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ПЛЕНУМ ОБЛПРОФРАДИ
Відбувся черговий IV пленум обл- 

профради. З доповіддю про завдання 
профспілкових організацій області по 
посиленню виховної роботи серед МОЛО
ДІ і підлітків виступив голова обл- 
профради Д. Т. Жмак.

В обговоренні доповіді взяли участь 
прокурор області В. М. Дятлов, ректор 
Кіровоградського педінституту імені 
О. С. Пушкіна Ф. Г. Овчаренко, токар 
Заводу «Червона зірка» Галина Руден
ко. голова обкому профспілки працівни
ків освіти, вищої школи і наукових ус
танов С. Л. Скалько, перший секретар 
обкому комсомолу М, Г. Гайдамака 
та інші.

Пленум прийняв відповідне рішення.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМУ
Учасники пленуму в обговореному питанні 

прийняли розгорнуте рішення, яке підкреслює 
дальше поліпшення діяльності первинних ком
сомольських організацій, комсомольського ак
тиву, що нині організовують комсомольців і 
молодь на виконання накреслень партії по 
новому п’ятирічному плану.

Пленум розглянув організаційне питання. 
Другим секретарем та членом бюро обкому 
ЛКСМУ пленум обрав М. П. ГРОМОВОГО.

Затверджено завідуючих відділами — про
паганди та культурно-масової роботи В. В. ЧА
БАНЕНКА, студентської, шкільної молоді та піо
нерів І. М. ШАПОВАЛЕНКА.

В роботі пленуму взяли участь та виступили 
з промовами член бюро обкому КП України, 
завідуючий відділом організаційно-партійної 
роботи М. Т. КОНДРАТЕНКО та член обкому 
партії, начальник обласного управління внут
рішніх справ С. А. ШЕВЧЕНКО.

(Докладний звіт про роботу пленуму обкому 
комсомолу буде опубліковано в наступному 
номері).

Вчора відбувся пленум обласного комітету 
комсомолу, який розглянув питання «Про зав
дання обласної комсомольської організації по 
зміцненню дисципліни і підвищенню відпові
дальності комсомольських кадрів та активу, 
дальшому поліпшенню діяльності первинних 
комсомольських організацій в світлі рішень 
XVI обласної партійної конференції та III пле
нуму ЦК ВЛКСМ».

З доповіддю в цьому питанні виступив пер
ший секретар обкому ЛКСМУ М. Г. ГАЙДА
МАКА.

В обговоренні доповіді взяли участь перший 
секретар Кіровоградського МК ЛКСМУ 
Ю. РУДНЄВ, секретар комітету комсомолу ар
тілі імені 40-річчя Жовтня Вільшанського райо
ну О. МАЛКОВА, секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу «Дніпро» Онуфріївського 
району Г. ЛАВЕЦЬКИЙ, перший секретар Олек
сандрійського МК ЛКСМУ В. М’ЯСНЯНКІН, 
секретар комітету комсомолу заводу «Червона 
зірка» М. СКЛЯНИЧЕНКО, перший секретар 
Новгородківського РК ЛКСМУ Н. КОМПА
НІЄЦЬ та інші.

ПЛАНИ ПАРТІЇ—ПЛАНИ НАРОДУ

КОМСОМОЛЬЦІ
ВИРІШИЛИ...

«Кожна первинна комсомольська організація неза
лежно від її чисельного складу повинна бути бойовим і 
згуртованим загоном ВЛКСМ, надійним помічником 
партійної організації в розв’язанні конкретних завдань 
колективу, у вихованні активних борців за комунізм».

(Із постанови III пленуму ЦК ВЛКСМ),

ДО ПОШУКУ 
АКТИВНОСТІ

Великі справи в малочисельних

Серед молодих хліборобів 
нашого колгоспу немає жодно
го, хто б не ознайомився з про
ектом Директив XXIV з’їзду 
КПРС по п’ятирічному плану 
розвитку народного господар
ства СРСР на 1971 — 1975 роки.

Цей важливий документ, в 
кожному рядку якого закла
дений важливий зміст і йде
ться про «...значне піднесення 
матеріального і культурного 
рівня життя народу на основі 
високих темпів розвитку со
ціалістичного виробництва», ми 
обговорили на своїх комсо
мольських зборах і одноголос
но прийняли рішення: «Схвали
ти проект Директив»,

Сьогодні найважливіша про
блема для хлібороба — підви
щення врожайності сільськогос

подарських культур, збільшен
ня виробництва зерна. Вже й 
зараз ми збираємо високі вро
жаї, але, якщо використати ті 
резерви, про які сказано в про
екті Директив на дев’яту п’я
тирічку, то врожаї зернових 
будуть ще ВИЩИМИ.

Як же добитись висо
ких урожаїв в умовах нашо
го колгоспу? Про це ми й вели 
розмову на зборах. Особливо 
хвилює зараз комссмольців- 
механізаторів стан перевезення 
органічних добрив на поля. 
КОМСОМОЛЬЦІ ВИРІШИЛИ 
РОБОТИ ПО ВНЕСЕННЮ ДОБ
РИВ ВЗЯТИ ПІД СВІЙ КОНТ
РОЛЬ, А ТАКОЖ ЗОБОВ’ЯЗА
ЛИСЯ ДО ДНЯ ВІДКРИТТЯ 
XXIV З’ЇЗДУ КПРС РІЧНИЙ 
ПЛАН ПО ВНЕСЕННЮ ОРГА

Н1ЧНИХ ДОБРИВ ВИКОНАТИ 
НА 75 ПРОЦЕНТІВ.

Важливе сьогодні для нас пи
тання ремонту техніки. І тут 
комсомольці взяли зобов’язан
ня відремонтувати посівну й 
зернозбиральну техніку раніше 
намічених строків. Посівна тех
ніка вже й зараз у нас в доб
рому стані, всі ж інші машини 
та механізми відремонтуємо до 
дня відкриття партійного фо
руму.

На зборах комсомольці ба
гато говорили не тільки про 
завдання молодих хліборобів 
на всіх ділянках нашого госпо
дарства на сьогоднішній день, 
а й намітили плани на майбут
нє, дали слово працювати о 
дев’ятій п’ятирічці так, щоб 
виконати намічені партією 
плани.

І. ШИШАЦЬКИИ, 
заступник секретаря коміте
ту комсомолу колгоспу імені 
XXII партз’їзду Кіровоград
ського району.

