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АКСІОМА, ТИ НЕ ДЛЯ ВСІХ
Розповідь про деякі по
рушення трудової дисцип
ліни, виявлені комсомоль
ськими дозорцями е Бобринці

Спеціальність токаря Віктор Осадчий здобув у Кіро
воградському МПТУ
№ 6. Прийшов працювати в ре
монтну майстерню колгоспу імені Петровського. Після
служби в армії хлопець знову став за верстат у рідно*
му господарстві.
Своєю старанністю, наполегливістю, сумлінністю, про
фесіональною майстерністю комсомолець здобув автори
тет серед механізаторів. Нині роботи у Віктора виста
чає: йде підготовка
сільськогосподарської техніки до
весни.
Текст і фото А. ПЕЧЕНЮКА.

Кіровоградський район.
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Урок почисться через
кілька хвилин. А поки що
в математичному кабінеті,
на вікнах
якого багато
квітів, а за крайніми пар
тами епідіаскоп, інші нав
чальні прилади — я роз
мовляю з
групою учнів,
майбутніми механізаторами.
— Хто їх установив? —
• запитую ХЛОПЦІВ;
— А хто ж'іще, самі, —
каже Євген Поліщук. —
Бо ж вам і служать.
Стінна газета «Архімед»
розповідає про досягнен
ня сучасної математичної
науки, її історію,
полає
цікаві задачі. її оформили
під керівництвом виклада
ча
Г. Ф. Дученка
теж
майбутні механізатори.
Оішкіївське
СПТУ-7,
що в Маловисківському
районі, створено 1959 ро
ку. За цей час тут підго. топлено близько
восьми
тисяч
механізаторських
кадрів.
Два десятки років тому
ж прийшов сюди
несміліїви.м юнаком М. С. Жмурко. Старанно вивчав трак
торну справу. Знання доб
рі стали в пригоді,
коли
його колгосп отримав по
тужного
К-700. Миколі
Семеновичу і довірили ма
шину.
Нині ВІН ОДНІЇ з
кращих трудівників кол

госпу «Победа» Маловисківського району. Полю
били професію
батька і
сини. Старший,
Микола,
відслуживши у лавах Ра
дянської Армії, повернув
ся в рідне
село і сів за
кермо трактора. А молод
ші, Сашко і Володя, сьо
годні здобувають цю спе
ціальність в училищі.
— Таких трудових ди
настій у нас
чимало, —
розповідає старший майс
тер В. М.
Кл именно. —
Бо живе в людях одвіч
на любов до землі. І пер
ші, хто її прищеплює, —
батьки.
Кращі риси характеру
батьків прагнуть успадко
вувати дітн. Майстер ви
робничого навчання В. М.
Іванов
в училищі з дня
його заснування. Ветеран
війни і праці заслужив ав
торитет і повагу в колек
тиві.
Доброту, щедрість
його серця перейняли і ді-

Трудоеа дисципліна. На
вряд чи варто сьогодні до
водити, що вона на вироб
ництві має
неабияке зна
чення. Не варто, бо знають
про це добре всі. І знають
насамперед ті, для кого Бо
на стала життєвою необхід
ністю, хто завдячує їй свої
ми успіхами в роботі. Але
і ледарі, прогульники, п’я
ниці також знають. Однак
знати — одне, а дотриму
ватись дисципліни як нале
жить — інше... Втім, не бу
демо відвертати увагу чита
ча фразами, що вже давно
стали незаперечними істи
нами. Будем говорити про
діло.
У різноробочого район
ного комунального госпо
дарства комсомольця Сер
гія Білоуса
стопроцентне
алібі.
— Лікарняний у мене, —
самовпевнено одказав, зро
бивши черговий ковток пива.
Дивимося діагноз: гостре
респіраторне захворюван
ня. Виходить, простуду лікує холодним пивом у ка
фе.
Райунівермаг.
Відмови
лась говорити з нами Ната
лія Писаренко з Кірово
градського
кулінарного
училища. Потім на запитан
ня стала відповідати запи
таннями. Врешті з’ясувалоІ
ти. Старший
син Віктор
закінчив училище, потім
технікум і нині, як і бать
ко, ділиться
знаннями із
вчорашніми випускниками
школи.
Інакше склалась
доля в молодшого, Анд
рія. Він вирішив працюва
ти у колгоспі. Але також
механізатором.
З чого починається мрія
про майбутню професію?
Мабуть, із
захоплення.
Сергій Феськов — першо
курсник.
Минулого літа ■
старший брат Юрій возив
до траншей силос.
— Дай і я спробую по
вести трактор, — попро
сив брата Сергій.
Повести справну маши
ну не так уже й важко, а
ось
відремонтувати, ви
явити причини, які її зу
пинили,
складніше.
Та
труднощі
спрощуються,
коли у тебе е звання, ко
ли в тебе багата фантазія.
У цьому Сергій переко
нався, допомагаючи бра
тові. Так у праці приби
лася до душі професія ме
ханізатора.
У гурті дівчат — Віра
Олсксіііовсць. Родом вона
з Новоукраінського райо
ну. Приїхав одного разу
викладач з училища
в
школу, побесідував з уч
нями, розповів
про нав
чальний
заклад, важли
вість професії механізато
ра па селі.
— Я не помилилась, що
прийшла сюди навчатись,
— зізнається Віра. — Ве
село, дружно живемо.
Сьогодні вовн
— учні,
завтра будуть хлібороба
ми, господарями землі.
В. ВАКУЛИЧ.

Маловисківський район.

ся, що лікарняний у неї —
прострочений. Отже, про
гул занять.
Зате Олександр Мех чіт
ко, як по-писаному, розпо
вів, що ніде на працює, а
п’є за гроші дружини. На
наші здивовані погляди (бо
справді несподівана відпо
відь) са/ловдоволено кинув:
— Так, так, утриманець...
Болісно було дивитись на
Олександра, який у свої 25
років думає лише про го
рілку, забуває про свої по
дружні
і батьківські обо
в’язки...
Робочий день у розпалі.
Та, мабуть,
найменше це
хвилювало тваринника рад
госпу
імені Свердлова
Олександра Когута. Що йо
му до тих корів, яким він
повинен
роздати корми?
Приїхав у Бобринець з ме
тою добряче
випити. Ми
подумали,
що мети хло
пець досягнув, адже ледве
на ногах
тримається. Але
помилились:
Олександр
став у чергу за пивом з ос
танніми 85 копійками, які у
нього залишились.

А СЬОГОДНІ
ЗВОДЯТЬ
ДИТСАДОК
З піднесенням зустрі
чає новорічне свято ком
сомольсько - молодіжна
бригада штукатурів-малярів Петра
Базарна Побузького БУ-6: річне зав
дання
виконано на 120

Розмовляти з Олександ
ром довелося у райвідділі
внутрішніх справ. Хлопець
розказав досить типову для
подібних ситуацій історію:
дружина
покинула, гроші
тепер потрібні
тільки для
того, аби випити, бо у жит
ті розчарувався.
Думається,
секретареві
комсомольської організації
радгоспу імені Свердлова
(його прізвища Олександр
так і не
пригадав),
усім
спілчанам
господарства є
над чим замислитись. І не
тільки
їм, а й правлінню
радгоспу.
Заготівельник м’яса із за
готконтори райспоживспілки Валентин Козлов у день
нашого рейду пробував се
бе у ролі
наставника —
«вчив»
практиканта, учня
Кіровоградського коопера
тивного
училища комсо
мольця Олександр Леуса,
пити пиво. За годину до за
кінчення робочого дня. Хо
ча вони нам сказали твер
до: робочий день у нас за
кінчився о шістнадцятій...
Пізніше, зателефонував

процентів.
При денній
нормі 33 квадратних мет
ри члени
колективу
(у
бригаді Петра Лазарка —
одні дівчата) обробляли в
середньому 35—36. Здав
ши недавно два 60-квартирні будинки, нині колек
тив з успіхом
зводить у
місті Гайвороні дитсадок
на 280 місць.
КМК — щоквартальний
переможець
трудового
суперництва будівельників
району. Висока
відпові
дальність
за доручену
справу,
наполегливість,
взаєморозуміння, а голов
не — міцна трудова дис
ципліна забезпечили дів
чатам звання кращої ком
сомольсько - молодіжної
бригади будівельників в
області наприкінці серце
винного року п’ятирічки.
Кращими з кращих є ком
сомолки Зоя Іващенко та
Ольга Луканюк.
В. СМАЖЕНКО.

