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XXII ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ!
від
КОНФЕРЕНЦІЇ

КВІТЕНЬ 1980 РОКУ. Краї
ну облетіла радісна звістка: 
в польоті — космічний кора
бель «Союз-35», екіпаж яко
го очолює вихованець 
Олександрійської міської 
еіомсомольської організації 
Леонід Іванович Попов. Де
сятки комсомольсько-моло
діжних колективів Кірово- 
градщини зарахували слав
ного космонавта до свого 
складу.

Ф
СЕРПЕНЬ 1980 РОКУ. Об

ком комсомолу і газета 
«■Молодий комунар» оголо
сили змагання на приз імені 
носмонавта-земляка Л. І. 
Попова «Комсомольській 
організації — переможцю 
змагання на жнивах». Пер
шим його володарем стала 
Новоукраїнська районна 
комсомольська організація.

•

ЛЮТИЙ 1981 РОКУ. Ком
сомольсько-молодіжна змі
на гірничих робітників очис
ного Еибою шахти «Вербо- 
лозівська», очолювана В. І. 
Орловським, зобов’язалася 
до XXVI з'їзду КПРС видати 
на-гора 2 тисячі тонн над
планового вугілля. Напере
додні відкриття партійного 
форуму молоді шахтарі ра
портували: є 2000 тонн!

Ф
ЛИПЕНЬ 1981 РОКУ. Сек

ретаріат ЦК ЛКСМУ, Голос
ний комітет Виставки досяг
нень народного господарст
ва УРСР, колегії Міністерст
ва сільського господарства 
УРСР, Міністерства радгос
пів УРСР, Державний комі
тет УРСР по виробничо-тех- 

-ОФшому забезпеченню сіль
ського господарства, Дер
жавний комітет УРСР по 
профтехосвіті розглянули 
підсумки республіканського 
огляду технічної підготовки 
сільської молоді та викори
стання техніки молодими 
механізаторами за 1980 рік. 
Кіровоградську обласну 
комсомольську організацію 
визвали переможцем огля
ду-

ВЕРЕСЕНЬ 1981 РОКУ. Від
булося XI засідання міжча« 
родного клубу молодих ме
ханізаторів «Кіровоград —. 
Толбухін». Секретар Толбу- 
хінського окружкому ДК£М 
Драгні Манковський вручил 
групкомсоргові тракторної 
бригади № 2 колгоспу «Пер
ше тразня» Маловисківсько- 

району Віталію Демченку 
перехідний Червоний пра
пор Толбухінського окруж
кому дмем.

І
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ДЕЛЕГАТИ-------------------------------------

РОБОТА 
НА РАДІСТЬ

Чимало трудових династій ударно працюють у це
хах кіровоградського заводу «Червона зірка». Спра
ву батьків продовжують діти. Щороку виробничі ко
лективи підприємства поповнюються випускниками 
шкіл, училищ, технікумів, вузів. Кожному тут є ро
бота до душі, кожен може повністю розкрити свої 
творчі можливості — для цього на заводі створені 
всі умови.

Олена Артем'єса вибрала спеціальність токаря, чгт- 
гертий рік працює в механоскладальному цеху № З 
у бригаді токарів Миколи Івановича Клюшиичсика. 
Наставник Валерій Васильович Кузьмспко допоміг 
Олені опанувати тонкощі токарної справи. .Учениця 
виявилась здібною. Нині її денний виробіток стано
вить 170—180 процентів, всю продукцію робітниця 
здає з першого пред’явлення, зараз працює в рахунок 
листопада. Взяті соціалістичні зобов’язання — вико
пати річну програму до з’їздів комсомолу — вона 
майже викопала.

За творчий неспокій, уболівання за справи колек
тиву, активну життєву позицію обрали комсомольці 
Олену делегатом обласної звітно-виборної комсо
мольської конференції.

Четвертий рік орденоносну комсомольську органі
зацію 1 Іовоукраїнського району очо.поє Олексій Коз- 
ловський. Чимало хорошого зроблено за цей час, 
іще більше важливих справ у молоді попереду. Ком
сомольський ватажок добре знає проблеми сільсько
господарського виробництва (закінчив ремонтно-тех
нологічний факультет КІСМу, працював заступником 
голови по роботі з молоддю в колгоспі «Дружба»), 
знає і потреби молоді, вміє спрямувати ентузіазм 
спілчан у потрібне русло. В райком він прийшов не 
новачком. Три роки поспіль його обирали членом 
комсомольського бюро факультету. З першого дня 
своєї діяльності на посту секретаря Олексій з голо
вою поринув у роботу. Ніші вже можна говорити 
про результати. В тому, то в минулорічні ж.пива 
молоді хлібороби вийшли переможцями соціалістич
ного змагання серед комсомольських організацій об
ласті, вдруге підряд заволоділи перехідним призом 
обкому комсомолу імені космонавта-земляка двічі 
Героя Радянського Союзу Л. І. Попова, вагома част
ка й секретаря.

Людина утверджує себе ділами. А їх у першого 
секретаря райкому комсомолу вистачає.

ВИЯВ ОСОБЛИВОЇ
ПОШАНИ

Завідуючу центральною аптекою № 33 Маловпс- 
ківського району Ольгу Красну вже втретє обирають 
делегатом обласної комсомольської конференції. Це 
— вияв особливої пошани. За сумлінну працю, за ак
тивну громадську діяльність... Очолюваний нею ко
лектив постійно справляється зі своїми плановими 
завданнями. Комсомольська організація, секретарем 
якої Ольга була донедавна, — одна з кращих у 
районі.

Нині молода комуністка Ольга Красна виконує 
обов’язки заступника секретаря партійної організа
ції аптеки.

Вперед 
лети! |

Сьогодні, в день від
криття обласної звітно- 
виборної комсомольської 
конференції, ми ведемо 
поїзд маршрутом Кривші 
Ріг — Західний кордон 
СРСР. Це право паш екі
паж виборов у соціаліс
тичному змаганні комсо
мольсько - молодіжних 
бригад вантажної єлек- 
тровозпої колоші імені 
60-річчя комсомолу Ук
раїни Знам’яиського ло
комотивного депо. Коло
ва добре попрацювала 
минулого року: виробни
че завдання перевикона
ла, молоді залізничники 
перевезли додатково 
881 917 тонн важливих 
иародногосподарсь к н х 
вантажів, зекономили 
138 481 кіловат-годину 
електроенергії.

Сьогодні ми ведемо 
великоваговий состав на 
заощадженій електро
енергії. За вікнами елек
тровоза пролітають міс
та і села, засніжені поля, 
переліски. Напружений 
ритм роботи відчувається 
повсюди. Комсомольці' і 
молодь країни готуються 
гідно зустріти наступні 
з’їзди комсомолу. В цьо
му є частка й нашої пра
ві.