Т X всього десять, Хлопців і 
А дівчат — членів ВЛКСМ в 

первинній комсомольській ор
ганізації спеціалізованої пере
сувної механізованої колони 
№ 5 тресту «Кіровоградсіль- 
буд». Коли заходить мова са
ме про такі колективи, нерід
ко розводять руками. Мовляв, 
що з них спитаєш. Великі спра
ви під силу великим комсо
мольським організаціям. А 
тут... одним словом — їх всьо
го десять.

Не полемізуючи довго, на
ведемо кілька фактів з життя 
цієї комсомольської організа
ції, які перекреслюють таке 
уявлення. Готуючись до здачі 
Ленінського заліку, присвяче
ного XXIV з’їзду КПРС, на 
першому етапі, молоді буді
вельники глибоко вивчали ро
боти В. I, Леніна «Великий по
чин», «Як організувати соцзма- 
гання». Кожен вів конспекти, 
збирались на консультації.

Хоч робота за специфікою 
часто кличе їх у відрядження, 
та комсомольські збори тут 
проходять регулярно. І проб
леми, які на них піднімають, 
завжди важливі і серйозні. На 
останніх комсомольських збо
рах, де йшлося про хід соціа
лістичного змагання на честь 
XXIV з’їзду КПРС та XXIV 
з’їзду Компартії України, слю
сар по ремонту баштових кра

нів Віктор Щупка, наприклад, 
доповів про безперебійну ро
боту баштових кранів на діль
ницях. А майстер Євдокія Ов-> 
чарук розповіла, що всі зем
ляні роботи здаються достро
ково. І так кожен комсомо
лець доповідав того дня това
ришам, з чим він іде до пар
тійних з’їздів.

Всі юнаки і дівчата тут 
вчаться. Троє відвідують занят
тя політгуртка при партійній 
організації, Віктор Щупка —• 
студент ПІ курсу будівельного 
технікуму, двоє навчаються о 
школі робітничої молоді, реш
та юнаків — у гуртках при 
ДТСААФ.

Тх всього десять комсомоль
ців. Своїми ділами, активною 
участю в житті колективу вони 
затвердили авторитет комсо
мольської організації. Зараз 
троє юнаків спеціалізованої ко
лони подали заяви про вступ в 
члени ВЛКСМ. Двом своїм то
варишам організація дала ре
комендації для вступу в ряди 
Комуністичної партії.
"О ОБЛАСНІЙ лабораторії дер- 
■"^жавного нагляду за стандар
тами і вимірювальною техні
кою працює 13 комсомольців. 
Проте внесок їх в життя неве
ликого колективу відчутний.

(Закінчення на 2-й стор.).

у иіжїекті торги огер
Державний Комітет цін Ради Мі

ністрів СРСР і Міністерство торгівлі 
СРСР повідомляють, що за доручен
ням Ради Міністрів СРСР з 1 березня 
1971 р. знижено державні роздрібні 
ціни на такі товари народного спо
живання:

На телевізори з кінеско
пами розміром по діаго
налі до 47 см (включно) 
і кінескопи до них

в середньому на 19 проц.;
па телевізори з кінеско

пами розміром по діаго
налі до 47 см (включно)» 
зняті з виробництва (ви
пуску минулих років)

в середньому па ЗО проц.; 
па пральні машини

в середньому на 16 проц.;
на шляхові мотоцикли 

з циліндрами об’ємом 125— 
175 куб. см.

в середньому па 19 проц.»
на моторолери 

16 проц.;

11 проц.;

14 проц.;

20 проц.;

15 проц.;

38 проц.;

50 проц.;

38 проц.;

в середньому па 
на мопеди

в середньому па 
па мотовелосипеди

в середньому па 
на електричні і механіч

ні бритви в середньому на 
на плащі з капронової 

тканини з плівковим по
криттям (типу «болонья»)

в середньому на 
на вироби з плівкових 

матеріалів (плаїці, накид
ки, господарські мішечки, 
скатерки та інші), плівку 
поліетиленову І ПОЛІВІІІІЛ- 
хлоридву в середньому па 

на деякі види кулькових 
авторучок в середньому па 

на пишучі вузли (ампу
ли) до кулькових автору
чок в середньому на

на товари побутової хі
мії в аерозольній упаковці

в середньому па 20 проц.

ФОТОІНФОРМАЦІЯ
У виробничий період 1970 — 1971 років Псре- 

гонівський цукровий завод Голованівського ра
йону освоїв 18 нових центрифуг з програмним 
управлінням. Це дало змогу успішно закінчити 
сезон цукроваріння і одержати продукцію тіль
ки відмінної та доброї якості.

На фото: наладчик, комсомолець Анатолій 
СЛІОСАРЕНКО проводить контрольний огляд 
автоматичних центрифуг.

Фото ЛІ. АРТИШКЛ,

Незабаром випускні екзамени. 1 Наталка 
Ситник повернеться в Новгородківськин район 
з документом фахівця.

На фото: учениця обласної школи по 
підготовці керівників художньої самодіяльності 
н. ситник,

Фото І. НАЗАРАТІЯ.

життя
ДОРОЖЧАЄ

ВАШІНГТОИ, 26 лютого. (ТАРС). У США триває прак
тично безконтрольне зростання цін. У лютому, за попс- 
пелніми Підрахунками бюро трудової статистики мініс-ч 
тепствя праці оптові ціни зросли ще на 0,8 процента. 
Особливо різко - на 4,5 процента - збільшились оптові 
піни на сільськогосподарську продукцію.

За перші два місяці 1971 року оптові ціни у США нід- 
гкпчяли на 1.5 процента. Такого різкого підвищення цін п$отя?ом Івох місяців У США не спостерігалося майже 
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Великі справи в малочисельних 
(Закінчення).

що ці

голосу

теж допов- 
комсомоль-

На комсомольські збори тут 
нерідко залишаються і праців
ники далеко не комсомоль
ського віку. Бо молоді спеціа
лісти творчо підходять до 
будь-якої виробничої пробле
ми. А якщо зважити, що ці 
проблеми обласного масшта
бу, то зрозуміло, до 
комсомольців прислухаються і 
начальники груп, і ведучі інже
нери. Суботники, недільники, 
рейди перевірки, вечори від
починку — все це 
нення авторитету 
ської організації.

З різних умовах 
хлопці й дівчата з спеціалізо
ваної колони № 5 і обласної 
лабораторії нагляду за стан
дартами та вимірювальною 
технікою. Не однакова специ
фіка їх роботи. І все ж таки є 
одне, що ріднить ці комсо
мольські організації, робить їх 
боєздатними і міцними колек- 

і цікаві 
діла, чітка

працюють

тизами — значущі 
справи, конкретні 
планова робота.

Звичайно, вище 
лективи не дають 
тизності ДЛЯ ІНШИХ КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організацій міста. Та і на роботи ватажки цих трьох ор- 
можа бути таких рецептів. 8 ганізацій.