Голованівський район.

ЗАВДАННЯ ПЕРЕВИКОНАНО
У Знам’ямському
гра
нітному
кар’єрі комсо
мольська організація по
рівняно невелика: 19 спіл
чан.
Але панує тут дух
справжнього
трудового
суперництва. Застрільни
ком соціалістичного зма
гання по праву вважаєть
ся комсомольсько-моло
діжний екіпаж екскавато
ра Е-2503 у складі маши
ніста Івана М’яковського
та його помічника моло
дого комуніста Петра Євдокименка.
Петро успішно поєднує
роботу на екскаваторі із

громадською діяльністю:
вже
другий рік підряд
комсомольці гранкар’єру
виявляють
йому високе
довір’я, обираючи своїм
ватажком.
Новий рік Петро та Іван
зустрічають
з піднесе
ним настроєм: річне зо
бов’язання вибрати 45300
кубічних метрів гірничої
маси перевиконано на ЗО
процентів.
А. МИЦИК,
інструктор міськкому
ЛКСМ України.
м. Знам’янка.

ши в
заготконтору,
ми
взнали правду — о 17-й.
Так ось орієнтують прак
тикантів «досвідчені». Орі
єнтують не в той бік...
А членові ВЛКСМ друго
курснику СПТУ № 2 Сергіє
ві Давидозському і настав
ника не потрібно. Він уже .
сам знає, що йому робити,
коли стипендія
у кишені:
заглянути у кафе. Хіба йо
му пече те, що він уже ки
нув тінь на колектив, виніс
ши своє прізвище на вітри
ну районного штабу «Ком
сомольського прожектора»
під заголовком «Ганьба п’я
ницям!». Видно, не зробив
хлопець висновків, не зро
били їх, певно,
і в учили
щі...
Ось далеко
не есі ре
зультати наших
двогодин
них мандрів вулицями Бобринця. Але й цього достат
ньо. У відповідях керівни
ків згаданих
вище госпо
дарств, установ і організа
цій хотілось би прочитати не
тільки про те, яких буде
вжито заходів до порушни
ків, а й гіро
спеціальний
план профілактичних захо
дів по запобіганню
пору
шенням дисципліни у тру
дових колективах і навчаль
них закладах.
Рейдова
бригада
«Молодого комунара»:
В. ЗАГОРОДНІЙ, інспек
тор карного розшуку
райвідділу
внутрішніх
справ; Л. АРМАШОВ,
член районного штабу
«Комсомольського про
жектора»; О. НЕГАРА,
член бюро РК ЛКСМУ;
А. БЕЗТАКА,
спецкор
«Молодого комунара»,

м. Бобринець.

лїсля>
вкгаи/
«ІСТОРІЯ

одних
ЗБОРІВ»
У критичному матеріа
лі під такою
назвою
(«Молодий комунар» за
24 вересня цього року)
йшлося про порушення
статутних вимог під час
проведення
зборів
у
комсомольській
групі
МТФ № 3
колгоспу
«Дружба».
Як повідомив перший
секретар Компаніївського райкому
комсомолу
В. Варівкий, виступ га
зети було обговорено на
засіданні комітету ком
сомолу колгоспу та бю
ро райкому комсомолу
(протокол № 22).
Завідуючій
відділом
комсомольських органі
зацій райкому Л КСМУ
Л. Павленко та секрета
реві комсомольської ор
ганізації Н. Сало вказа
но на недоліки в роботі.
Відповідальним за хід
звітно-виборної кампанії
був призначений другий
секретар райкому В. Білобровенко. Факти пору
шень
статутних вимог
не повторювались.

2 стор.

до політзаняпя
Корисна розмова, иа мою
думку, почалася на сторін
ках «Молодого комунара*
під рубрикою
«Післямова
до політзанять». І хоча ре
дакція просила поділитися
думками і досвідом в пер
шу чергу
пропагандистів
школи «Ідеологічна бороть
ба і молодь», я теж виріши
ла взяти участь у розмові.
Працюю я
вчителькою
Цвітнянської
середньої
школи, третій рік веду за
няття в школі комсомольсь
кої політосвіти, для моло
дих трудівників
колгоспу
імені Дзержинського читаю
курс «Основи
наукового
комунізму».
Частина пи
тань нашого курсу близька
до програми курсу «Ідеоло
гічна боротьба
і молодь».
Не без гордості хочу ска
зати, що наша політшкола
•—1 Одна з кращих у районі.
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«Молодий комунар»

Атмосфера взаєморозуміння
В цьому вбачаю насампе
ред заслугу моїх слухачів.
З перших днів нам вдалося
створити у колективі атмо
сферу
взаєморозуміння і
довір’я.
У політшколі 22 слухачі,
люди різних спеціальностей
— водії, трактористи, зоо
техніки, вихователі дитсад
ка. А об’єднує їх усіх праг
нення до знань. Вони свідо
мо прийшли сюди поглиб
лювати свої
знання з пи
тань комуністичного будів
ництва, оволодівати провід
ними ідеями марксистськоленінської
теоретичної
спадщини. Мій
обов’язок
як пропагандиста допомог
ти їм у цьому.
Розповім, як проходять у
нас заняття. Тема «Велика
Жовтнева соціалістична ре
волюція і її
міжнародне
зпаченпя», наприклад, роз

глядалася иа двох
занят
тях. На першому я прочи
тала лекцію, а па другому
провела
бесіду з комсо
мольцями.
Почали від за
гального значення перемоги
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції для на
родів нашої країни і всього
прогресивного
людства, а
закінчили ' роздумами про
те, що дав Жовтень кожно
му з нас.
Часто ми проводимо за
няття у формі диспуту. Ці
кавою вийшла, наприклад,
розмова про
міщанство.
Правильно говорили слуха
чі про необхідність форму
вання розумних
потреб у
сучасної
молоді, про бо
ротьбу з
споживацькою
психологією. Життєві прик
лади, посилання на худож
ню
літературу, на кращі
твори вітчизняного кінема

тографа зробили пашу дис
кусію
аргументованою,
принциповою і діловою.
Я у своїй
роботі часто
даю матеріал
для самос
тійного опрацювання. На
приклад, иа останньому за
нятті
окремі комсомольці
одержали завдання написа
ти реферати на такі темп:
«Керівна роль марксистсь
ко-ленінської партії в соціа
лістичній революції», «Ін
тернаціональний характер
марксистсько - ленінського
вчення
про соціалістичну
революцію». Одержали слу
хачі і практичне завдання—
проаналізувати стан контрпропагапдистської роботи в
колективах.
Велику увагу приділяємо
вивченню та пропаганді ма
теріалів
червневого
(1983 р.)
Пленуму
ЦК
КПРС, Були організовані

диспути «Твоя життєва по
зиція», «Молодь і ідеологіч
на боротьба».
Чимало уваги приділяємо
і питанням атеїстичної про
паганди. У нас
у селі діє
релігійна громада
ієговістів, що звичайно, вимагає
підвищеної пильності ком
сомольців, які ведуть широ
ку роз’яснювальну роботу
серед односельців. Сама в
університеті маркспзму-лепінізму вивчаю курс атеїз
му. Це і допомагає у вирі
шенні деяких непростих пи
тань атеїстичної пропаган
ди.
Традиційними стали
у
нас обговорення кіно- і те
лефільмів. Ось і на наступ
ному занятті
поговоримо
про телефільм «20-е груд
ня», який недавно демонст
рувався • по центральному
телебаченню. За фахом я

діяльністю

На знімку:
Л. М.
БОЛДУРАТ виступає перед

організатори

Клуб вихідного дня діє

у нашій школі давно. Те
пер пригадати, коли була

започаткована

навіть учителі.