Екіпаж електровоза; 
машиніст Олександр 
ГОРДІЄНКО, помічник 
Юрій КУЗЬМІН.

Пам’яті 
Василя 
Дикого

Минулої осені комсо
мольці 26-ї групи фізико- 
математичного факуль
тету Кіровоградського | 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна ви
ступили з ініціативою — і 
створити кімнату-музей і 
колишнього секретаря 
комітету вузу Василя 
Дикого. Він очолював 
підпільну молодіжну ор
ганізацію. що діяла в Кі- 
ровограді під час Вели
кої Вітчизняної війни.

Ініціативу групи одно
стайно підхопили хлопці 
н дівчата інституту. 

* Студенти вже зібрали 
десятки рідкісних фото
знімків і пінні докумен
тальні матеріали, оформ
ляють біографічні дачі 
В. Дикого, розшукують 
його товаришів по бо
ротьбі з ворогом.

Перших відвідувачів 
музен-кімната прийме в 
День Перемоги.

Я. БОЙКО, 
член комітету ком
сомолу педінститугу.
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26 молодих механізато
рі» і шоферів нашого 
колгоспу відвідують ІІО- 
літзапятгя. на яких вив
чають курс «Бережли
вість — риса комуністич
на». їхній пропагандист
— голова правління Ан
тен Антонович Лопатка
— досвідчений викладач, 
хорошим методист. ВІІІ 
багато робить для того, 
щоб вивчення теоретич
ного матеріалу у школі 
комсомольського иоліт- 
павчаїшя . допомагало 
слухачам у щоденній 
практичній роботі, сприя
ло зростанню їхньої по
літичної культури. Так. 
наприклад, пропагандист 
допоміг кожному комсо
мольцю скласти особисті 
соціалістичні зобов'язан
ня па 1982 рік, значну 
увагу приділивши при 
цьому питанням економії 
і бережливості.

Між слухачами розгор
нулося соціалістичне 
змагання за вагоміший 
особистий рахунок еконо
мії. Першість у ньому ут
римує водій Омелян Пет
ренко. Нині він возить 
щебінь для будівишігва 
дороги і забезпечує шля
ховикам ритмічну робо
ту. Щоденний виробіток 
комсомольця становить 
НіО—180 процентів. а 
економія пального і мас
тил — 15 процентів вста
новленої норми витрати.

Тепер Омелян планує 
можливу економію паль
ного і робочого часу на 
жнивах, бо має намір і 
нинішнього року сісти 
на СК-5. яким торік зі
брав більше 7 тисяч 
центнерів зерна і вийшов 
переможцем районного 
змагання молодих хлібо
робів. Стільки ж планує 
О. Петренко зібрати і 
нинішнього року.

Приклад передовика 
виробництва, активного 
слухача наслідують й ін
ші молоді механізатори. 
Як дбайливі господарі 
економлять кожен грам 
пального, кожну робочу 
хвилину тракторист 
С. Кобнльчак, ланковий 

•ланки по вирощуванню 
буряків О Закрппичнігй 
та інші.

М. САРАФАНЮК, 
секретар і комітету 
комсомолу колгоспу 
імені Куйбишева. 
Гайзоронський район.

По закінченні восьмиріч
ки батько сказав синові:

— Поки ми ще живі та 
здорові, йди, сину, вчити
ся, аби мати спеціальність, 
яка тобі до душі. Любиш 
коло трактора ходити — 
вчись на тракториста, в 
задумав кудись податися 
— не станемо перечити, 
все одно по-нашому не 
вийде.

Вибирати Вікторові не 
доводилось. Йому подо
балося село, подобався 
степ — широкий, ’скільки 
оком сягнеш, з достигли
ми пшеницями під висо
ким сонцем і гірким по
линовим цвітом, подоба
лись трактори і комбайни 
в степу — величні, по
тужні, податливі людсько
му розуму й рукам.

П’ятнадцятирічний Мино- 
ленко вите тоді пізнав ра
дість механізаторських 
буднів. Бо, мабуть, якби не 
канікули, що визначили 
його покликання, то ще не 
відомо, чи став би він та
ким, яким є тепер. Сестрин 
чоловік, Леонід Бочка, взяв 
його тоді на -грантор, на
вчив еодити. дозволяв на
віть подлубатись у нут
рощах машини і мав з того 
неабияке задоволення, ад
же знайшов для хлопця за
хоплення. І лише згодом 
зрозумів, що це не захоп
лення, а — поклинаннл, 
любов.

У Новгородківському 
СПТУ Віктор вивчав меха
нізаторську справу з не
підробним інтересом, гор
дився тим. що. яи небагіго 
його ровеснинів, мав неве
личку практику, але й не 
забував ніколи, що він по
чатківець порівняно з ти
ми. ким із заздрістю милу
вався минулого пам’ятно
го літа.

І вже на перших порах 
роботи в тракторній брига
ді старші трактористи від
значили: цей молодий Ми- 
колонко доб’ється більшо
го. ніж його ровесники, бо 
ж беручкий він у ділі.

А ще через 
коли в 
надійшло 
жнив три 
лоси», 
комбайни 
шим: старшим, 
ним Володимирові Про
коповичу Нозохатьку, Бо
рисові Дмитровичу Бутен- 
ку і молодому, але безпе
речно кращому члену ме
ханізаторського колектиау 
Вікторові Миколенку.

сім років, 
«Перше травня» 

задовго 
новеньких 
вирішили 

найдостойні- 
досвідче-

— 2 —
Петоо Баланін, 

механізатор 
«Перше травня», 
дає:

— Торік, пам’ятаю,

до 
«По
дати

молодий 
колгоспу 
розпозі-

ред жнив щось зрооило- 
ся з моєю «Ниєою»: зу
пинилась, і, як кажуть, 
хоч плач, хоч скач. А пе
че ж немилосердно, пше
ниця стоїть стіною, ані 
тобі вітерця, щоб шелес- 
нуа: таке, що бери тільки» 
зараз, бо завтра ляпне 
зверху, то схочеш, а не 
візьмеш... А тут же тобі як 
на гріх! Я й туди, я й сю
ди — не доберу. Та ще й 
технічна служба десь за
гавилась. Ну, думаю, оце 
тобі «сам пан, сам хазя- 

Коли

член ЦН
України, 
ордена Трудово
го Червоного
Прапора механі
затор 
«Перше 
Петрівського ре 
йому Віктор МИ 
КОЛЕНКО.