названі ко- 
рецептів ак-

І

Обласний заключний огляд агігкульт- 
$ригад профспілок — значна подія з 
культурному житті КІровоградщини. 
Адже з таких оглядах-конкурсах висту
пають кращі з кращих колектнзів.

Кяпішній огляд до того ж особли
вий — він проходить з рік партій
них з’їздів. І це відчувається в 
кожному виступі. Приємно також відмі
тити, що всі п’ять агіткультбригад про
демонстрували високу виконавську май
стерність, підготували цікаві, різнома
нітні і змістовні програми і виступили, 
навіть можна сказати, по-справжньому 
професійно.

Про це свідчать і рішення жюрі. За
мість трьох призерів цього цікавого 
змагання, визначено чотири.

Переможцями огляду стали культар
мійці агіткультбригадп • Будинку куль
тури імені ЛІ. І. Калініна (керівник 
А. Мельникоз). Свою програму «Гори
зонт» переможці виконали з великим

ТУТ ПОЧИНАЮТЬ

: N і а
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СЛІДАМИ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

Під таким заголовком в но
мері газзти за 13 лютого було 
зидрукуазно листи Г. Нагозі- 
цина та В. Жизогоаського, 8 
яких йшлося про недоліки а 
організації спортивно-масової 
роботи з Помічній. Як повідо
мили редакцію секретар вуз
лового комітету ЛКСМ7 А. Гур 

Кіровограді 51 малочисельна, в 
якій на обліку стоять від 3 до 
11 комсомольців. У кожної — 
своя біографія, не схожа на 
інші, і незаперечним залиша
ється єдиний принцип — на
віть у маленькому колективі 
кожен юнак і дівчина повинні 
відчувати себе членом великої 
і єдиної комсомольської сім’ї, 
причетним до її справ, до 
її життя. Тут значну допомогу 
надає міський комітет комсо
молу, який вирішив створювати 
об’єднання малочисельних ор
ганізацій.

В минулому році з його іні
ціативи відбулася на Кущівці 
теоретична конференція, при
свячена 100-річчю від дня на
родження В. І, Леніна. На неї 
зібралися комсомольці заводу 
імені Кірова, цеху комбінату 
«Будматеріалів», заводу «Чер
воний Жовтень». З того часу 
почало працювати кущове 
об’єднання трьох малочисель
них організацій, створене за 
територіальною ознакою. На 
базі заводу імені Кірова разом 
проводили збори, вечори від
починку. Відповідно координу
вали і плани комсомольської

піднесенням, н темпі, цілеспрямовано. 
Вдало були зв’язані між собою окремі 
номери. Виступ витриманий за сюжет* 
пою лінією, цікавий за формою. Про
звучав він весело і серйозно. . В центрі 
уваги бригади — люди праці, ті, хто 
в новій п’ятирічці веде перед в соціаліс
тичному змаганні. Не забули агіткульт- 
бригадівці згадати і про недоліки.

Самобутньо і майстерно виконали свої 
програми «Вогні горять»— агіткульт- 
брнгада Палацу культури імені В. 1. Ле
ніна (Світловодськ) та «Слава труду» — 
агіткультбригада Палацу культури 
імені Жовтня. ЦІ колективи вибороли 
два других місця. Третє призове місце 
за культармійцями Знам'янського клу
бу залізничників імені В. І. Леніна, які 
виступили з програмою «Не проходьте 
мимо».

Переможці обласного конкурсу агіт- 
культбрнга.ч нагороджені дипломами 
1, 2 та 3 ступеня обласної Ради проф
спілок. _ _Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ.

ггЕПЛД і зворушлива зустріч 
А відбулася днями в Кірово

градському педінституті імені 
О. С. Пушкіна. До студентів 
завітав відомий український 
поет Степан Олійник, який пе
ребуває на Кіровоградщині у 
творчому відрядженні. Гість 
прочитав численним любителям 
українського гумору «Батьки і 
діти», «Мене нема», «Провод
жають в армію Петра», «Симпо
зіум» та інші свої твори.

Студенти побажали поетові 
творчих успіхів і подарували 
живі квіти та інститутський су
венір — платівку із записом ук
раїнських пісень у виконанні 
інститутської академічної хоро
вої капели.

Вміщуємо два вірші поета.
А. САРЖЕВСЬКИЙ.

БІОГРАФІЮ

ііз

товий та голова вузлової ради 
ДСТ «Локомотив» В. Михай
люк, матеріали газети обгово
рені на спільному засіданні 
комітету комсомолу та ради 
ДСТ «Локомотив». Критику 
визнано справедливою. Нині о 
колективах фізкультури роз
роблено положення про про-

АВТОР

вирішувати це

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара».

м. Кіровоград.

ЧИТАЄ

СИМПОЗІУМ“

■

БАТЬКИ І ДІТИ

Територіальна форма об’єд
нання малочисельних одержа
ла «добро» в міськкомі ком
сомолу. Проте в інших райо
нах міста, як виявилось, її не 
застосуєш. Відмінність харак
терів виробництва, а значить і 
фахова відмінність комсомоль
ців ТЕЦ, лікеро-горілчаного за
воду, автобази тресту «Кірово- 
градсільбуд», ОКП «Укрсіль- 
госппроект» стала перешкодою 
появи куща на Нозомиколаїв- 
ці. З цієї ж причини не мож
на було об’єднати малочисель- 
ні інших районів міста.

І все ж таки від ідеї згурту
вання таких організацій міськ
ком комсомолу не відмовився. 
По-перше, ніде правди діти, 
інструктори поки що частіше 
бувають в крупних комсомоль
ських організаціях. Ватажкам 
же малочисельних потрібна до
помога повсякчас. Адже вони 
працюють поряд з товариша
ми і незавжди мають змогу 
порадитись з міськкомі. А спра
ви комсомольські на чекають, 
бо навіть найменший осередок 
має задовольняти запити мо
лодої людини.

І нещодавно міський комітет 
комсомолу вирішив перейти 
до ферми об’єднання малочи
сельних за професійним прин
ципом. 16 комсомольських ор
ганізацій медичних установ 
свої семінари, конференції, 
збори будуть проводити на ба
зі комсомольської організації 
обласної лікарні. Всі малочи- 
сельні будівництва працювати
муть на базі великої комсо
мольської організації БУ-1. І

Близько двадцяти років очолює 
тракторну бригаду колгоспу імені 
Чкалова на Новомпргородщині ка
валер ордена Леніна Павло Пили
пович Афанасьев. За цей час оіч 
прищепно любов до землі багатьом 
хліборобам. Трудова слава про трак
торну бригаду лине далеко за межі 
колгоспу, тому молодь охоче йде до 
брмгадпра-комуніста черпати знан
ня. лереіі 13ТН досвід. Бо з року В 
рік колгосп збирає високі врожаї 
зерновик і технічних культур, і, 
звичайно ж, певний внесок в загаль
ну справу робить І молодь, комсо
мольці.