Керували

цього

рук і не маєш що у ньому
прочитати. Над цим треба
замислитись журналістам
«Молодого
комунара»
(Н. Мамочніна,
ученицл
Маловисківської середньої
школи К» 4).
Однобокий підхід у газе
ти до проблеми виховання
справжньої радянської сі
м’ї. Мені хочеться прочи
тати у «Клубі
молодої
сім’ї» не тільки про те. як
розлучаються
двоє, а н
про те. як ці двоє знахо
дять одне одного, про по
дружню вірність. (С. Коль
цов,
електромонтажник,
м. Кіровоград).
Мало друкує тематична
сторінка «Вітрила» матері
алів про життя
і діяль
ність піонерів. «Вітрила»
повинні стати трибуною і
для піонерів, бо ж спеці
альної сторінки для цього
немає у газеті
(М. Гренчук, піонерна, м. Кірово
град).
Журналістам
газети
слід дбати не тільки про
зміст, а й про форму. По
ліграфічне
оформлення
потребує ще чималої ува
ги (учениця селища Устинівка).
В
одному □ випусків
«Диск-залу» був опубліко
ваний танець «Автостоп».
Минуло вже три
місяці
звідтоді. Чи збирається га
зета і далі публікувати та
кі
потрібні
матеріали?

(Т. Топольник,
17 років,
Вільшанський район).
Далеко лине слава про
тракторну
бригаду двічі
Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталова. А чому
ми так мало знаєм про ді
яльність комсомольців Ксмишуватської
середньої
школи? Адже, думаю, дос
від у них
багатий з пи
тань професійної орієнта
ції учнів. (Я. Пшенична,
учениця, Устинівсьний ра
йон).

РАДИТЬ
ЗАПРОВАДИТИ
РУБРИКУ
«Так служать паші зем
ляки» (В. Горенко, с. Йоси
півна Вільшанського райо
ну), «Фотоконкурс
«МК>
(В. Пастернак, Новоархангельський район), «Колон
ка фантастики» (І. Чересленко, учениця,_ Добровеличківський район), «Су
часна косметика» (Н. Ковеня, 16 років, _ Добровеличківський район), «Сек
рети молодості», «Знахід
ки», «Пригоди», «Культура
поведінки» (О. Кириченко,
учениця,
с. Вільшанка),
«Мода-84»
(3.
Череда,
м. Світловодськ), спеціаль
ну сторінку для дівчат,
наприклад, «Степовичка»,
«Вербиченька», «Ровесни
ця» (Г. Дримба, Голованівсьний район), «Моя диско
тека» (В. Косінський, ве
теринар,
Компаніївський
район),
«Твоє здоров'я^
(Т. Топольник, 17 років,
Вільшанський
район),
«В’яжіть,
шийте
самі»
(В. Варданова, с. Добровеличківка),
«Люстерко*
(А. Рапчич, учениця, Віль
шанський район).

ПРОПОНУЄ
Сьогодні ти став комсо
мольцем. Як ти йшов до
цього дня? Що тобі хочеть
ся сказати сьогодні? Яку
відповідальність
почува
єш?
Хочеться прочитати та
кий
матеріал
у газеті
(Г. Заруба, 17 років, Бобринецький район).
Сміливіше треба пору
шувати питання освіти мо
лоді (до цього пас зобов’я
зують
і традиції краю,
батьківщини
великого
Вчителя В. О. Сухомлинського). Зокрема, слід обго
ворити питання заочного
навчання працюючої мо
лоді (В, Пісковий, журна

зокрема,

ліст, м. Новомиргород).
Публікуйте більше фото
графій
з футбольних
матчів «Зірки». Хочеться
прочитати
про перспек
тивну футбольну команду
«Радист».
Щодо «Диск-залу», то
він не повинен бути тіль
ки розважальним.
Проб
лем в організації культур
ного дозвілля молоді (особ
ливо у селах) багато. Мо
лодіжні вечори, дискотеки
у деяких будинках культу
ри справляють неприємне
враження — з грубіянами,
п’яними,
розбещеними
хлопцями (та й дівчата
трапляються) не ведеться
належна робота. Цю тему
обов’язково треба порушу
вати на сторінках «Дискзалу». (В. Горенко, фельд
шер, с. Йосипівна
Віль
шанського району).
У «Клубі молодої сім’ї»
треба серйозно поговори
ти про шкоду холостяць
кого життя (В. Орел, бух
галтер, 24 роки, Гайворонський район).
А чи варто взагалі тор
катися питань про молоду
сім’ю і' газеті? (Без підпи
су. Новгородківський ра
йон).
Для рубрики «Діалог»
пропоную тему; «Чи жипеш ти так, як у мріях»
(К. 3. М., місто ОлександРІя).
Коли б я був редактором,
то значно більше у газе
ті публікував би літера
турних творів — віршів,
оповідань, гуморесок, по
вістей...
(В.
Нагорний,
учень, Устинівсьний рай
он).
Існує кохання з першо
го погляду? Про це можна
було б посперечатись. Чим
Vе 'ге?іа<1 (Н. Погорелова,
ка)^°К'В’ С’ Д°бРовеличк*в'
Суботні номери хочеть
ся бачити трохи веселіши
ми (Л. Кубушка, м. Олек
сандрія).
Молодим сім’ям треба
вчитись у старшого поко
ління. Ставлю
завдання
газеті — опублікуйте хо
роший нарис про достой
ну матір-трудівницю, матір-героїию, яка народила
} виховала багато
дітей
(і. Чорноіван,
пенсіонер,
у минулому робітник за
воду «Червона зірка»).
Щороку за комсомоль
ськими путівками на Все
союзні ударні будови їде
багато комсомольців. Ду
маю, що й на БАМі трудя
ться наші земляки. Ціка
во було б зустрітися на
сторінках «Молодого ко
мунара» з такими людьми
п •„ПлОХОТН|ОИ,
учениця,
Доцровеличківський рай-

клубу

позакласної

та позашкільної

Цими днями до редакції надійшов лист із Києва:
«Пише вам постійний читач «Молодого комунара»,
недавній юнкор Сергій Кулинич. Цього року після
закінчення Тишківської десятирічки Добровеличківського району я став студентом філологічного фа
культету Київського держуніверситету імені Т. Г. Шев
ченка. Далеко зараз від рідної домівки, однак це не
заважає мені регулярно переглядати свою обласну
молодіжну газету — її мені пересилає у конверті ма
ма. Нетерпляче чекаю кожного такого конверта з
Кіровоградщини, бо в ньому —
близьке, знайоме,
рідне...»
А ось рядки з листа учениці 10 класу Ольги Піткевич із села Мар’янівки Кіровоградського району:
«Мені подобається «Молодий комунар». Газета допо
магає мені пізнавати світ, я часто саме в неї питаю
поради...»
Це лише два листи з тих, що заповнили редакцій
ну теку з написом «Молодий комунар-84». Ми щиро
вдячні вам. шановні наші читачі, за участь в анке
туванні, за те, іцо ви знайшли час, аби відгукнутись
на прохання журналістів обласної молодіжної. Спа
сибі за критику, за пропозиції, за роздуми з приво
ду тих чи тих публікацій, доцільності рубрик, спаси
бі за тепле слово! Газета намагатиметься в Новому,
1984, році враховувати усі ваші зауваження, пропо
зиції, побажання.
А сьогодні ми востаннє цього року проводимо за
очну летучку наших читачів.

