
сторожеві. Сусідські старші
дітлахи, довідавшись про цс,
підмовили Леоніда винести
її в гореди погратися у вій
ну. І хоча вій ніколи не по
рушував батьківської заб-ч •
рони підходити до
зброї, а
тим більш брати її в руки,
цього разу піддався на умов
ляння. Гра закінчилася пе
чально: гримнув постріл, за
ряд роздробив Льоні верхню
губу, було зачеплено язик.
Заюшеного кров’ю
хлопця
привезли в районну лікар
ню.
Лікар Осмоловськнй поста
рався. Нині тільки
легкий
рубець нагадує
Леонідові
Івановичу про ту трагедію.
Та чи не найбільші страж
дання космонавтові приніс
не біль, пережитий тоці, а
те, що поранення виклика
ло серйозні перешкоди з бо
ку лікарів
при вступі до
льотного училища.
V.

Взимку в школу Льоняі на• дівав шинелю.
перечниіту з
батьківської. Хоч вона й бу
ла маленькою, але нічим мо
відрізнялася від справжні
сінької. Тільки що погонів
не було. Таж у нього
був
піонерський галстук. А щоб
його краще було видно, Льо
ня витягав . полум’яні кінці
з-під комірця шинелі.
у.ІІ гісу;
Зовсім ініпа річ
Галстук пломенів на сопочці, наче квітка маку, I зпімати його хлопцеві не хоті
лося навіть під час канікул.
А Льоня Попов щороку про
водив їх у праці. Як і багато
хто З однолітків, він працюДіти, а щ»
вав у колгоспі.
були, як правило, хлопчаки,
рвали в саду вишні та мб.туна, обривали
мітелки
ьи
кукуплантаціях гібридної
р'удзи. Звичайно, чи ■ іе .чай
більше роботи випадало на
жнивах. Тут тобі і па току
діло знайдеться, і в полі ко
ло комбайнів, а пізніше і бі
ля с.п іоених траншей.
Льоня працював завзято,
намагаючись не
відставати
від дорослих. Таї; було щ >а надто
ж після 1957
Того
року, коли па
грудях його батька, го.іон'ґ
місцевого ко.ігоспу, заС'і.ш
орден Леніна.
Льоня стра
шенно гордився
батьковою
нагородою. II - будучи ііікопи
пихатим,
він після цього
Ставивсь до себе ще суворі
ше і навіть Натяком не ВИДІ
ЛИВ себе
З ПОМІЖ
ІНШИХ,
Працюючи в колгоспі. про
сився Н І
нелегкі |)<>5 ІТИ.
Розрівнював силос на маши
нах: і в,траншеї, кінною воло
кушею згрібав на п.ніі со
лому.
(Далі буде).
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«ОПЕРАЦІЯ
ДИНОЗАВР»
«Операція динозавр» — Східну Африку, — далеко
проект по збереженню од не єдині, котрі зробили цю
ного з найбільших у світі частину континенту широ
скупчень останків викоп ко відомою серед палеон
них тварин — розробля тологів та антропологів.
ються в Республіці Зімбаб- Сенсаційною стала зна
на випадок, якщо буде хідка в Ефіопії останків на
схвалсно будівництво ве ших найдавніших предків,
ликої греблі на ріці Зам котрі жили 2,6 —3 мільйо
безі. При цьому води ріки ни років тому. Ще більший
затоплять відомий заповід інтерес викликало відкрит
ник Мана Пулз; одно цс тя, зроблене в Танзанії ан
викликало протест у тих, тропологом Мері Лікі. 11р.і
які провади
хто бореться за збережен розкопках,
ня природи. До їхніх го лись у містечку Лає голі,
лосів приєдналися н пале на території національного
Нгоронгоро, було
онтологи, оскільки в Мана парку
Пулз
знайдено велику знайдено відбитки ніг гокількість останків динозав- .. мінідів, залишені 3.6 .міль
йона років тому. Поруч у
рів.
Спеціалісти
особливо вулканічному попелі чітко
давно ви
схвильовані тим, що бу видно й сліди
дівництво може позбавити мерлих тварин епохи пліо
їх можливості довести до цену.
Хто знає, може, н сучас
кінця пошуки частин ске
лета
не знайомого науці ній людині доведеться ко
динозавра, названого вуд ли-небудь побачити свіжий
кадоном. Досі виявлено слід тварини, що вважала
лише кістки таза і ніг. їх ся викопною, сфотографу
знахідка 11 років тому па вати, а якщо пощастить, і
одному з Островів
озера піймати її. На це напевно
Каріба викликала величез розраховує вченії ії-біолог
ний інтерес у вчених. При із Чікагського університе
пускається, що ця тварина ту Рой Мекол.
Мско.і,
належала до одного з най який також займається ви
давніших різновидів брон ловом рідкісних
тварин,
тозаврів, які населяли на повернувся зі своєї поза
шу планету 180 мільйонів торішньої експедиції в На
років т-Ому.
родній Республіці Конго
Довгі роки зімбабвій переконаним, що якась ве
ські палеонтологи працю лика не відома науці тва
ють над відтворенням по рина ховається в джунг
доби цього гігантського лях і важкопрохідних бо
плазуна, котрий, за дея лотах Лікуалу, на великій
кими оцінками, мав близь і практично не дослідженій
ко 10 метрів у довжину, території.
важив 6 тонн і досягав
Вчений розмовляв з де
висоти двоповерхового бу сятками очевидців, котрі
динку.
зустрічалися з таємничою
Завідуючий відділом па істотою. Всі вони опису
леонтології Національного ють її як тварину величи
музею країни Майк Купер ною з бегемота, що має
відтворити довгу
сподівається
шию
і могутній
повну подобу ву.ткадола, хвіст. Голова ж порівняно
бо, на його думку, па 'те невелика. Мекол показу
риторії Мана Пулз може вав місцевим жителям ма
бути безліч останків цього люнки
різних викопних
динозавра.
тварин, Подивившись їх,
одностайно
— Поки що ми не знає- усі очевидці
мо, чи буде прийнято про вказували на зображення
ект про будівництво греб зауроподів — динозаврів,
лі, — заявив Купер. — Од що вимерли мільйони ро
наче в разі його схвалення ків тому.
Управління національних
Мекол збирається орга
парків та охорони живої нізувати ретельні пошуки
природи, а також інші за таємничої істоти, оснастив
інтересовані
організації ши свою наступну експе
устатку
готові подати-нам допомо дицію новітнім
гу для добування якомога ванням. Він вірить в успіх
більшого числа
останків — на його думку, цей ра
викопних тварин для їх йон мало змінився з того
часу, коли мешканці нашої
дальшого вивчення.
Знахідки
на території .планети були гігантськими
Мана Пулз, яка входить у плазунами.
В. ФЕДОРОВИЧ,
систему Великого Ріфгу,
кор. АПН.
що простятся
через усю