Та механізатори знають: на досяг
нутому не зупинятись. Використо
вуючи погожі дні, зони вивозять 
гній на поля, а у вільні від роботи 
іодііііи навчаються в агротехнічному 
гуртку. Читач па малюнку бачить 
молодь разом з досвідченими меха
нізаторам:! Андрієм Бориском і Ан
тоном Москаленко і, які мають не 
малий станс роботи... Крайній зліва 
за столом сидить Анатолій Каптн- 
нар. В тракторну бригаду він при
йшов недавно, але вже зумів себе 
зарекомендувати як сумлінний і 
здібний тракторист. Біля нього схи
лився, тягну шсь до книги, Анатолій

ведення спартакіади в 1971 ро
ці. Вже почались змагання з 
кульової стрільби, шашок, ша
хів. Буде проведено змагання 
на першість вузла з волейбола 
та футбола (на приз героїв- 
земляків Надії та Івана Рудя- 
ків).

Секретарів первинних ком. 
сомольських організацій зо
бов’язано повсякчас дбати про 
поліпшення фізкультурно-ма
сової роботи в робітничих ко
лективах,

Далі А. Гуртовий та В. Ми- 

таких об’єднань за професій
ним принципом а цьому році в 
місті буде п’ять. Вже складені 
плани та підібрана тематика 
семінарських занять секрета
рів малочисельних, які прово
дитимуться щокварталу на ба
зових комсомольських органі
заціях. Досить зауважити, що 
поряд з темами загального 
значення передбачено теми 
виключно для малочисельних 
типу: «Диференційне керів
ництво малочисельними орга
нізаціями з врахуванням їх 
специфічних особливостей», 
«Проблеми у роботі з малочи
сельними комсомольськими 
організаціями та шляхи їх вирі
шення».

Із створенням об'єднань 
міськком комсомолу не само
усувається від повсякденної 
допомоги. Популярними зали
шаються рейди перевірки, звіт
ні виступи працівників міськ
кому перед комсомольцями. 
Інструктори щодня, крім поне
ділка, відвідують ці колекти
ви.

Небагато часу минуло після 
роботи XVI з’їзду ВЛКСМ, ли
ше місяць тому відбувся III 
пленум ЦК ВЛКСМ, які особ
ливу увагу звернули на підви
щення активності кожної ком
сомольської організації. Нині 
міськком комсомолу на шляху 
пошуку дієвих форм і методів 
роботи, що допомогли б пози
тивно 
дання.

Бабди. Поки що він працює заправ
ником машини, та згодом буде пра
цювати на тракторі. З книгою — мо
лодий, але досвідчений тракторист 
Микола Нопнков. Він знайомить 
ссоїх друзів з передовими методами 
вирощування кукурудзи, адже 
бригада взяла підвищені соціаліс
тичні зобов’язання — одержати по 
70 цеиіпеців її па круг. Микола 
Корнійчук, Анатолій Мусізнко, Сте
пан Шевела та інші.

В бригаді створено хороші умови 
побуту — збудовано будинок меха
нізаторів, обладнано ленінську кім
нату, з цій — телевізор, газети, 
журнали, пересувна бібліотечка. Є 
душові, лазня. Механізатори післй 
роботи мають можливість помитись, 
переодягнутись, чистими піти додо
му, а потім — в кіно до клубу чи нд 
заняття гуртка духоепх інструментів 
тощо.

В цьому році колгоспники одер
жать в подарунок красивий і прос
торий Палац культури на 600 місць. 
Тут молодь, комсомольці почина
ють свою трудову біографію.

Н,\ МАЛЮНКУ: механізатори з 
ленінській кімнаті за навчанням.

Малюнок і текст В. ШУЛЬГИ,

хайлюк зауважують: «У нас й 
до нині є певні труднощі. Лег
коатлети, баскетболісти, во
лейболісти, гандболісти, гімна
сти мають змогу трвнуватис» 
лише влітку, бо спортивного 
залу для них й дос; не побу
довано. На поганому різні й 
інша спортивно-технічна база. 
Наприклад, на нинішній рік 
виділено на спортизно-масозу 
роботу і придбання спорт- 
інвентаря лише 260 карбован
ців. Знам’янська райрада «Ло
комотив» допомагає нам лише 
обіцянками».

березня 1971 року

ВІРШІ

Занадто вже мудре 
Сліаце чуже 
Часто вживаєм для «пози» ми. 
В науці, мистецтві

Тепер лише 
Тільки І чуєш «симпозіум». 
Хіба не ясніші 
Близькі слова:
«Збори», «наради».

«засідання»?
Вже дехто для сміху 

У нас, бува, 
Моду почуту наслідує. 
У липні я лугом 
Зеленим брів. 
Чую, з копиці під лозами 
Кличе-гука 
Бригадир косарів , ,
— Гайда-но всі па симпозіумі.в
— А що це вів каже? — 
Бровища заїв 
Дядько, почувши ту витівку. 
Напарник по-простому відповів;
— Схоже, що кличе на випивку! 
Раніш кербуд наш
Летючки вів
З криком «А сніг не вивозимо!» 
Тепер він
Скликає вже двірників 
На «санітарний симпозіум».
— Ти де був так пізно?
В буфеті, га? — 
Жінка, зустрівши, наїжиться. 
Скажи «йшла нарада» —*
Не помага,

«Симпозіум» — вмить 
розніжиться!

Усе надають тобі:
Кращий зал,
Гроші солідними дозами, 
Я кщо та
Балачку якусь назвав
Модним слівцем «симпозіум». 
Який позичальник 
Завіз до нас,
Нащо ту моду тиче нам?
Невже для засідань
Нам мало назв, 

ІЦо ми ще взяли й позичену!
Пора навести тут, 
Як кажуть, лад, 
Все щоб робилося з розумом, 
Бо скоро й малята
Уже в дитсад
Будуть ходить па «симпозіум»!