Не всі номери газети
рівноцінні.
Деякі, прямо
скажу, зовсім нецікаві.
Візьмеш такий номер до

ця форма

відпочинку, не візьмуться

«МОЛОДИЙ КОМУНАР-84»«

КРИТИКУЄ...

Олександріаський район.

У НАС, У КВД

десятикласниками.
Фото о. КОМІРНОГО.

«Світогляд* — дуже ак
туальний клуб з ідейнополітичного виховання мо
лоді. Особливо тепер, коли
всі люди планети тавру
ють ганьбою американсь
ких мілітаристів і їхніх
поплічників, коли прогре
сивне людство активно
бореться за мир (О. Нарамалюн, учень, Вільшанський район).
Завжди чекаю в кінці
місяця тематичну сторінку
«Суботній кур’єр». де молсна прочитати цікаві мате
ріали, пригоди. розповіді
про творчість, гумор, роз
гадати кросворди (3. Норжук, 22 рони, м. Ульяновна).
Постійно читаю «Старт».
Подобається сторінка тим.
що інформує про нові до
сягнення спортсменів об
ласті. Дещо з публікацій
перу для себе (С. Несте
ров, учень 10 нласу, сели
ще Вільшанка).

Л. ГУЛЬКА,
пропагандист
школи
«Основи наукового ко- '
мунізму» колгоспу іме
ні Дзержинського.

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

40-річчю визволення Кіровоградщини від німецькофашистських
загарбників
присвятили свої комсомоль
ські збори учні 10 «Б» кла
су середньої
школи № 14
імені Г. Димитрова м. Кіро
вограда. Почесним гостем
на цих зборах був ветеран
Великої Вітчизняної війни,
учасник
комсомольського
Підпілля в м. Новоукраїнці,
колишній
учитель школи
Л. М. Болдурат. Він поді
лився своїми спогадами про
нелегкі воєнні часи, закли
кав школярів
корисними
справами,
самовідданою
працею, відмінним навчан
ням кріпити справу миру.

ЧИТАЧ
СХВАЛЮЄ

філолог, я і мої слухачі ду.
же любимо поезію. Тому ІІЬ
коли в кінці занять читаємо
вірші.
Окрім того, усі
слухачі
нашої політшколн
під час
навчання набувають нави
чок політінформаторів і агі*
таторів. Найактивніші серед
них — секретар комсомоль
ської організації колгоспу
Микола Хлівпцькиіі,
водії
Віктор Кудім, Надія Бонда
ренко, Микола
Загнибіда,
Володимир Галасюк? елект
рик Віктор Заволока. Періо
дично ми заслуховуємо зві
ти про їх роботу. Останнім
звітував Анатолій Буць.

роботи,

нині відповідає

за нього Любов Василівна

Врадій.
Наш КВД працює кож
ної неділі з десятої до ві
сімнадцятої години. Саме
у цей день проходять за
няття футбольної секції,
якою керує тренер Долписької ДЮСШ, минулоріч
ний випускник
Кірово
градського
державного
педінституту імені О. С.
Пушкіна Володимир Борнсов. Хлопці тренуються
до другої години, а потім
звільняють спортзал, і йо
го господарями стають уч
ні молодших класів, для
яких організовуються Іг
ротеки, різноманітні зма
гання і конкурси. На
жаль, актового
залу у
школі немає, і всі заходи
проводимо у спортивному.
У нас є план роботи, і
ми вже наперед знаємо,
що наприклад, у цю неді
лю будуть спортивні зма
гання «Старти надій» між
паралельними класами, а
в наступну проводитиме
ться ігротека для жовте
нят і піонерів, а ще через
одну — шкільний бібліо
текар Євгенія Миколаївна
Сергієнко разом із хлоп
чиками і дівчатками орга
нізує захоплюючий похід
у чудовий світ казки.

Хочу трохи конкретніше
розповісти про ці змаган
ня, в яких беруть участь
усі, хто приходить, у клуб
вихідного дня.
Уточню,
що будь-які змагання про
ходять між учнями пара
лельних класів,
щоб не
була відчутна вікова різ
ниця. Ігротека включає в
себе різні конкурси. При
міром, треба попасти пев
ну кількість разів баскет
больним м’ячем у кошик,
вишити своє ім’я на сер
ветці, іірочитатп улюбле
ний вірш. Для перемож
ців самі ж учні заздале
гідь
малюють грамоти,
роблять своєрідні медалі,

які під акомпанемент, ви
конаного хором маршу, їм
вручаються.
«Старти надій» прово
дяться раз у місяць. Цьо
го навчального року вони
почалися
святом бігу, в
якому взяли участь май
же всі жителі нашого се
лища, навіть
вихованці
дитсадка.
Різноманітні
вправи, що входять у про
граму цих стартів, допо
магають дітям стати силь
ними
і спритними. І по
радниками і суддями па
таких змаганнях є викла
дачі фізкультури
нашої
десятирічки Микола Тара
сович Підчпненко та Іван
Кузьмович Врадій.

Досить часто
на засі
даннях клубу
вихідного
дня проводиться
захист
читацького
формуляра
або читацькі конференції.
На такій конференції об
говорюється одна
книга -к
(зокрема, недавно цс була
повість
Олеся Гончара
«Земля гуде») і всі, хто її
прочитав,
діляться вра
женнями. А оскільки дум
ки в усіх різні, зав’язуєть
ся дискусія. Причому па
такі засідання приходять
не тільки ті, хто прочитав
дану книгу, а й усі бажа
ючі. І ми знаємо, що піс
ля дискусії вони обов’яз
ково попросять цей роман
чи повість у бібліотеці.
Таким чином, ці заходи
ще й пропаганда книги.
Для
старшокласників
вечори відпочинку прохо
дять в основному, по су
ботах. У їх програмі ~
зустрічі
з передовиками
виробництва,
вечори,
присвячені осені чи красу
ні весні, вікторини «Що?
Де? Коли?», учасниками
яких є десятикласники і
комсомольці Долппського
цукрового заводу (секре
тар комітету
комсомолу
Людмила Шевчук), котрі
шефствують над
нашою
школою. Спілчани-ішробнпчипки — часті гості не
тільки па суботніх вечо
рах, а й иа
засіданнях
клубу вихідного дня. Р.а*
зом із шкільними активіс
тами допомагають органі
зувати той чи інший захід.
У передноворічні
дп>
працює у КВД «Фабрика!
Діда Мороза» — впгото^
ляємо іграшки, гірлянді«»
малюємо новорічні плака
ти.
І. ВОЙТЕНКО,
секретар комсомоль
ської організації Молодіжненської СШ.
Долинський район.