ПЕТРИЧЕНКО,

інструктор по спорту кол
госпу «Победа» Маловисківськйго району:

— Ми дбаємо передусім
про те, щоб у спортивних
змаганнях уші.іа
участь
максимальна кількість тру
дівників села.
Крім кол
госпників, на них ми запроіпуємо учнів місцевого
профтехучилища,
школя
рів, працівників лісгосп іату. Залікові очки отриму
ють .’інше
члени нашого
колективу фізкультури, але
під час поєдинків спортив
на боротьба загострюється,
якщо поруч більш серйозні
суперники Школярі рівня
ються на трудрезервівціч,
а вихованці профтехучили
ща по-доброму
заздрять
колгоспним спортсменам і
намагаються порівнятися з
ними.
Кїи не хочемо рапортува
ти, дивуючи своїх сусідів
разючими цифрами. Групи
ГПО відвідувало понад двіс
ті колгоспників, та .пише
53 з них виконали порма-

цс
вміло
організоване
спортивне свято, па якому
цікаво
і спортсменам, і
уболівальникам.
Щодо підвищення .май
стерності наших спортсме
нів. У місті,
наприклад,
майбутній чемпіон чи май
стер спорту починає своя
сходження в ДіОСІІІ. У селі
ж поки
.що немає такої
школи. Але якщо інструк
тор но спорту має павшій
досвід, якщо він непоганий
фахівець, то чому б йому
на громадських засадах не
потренувати
хлопчиків і
дівчаток з місцевої ніколи?
Я. пршуііром. іще шість ро
ків тому набрав групу уч
нів 6—7 класів
до секції
боксу. А мій колега Павло
.Позовнії почав тренувати
юних футболістів. Згодом
ноші поповнили
колгосп
ний колектив фізкультури.
Окремі з них ста ні розряд
никами. кандидатами
в
майстри.
У тісному контакті пра
цюю і з учителями фізкуль
тури В. II. Добролевським,
М. Н. Цапком. Разом у.чаш-

Хоменка. Сергій Богатнол,
наприклад, під час першос
ті обласної ради ♦Колоса»
із зимового багатоборства
ГПО був першим призером.
Юнаки’і дівчата по-доброму
заздрять нашим чемпіонам
і рекордсменам, прагнуть
потім зрівнятися з ними.
Вони,
кращі спортсмени,
по-товариському допомага
ють початківцям.
Не маємо ми зразкової
спортивної базі.. Фіззаряд
ку, наприклад,
учні роб
лять просто на вулиці. Та
головне, гадаю, — ентузі
азм
фізкультурників. По
можливості
створюємо їм
умови д.чя тренувань, а во
ни, паші вихованці, самі
підключаються до споави,
обладнуючи для себе про
сті спортивні майданчики.