колгоспу! 
тразня»

ні зосталося тільки шесте
ро. Тоді й заходи які про
вести було легше, мали з 
ким: чи то спортивні зма
гання, чи 
улаштувати...
кар’єр у Петровому поя
вився — більшість туди... 
Воно й там люди потрібні, 
але ж чого варте госпо
дарство без молодих рук?

Сьогодні в тракторній 
бригаді № 2 ще далеко не 
ідеальні умови праці, я пе
реконався в цьому; ще не 
вистачає механізаторів 
(якщо на кожен гусеничний 
трактор повинно бути по

Вподовж Інгульця, від самої Олександрії аж до ^иколаївщини, на обох бере
гах лежать селі. І вулиці не відбігають далеко В'Д Р1 ’̂ пічни
обабіч звивистої тихої течії (люди колись недарма селилися біля рі ч , Д
-~ 1-Ій ЖИТТЯ)

Село Чечелііана - не виняток. На кілька кілометрів розтлгнулосг воно по
над Інгульцен, збігає до річки горбатими городами, яких тільки втоптана «т-Ж- 
ка. попід низькорослими вербами не гіуснас сполоснутись у неквапливому плі і 
степового потоку , . , ___„„„

Саме це село,* що з десяти років стало для нього рідним, і вибрав для про- 
живання Вінтор Мнколснко. Він любить його, любить людей, які живуть туг. І 
наже про це щиро, відверто.

ЇН» — помічником воно 
не так відповідально, а ко
ли дали кермо в руки...

Ні, не стане кебети, ду
маю, треба Миноленкз по
кликати. Тільки подумлз 
про це, а він уже, бачу, 
прошкує через буряки (на 
сусідньому нлині носив), 
запилюжений увесь — од
ні очі блищать з-під козир
на. «Що таке, — питає, — 
чого став?» — «Та, мабуть, 
— кажу, — мотор барах
лить, бо вже з усіх боків 
обдивився, але нічого не 
можу знайти». А він: «Ти 
про мотор не поспішай, но
вий у тебе мотор, не мі" 
він...» Ну, обдивився, поза- 
глядав у всі усюди, а тоді: 
«Ти-но спробуй прочистити 
всього комбайна. Він у те
бе посіченою соломою за
битий.,.» Сам же й пособив. 
А копи я вже сів за нермо 
і рушив, то він хоч би 
пальцем на мене посварив
ся (і ні тоді, ні пізніше), а 
тільки кивнув підбадьорли
во, примруживши оно: ну, 
давай, мовляв...

— З —
Віктор обірвав розмову, 

і я помітив у його очах 
журу; Помовчав трохи, а 
далі продовжив:

— Як прийшов у трак
торну бригаду тринадцять 
років тому, то була тут 
своя комсомольська орга
нізація, понад 20 комсо
мольців працювало, а ни-

два механізатори, то зараз 
і по одному не виходить), 
але колгоспники живуть 
надією, що все обернеться 
на краще. Я зробив висно
вок про це з тієї ділової і 
відвертої розмови в май
стерні біля теплої самороб
ної «буржуйки» на трак
торному стані. Розмови, в 
якій шукали 
важливих
колгоспу 
секретар , ___
І. В. Яковенко з механіза
торами. Перший крок уж? 
зроблено; незабаром д0 
колгоспу повернуться 
хлопці, які закінчують ме
ханізаторські нурси при 
райсільгосптехніці.

Першого року жнивуван
ня «Колосом» В. Миколен- 
но намолотив 14600 центне
рів зерна і став лауреатом 
призу «Золотий колос», на
ступного року зібрав панар 
15 тисяч центнерів збіжжя. 
Позаторік комбайном НС-5 
викопав цукрові буряки 
на 220 гектарах і посів 
перше місце серед буряно- 
водів району. Щороку 
механізатор першого к.пасу^ 
підтверджує свою височу 
кваліфікацію. Я не міг не 
спитати Віктора, як йому 
вдається постійно «трима
ти марку».

— Ніяких секретів не
має, — признається Вік
тор. — Працюю, як усі. 
Головне, вважаю, треба 
любити справу, якій при
святив життя. Сучасний 
механізатор — не просто 
тракторист. Він повинен 
мати ще й агрономічні 
знання. Сільське госпо
дарство переходить на 
вирощування культур за 
новою індустріальною тех
нологією, і тут без науки 
вже не обійтись...

Нині у механізаторів 
тракторної бригади № 2 
неспокійна пора. Ще во
сени партгрупа, де секре
тарем В. Миколенко, зва
живши свої можливості, 
вирішила грунтообробну 
техніку відремонтувати до 
кінця року. Із завданням 
чечеліївці справились.

На черзі —ремонт буря
кових комплексів. Механі
затори готові у всеозбро
єнні зустріти весну.

Ф # Л

Віктор Миколенко 
кає пробного виходу 
ле. Чекає весняного 
про який у народі кажуть, 
що він рік годує. Та най
більше не терпиться йому 
сісти за штурвал «Коло
са». Найдужче жде він 
тої пори, коли зацвітуть у 
переджнивний час полини 
окіл рідного села Чечс- 
ліївки, яке вибрав Віктор 
раз і назавжди для про
живання.

ДАРУЄ НАТХНЕННЯ
Нині паша молочното

варна ферма — одна з 
кращих у районі. Але так 
було не завжди. Комсо
мольська організація кол
госпу «Комінтерн - сильна, 
активна. Але і вона рані
ше не була' такою. Не 
знаю, як хто, а я вбачаю 
між цими фактами пряму 
залежність.

Пам'ятаю, прийшла я на 
ферму відразу після шко-

ли. Попрацювала 
освоїлась і... сумно _ __
Кожен лшве сам по собі. А 
запрошуєш зробити що-не- 
будь разом — дивуються: 
<Чн я: багато можемо ми. 
групка людей?» Не колек
тив. а групка... Так би. ма
буть. тривало й далі, якби 
не втручання комітету ком
сомолу. Разом склали ми 
пепспективпнй план, ра
зом приступили до його ви
конання. Тоді й з'ясувало
ся, що нашому невеликому 
колективові лід силу зро-

ЛИСТ СУЧАСНИКА

битн багато. Обпадімг.ч ку
точок- тваринника, наприк
лад. Чи організувати су- 
ботпик по заготівлі кормів 
для громадської худоби.

Звичайно, це позитивно 
вплинуло :га результати на
шої праці. Дисципліна, до
тримання вимог 
відповідальний 
виконання кожної опер’їцїї 
— усе це стало 
нормою.