Уже ці Діти не малі 
Давно чубаті і плечисті... 
Батьки старі живуть в селі. 
А їх сини поважні — в місті.
Квартири е у них свої. 
Посади—вигідні куточки. 
Та рідні батьківські краї 
Не забувають, ні, синочки’ 
Андрюша має «Москвича». 
Молодший Митя — мотоцикла. 
Частенько мати їх стріча 
(До тих одвідин навіть звикла). 
Під саму призьбу, до вікна 
Вкатали шинами стежини.,, 
Заколе батько кабана — 
І вже в дворі дирчать машини! 
Сальце в багажники вкладуть. 
Рум’яну шинку теплувату,

Тоді мотори заведуть
І... «Прощавайте, мамо й тату!» 
Не вперше чують ці слова 
Батьки од Миті і Андрюші... 
(Одні лиш ноги й голова 
Старим лишилися від туші!) 
По мед, сметану —- в акурат —• 
До мами їздять, мов на балу. 
(Хоч би привозили назад 
Порожні банки! Та ні разу!) 
Подарували навесні 
Штани лицьовані старому 
Не відцуралися, о ні. 
Синочки оатьківського дому! 
Коли на грядках, мов квітки, 
Зачервоніють полуниці, 
Городом ходять невістки — 
» міні-платтях молодиці. 
кСДУЛпТЬ!” 1 3 В’АР ‘МИ вповні 
Консервувать летять щодуху... 
Не ігнорують, бачте, ні 
Невістки свекра і свекруху 
А прийде літо _ і старі у 
чі™п«В’ Х0ДИТЬ в *о’1‘ квсч°к: 
чотири внуки В ЇХ дворі! 
Дзвени£’ к6ДбпН дитеадочок! 
дзвенять казанчики, миски 
Не присіда бабуся, й годі ' 
А дід розказує казки 
‘а в жмурки грається в городі. 
Н! Л”ІГ аж. «аляться вони 

г ,ИН0Г0’ “»‘‘і-Ж?ВЛЯП- б0 с««» 
Батьки п? АЄСЬ ,и «лижі в Сочі! 
Які Є слухал“ не раз,
т*‘Л? ». «и* страшні витрати 
То меолі 1м міняти час 
1о телевізор час міняти ' 
КвиткпВ ЛС±КИ Для ДРУЖИВ ..

ЧастёнЛ, Х" ~ все цс гроиіП 
9ті синочи.? .Гналнсь ДО батьків 
/ 1 ечвочкн тх хороші! 
ВжеТ’ кажуть. щось не те: 
Бо ЄкабЛЛ?ІТЬ Про це 1 МОВУ, 
і анець там — ще росте1 продали батьки корову!

Степан ОЛІЙНИК\



Фото 
О. БРАНКА.
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ЗУСТРІЧ З ПРОФЕСІЄЮ
Піонери сьомого класу Новоукраїнської восьмиріч

ної школи № 1 побували иа місцевому дукровому 
заводі, ознайомилися з кількома професіями цукро
виків. Директор заводу Олександр Євграфович Лу
кашенко розповів про підприємство, показав, як 
цукрові буряки переробляються па цукор. Учні 
відвідали кілька дільниць заводу: лабораторію, 
дифузії, пакувальний цех, машинне відділення.

А через кілька днів семикласники підготу
вали письмові роботи — свої враження про экскур
сию. Одні захоплювались машинами, інші — склад
ністю цукроваріння. Але майже в кожній роботі 
учні говорили, що хочуть наслідувати кращих людей 
підприємства, бути схожими на них.

Людмила ХОДАКІВСЬКА, 
піонервожата Новоукраїнської восьмирічної 

школи № 1.

Одного разу до наших рук 
потрапила листівка з портре 
том Саші Бородуліна. З неї 
ми взнали, що він був піо
нером, і, що в роки Великої 
Вітчизняної війни Саша за
хищав Ленінград.

Ми вирішили більше ді
знатися про життя героя. 
Написали листа в Держав
ний музей історії Ленінгра
да, з якого нам надіслали

КУТОЧОК
САШІ
БОРОДУЛІНА

фотокартку Саші і адресу 
його мами.

З хвилюванням чекали 
листа від Сашиної мами. І 
от, нарешті, читаємо:

«Коли розпочалась війна, Са
ші було чотирнадцять років. З 
перших днів він пішов у ліс до 
партизанів. Одного раз; він зни
щив фашистського зв’язківця, 
зняв з нього зброю. Це було 
бойовим хрещенням Саші».

Піонер став розвідником. В 
бою за станцію Чело його пора
нили. Та видужавши, він знову 
повернувся в загін. 29 липня

Ще минулого місяця у фойє 
кінотеатру імені Першого трав
ня можна було зустріти тих, хто 
любить землю, засіває її зер
ном і вирощує високі врожаї, 
видобуває вугілля, стоїть на 
схороні здоров’я трудящих. І 
тих, хто тільки вчиться, готує
ться сісти за кермо комбайна, 
одягти білий халат медика. Це 
було вчора. А сьогодні кінозал 
на 300 місць гостинно відкрив 
двері і запросив до екрану 
школярів гірничого міста.

Відвідувачів кінотеатру юного 
глядача обслуговуюті., також учні. 
Одні стали черговими по кінозалу, 
інші — контролерами. На посаду 
директора було багато бажаючих. 
Ним стали п’ятнадцятирічна ученд-

КІНОТВАТ»
ЦЯ восьмирічної школи № ц Нодя 
Чубар.

З першого лютого тут розпо
чали свою роботу чотири клу
би: «Майбутнього воїна», «Ор
лятко», «Зірочка» і «Подруж
ка». Щодня перед початком 
кінофільмів відбуваються вікто
рини, різні ігри, розеаги.

Хороший дарунок одержали 
школярі.

Я. ОЛЕНИЧ.
м. Олександрія.

Люблять книгу 
школярі Олек
сандрівни. В залі 
районної бібліотеки 
для дітей завжди 
багато читачів.

1942 року Саша загинув. Ного 
нагороджено орденом Червоного 
Прапора та медаллю <3а оборо
ну Ленінграда».

У себе в класі ми створи
ли куточок Саші Бородуліна. 
А тепер збираємо матеріа
ли, щоб такий куточок ство
рити при шкільній піонер
ській кімнаті.

Люба МАРТИНЕНКО, 
голова ради загону 
ім. Павла Поповича.

Маловисківська СШ № 4.

„САТУРН“ ПРИНІС УСПІХ
Це було влітку минулого року. Аеродром міста 

Житомира тимчасово перетворився на космодром. 
Тут, па батьківщині конструктора космічних кораб
лів С. П. Корольова, проходили Всесоюзні зма
гання юних ракетомоделістів. «Сатурн» олек- 
сандрівського школяра Сергія Безпечного підняв
ся на 298 метрів, виборовши його автору друге 
місце. Стартове устаткування, виготовлене гурт- 
ківцем, виявилось найбільш вдалим. За принци
пово нову схему запуску двигунів ракети та засто
сування контрольних приладів Сергія нагород
жено дипломом журналу «Моделіст-конструктор» 
з автографами радянських космонавтів та Почес
ним дипломом журналу «Техника — молодежи».