м грудня 1983 року
Я Д?ваог?
СЛІДаМИ
.
свого героя. їздив
Працював у архівах. ЗумІР ЧаиІП 3- °Ан°полчанаМИ.
Віднайшов
рідних
ДРУЗІ* і товаришів по роі
боті. По суті, саме вони і
склали біографічну хроні
ку Олексія
Андрійовича
Павловсьного - капітана,
командира
стрілецького
батальйону, Героя Радян
ського Союзу.
з кожним
новим фактом у мені роз
горався потяг до подаль
ших пошуків.
Знав спо
чатку лише єдиний фактвосени 1943 року, під час
форсування Дніпра на те
риторії нинішньої Кірово
градської області, гітлерів
ці живцем спалили захис
ників
безіменної висоти
на чолі з напітаном Павловським. Про це я дізнав
ся, працюючи над карто
текою Героїв Радянського
Союзу — уродженців Иіровоградщини в Головному
управлінні надріч
Мініс
терства оборони СРСР,
У Центральному архіві
Міністерства
оборони
СРСР мені люб’язно надали можливісіо погортати
фонди 10-ї
гвардійської
повітряно-десантної диві
зії, до складу якої входив
батальйон
капітана Павловського.
УХІ РЯДКИ нагородно** го. 3
протокольною
точністю відтворюють во
ни бій за оволодіння стра
тегічно
важливою висо
тою 177.0.
Щось
дуже
знайоме
майнуло
у цифрах, і я
пригадав, що колись писав
уже про неї, тільни писав
як про «висоту розвідни
ків». Так називали звичай
ну круту гору західніше
села Куцеволівки Онуфріївського
району
воїни
110-ї гвардійської стріле
цької дивізії гвардії
пол
ковника Огородова, У бо
ях за висоту під Куцеволівкою 20 воїнів удостоєні
звання Героя Радянського
Союзу.
Серед героїв — 7 розвід
ників 106-ї
гвардійсьної
окремої розвідувальної ро
ти гвардії старшого лейте
нанта Чусва, котрі протя-

сотуЯ?77 0 утримували ви‘

Виявляється,
розвідни
ків, батарейців взводу 45міліметрових гармат307-го
гвардійського стрілецькополку,
розвідників
■^/-го гвардійського арти
лерійського полку, воїнів
окремої роти зв’язку на
магались
виручити де
сантники.

«Молодий комунао»

рватися до південної час
тини Куцеволівки. 110-а
гвардійська стрілецька ди
візія
протягом
кількох
днів відбивала шалені ата
ки ворога на висоти 177.0
і 158.4. Гітлерівці захопи
ли висоту 177.0>.
Із спогадів
дружини
Павловсьного
Зінаїди
Олексіївни:
«Олексій з відзнакою за-

З стор

пішов на фронт. Після пе матнинів і п’ятдесят тан
їх, він і розповів команду
репідготовки в запасному
авіаційному полку його за ків, Батальйон опинився в ванню про останні героїч
але гранатами і ні дні побратимів.
рахували льотчином-вини- оточенні,
Вранці 8
жовтня 1943
щувачем до бойової ескад багнетами пробив собі виД з кільця і зумів заче рону ессесівці облили сті
рильї. Півтора року чекав Х,
питися
за
сусідню
висоту.
ни
дерев
’
яного
сараю га
цього дня Оленсій ПавловЗнову посунули танки. сом і підпалили...
ський.
Палають
сім
«пантер»
і
Влітку 1943 року Олек
ять «тигрів». А бій несій брав участь у Курсь пвгаває.
«У зв’язку з 20-ю річни
Від вибухів безза цею
кій битві. В одному з жар хисно здригається
з дня Перемоги
над
під но фашистською
Німеччиною
ких боїв пара «яструбків» гами земля.
і з метою увічнення пам’я
ті Героя Радянського Сою
ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ зу тов. Павловсьного, який
загинув у боях за Радян
ську Батьківщину, вико
навчий комітет
місьної
Ради депутатів трудящих
вирішив шосе, що йде від
хлібозаводу № 1 до заводу
«Амурсталь»,
іменувати
«Шосе імені Героя Радян
ського Союзу Олексія Анд
капітана Оленсія Павлов
До вечора бійці Павлов рійовича Павловсьного».
сьного і майора
Василя сьного
*
спалили ще три
Петрова зіткнулась у по «пантери» і двох «тигрів»,
На приміщенні ливарно
вітрі з дев’ятьма «мессера знищили роту фашистів.
го цеху
заводу «Амур
ми».
Обмаль боєприпасів. Ба
З листа Олексія Павлов гато вбитих і поранених. сталь» встановлено мемо
ріальну дошку з написом
сьного до дружини:
Німці, прорвавши оборону
«Бій був коротким. Ми лівого сусіда, знову відрі на ній: «У цьому цеху пра
зробили все,
що могли. зали батальйон від полку. цював Герой Радянського
Союзу Олексій Андрійович
Коли
в Петрова скінчи На висоті зоставалось віПавловський. Загинув
у
лись боєприпаси, він ви сімнадцятеро.
боях за Радянську
Бать
рішив іти на тарай. Таран
ківщину
8
жовтня
1943
„
...До
тями
капітан
ді

був смертельним — життя йшов у хліві.
рону».
друга дорого
юбійшлося
«Невже полон?..» — жа
ворогові. Я, розстрілявши
ром
прокотилась
думка.
У боях
за визволення
останні патрони, збільшив
— Ми — в пастці, това села Куцеволівни Онуфрірахунок ще на одиницю.
ришу капітан, — підтвер ївського
району Кірово
Коли ж мій літак вийшов див
думки
ордина градської області, зокрема
з ладу, я скористався па рець його
Михайло Рокитін, —
під час форсування Дніп
рашутом. «Мессерн» кру Зачинені
наглухо.
І жод ра,
геройською смертю
тились біля мене,
і один ної щілини. Вас контузи

полягло
1500
воїнів —
прошив чергою з кулеме ло. У кожного з нас — по
представників
багатьох
та...»
одній
—
дві
рани...
національностей
СРСР.
Се
Потім госпіталь. Частко
Відчинились двері. Пав ред них — Герой Радянсь
ва втрата зору.
ловсьного
повели
на
до

«Завтра комісія скаже, пит. Гестапівсьного майо кого Союзу білорус Кузь
ма Гриб, башкир Оленсій
буду
я знову літати чи
ра цінавило,
на яких ді Рутчин, росіянин
Павло
воюватиму на землі, Дуже лянках
і коли форсувати Кузуб (на висоті 177.0 він
хочеться, звичайно, літа муть Дніпро,
де команд закрив своїм тілом амбра
ти. Хоча колошматити во ний пункт, де вогневі по
рога у повітрі чи на землі зиції артилерії, де розмі зуру ворожого дота). Сьо
годні до цього списку слід
чи не все одно?!»
батальйони полку.
додати імена росіян Олек
Лист датований 8 черв щені
Піхотинці витримали не сія Павловсьного,
Олек
ня 1943 року, а в безсмер людські
але сандра та Якова Калашнитя капітан
увійшов
8 військової катування,
таємниці
воро

кових,
грузина
Володими

жовтня того ж року.
гові не
виказали. Вони ра Губеладзе,
українця
ледве тримались на ногах.
Миколи Худяна, чиє місце
Р АПТОВОЮ
нічною До хлівгі бійців затягували загибелі
встановлено в
1
атакою з флангів волоком.
процесі пошуку матеріалів
батальйон капітана
ПавУночі, пробивши дірку
про вогненного
капітана
ловського змусив гітлерів в солом’яній понрівлі, втік Павловсьного.
ців покинути висоту. Але поранений у голову Михай
В. ЧАБАНЕНКО.
на ранок німці кинули на
ло Рокитін. Ординарець
сміливців три роти авто- капітана дістався до сво
м. Кіровоград.