У нашому 
йому суспільстві

соціалістич-
ЛЮДІІНІ

важко уявити 
колективом, 
формується 
воля, разом 
вона росте, 
кілька років 
чої доярки виросла у трп- 
тнеячницю. Очолила ра
йонне змагання молодих 
доярок, двічі ставала пе
реможцем обласного кон
курсу майстрів машинно
го доїння. Нинішнього ро- 

прагпутнму надоїти

сеое поза 
колективі . 
характер, 

з колективом 
Отак і я. За
із початкую-

СТІЛЬКИ, скільки моя < - - 
лишня наставниця, Героя 
Соціалістичної Прані Оле
на Іванівна Новак — 4500 
кілограмів молока віл ко- 
рови.

Впевнена, що іі мс.мД’ 
люди, котрі прийдуть-. їм 
ферми завтра, чера-.:- 
муть, як і я, натхнення у 
прані.

Т. СОКУРЕННО, 
доярка колгоспу «Ко

мінтерн».
Бобрииецькни район.’

'V ЗАГАЛЬНІЙ нарядній 
шахти злегка по

бринькувала гітара. Чоти
ри юнаки наспівували 
модну мелодію. Поруч мо
лоді гірники юрмилися 
навколо великої шахової 
дошки, де розігрувалась, 
одна з вирішальних пар
тій Анатолія Карнова на 
останньому чемпіонаті сві
ту. Було людно і в наряд
ній першої вуглевидобув
ної дільниці. Секретар 
комсомольської організа
ції Володимир Шинкарен
ко разом з Миколою Ска
лозубом старанно виво
дили цифри на дошці по
казників. Кріпильники 
Сергій Задаєнко і Вадим 
Додатки захоплено обю- 
ворювали вдале закордон
не турне радянських фут
болістів. Веселі голоси,

Секретар 
організа-

лампа, чути 
нок, і кліть 
попільно 
підземні горизонти, де мо
лоді шахтарі вступлять у 
двобій з віками спресова
ними природою вугільни
ми пластами, щоб дати 
людям тепло і світло.

— Кажете, що в бригаді 
багато молоді, — починає 
розмову бригадир. — Інак
ше не можна. У вибої нри- 

нередової ходить нова вуг.іевидобув- 
бригади 

шахтар Микола
/Мірошниченко 

завдання

сміх долинали з-за дверей 
інших нарядних.

Наближався час почат
ку наряду. Прибували на
чальники дільниць, їхні за
ступники, бригадири вуг
левидобувних і прохідних 
бригад, гірничі 
маркшейдери, 
збуджених, навіть, здава
лося, безтурботних юнаків 
ставали зосередженими, 
очі вдумливими.

Бригадир 
комсомольської 
почесний 
Іванович 
ще раз уточнює 
зміни і першим прямує до 
виходу.

Спалахнула сигнальна 

майстрн, 
Обличчя

різкшї дзві- 
з гірниками 

опускається на

на техніка, механізовані 
комплекси, потужні про
хідні комбайни, складні 
конвейєри для транспор
тування палива. Без 
знань, кмітливості і сили 
молодих тут не обійтись.

комсо- 
із них 
Багато 

комуністами.

Ного доповнює секретар 
комітету комсомолу шахти 
Володимир Григораш, 
якого теж чималий 
чий стаж.

— На шахті 260 
мольців. Понад 200 
працюють у лавах. 
3 них стали ».о... 
Немає серед комсомольців 
відстаючих.

На шахті «Світлопіль- 
ська» працює 12 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, серед них — вуг
левидобувна бригада М. І. 
Мірошниченка, яка не раз 
досягала найвищого видо
бутку палива не тільки на 
шахті, а й серед колекти
вів виробничого об’еднан- 

У 
гірнн-

ня «Олександріявуї Ілля». 
Далеко за межами При- 
дніпровською вугільного 
басейну відомі славні тру
дові діла комсомольсько- 
молодіжної бригади про
хідників Віктора Прохо- 
ренка. її групкомсорг 
Олександр Касаткін з гор
дістю повідомляє, що за 
підсумками трудового су
перництва підземних ско
роходів торік бригада ви
борола перше місце у рес
публіці, завоювала пере- 
п V1'п „ ~ерво!’ий Прапор 
ЦК ЛКСМУ і Міністерст
ва вугільної промисловос
ті УРСР в соціалістично
му змаганні комсомольсь
ко-молодіжних шахтар
ських колективів.

Гордість шахти — 
сомольсько-молодіжні 
Г” — 
тянтмна Бендерова з дру. 

ком-
. .... ЗМІ

НИ Гірничих майстрів Кос-

іої, Івана Лебедева з 
третьої вугледобувних 
дільниць...

Після трудової зміни 
молоді гірники зібралися 
в шахтарському червоно
му кутку. Обговорювали 
соціалістичні зобов’язання 
на честь XXIV з'їзду ком
сомолу України, XIX з'їз
ду ВЛ КСМ, 60-річчя утво
рення СРСР. Кожної змі
ни давати надпланове ву
гілля і погонні метри гір
ничих виробок вирішили 
комсомольці. Сьогодні МО 
ЛОДІ робітники дерзають, 
щоб намічене стало дійс
ністю, аби дати Батьків 
Щниі тисячі тонн надила 
нового палива, бо дерзан- 
,,я — синонім молодості.

М. ІВАШКІВ. 
лауреат премії Спілки 
журналістів СРСР. 
м. Олександрія.
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ІДЕЙНИЙ ГАРТ

ЩАСЛИВІ ПЕРЕМІНИ
СТОРІНКИ ЩОДЕННИКА КОМСОМОЛЬ

СЬКОГО ПРОПАГАНДИСТА АНАТОЛІЯ ВО- 
РОНЕЦЬКОГО

-,, Молод ян кону нар < *.................... .. сшор

Буває ж таке: живе людина, нічим не відрізняючись 
від інших. Учиться, працює, ходить на комсомольські 
збори, бере участь у всіх заходах. 1 не підозрює, що має 
талант організатора, що може сама вершити добрі діла, 
вчити і вести за собою інших...

Так було й у Анатолія Вороненького. Вчився в Івано- 
Франківському медичному інституті, жив студентськими 
турботами, інтернатуру проходив на Кіровоградщниі, 
Про те, що стане ватажком молодих медиків у Иово- 
м арго роді, а потім і їхнім ідейним наставником, — на- 
^іть і думки не припускав.

...Минуло два з половиною роки. І став Анатолій Во- 
ронецькніі людиною незамінною...

ВУЛИЦЯ 
молодих

Фото- 
репор

таж

Назавжди
з нами

12 листопада 1979 року
Досі я не знав, що під

готувати комсомольські 
збори так складно. По-мо
єму, сьогоднішні збори вда
лися. Хоча й перші...