Там, на зеленому полі Житомира, Сергійкс роз
повів учасникам змагання про свою модель, по
казав принцип її дії. Тоді ж і сфотографувались 
на пам’ять.

А нещодавно на адресу Олександрівського Бу
динку піонерів надійшло від московських друзів 
оце фото. На ньому Сергійко — крайній зліва.

Б. КУМАНСЬКИЙ
Олександрівський район.



розмова.

«Вів л’ямісьє!»
дорога 

мину- 
робіт- 
висту- 

тут

На початку лютого піонери провели уро
чисті збори і лінійки, присвячені Дню юно
го героя-антифашиста. В шеренгах тик, 
кому прозвучав піонерський салют, особли
во багато наших співвітчизників, які зі 
зброєю в руках боролись проти фашистів. 
Це — Зіна Портнова і Льоня Голиков, 
Валя Котик і Марат Казей, Борис Паріков 
та багато інших юних героїв.

За рішенням Міжнародного комітету ди
тячих і юнацьких організацій при Всесвіт
ній Федерації демократичної молоді. День

юного героя-антифаиіиста відзначається У 
всьому світі.

Чому саме 8-го лютого?
В цей день 1943 року фашисти розстрі

ляли п'ятьох учнів Паризького ліцею *Бюф- 
фон», яким була дорога честь і свобода. 
Рівно через дев’ятнадцять років в Парижі 
загинув під час антифашистської демонст
рації Данієль Фері — «Гавроіи нашого ча
су», як його називають у Франції.

Про франзуцьких піонерів, — вайянів 
і піде сьогодні

Всім чесним волелюбним 
народам Франція 
своїм революційним 
лим. Тут озброєний 
ничий клас уперше
пив проти буржуазії, 
було створено першу в сві
ті комуну — Паризьку. «Ін
тернаціонал», пісня трудя
щих усіх країн, теж наро
дився тут. Його написав по
ет, за походженням простий 
французький робітник, 
мунар Ежен Погьє,

..... .

Весел «тхіилинка.

зику до нього створив ліл- 
льський робітник П’єр Де
гейтер. Цю пісню уперше 
співали на барикадах Па
ризької комуни, а зараз це 
інтернаціональйий комуніс
тичний гімн.

Столиця Франції Париж, 
величезне і дуже гарне ста
ровинне місто. В Парижі ба
гато відомих на весь світ 
пам’яток культури: Ейфеле- 
ва вежа, славнозвісна кар
тинна галерея Дувр, Нотр- 
Дам, або собор Паризької 
богоматері. Тріумфальна ар
ка, стіна комунарів на кладо
вищі Пер-Лашез...

У Парижі жив Карл 
Маркс, жив В. І. Ленін. -У 
будинку на вулиці Марі Роз, 
де мешкав Володимир Іл
ліч, французькі комуністи 
створили музей Леніна.

Під час Великої Вітчизняної 
війни радянський та французь
кий народи допомагали один 
одному. На нашій землі бився з 
гітлерівцями полк французьких 
льотчиків «Нормандія-Неман», 
серед учасників французького 
Опору фашизмові було чимало 
радянських людей. І серед них 
Василь Порнк, що став націо
нальним героєм Франції.

Фотоетюд
м. ТЕРИАВСЬКОГО,

7* о
чЧ

Франції назива- 
тобто

Піонери 
ються «вайянами», 
відважними. Спілку відваж
них було створено 1945 ро
ку. У вайянів темносині з 
червоною смужкою галсту
ки. Але вони живуть у ка
піталістичній державі і до 
школи ходять без галсту
ків. Коли робітники Франції 
страйкують, тоді вайяни 
надівають їх і разом з бать
ками стають у пікети. Тру
дящим Франції живеться 
нелегко, їм часто дово
диться боротися за свої 
права.

Журнал французьких піо
нерів називається «Вайян».

Запам’ятайте кілька фран
цузьких слів «Бонжур» 
(Добрий день!), «О/ревуар» 
(До побаченняі), «Етуаль» 
(Зірка), «Крават», (Галстук), 
«Вів л’ямісьєі» (Хай живе 
дружба!).

куточок 
ЦІКАВИХ 
ПРИГОД
СОБАКА ПОКУСАВ^ 
ЛІТАКА

Цікаво, що це примусило пі
лота здійснити вимушену во- 

травилось так. Літак сіль
ськогосподарської авіаци лет 
на висоті біля метра над землею 
і розповсюджував рідкі Добр“* 
ва Сприва була в штаті Канзас 
(США). Ревіння мотора вивело з 
себе собаку фермера, який най
няв лігак. Вона кинулась навпе
рейми літаку, вчепилась в стоик 
крила і почала його гризти. 
Льотчик злякався за машину • 
поспішив посадити літак иа поле.

ВІРНА ЛІЗА
Кішку, про яку йде мова, зва

ли Лізою. В Норвегії вона про
славилась своєю вірністю госпо
дарці.

Господарка Лізи. вирушивши 
в Осло провідати сім’ю свого 
нареченого, взяла з собою кішку. 
Тут вона залишила ЇТ, так як 
утримувати кішку в квартирі в 
Осло їй не дозволяли умови. Че
рез кілька місяців Ліза, охляла, 
брудна, голодна, з’явилась пе
ред дверима свого колишнього 
помешкання, пройшовши близь
ко шестнста кілометрів від Пів
нічного Фіорда до Осло.

ХТО ЖИВЕ НАЙДОВШЕ
Щуки живуть до 300 років, ко

ропи — до 150. черепахи — до 
175, жаби — до 16 — 36, чайки — 
до 44, попугаї — до 90, ворони — 
до 70, дикі гуси — до 80, страу- 
си — до 35 — 40. шуліки — до 
108, орли — до 104, соколи — до 
162, коні — до 20 — ЗО, бики — 
до 25 — ЗО, вівці — до 12 — 14, 
кози — до 18 — 27, собаки — до 
16 — 22, коти живуть до 10 
років.



4 стор. „Молодий комунар“ 2 березня 1971 року.

Леонід ТЕН ДЮК

^Закінчення, Початок в газетах за 19—23 
січня та 2 — 27 лютого).

Хоч ніхто з нас толком не знає югос
лавської, все ж його ми розуміємо. Від
нині він для нас просто Юра — наш 
земляк, якого доля закинула за океан, 
в цей Новий, передчасно постарілий світ.