ВОГНЕННИЙ КАПІТАН
«Угрупування
ворога і
характер його оборони бу
ли незрозумілими нам. Ми
знали, що в районі Успен
ии і Дсріївки розташовані
піхотні частини ворога, а
в районі Куцеволівки, Мішуриного Рогу — вірогід
но перша
кавалерійська
дивізія СС, що напроти 7-ї
гвардійської армії — на
шого сусіда зліва — діють
дві-три
піхотні дивізії і
танки 6-ї чи
9-ї танкової
дивізії. Виявити
угрупу
вання німців за
Дніпром
шляхом
взяття в полон
«язиків» не вдалось, а в
день 27 вересня відправ
ляти розвідку за ріку бу
ло неможливо».
І далі:
<Ю-а гвардійська повіт
ряно-десантна
дивізія
82-го стрілецького корпу
су без дивізійної артиле
рії, введена в бій
у нап
рямі
І’апнівки,
висоти
177.0. протягом дня безпе
рервно бомбардувалась і
контратакувалась против
ником з Гапнінки».
Згадує Герой
Радянсь
кого Союзу Шарохін, ко
лишній командуючий 37-ю
армією:
«Ворог намагався відки
нути наші частини і про
рватися до Дніпра, здійс
нюючи контратаки силою
близько полку
піхоти з
20—-25 танками в напрямі
Деріївки, Ясинуватки. 7 —
8 жовтня йому вдалось вві

кіпчив навчання
в аеро
клубі. Був парашутистом,
що згодом
стало йому в
пригоді на фронті. Але
професіональним льотчи
ком чоловік- не став: його
направили
працювати у
Владивосток на Дальзавод на посаду заступника
начальника ливарного це
ху. Потім став начальни
ком цеху. За час роботи в
цеху проявив себе
здіб
ним організатором,
його
цех був у числі
передо
вих, його фотографія
не
знімалася з Дошки поша
ни.
Олексій
дуже любив
громадську
роботу. Псі
Дальзаводі він був громад
ським редактором багато
тиражки, обирався членом
Владивостоцького
міськ
кому КГІРС. У День авіації
ми з ним їздили на аеро
дром, і він завжди з хоро
шою заздрістю
поглядав
на льотчиків, душа
його
рвалась у небо.
Я добре пам’ятаю
тон
день, коли почалася війна.
Він відразу
вирушив до
військкомату. Його спо
чатку не взяли: такі спе
ціалісти конче
потрібні
були в тилу. Та
Олексій
сказав мені, іцо доб’ється
відправки на
фронт, що
«соромно здоровій і силь
ній людині
відсиджува
тись у тилу, коли ллється
кров мільйонів людей».
Через кілька місяців він

СВІДЧИТЬ ІСТОРІЯ

^отокалейдоскоп

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ТОМАСА МАННА
У і 953 році,
в один із
найтривожніших періодів
«(ХОЛОДНОЇ війни» всесвіт
ньо
відомий німецький
письменник
Томас Манн
„написав такі рядки:
«...Мені соромно за ма
лодушну і безоглядну за
лежність Європи від Аме
рики, таку ж дивну й су
перечливу. як поєднання
в. Америці глибокого схи1 ляння перед історичним
достоїнством нашого кон
тиненту, випробуваннями,
. що випали на його долю,
зі схильністю розглядати
Європу як економічну ко
лонію,
воєнний
базис,
плацдарм у майбутньому
«хрестовому поході» проти
1 Росії; хоча
Європа і є
древньою,
цікавою для
мандрівника частиною сві
ту, перед повним її зруй
нуванням не зупиняться,
якщо мова піде про світо
ве панування...
Безумовне
включення
Західної Європи в амери
канську систему оборони
я не вважаю
справою
мудрою,
корисною для
збереження миру...»
Через три десятиліття
після цього застереження
президент США Рональд
' Рейган вибрав
Західну
Свропу як майданчик для
розміщення
ядерних ра
кет, з допомогою яких він
■ хоче
здійснити «хресто
вий похід» проти комуніз■ му.
(ДПН).

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ

СТРІЧКИ
ТАРС

Змагаються молоді
БЕРЛІН. Вагомий вкладІ У
розвиток народного госпо*

Під таким заголовком
газета «Вашінгтон пост»
опублікувала фейлетон
Річарда Кохена. Агент
ство преси Новини про
понує його увазі читачів
із деякими скорочення
ми.

И ЧЕРПНЕ»
ПОЯСНЕННЯ

Шановний пане чи пані! міло, та вам зараз стане ємо про критику на свою
(потрібне підкреслити).
ясно, чому ж ми все-таки адресу. Нам кажуть: якби
Президент
попросив вирішили діяти.
на Гренаді до влади при
мене відповісти на запи
На
Гренаді
вчилося йшов уряд, що нас влаш
тання щодо
вторгнення близько шестисот амери товував, як наприклад, у
американських військ на канських студентів-медивипадку з Чілі після пова
Гренаду. З цього приводу ків. їх життю загрожува
лення президента Сальва
нині ставиться багато за ла небезпека. Правда, ні
дора Альенде, ми ніколи
питань, і уряд вважає за самі студенти,
ні їхні не вдалися б до-вторгнен
можливе
відповісти на батьки, ні професори цієї
ня. На цю критику ми від
них.
небезпеки не бачили. А
Передусім
нашою го Гренада гарантувала сту повідаємо зі зрозумілою
ловною
турботою було дентам
недоторканість. досадою, обуренням (по
питання про заложників, Все це правда.
Але суть трібне підкреслити) і по
хоча ми не мали в розпо справи все одне не міня яснюємо: наше ставлення
до уряду
Гренади було
рядженні ніяких перекон ється.
ливих фактів, що
життю
Говорячи без
натяків, ворожим уже з найпер
американців
на Гренаді наш уряд
розуміє, що ших днів його існування.
загрожує небезпека, од вторгнення
Ми сподіваємося,
що
— серйозне
нак усе одно вирішили ді порушення статуту Орга цей лист дасть вичерпні
яти.
нізації
американських відповіді на всі ваші за
Кожному ясно, що якби держав. Так, так,
це той питання.
Гренада
запідозрила самий статут, який прези
І щоб
заспокоїти вас
щось про наше майбутнє дент Рейган увесь час ци
остаточно, ми радимо вам
вторгнення, вона б неод тує,
коли
намагається
мінно захопила американ приписати Нікарагуа на виключити телевізор і не
ських заложників. Але хо магання повалити ниніш читати газет. Нові факти
ча наша операція й мала ній режим у Сальвадорі. можуть увести вас у ще
на меті
запобігти їх за Але ми, милістю божою більшу оману, а ми щиро
хопленню, все ж після ви велика держава, завжди віримо, що вам нема ні
знати
садки морських піхотин притримувалися принци якої необхідності
ців вірогідність такого не пу: чого не можна іншим, більше, ніж знає наш пре
зидент.
відпала. Вибачте,
що це можна нам.
звучить не зовсім зрозуМи, в уряді, добре зна
Ваш уряд.

дарства НДР
вносить мо
лодь республіки. Це знову
підтвердила звітно-виборна
нампанія в Спілці Вільної
Німецької Молоді, яка об’єд
нує у
своїх рядах понад
2 млн. юнаків і дівчат.
Як відзначалось
на збо
рах, ще більших масштабів
у минулому
році набрало
соціалістичне змагання за
виконання рішень X з’їзду
Соціалістичної Єдиної пар
тії Німеччини, спрямованих
на дальше підвищення про-

дуктивності праці, економію
енергії, сировини І матеріа-

Дні економії
СОФІЯ. Тут оголошено ре
зультати чотирьох МОЛОДІШних днів економії матеріа
лів, сировини,
палива та
енергії. Вони були
організовані з ініціативи Лимитровського комсомолу і «омісії по ефективному випори-

станню енергетичних і си
ровинних ресурсів при раді
міністрів НРБ.
У днях економії
взяли
участь 860 тисяч
молодих
робітників і
спеціалістів.
Молодіжні бригади вироби
ли із зекономлених матеріа
лів продукції на
суму 10
млн. левів. Члени МОЛОДІЖ
НИХ трудових колективів зі
брали і здали на приймаль
ні пункти близько
13 тис.
металолому і макулатури.

(ТАРС).

ФРН.
Цей міні-автомо
біль сконструйований фір
мою «Клаус
Арндт» (по
близу Гамбурга).
На сто
нілометрів шляху автомо
біль витрачає
три літри
бензину. Мінімальні витра
ти пального при пануючій
енергетичній
кризі
—
важлива перевага винахо
ду, про який розповів за
хіднонімецький
журнал
«Скала».
Фотохроніка ТАРС.