Не перестаю захоплюва
тись Валентиною Леонідів
ною Новикозою. Справжній 
комуніст, чудова людина. 
Розповідає на політзанягтях 
так, що хочеться негайно 
взятися за справу, яку вона 
пропонує. Ось і на комсо
мольські збори прийшла 
сама, відчула, що хвилю
юся, допомогти вирішила. 
Першою й слова попроси
ла. І так повела мову про 
честь білого халата, що ніх
то не міг мовчати...

Для мене взірець у всьо
му — комуністка Валентина 
Леонідівна Новикова.

1 жовтня 1930 року
Сьогодні — терше політ- 

заняття. Більшість медсес
тер працювали в полі, та на 
фняття прийшли всі.

Мене обрали заступником 
пропагандиста. Допізна си
діли з Валентиною Леоні
дівною в червоному кутку: 
вирішив відразу ознайоми
тися з її планами, ввійти в 
курс нових обов’язків.

Спитав, як вона готується 
до занять. Виявляється, це 
ціла наука. До того ж не
проста. Зайшла мова про 
вміння налагоджувати кон

такти з аудиторією, про 
психологічний бар’єр. Як 
лікар, я висловив свою 
думку з цього приводу...

8 квітня 1980 року
Вперше відповідав на за

нятті так, що задоволений 
сам собою. Курс же ціка
вий який — «Основи науко
вого атеїзму». Для лікери 
він просто необхідний, бо 
є ж іще хзорі, котрі зверта
ються до нас, побувавши 
спочатку у всіх шептух і 
знахарів. Я вже з кількома 
бабусями на цю гему роз
мовляв. І, здається, пере
конав, що лише зашкодили 
їм ті знахарські ліки.

За рік зробив іще одне 
відкриття: слово пропаган
диста — це не просто сло
во. Воно повинне людей 
кликати, вести вперед, за
палювати.

1 жовтня 1981 року
Іще один рік почався. 

Навчальний. У системі ком
сомольського політнавчан- 
ня. Тепер я — пропаган
дист. Отже, вчитель, вихо
ватель і наставник. Найвід
повідальніше доручення.

Більшість слухачів — но
вачки 8 колективі. А курс 
вивчатимемо відповідаль
ний — «Учення, що пере
творює світ». Тепер засяду 
за індивідуальні плани оо- 
боти із слухачами...

м. Новомиргород.

м Через 12—15 років на цій вулиці час- I тіпіс. ніж на будь-якій іншій у селі Бе- I рсзівці, звучатимуть весільні перезви, 
8 мчатимуть заквітчані паперовими піст- 
В рявнмц ружамн коні («Жигулі», «Моск- 
И впчі», «Волги»), пектимуться високі ру- 
м м’які короваї і лунатиме одвічне тради-
■ цінне «Гірко!». Згодом, бо нині середній 
В вік мешканців Молодіжної ще не нере-
■ ступив трьох десятків. І живуть тут ком-
I аомольські сім’ї, гордість і надія кол- и госпу імені [Іетровського Устппівського 

району. ’

І
 І’.елі і Дмитру Середам та їхній доньці 

Ярннці 1981 рік запам’ятається. Торік 
вони поселились на Молодіжній. Це 
право молоде подружжя заслужило сум
лінною працею: дружина — одна з кра
щих кролеводів КМК місцевої звірокро- 
лефабрикп, чоловік старанно трудиться

В механіком у кормоцеху.
Щороку Молодіжна, закладена поза- 

В минулої п’ятирічки, ПОПОВНЮЄТЬСЯ ІІОВІІ- I ми жителями. Господарство піклується 
В про МОЛОДЬ. Є де в селі провести зміс

товно вільний час. На фермах, трактор- 
Іннх станах створено чудові умови для 

високопродуктивної праці.

Березівка впевнена в своєму завтраш
ньому дні. Бо виростають тут молоді 
хлібороби, бо закладаються нові моло
діжні вулиці.

3___ ‘ ~ ' -L—1

Н а з п і лі- В 
к а х: Меля і Я 
Дмитро СЕРЕ- І 
ДН з дочкою Я 
перед новим 
будинком; ще £ 
Недавно у цій Я 
квартирі Сере- Я 
дії святкували Я 
новосілля; ву
лиця Молодію- я 
на сьогодні.
Фото в. гриба :

Ми йдемо шляхами 
слави героїв, які віддали 
своє життя заради нашо
го щастя. Включившие» у 
Всесоюзну пошукову екс
педицію «Літопис Вели
кої Вітчизняної», паш за
гін збирає матеріали про 
г.оїнів 299-ї стрілецької 
дивізії, котрі ВІІЗВО ІЯ.'Ш 
наше село від німецьке- 
фашистських загарбнії- 
кін. Піонери і комсомоль
ці налагодили листуван
ня з 450 колишніми 
фронтовиками — наді
йшли від них спогади, 
фотографії. Всі пі мате
ріали стануть експоната- 

, ми кімнати бойової сла
ви, яку М.І інші оформля
ємо. В центрі експозиції 
про подвиги визволителів 
села — монтаж про Ге
роя Радянського Союзу, 
кол шип кого з а м пол і га
батальйону Павла Анто
новича Остапенка, що 
загинув у бою. визволяю
чи Букварну. Ім'я цього 
звитяжця носить паша 
г.іоиерська дружина. 17 
лютого ми зібралися па 
урок мужності, щоб СІЮ- 

/м’яиуіп П. А. Остапенка 
в день його народження.

Ніші ми заповнюємо 
анкети учасників Великої 
Вітчизняної війни. Буде 
створено спеціальну кни
гу про кожного із 131 од
носельця, що захищав 
Батьківщину.

НОЇ ШКОЛИ ОЛЕК- 
САНДРІВСЬКОГО РА
ЙОНУ.

ЗАГІН ЧЕРВОНИХ 
СЛІДОПИТІВ БУКВАР- 
СЬКОЇ ВОСЬМИРІЧ-

« НА КОНКУРСвсього два дні
Близько 500 червоних слідопитів Знам’янського ра

йону поповнили пошукові загони Всесоюзної експе
диції «Літопис Великої Вітчизняної». Піонери і комсо
мольці встановили імена 42 донині невідомих воїнів, 
котрі загинули під час визвольних боїв. Плідно пра
цюють слідопити Казарчянської восьмирічної. Дмит- 
рівсьної середньої шкіл. Разом з краєзнавцем О. Ря- 
бошапкою піонери і комсомольці Дмитрівни вели 
пошук матеріалів -про подвиг свого односельця Героя 
Радянського Союзу К. й. Гуренка. Останні листи кра
єзнавець отримав з молдавського села Єрмоклії, яке 
визволяв від ворога воїн із Дмитрівни.