7. З метою
посилення
роботи по
пропаганді фі
зичної культури і спорту в
усіх колективах
фізкуль
тури
провести
вечори
спортивної слави з уч.'<тю
учасників районного агітпробігу «Спорт і труд по
руч ідуть».
8. Налагодити
шефські
зв'язки сільських колекти
вів фізкультури з колекти
вами підприємств міста.
9. У кожному сільському
Будинку культури органі
зувати клуби
любителів
бігу, секції «Здоров’я».
10. Чотири рази на рій
улаштовувати в селах ра
йону
спортивні
свята:
«Свято
зустрічі зими з
весною»,
«Свято сівачів»,
«Свято
женця»,
«Осінні
сурми», на яких організо
вувати
показові виступи
провідних спортсменів, ма

ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Чи буде свято в неділю?—
тиглі. А ще 57
хліборобів
стали розрядниками. 1 це
не тільки моя заслуга. Зі
мною постійно працювало
більше десятка громадсь
ких інструкторів по спор
ту. Найбільша
віддача у
електрика Григорія Вівера
і виховательки
дитячого■
садка Людмили Максимчук.
Так. ще не
всіх із 533
працюючих
ми залучили
до занять фізкультурою і
спортом. З нього числа 133
— це колгоспники
віком
до ЗО років. 1 дуже прикро,
що деякі з них просто мар
нують
свій вільний час.
Тому-то ми не
забуваємо
про пропаганду фізкуль
тури і спорту, зокрема нор
мативів і вимог комп іе.шу
ГПО. Влаштували якось ве
чір спортивної слави. Запросили на нього перших
значківців ГПО А. В. К:іслуна та Л. Т. Даренка. Во
ни нам розповіли, яке зна
чення мали в їхньому жит
ті заняття спортом у моло
ді роки. Всім запам ятач.чся слова А. В. Кислуна:
— Коли мене спитали,
яку \рядову
нагороду я
вперше отримав у своєму
житті, я з гордістю відпо
вів — значок «Вороіни.іоиськпіі стрілець».
З цим значком він ішов
на війну. І дуже пишайся,
що має таку відзнаку. Він
тримав зброю впевнено. 1
знав, що може помітитись
ворогові.
Розповідь
колишнього
фронтовика вплинула на
молодь. А тут ще ,'і було
підкреслено, що на стадіо
ні у вихідні дні дуже бага
то споглядальників,
які
теж могли
б поповнити
спортивні секції Ми нази
вали імена молодих людей,
котрі цураються
спорту,
ми адресували слова по
хвали нашим чемпіонам і
рекордсменам. І невдовзі
справи пішли на поліп
шення — групи ГПО і сек
ції за видами
спорту по
повнились. Та все ж проб
леми масовості
ми поки
що не розв'язали. І на це
спрямовано зусилля фіз
культурних активістів села
в новому році. Знову поча
ли з пропаганди
фізкуль
тури і спорту. Перший агі
таційний захід, вважаю, —

спитав наш кореспондент представників спортивно
го товариства «Колос», які причетні до фізичною ви
ховання молоді в районах області.
— Як розв’яіується на місцях проблема масовості і майстерності?
Як зорієнтувались фізкультурні й комсомольські ак
тивісти, спрямовуючи свої дії на виконання постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше під
несення масовості фізичної культури і спорту»?

тонуємо спартакіадні зма
гання. разом
відбщічНмо
перспективних
спортсме
нів. з тим щоб по-новому
намітити для них програ
му подальшого зростання.
Хочу ще підкреслити та
ке: не треба нам займати
ся формилізмем, окозами
люванням, показуючи
у
звітах гожу цифру. Це ми
і самі собі робимо зло. Кра
ще показати дійсний стан
речей, але побачити пер
спективу.

С. Я. ВОЛОДЬКО, дирек
тор Бсбринецькогэ сільсь
когосподарського техніку
му:
— І наші фізкультурні
активісти починають з то
го, щоб переконати учнів,
що фізкультура
і спорт
для них просто необхідні.
Влаштовуємо
«Дні здоро
в'я». «Тижні фізкультури і
спорту», спортивні вечори
• Нумо, хлопці!». Неабияке
значення має ''гласність
проведених змагань. Після
кожного турніру викладачі
фізкультури,
фізорги
оформляють стенди, табли
ці результатів
учасників
поєдинків. Знають
у пас
усі, що за три останніх ро
ки в колективі фізкультури
підготовлено одного майст
ра спорт.',’. 11 кандидатів у
майстри.
понад
тисячу
спортсменів масових роз
рядів. Але ці цифри не та
кі вже
й переконливі. Та
коли в коридорі появилася
«блискавка». що повідом
ляла імена десяти крайніх
спортсменів року, в усіх
групах одразу виникло по
жвавлення. Всі ні гали вело
сипедистку Олену Гордієн
ко. легкоатлета Олега Ста
новила.
багатоборців ГПО
Сергія Богаткова і Тетяну
Білоус, тенісиста
Івана