0

«Будинок на
камені»
(фото справа) вважається
перлиною
архітектури
Йєменської Арабської Рес
публіки. Зведена поблизу
столиці
країни велична
споруда — свідчення ви
сокого мистецтва древніх
зодчих.
Фото АДН-ТАРС.

Нам
звір.

не страшний

цей

Фото Камера пресс —
ТАРС.

0
Франція.
Гонкурівсьна
премія за 1983 рік присуд
жена письменникові Фредеріку ТРІСТАНУ (на знім
ку справа) за роман «Ті,
що заблукали».

ф. Трістану 52 роки. Він
автор чотирнадцяти рома
нів і відомого
трактату
про мистецтво.
Фото Нейстон —ТАРС.

----------А стою»
ПОШУКИ,
ГІПОТЕЗИ, ВІДКРИТТЯ

«ЗАГУБЛЕНИЙ

СВІТ» НАШОЇ
ПЛАНЕТИ
Багатьом читачам з ди
тинства знайомий чудовий
і таємничий «Загублений
світ» Конан-Дойля. Однак
мало кому відомо,
що в
цьому творі не все вига
дано письменником. Фан
тастичні образи мешкан
ців цього «світу», та події
роману розгортаються в
досить реальному районі
Землі. Це гірський масив
Ла-Небліна, розташований
в самому
серці латино
американської сельви, на
кордоні Венесуели з Бразілією.
Відкритий він у
двадцятих роках нашого
століття, коли тут зазнав
аварії
невеликий літак,
і пілот здійснив вимушену
посадку.
І сьогодні Ла-Небліна—
один із самих загадкових
куточків Земної кулі. Йо
го нерідко справді нази
вають
«загубленим сві
том».
І ось тепер саме сюди
направляється
комплек
сна експедиція, що підго
товлена рядом наукових
організацій та інститутів
Венесуели. Сто двадцять
учених більше
року бу
дуть
«обживати» скелі,
каньйони, непрохідні ча
гарники.
Керівник експедиції —
відомий
венесуельський
дослідник Чарльз Брюер
Кар яс розповів у інтер
в’ю, що Ла-Небліна — це
свого роду острів, оско
лок далекого
минулого
нашої планети, на якому
збереглися рослинні і тва
ринні види, які вже давно
щезли
в ході еволюції.
Скелясте плато, що скла
дається з граніту й піску
й нагадує місячні нагір’я,
невелике. Воно має 80 кі
лометрів у довжину і 40
у ширину. Але на ньому
існують свої
кліматичні
умови, котрі немало впли
нули на своєрідність його
флори і фауни. За оцін
кою Кар'яса до 70 про
центів рослинних і тварин
них видів Ла-Небліни не
зустрічається в жодному
іншому районі Землі. Це
пояснюється, з-поміж ін
ших факторів, підвищеною
сонячною радіацією, різ
ким перепадом денних і
нічних температур, своє
рідністю грунтів.
Учасники експедиції не
виключають можливості,
що на таємничому плато
може мешкати невідоме
досі плем’я індійців. Тому
до складу експедиції вхо
дять етнографи. Біля під
ніжжя
Ла-Небліни вже
розбито
базовий табір.
Вертольоти
закінчують
перекидати вантажі.
Героям
Конан-Дойля,
щоб переконати недовір
ливих співвітчизників в іс
нуванні «загубленого сві
ту», довелося привезти з
собою «невеликий суве
нір» — живого динозавра.
Маловірогідно, що дос
лідників плато чекають
зустрічі з подібними пер
сонажами, але всі учасни
ки експедиції впевнені в
тому, що попереду у них
безліч інших цікавих від
криттів.
К. САПОЖНИКОВ,
власкор АПН.

Каракас.
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«Молодий комунар»
Кор.: — Які напрямки в
своїй діяльності вибрали
фізкультурні
активісти,
викопуючи постанову ЦК
КПРС і Ради
Міністрів
СРСР «Про дальше підне
сення масовості фізичної
культури і спорту»?
М. М. Шишка, голова
Олександрійської райради
«Колоса»:
— Передусім ми пере
глянули
розклади спор
тивних змагань. Більшість
з них проводимо на міс
цях — у колгоспах, колек
тивах тракторних бригад
і тваринницьких ферм. На
старти кличемо не лише
окремих трудівників села,
а й членів
їх сімен. На
приклад, за
програмою
Всесоюзного дня оздоров
чого бігу і ходьби старту
вало більше 1500 жителів
району. Масові змагання
проведено
на місцях у
ході VIН Спартакіади на
родів СРСР, в яких взя
ло участь майже 8 тисяч
сільських фізкультурників.
Традиційним!! стали турні
ри під девізом
«Спорт і
труд поруч ідуть». На ста
діоні! з початку року ви
йшло 4500 кращих вироб
ничників. У селі Соснівці,
наприклад, цікаво
було
організовано турнір з ве
локросу на приз нашого
земляка Героя
Радянсь
кого Союзу Федора Павловського.
Популярним
став футбольний меморі
ал Героя
Радянського
Союзу Дмитра
Гуляєва,
що проводиться в колгос
пі імені Кірова. В ново
му році влаштуємо поє
динки
з багатоборства
ГПО на приз Героя Соціа
лістичної Праці, ланкової
колгоспу імені Кірова Ма
рії Григорівни Лагно.
З часу виходу в світ по
станови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР ми додат
ково залучили до занять
фізкультурою
і спортом
більше чотирьох тисяч
сільських жителів. Поміт
ного успіху
домоглися
там, де об’єднали свої зу
силля фізорги і комсорги,
вчителі фізкультури.
В. М. Дзига, голова
Знам' янської
рай ради
«Колоса»:
— Мовим поштовхом в
активізації спортивно-ма
сової роботи стало те, що
ми по-новому налагодили
роботу по пропаганді фіз
культури
і спорту. ‘Уза
гальнили досвід кращих
інструкторів, тренерів, про
вели ряд вечорів спортив
ної слави. В більшості ко
лективів
влаштовували
показові
виступи спорт
сменів з різних видів
спорту. І кількість членів
спортивних секцій збіль
шилася на 438 чоловік. Є
н зрушення
в майстер
ності — в районі підготов
лено 4 майстри спорту, 12
кандидатів у майстри, 50
першорозрядників.
Підвищені
вимоги ми
поставили перед інструкто
рами по спорту. Надали
їм також практичну і ме
тодичну допомогу. А вони
разом з комітетами ком
сомолу подбали про зміц-

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ!