ТЕПЛО ТОВАРИШ ПТУ
Г................ ................. ■■------------з

ВОНИ були останніми а 
житті єфрейтора Кузь

ми Гуронка — стрільця 
9-ої стрілецької роти Кри
ворізької Червонопрапор- 
ної дивізії, яка брала
участь у прориві ворожої 
оборони на південь від 
міста Бендери Молдавсь
кої РСР. Попереду було 
село Попяска.

Стояв гарячий серпень. 
Кузьма Гуренко частенько 
прикладав до вуст фляг*/. 
Тепла вода спраги не вга
мувала, але дихати става
ло легше. Здавалося, що 
сонце навмисне зависло у 
зеніті, піт заливав чоло. 
Як і завжди, поруч в окогі 
лежав рядовий Гусєв.

— Ти знаєш, Сашко, про 
що я зараз думаю? — 
звернувся до товариша 
Гуренко. — Якби ще хоч 
скибочку прохолодного 
кавуна, аби огірків з гряд
ки!

Гусєв неголосно сміявся

— не може Кузьма без 
вигадок. І вдивлявся у 
дзоти ворожої оборони. 
Там не замовкали кулеме
ти.

Село майже поруч, та 
шлях до нього перегинали 
сильні ворожі укріплення.

— Я призваний з Гроз
ного, де до війни на нафто
промислах трудився, 
знову обізвався Гуренко, 
а родом з вишневого села 
Дмитрівни, що поблизу за
лізничної станції Знам’янг 
ки. Річка Інгулець там про
бігає, смирна така, тепло
водна. Оце лежу, і вчуває
ться, як падають у розкіш
ну траву перестиглі яблу
ка...

Від тих слів їм запахло 
яблуками, м ятою і чорно
бривцями. Кілька важких 
снарядів чухнули поблизу. 
Далі стало тихо. Гусєв 
торкнув плече Гуренка.

— Чуєш, Кузьма, при
тихли. Мабуть-таки на-

бридло. А давг.й раптово, 
он отим вибалком до пе
редньої траншеї.

— За Батьківщину! — 
вигукнув Гуренко.

— Вперед! — повторив 
Гусєв.

Удвох вони першими 
ввірвалися до траншей во
рога, захопивши кілька 
полонених, знищивши об
слугу станкового кулеме
та. Батальйон піднявся в 
атаку.

20 серпня 1944 року се
ло Попяска стало нашим. 
Притиснувшись один до 
одного, спали Гуренко і 
Гусєв— герої дня. І сни
лись їм сни, що повергали 
на коротку мить до рідчої 
домівки.

Наступного дня ще вн«- 
чий бій за село Єрмоклію, 
Його зав’язав авангард на
ступаючих військ. Ворог 
раптово контратакував 
«тиграми». Німецькі стале
ві потвори проти радянсь
ких автоматників на від
критій місцевості. Наша

артилерія ще не встигла 
підтягнутися, та бій було 
прийнято.

Гуренко і Гусєв перебу
вали на передньому краї 
наступаючих, а тому пер
шими побачили танки.

— Чотирнадцять «тиг
рів», — важко видихнув 
єфрейтор, — а за ними су
нуть автоматники.

Обоє притиснулись до 
землі, ніби хотіли вросги в 
ної, захиститися. А танки 
вже близько. Щось боляче 
полоснуло Гуренка по ру
ках. За мить гімнастерка 
стала липною і якоюсь 
важкою. Слабкими рунами 
боєць притис до грудей 
кільна гранат.

А ворожі потвори ось 
вже поруч, намагаються 
вклинитись у бойові поряд- 
ни нашої піхоти. Приготу
вав гранати І Олександр 
Гусєв. Вони не встигли на
віть обнятися перед смер
тю. Безстрашні воїни кину
лися під ворожі гусениці, 
зупинивши зухвалий марш 
фашистів. Незабаром вда
рила наша артилерія.

Це було 21 серпня 1944 
року. Ввечері піхотинці пі
дібрали тіла героїв і з по
честями поховали. Указом 
Президії Верховної Ради 
СРСР від 24 травня 1945 
року за подвиг на молдав
ській землі К. Й. Гуренс/ 
і О. І. Гусєву посмертно 
присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. На 
місці їх подвигу, поблизу 
с. Єрмоклія Суворовсько- 
го району височить па
м’ятник.

О. РЯБОШАПКА, 
краєзнавець.

РІДНОЇ ДОМІВКИ
— Малярну справу треба полюбити, якщо хочеш стати 

справжнім майстром. Мені здається, що її важко не пю- 
бити, адже власними руками ти творити тепло, затишок. 
Це _ по-перше. А пс-друге, моя професія потрібна лю
дям. Той; хіба це не найважливіший стимул при виборі 
атиттєвої стежини?

Ось так розповідає про свою майбутню професію уче
ниця групи малярів 4/5 Кіровоградського МИТУ № 2 іме
ні Героя Радянського Союзу О. С. Сторона Лариса Якої;, 
ська. І так захоплено, з любов'ю говорить про свою спе
ціальність, друзів, училище кожен із 24 членів цієї най
кращої, найдружнішої, нийзгуртованішої групи, в якій 
двадцять три дівчини і всього один юнак. Та Валерій 
Суховенко не нарікає на свою долю.

— Буквально з перших же днів перебування в учили
щі ця група стала міцним, дружним, енергійним колек
тивом, у якому люблять трудитися і вміють відпочити, не 
терплять ледарів 1 поважають один одного. Такими вони 
і залишалися протягом усіх трьох років навчання. — ха 
рактеризує своїх вихованців майстер виробничого няв
чання Микола Іванович Пономареико

... Йде заняття зі спеціальності Приємно дивитися, яі: 
працюють учениці. Ось старанно, впевнено кладе мазок 
за мазком Світлана Рубаіненко.

— Світлана — одна з нанстараіініппіх дівчат в. групі, 
— каже Микола Іванович. — І в роботі, і в навчанні, зви
чайно, не завжди все у неї виходить, але бачу, є в учени
ці бажання знати, навчитися, вміти.

Міцно тримає в руці щітку Люба Непмержицька.
— Вважаю, — каже Люба. — що робота маляра багато 

п чому нагадує роботу художника, і в першу чергу тим, 
що обидві приносять радість людям.