Пізніше з Юрієм ми об’їздили вздовж 
і впоперек цей невеличкий острів. Я 
дізнався, як Юрій і його товариші по
трапили сюди. 1 ще багато сумного і 
.трагічного розповіли мені... А нині нас 
запрошують в гості «господарі») острова 
■— резидент і управляючий. Прийом 
призначено на другу годину дня. На 
березі і?шла ще одна партія витязян.

Та, 'перш ніж відвідати губернатор
ський дім, звертаємо ліворуч од пірсу і 
спиняємося в робітничому виселку се
ред довгих, темних і непривітних бара
ків. Ось у цих «світлицях» і живуть ост- 
рів’яни — невтомні трударі, для яких 
«рай» земний став справжнім пеклом.

На всьому — тавро злигоднів і бідності: в 
сараях — циновки, невисокі нари, на які кину
то струхлявіле ганчір'я, що служить за пос
тіль; замість посуду — якесь череп’я, само
робні, витесані з дерева лави, примітивне, 
допотопне збіжжя, властиве чи не кам'яному 
віку. 1 хоч подібне мені доводилося бачити 
па віддалених островах Океанії, але тутсіння 
бідність вразила. Діти — їх на острові в кож
ній сім’ї рясно. Серце стискається дивитися 
на це рахітичне, виснажене тіло, бачити ди
тячі, сповнені невимовного смутку очі. Безза
хисні жертви невблаганного, жорстоксго світу, 
вони залишені напризволяще там, у хащах 
джунглів і бараків. Батьки їх з ранку і до 
темряви не повертаються додому. Праця в ко

пальнях! Вона, як струп, висотує все живе з 
людини. Надважка праця! ЇЙ підпорядковане 
Исе — ні неба, ні моря, ні сонця...

... Ми залишили робочий виселок і те
пер прямували до будинку резидента. 
Щоб дістатися туди, слід пройти довгий 
тунель, виритий серед скель. Праворуч —< 
скелі різко обриваються до океану; лі
воруч — складені, уступ за уступом, го
ри, тут же серед лісової гущавини—білий 
будинок. Хоч зовні він і не схожий на 
середньовічний палац феодала, але і 
місцезнаходженням, і неприступністю 
своєю це не що інше, як фортеця. Ген, 
за будинком вгорі, на широкій терасі 
з-за тропічної гущавини до океану чорні 
жерла свої виткнули гармати. То — за
лишки давнини, часів піратства? Та ні. 
Гармати сьогочасні, бойові.

Виходить господар фортеці — сивоголовий, 
пітній англієць, володар, значить, острова. За
прошує до хагп. Переступаємо поріг, розсіда
ємось у зручних кріслах. Вітає з прибуттям. 
Потім — частування. Віскі, на закуску — ек
зотичні страви, серед яких — одні занадто 
гострі, пекучі, приправлені всілякими спеція
ми; інші, навпаки, занадто солодкі, незвичні 
для нашого смаку. Кривлячись, їмо. Аби но 
образити господаря.

З його уст так і не сходить люб’язна 
посмішка, ввічливість. Ось тобі й колоні
заторі А де ж канчук, корковий шо
лом, звірина гримаса на обличчі, як 
являли ми собі раніш колонізаторів? Е, 
немає дурних. Може, й були колись та
кі гнобителі, та перевелися. Тепер усі 
вони — джентльмени, зразок вишколе- 
ності. Проте це їм не заважає бути ко
лонізаторами.

1 Юрій мені розповів:
— Нас було троє. Якось мн рили повий кот

лован.
На розробках часті випадки каліцтва: тому 

руку розчавить, а того взагалі на смерть при
б’є вибрана порода. У нашому селищі ти, вид
но, стрічав літніх людей-іивалідів. Усе то 
жертви фосфатних розробок. Але того разу 
сталося ще страшніше: новозеландця Райман- 
да, з яким мн працювали, під час обвалу в 
котловані засипало землею. Хоч я й залишив
ся не один, з напарником, та чим ми могли 
допомогти Раймапдові! З памп — одні лопа
ти. Копай день і десять, всеодно дарма — не 
докопаєшся. 1 тоді на сусідню розробку. Там 
працював екскаватор. Повідомив про нещас
тя. З десяток копачів одразу кинулося в наш 
котлован. Та нічим і вони пе могли допомог
ти нещасному. А без дозволу управляючого чи 
резидента екскаватор піхто не мав права бра
ти.

Машиною ми добралися до висілка. Рези
дент нас вислухав, розвів руками: мовляв, що 
тут вдієш — стихія. Екскаватор? Пе варто 
його чекати. Он якраз судно підійшло, нічим 
завантажувати... За кілька днів по цьому, ко
ли і в вашому котловані почали вести гли
бинну вибірку, ми наткнулися на нашого то

вариша. Земля була рихла, і. видно, він 
скільки міг боровся за життя. Але вирватися з 
пастки вс зміг. Була тоді на острові забастов- 
ка. Та у нас з бунтарями навчилися розправ
лятися, Па тому все й скінчилося, а людини 
не стало. Осі. вам і лагідність, і посмішка 
іцира!

На кількох машинах ми їдемо в джунг
лі, до фосфатних розробок. Вабливий 
край це — острів Різдва. Буйнозелена 
повінь лісів розлилася довкола — з гір 
у низини. Росте лапата, як наша акація, 
а тільки замість колючок — довгі м які 
стрючки, феєна; кущі деревця віялом 
розкинули своє фокусоподібне листя.

Я в усьому прагнув віднайти подіб
ність: чи не схоже бува те чи інше де
ревце на наші, українські? Що ж, якась 
подібність є.

Ми зупинилися на розлогій галявині. 
Всюди приземиста травиця,

— Що воно? — запитую.
— Фег, — відповідає шофер.
Фег то й фег, але зернятка його — 

точнісінько вовча ягода. А ця ось, їстив- 
на, так звана сепора, якою острів’янин 
пропонує поласувати, нагадує грушу- 
диЦку, навіть смак Такий — терпкий і 
кислий.

у повітрі розлито п’янкий, солодкуватий 
трунок, як і на кожному тропічному острові. 
Цвітуть квіти, дерева, трави; цвіте щонаймен
ша билинка — цвіте уся земля. Вдихаю гли
боко з насолодою пахощі її.

Яка краса, благодать яка! Рожеві, схожі па 
квітки мальв «грамофончпкн» хібіскуса; лі
лові плумерії. Від пряних пахощів легке і 
сонцебрвзне сп’яніння, як буває від склянки 
шампанського. Земля в цвіту, казкової зваби 
земля.