Ч

ЧИ Е РЕЗЕРВИ В «КОЛОСІ»?
ияиеотвкпнмкяажаакакяпЕкааквкктс

технікумах —
Кірово«
градськнх кооперативно«
Кілька днів тому відбувся пленум облради ДСТ «Колос», на якому йшлося
му та механізації сільсь*
про дальше піднесення масовості і спортивної майстерності в сільських колекти
кого господарства, Нововах фізкультури. Наш кореспондент М. Шевчук зустрівся з учасниками пленуму і
миргородському та Бобвзяв у них інтерв’ю.
рннсцькому сільськогоспо
дарських.
Кор.: —
Цифра масо
тнм, щоб виконати
роз ен проблеми майстернос вості визначається в низо
нелпя матеріальної бази,
під час
суботників і не рядний норматив з бага ті?
вому колективі. Чому ж
В. Ю. Колоднцький, за
дільників обладнали спор тоборства.
доводиться часом говори
ступник голови облради ти про неї з прикрістю?
Інколи чую від комсор
тивні комплекси у вироб
гів і фізоргів з інших кол
«Колоса»:
ничих підрозділах. І тепер
К. В. Колісник, завідую
— Щороку
в колекти ча організаційним
госпів, що молодим вироб
у нас є свої лідери. Це —
відді
вах
«Колоса»
готується
ничникам ніколи регуляр
інструктори Олена Харалом облради:
більше сорока тисяч знач
ланова з колгоспу «Украї но займатись спортом, бо
— В області ніші нара
ківців ГПО. В ході мину
зайняті роботою в полі,
на», Олександр Фуженко
лої республіканської спар ховується майже 560 ко
па тваринницьких фермах.
з колгоспу імені Леніна,
Цс, звичайно так. Але без
такіади
10 наших вихо лективів фізкультури «Ко
Анатолій
Головатенко з
лоса», які об’єднали 127,
майстрами
колгоспу «Заповіт Лені умілої організації дозвіл ванців стали
тисяч сільських жителів.
на».
ля молоді
ми втратимо спорту, 130 кандидатами
Кор.: — А як визначи багато. їм просто неціка в майстри, 900 першороз Але не всі колективи ор
во буде жити в селі. І там,
рядниками. На спартакіа ганізаційно зміцніли. Як
лись комітети комсомолу,
що
в
Знам’янському,
дбаючи
про те, щоб ко де про це забувають, від ді стартувало 250 кіровоДе
градців. 40 з них — пред Олександрійському,
жен спілчанин склав залік чувається нестача робочих
лійському, Ульяновсько
рук. А хліборобський ко ставники
«Колоса», які
із фізичної та військовому районах є по кілька
лектив
нашого колгоспу
дали
в копплку збірної
технічної підготовки?
Світлана Брюховецька, щороку поповнюють біль області 272 очка (на ми опорно-показових, то в
ІІовомнргорйд с ь к о м у,
заступник голови колгос ше 20 випускників місце нулій
спартакіаді мали
Онуфріївському,
Новвої школи. Щодо часу для
лише 33,5). Успішно тут
пу імені XX з’їзду КПРС
таких
виступили самбісти Сер городківському
по роботі з молоддю (Нофізичного
загартування.
майже немає. З райрад
Один із кращих молодих
гій Гержов,
Олександр
воукраїнський район):
нам „ надходять рапор
— Одне із головних зав механізаторів КомишуваШполянськнй, Юрій Кути про значну кількість
дань, які розв’язує комі того Сергій Цьома очолив
лешков та Павло Возний.
підготовлених
значків
Майже третину очок внес
тет комсомолу нашого ланку
по вирощуванню
ців ГПО. Однак часом
господарства, — турбота
цукристих. Зібрав з кож ли представники «Колоса»,
ці цифри
виявляються
про фізичне загартування
ного гектара по 388 цент в копплку збірної Кіровоюнаків і дівчат. Звичайно,
нерів коренів. Доводило градщини на республікан фальшивими. І саме став
інструкторів
по
багато залежить рід ак ся працювати від світанку
ських молодіжних спор лення
спорту до прийому норма
тивності й ініціативи інст до пізнього вечора. І все
тивних іграх. Проте ще
тивів нерідко формальне.
руктора по спорту Віталія
ж Сергій
знаходив час
незадовільно працюють у
Грозана. Але йому одному для того, щоб пограти в нас секції з класичної бо Провести змагання з бага
тоборства ГПО
влітку і
ротьби, важкої атлетики,
було б важко згуртувати
футбол, баскетбол, вийти
взимку —
це ще мало.
молодь. Тож комсомольсь на старти ГПО. А його то легкої атлетики,
низька
Перед тим, як прийняти в
кі активісти, громадські
вариш слюсар
Микола
майстерність у велосипе
майбутніх значківців за
інструктори постійно до Гриценко відвідує групу
дистів,
веслувальннків,
лік, треба вивести їх не на
стрільців. А це тому, що
помагають йому. Перш за
вдосконалення спортивної
все, дбаємо про впровад майстерності,
він член
не на повну силу працю одні старти. Ще упущення
— після того, як сільські
ження
в дію комплексу
клубу любителів бігу. Під
ють
тренери в дитячосклали
ГПО. Нормативи складає
час районного
фіналу з
юнацьких
спортивних фізкультурники
нормативи, вони потім не
кожен із 136 спілчан на легкоатлетичного
кросу
школах.
Підводять нас
шої комсомольської орга зайняв перше призове міс
фахівці із середніх спе проходять перепідготовки.
І їхня майстерність зни
нізації. Отримавши знач це. Брав він участь і в об
ціальних
навчальних
ки, юнаки та дівчата про ласних змаганнях.
закладів. Передусім ду жується. Тож не дивно, що
довжують тренуватись з
Кор.: А як розв’язуютьже малі
зрушення в багато членів збірних ра
йонів не підтверджують
нормативів на обласному
фіналі з
багатоборства
ГПО.
Прийнявшії річні звіти,
ми в новому році напра
вимо
в райони області
спеціальні
бригади, які
’ перевірять
достовірність
цифр, проставлених відпо-Ж
відальнпми „працівниками
райрад,
колективів фіз
культури. Разом із такою
перевіркою буде подана
допомога нашими активіс
тами в організації
зма
гань на місцях. Подбаємо
і про поліпшення фахово
го рівня інструкторів, тре
нерів, суддів’. З цією ме
тою пошлемо їх на спеці
альні курси, покличемо иа
семінари. А головна допо
мога —
на місцях, у
спортклубах, секціях, гру
пах ГПО. Проведемо та
кож огляд роботи по бу
дівництву нових і експлуа
тації наявних спортивних
У Кіровоградському машинобудівному технікумі створено жіночу команду з
баз. Бо саме відсутність
хонею на траві. Дванадцять вихованок навчального закладу нині тренуються в
зразкових спортивних спо
спортзалі, на відкритому повітрі. Передусім — загальна фізична підготовна, скла
дання нормативів ГПО, відпрацювання технічних елементів гри.
руд, невміле викорпстаиі/Аг
На знімку: лідер команди центральний півзахисник Олена ТАЙДА (в цент
тих, що вже діють, при
рі) з подругами Іриною ХРІБТАН та Іриною КОРНІЄНКО після чергового тренуВсі Н Н Я»
зводить до спаду в масо
Фото В. ГРИБА.
вості.

3 ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

УВАГА: НОВОРІЧНА ЯЛИНКА!
Багато радості прино
сить новорічна ялинка.
Весело.
Кружляють
навколо неї літи, усміха
ються дорослі. Але що це?
Спалахнула одна іграшка,
друга, зеленими гілками
побіг вогник, кімната ста
ла наповнюватися димом.
Свята як і не було.

«Молодой коммунар» —

Таких сумних випадків
у новорічну ніч трапляєть
ся, па жаль,
багато. Як
уникнути їх — про це
завжди повніші
думати
наперед ті, хто купує но
ворічну ялинку.
Перш за все хочу пора
дити — користуйтеся для
ілюмінації тільки елек-
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трнчннми гірляндами за
водського
виготовлення.
Не треба
прикрашати
ялинки целулоїдними іг
рашками, папером і мар
лею, які не просочені вогнезахисними речовинами.
Велику небезпеку ство
рюють бенгальські вогні,
їхні «холодні» іскри здат

ні розпалити великий во
гонь. Прикладів пожеж
від таких пустощів можна
навести чимало.

Хочеться
зауважити і
батькам:
не залишайте
своїх дітей біля
ялинки
без догляду. Не забудьте
нагадати керівникам клу
бів, шкіл, дитячих садків
про те, що в усіх людних
місцях повинні бути від
повідальні за
пожежну
безпеку. Зайве нагадуван
ня не зашкодить.
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Хочеться, щоб новоріч
не свято у всіх сім’ях, ко
лективах пройшло весело,
радісно, незабутньо. Це
залежить від нас самих.
А. ЩЕРБИНА,
інженер відділу по
жежної охорони УВС
облвиконкому.

В. о. редактора
В. АФАНАСіЄНКО.
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Газета виходить V вівторок,
четвер і суботу.
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