Завжди ралом з дівчатами їхній комсомольський вата
жок Валентина Ткаліч Поважають її в групі. в усьому 
беруть приклад з неї У Валі енергії — не позичати. По
бачила якось, що подруги Світлана Суржикова 1 Віра 
Жерпакова непогано грають у волейбол. Запропонувала 
їм записатися до волейбольної секції. Спочатку дівчата 
вагалися: чи не заважатиме спорт навчанню? Але коли 
прийшли до спортзалу, сумніви відразу зникли. Лишило
ся тільки величезне бажання займатися улюбленим ря
дом спорту

Є в групі спої артисти, спортсмени, є І любителі випа
лювання'по дереву Кращі роботи Олени Волошииої та 
Лариси Яновської експонуються па міських та обласних 
виставках. А навчив цього ремесла своїх вихованок май
стер М. І. Пономареико. Навчив їх бачити прекрасне і» 
оточуючому світі і передавати таким оригінальним спо
собом.

Дівчата — цікаві співрозмовниці, з ними можна пого
ворити на будь-яку гему. Тільки про одне вони н • хо
чуть згадувати: їло через кілька місяців закінчується їх
нє навчання...

— Училище стало нам другою домівкою. де завжди 
пас чекають, де тепло і затишно, де є вірні надійні дру
зі, — кажуть учениці.

і. головко.



4 cm op.---------------------------------- ?»ІИолоднй комунар** 27 лютого 1982 року -------—
■ІТЕІЦОДАВНО паш ко- 
-**■ респондент зустрівся 
з керівником художньої 
-агітбригади «Вогню* > 
II. М. Рижковим.

— Петре Мнколанови- 
чу, хто перші глядачі 
нових програм агітбрига
ди?________________

— Звичайно, робітни
ки вашого завозу. Адже 

в основу своїх виступів

Душі

У нього гарна й сим
волічна назва — «Вог- 
НйК». Вік його цілком 
солідний — восени ко
лективові виповниться 
шістдесят. Лауреат II і 
III республіканських 
конкурсів агітаційних 
бригад, володар Великої 
золотої медалі І Всесо
юзного фестивалю само-

ТВОРЧІСТЬ

прекрасні
пори ання
ми обов’язково беремо 
факти їхнього життя. 
Судді вони пристрасні, 
вимогливі. Особливо ми 
цінуємо думку робітпи- 
кїв-ветерапіз Катерини 
Михайлівни Кардапець і 
Михайлу Яковича Гаса- 
ііенка. Вони — організа
тори та учасники першої 
агітбригади на заводі, 
яка називалася «Синя 
блуза».

діяльної творчості трудя
щих, нагороджений Дип
ломом ВДНГ УРСР, 
удостоєний звання на
родного... Не злічити всіх 
титулів і нагород худож
ньої агітбригади «Вог
ник» заводу «Червона 
зірка».

— Отже, ваш колектив
*=- продовжувач традицій
знаменитих «енньоблуз-
НИК! в».

— Так. Ми свято бере
жемо традиції «Синьої 
блузи». Як і «синьоблуз
ники», постійно звертає
мось до творчості Воло
димира Маяковського. 
Традиційним є і введен
ня у програми пантомі
ми, елементів художньої 
гімнастики. Девізом «Си
ньої блузи» було: «Агі
тація і біі!)>. Агі
тувати всіма формами

сценічного мистецтва за 
нове, прогресивне у ви
робництві, давати бій ле
дарям, марнотратникам, 
усьому, що заважає нам 
рухатися вперед, — таке 
завдання стоїть і перед 
нашим колективом.

— Кожен учасник агіт- 
брнгадн декламує, спі
ває. виступає як драма
тичний актор, як мім, 
гімнаст. Мабуть, непро
сто стати учасником та
кого своєрідного х\ ж- 
нього колективу?

— Зовсім ні. Учасни
ком нашого колективу

може стати кожен бажа
ючий. Пі спеціального 
відбору, ні перевірки 
здібностей, слуху чи го
лосу ми не проводимо.

Школяркою прийшла 
до нас Тетяна Коротко- 
ва. 1 ось уже сім років 
не розлучається з '..Вог
ником». Як і будівельник 
Ювеналій Кабанов, як і 
економіст Наталка Жи
тниська, як і технік Ді- 
на Рябокінь

Люди різних професій 
у нашому колективі. 
Петро Кузнснов — елек
трик, брати Микола і 
Станіслав Славні —, то
карі, Микола Ткач — 
інженер - конструктор. 
Об’єднує їх спільна лю
бов до прекрасного, до 
мистецтва, до свого за
воду. Воші не шкодують 
ні сил, ні часу, щоб ви
ступи нашого колективу 
були яскравими, бойови
ми, художньо доверше
ними.

— Які нові програми 
готує «Вогник» ниніш
нього року?

— Продовжуючи тра
дицію «Синьої блузи», 
випускатимемо «живу га
зету», підготували нову 
програму, яка називаєть
ся «Чотири сторінки». 
Це своєрідний усний ви
пуск нашої багатотираж
ки «Червона зірка». 
Фрагменти цієї програми 
ми й покажемо делега
там обласної комсомоль
ської конференції.

На суд глядачів неза
баром” представимо ще 
оіпу нову програму — 
«Муха містерія буфф».

З особливим натхнен
ням працюємо над про
грамою «Очима друга», 
присвяченою першим 
комсомольцям області, 
нашому нескореному 
«Спартаку». Своєрідним 
звітом КОМСОМОЛЬІІІВ-
культарміііців «Вогника» 
буде програма, присвяче
на комсомольським з’їз
дам.

Інтерв’ю вела 
Н. ЧЕРНЕНКО.

СПОРТ

рлеіть узимку не припиняли тренувань веслувальними Ново- 
зрхангельсьна. Фото В. ГРИБА.

ВІД МАСОВОСТІ ДО МАЙСТЕРНОСТІ

КОМСОМОЛ

Ми

Ми

Ми

Ми

Ми

Ми

Музика К. Домінчеиа 
Слова А. Демиденка.

Часе крилатий, часе 
космічний!

віку двадцятого 
зоряні діти.

з тих, хто долає 
круті віражі, 

па найпершім завжди 
рубежі. 

ПРИСПІВ: 
всі романтики 

й поети.
у містах і в гомоні 

села.
— комсомол, мп — 

молодість планети.
Пашим безсмертям 

(Двічі) 
Стануть паші діл а І 
З вітру і сонця всі ми 

відлиті. 
Ти, серце тривожне, 

не дай нам спочити. 
•Хай иас доганяють 

в дорозі листи — 
Ми ж непосиди з тобою 

в житті. 
ПРИСПІВ.

Подвиги наші встануть 
вад світом.

Ми плем’я завзятих,
яке не скорити.

Ми з тих, з кого совість 
і пісня в душі.