В. П. ГУЗЕНКО,
голова
Світлозодської
районної
ради ДСТ «Колос»:
— Про минулорічні здо
бутки сільських спортсме
нів нашого району я вже
розповідала
на сторінках
♦ Молодого
комунара»,
йшлося і про
проблеми.
Нині ми намітили конкрет
ні заходи,
спрямовані пі
виконання постанову ЦК
п’іїРС
і Ради
Міністрів
СРСР «Про дальше підне< ешія масовості
фізичної
культури
і спорту». Ось
лише окремі з них:
1. Провести
атестацію
всіх
діючих
спортивних
баз у селах району, визна
чити
показник ефектив
ності їх використання.
2. Разом з райсільгоспуправлінням,
райкомом
профспілки
працівників
сільського
господарства,
міськкомом
комсомолу
оголосити 1982 рік ролом
будівництва
спортивних
споруд за місцем проживання населення, у тварин
ницьких
і механізаторсь
ких містечках.
3. Збільшити
кількість
спортивних
змагань без
посередньо у виробничих
підрозділах.
4. Провести
рейд-пере-'
вірну звітності колективів
фізкультури про їхню ро
боту по впровадженню фіз
культурного
комплексу
ГПО. Мета
перевірки -якість підготовки значків
ців.
5. Організувати навчання
громадських
інструкторів
по спорту, яким буде дору
чено ведення виробничої
гімнастики в трудових ко
лективах.
6. Провести 1982
оону
районний турнір з багато
борства ГПО, присЕячеинй
60-річчю утворення СРСР.

сові легкоатлетичні нроси,
поединку сільських богати
рів тощо.
11. Провести
районний
огляд-коннурс на кращий
колектив
фізкультури,
який доб'ється
найвищої
масовості фізичної культу
ри (переможець
нагород
жується
Грамотою райви
конкому,
райкому проф
спілки працівників сільсь
кого
господарства, міськ
кому ЛКСМУ
та спортив
ним інвентарем).
12. Запровадити в нож
ному колективі фізкульту
ри щомісячні «Дні здоро
в’я і спорту».

На наш погляд, реаліза
ція таких наміток дозво
лить зробити неабиякі зру
шення
і в масовості, і в
майстерності.
Важливо,
однак, щоб до цього під
ключились комсомольські
активісти району. Бо торік
до редакції надходили сиг
штатні
нали, що навіть
працівники
міськкому
.'ІКСМУ дуже рідко ці
кавляться (і копире^»
не втручаються в роботу
І < 0.1 ЄКТІІВ І В ф І З К у .1 ьт у р 11) ,
як налагоджується спор
тивно-масова робота на се
лі. З міськими фізкультур
ними організаціями міськ
ком має кращі контакти, а
з районною радою «Коло
са» чомусь протилежне. І
подібне
становище не
тільки
у Світ.товодську.
Як підкреслювалось на
звітно-виборній конферен
ції обласної організації
ДСГ «Колос»,
комітети
комсомолу дуже рідко ста
ють ініціаторами цікавих
справ, прагнучи залучити
до занять фізкультурою і
спортом- максимальну кіль
кість сільської молоді.

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.
taESBSSIOE»

Кіровоградське технічне училище № б

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ
із числа осіб, звіль
нених у запас з лав
Радянської Армії,
у спецгрупп для ро
боти па підприємст
вах м. Кіровограда
за спеціальностями:
токар - універсал,
ФОТО в.

ВІДЛИГА.

гриба.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Лунача-рськсго, 36.

ЖСМ Украины.
Ла украинском язике.

БК 02063.

Індекс 61107.

слюсар по ремонту
Стипендія — 70 крб.
технологічного устат на місяць.
Учнів забезпечують
кування з числовим
гуртожитком.
”
програмним управлін
Адреса: м. Кірово
ням,
слюсар-іпстру- град, вул. Декабрис
мситальїінк, електро тів, 26.
Дирекція.
зварник.
Зим. 6,

Обсяг 0,5 друкі арк.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти _ 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36:
відділу учніаської молоді
—
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
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Галета виходить у вівторок,
четвер І суботу

Друкарня імені Г. М. Диммтрсза
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінмкй 2*