Ми па найпершім завжди 
рубежі! 

ПРИСПІВ.

В телпі гчаршь.

ми на на и пер uj

на)їиі. Л

Ча.се кри.ло..

terft

5

На. jj'n.'i ses.

Побузький нікелевий за
вод — одне з наймолод
ших підприємств кольоро
вої металургії країни. І ко
лектив тут в основному 
молодіжний: дві третини
робітників і службовців--
віком до ЗО—35 рокіз, по
над 400 чоловік — комсо
мольці. Тож і робота йде 
з молодечим запалом.

У побужців міцна друж
ба з фізкультурою і спор
том. Починається вона з 
виробничої гімнастики.

А вечорами, після закін
чення робочого дня, в 
розпорядження металур
гів віддається спортивний 
зал, який став до ладу в 
другій половині минулого 
року. На фізкультпаузи, 
побігати, пограти з м’ячем 
сюди приходять ті, хто ще 
кілька годин тому розли
вав метал, керував маши
ною, верстатом, сидів за 
креслярською дошкою. 
Серед цих людей ми бачи
мо майстра конверторної о 
цеху, голову колективу 
фізкультури заводу Ю. О. 
Петровича, розливальни
ків металу Леоніда Цика- 
люка, Анатолія Денисова, 
Андрія Романченка та ін
ших.

Спортивні навики, набу
ті в секціях, робітники і 
службовці демонструють 
на різних змаганнях. Ос
новним видом серед них 
є літня й зимова заводські 
спартакіади.

У всіх комсомольських 
групах обговорили поста
нову ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про дальше 
піднесення масовості фі
зичної культури і спортуя. 
Було вирішено провести 
спортивні поєдинки з 
участю кожного комсс- 
/лольця. Вже нині більше 
двох третин спілчан скла
ли нормативи комплексу 
ГПО. Кращі молоді спорт
смени Василь Гонтарук, 
Анатолій Нагорний, Леонід

.Сільванюк, Сергій Огео 
— фізорги у своїх вироб
ничих підрозділах. Вони . 
допомагають юнакам і дів
чатам скласти залік з фі
зичної та військово-тех
нічної підготовки.

Традиційними стали в 
колективі фізкультури
спортивні змагання на при
зи героїв-земляків. У пер
шій половині лютого за 
пропозицією секретаря зав
кому комсомолу Тетяни 
Іванової влаштували тур
нір із зимового багатобор
ства ГПО на гірйз пам’яті 
Любові Римар — комсо
мольського ватажка під
пільної організації «Спао- 
так>, що діяла в роки вій
ни. В ньому взяли участь 
колективи комсомольсько- 
молодіжних бригад підпри
ємства, збірні цехові 
команди.

А нині йде діяльна під
готовка до змагань з бага
тоборства ГПО на призи 
«Комсомольскои правдьі». 
Перші поєдинки знову ж 
таки пройдуть у виробни
чих підрозділах, потім це
хові турніри і аж після 
цього найсильніші багато- 
борці вийдуть на загаль
нозаводські фінальні зма
гання. •

Активізували свою ро
боту і групи «Здоров’я». 
Очолюють їх теж комсо
мольські активісти. На
приклад, секретар комсо
мольської організації пла
вильного цеху, делегат об
ласної 
конференції 
ко нещодавно 
змагання зі 
рибальства.

Отже, ставка — на гро
мадський актив. Ось кра
щі з кращих фізкультур
них активістів — тренер з 
класичної боротьби канди
дат у майстри спорту 
Дмитро Яровенкс, тренер 
з велоспорту, теж канди
дат у майстри спорту Те
тяна Рижко, тренер з на
стільного тенісу Іван Косо
вим, інструктори виробни
чої гімнастики на громад
ських засадах Надія Лавре-

дорослі 
господарями 
бази є діти і

комсомольсько: 
Павло Раєн- 

влаштував 
спортивного

нюк, Сергій Гєхоеський та 
інші.

...Удень, коли 
на роботі, 
спортивної
підлітки. Працює дитячо- 
юнацька спортивна школа, 
відбуваються заняття сек
цій, тренування і змагання. 
В залі боротьби і важкої 
атлетики понад 60 хлопчи
ків. Високе завзяття по
казують юні атлети Ва
лерій Добреля, Олег Как- 
талинський, Юрій Каїров, 
Юрій Самофал, Олек
сандр Яровий.

— Це наші перші крони 
на шляху виконання поста
нови партії та уряду «Про 
дальше піднесення масо
вості фізичної культури і 
спорту», — каже Ю. О. Пет
рович. — 3 відкриттям
спортивного залу збагати
лася спортивна база. За
кінчується спорудження та 
обладнання відкритого
комплексу, де с футбольне 
поле, легкоатлетичні сек
тори, тенісний корт, во
лейбольні й баскетбольні 
майданчики. Не пустують 
у нас шахово-шашневий 
клуб, зал класичної бороть
би, велобаза, човноса стан
ція.

Використання спортив
них баз комітет комсомолу 
теж узяв під свій конт
роль. Складено спеціальний 
графік відвідування спорт
залу, тренувань на ігрових 
майданчиках. Приємно ба
чити, що ті робітники, кот
рі працювали тут під час 
суботникіе і недільників, 
обладнуючи спорткомп
лекс, тепер найбільш ак
тивно тренуються. Ці акти
вісти також подбали щоб 
були спортивні майданчики 
для дітей і підлітків біля 
житлових будинків, гурто
житку.

Намічено такий найближ
чий рубіж: добитися, щоб 
на кінець поточного року 
залучити до масових фіз
культурних занять не мен
ше 70 процентів працюю
чих, усіх комсомольців. А 
кінцева мета — перетво
рити завод на підприємст
во здороз'я, а селиш,е По- 
бузьке — на селище здо
ров’я.

М. ЕІбИЧ.
Гд Л7<2 HP Ти

У центрі Вільшанки па 
площі імені В. І. Леніна 
виросла повз споруда, у 
якій справила новосілля 
районна бібліотека. її мо

лоді працівниці Л. Спмо- 
повська, II, Артощенко, 
Л. Ганжа, Л. Опря, В. Дс- 
щура радіють — тепер па 
огляди нової літератури 
до просторого читального 
залу можна буде зібрати 
значно більше любителів 
книги, ніж раніше.

Але по тільки у дзвінкій 
тиші бібліотеки дізчата- 
комсомолкн зустрічаються 
з читачами. В’оііп — часті

гості у колгоспі «Аврора», 
бувають па фермах, трак
торних станах.

Г. ШАЛАПКО, 
громадський корес
пондент «ААоподого 
комунара».
емт Вільшанка.
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