Чого ж то я серце своє настроюю на інший 
лад? О, як мені хотілось би вині іншої зва
би!.. У нас в кіпці городу в березні—густі оче
рета. Там у надвечір’я, коли сонце котиться 
за далекі скирти торішньої соломи, галасливі 
очеретянки озиваються стодзпонно. І легкий 
шепіт вітерця у травах. І плескіт хвиль — 
симфонія моєї землі, її материнська ласка
вість, її принада.

Я так люблю, коли в надвечір’я пах
нуть чорнобривці або голублячі квітки 
«розтріпаної пані»!

І зараз от з цієї повені незбагненних 
пахощів вловлюю знайоме, рідне. Так, 
це вона — берізка, прогріта спечним 
жнив’яним сонцем, польова квіткаї За
питую, як зветься.

— Фанджі-пані, — каже мені чорно
горець.

Зриваю квітку далекої родички нашої 
берізки і — їдемо далі.

Стрімкі води, то раптом улоговини;

хащі вікових пралісів, а то і зовсім М(Я 
лоді гаї... .
_ Саксонська Швейцарія, - мовить Вікторія^ 

Чернншова і — запитує; — А ви не бували У, 
Баден-Бадені? , , л
- НІ, я У Жмеринці бував, — відповідану 
обов’язково треба поцікавитися о людипіб 

«пі бачила вона тс, знаючи наперед, що цього 
‘‘‘„я звичайно не бачила, і цим самим заіК 
X- раз? підкреслнти свою обізнаність.

Мн замовкаємо. Нас повністю захоплює нй, 
лейдоскопічна зміна острівних карти».

Потім зупинялися глибоко в джунглях, 
де сиро і темно, і густа мережа ліан 
заступає виднокола. А якісь невеличкі 
сизі пташки наскільки довірливі і непоя 
лохливі, що впритул підпускають до> «И 
бе людину. Одне пташеня сіло навіть 
мені на плече і ще довго вгорі над! 
мною його мати, кружляючи, жалібні 
квилила, аж поки я не зсадив того ма
люка і не відніс в кущі.

Ось ти яка, та коштовна земля, що так ПО' 
жадлнво тебе грабують ,Десяти'\Іт^м£ 
ГО похмурішого і страшнішого за ці фосфатіїї 
розробки я не бачив. А бачив я Р Р ■ . 
кратери вулканів, розмиті океанськими ХВИЛЯ* 
мн атоли і випалені пустелі. Та якщо вже й 
звати щось пустелею, то тільки острів «зд аі

Ще в дорозі я запитав шофера, що то 
за кам’яні зморшки чи шрами, якими п°аР’1 
„ вся навколишня місцевість. Він мені щосі, 
розповідав, але я так і не зрозум в 1 лишо 
тепер до кінця з’ясувалося, звідки і що то за 
жахливі сліди на тілі землі.

Екскаватори, землечерпалки з десятиліття ц 
десятиліття, день і ніч розривають острів. Ром 
діочі, верхні і нижні товщі грунту вибираним 
ся. Па кораблі - і в Австралію, на суперфос
фатні заводи. На острові ж залишаються ли
ше вслетевські кам’яні вирви. Де були вікові 
ЛІСИ — пустеля; де плодоносні землі — сух$ 
провалля. Неначе злий велет в розпачі пм 
шматував тіло землі, віспою П вроду пощч 
вечнв.

За підрахунками, як нам розповів ре*» 
зидент, фосфатів острова Різдва виста* 
чить ще на кілька десятиліть. Тому, зна* 
ючи про безнадійність цієї землі у не
далекому майбутньому, англійці продаж 
ли нещодавно острів своєму молодому 
брату по грабіжництву — Австралій
ській фосфатній компанії.

Зараз остріи Різдва — власність А ЕСТ-* 
ралії.

Таким чином, кілька віків тому від*» 
критий суходіл — коштовна, 150-кілоч 
метрова скалка, загублена в безмежжі 
океану, продана і перепродана; по*» 
хижацьки свідомо руйнується цивілізо
ваними дикунами. Ще кілька десятиріч 
і острів, його чарівну природу, землф 
його навіки втратить людство.

Л

КІРОВОГРАДІ!,!— 
ЧЕМПІОНИ
РЕСПУБЛІКИ

В минулорічних стартах республіканської 
спартакіади з військово-технічних видів спорту 
кіровоградські мотогонщики вибороли право 
називатися першою командою республіки. 
Людмила Кузнецова та Євген Рнбальченко ста
ли тоді чемпіонами України, потім — Євген 
Рнбальченко виборов звання чемпіона Радян
ського Союзу серед юнаків.

Перші змагання нового року принесли кіраво- 
градцям новий успіх. В Чернігові на зимовій 
першості України з мотокросу команда Кірово- 
градщини знову виборола звання ііансильні- 
шої, відтіснивши па друге та трете місця 
львів’ян та ужгородців,

Вже другий рік не знає поразок Євген Ри- 
бальчепко. І цього разу для здобуття чемпіон
ського титулу йому треба було лише два заїз
ди з трьох. Після тривалої перерви успіху до
бився Валентин Бородай, який посів друге 
місце серед спортсменів, що виступали на ма
шинах класу до 175 кубічних сантиметрів. 
Людмила Кузнецова та Станіслав Комлик ста
ли третіми призерами змагань.

10. СТОРЧАК.

Г* ОЖПОГО вечора до Будинку 
11/ культури колгоспу «Росія» при
ходять на заняття учасники худож
ньої самодіяльності. Чути акорди 
баяна — йде розучування нового 
танцю. А поряд — спортивний зал. 
Тут тренуються колгоспні спорт
смени.

В суботній день па заняття сек
ції класичної боротьби прийшли і 
спортсмени-розрядникн, і ТІ. хто 
тільки починає займатися цим ви
дом спорту. /Мабуть, найбільшою 
популярністю користується в кол
госпі саме він. Високих показни
ків добилися борці на районних 
та обласних змаганнях.

Ось на килимі першорозрядник 
у важкій вазі Василь Відеборенко. 
Вій — чемпіон району, призер 
першості області серед юнаків. 
Хлопець набув вже певної май
стерності, і в нього тепер навчаю-

ПОЧАТОК - З ТРЬОХ
ПІДТЯГУВАНЬ

ться інші спортсмс їй. Валерій 
Майданних поки що учень місце
вої середньої школи № 3, але теж 
вже має перший розряд. Як і його 
товариш, Валерій підвищує 
спою майстерність, постійно тре
нується, готується до поєдинків із 
сильнішими спортсменами, а заод
но допомагає друзям по команді.

В низовому колективі фізкульту
ри колгоспу 2-Ю членів ДСТ «Ко
лос». Більшість з них відвідують 
заняття тенісної, волейбольної, 
шахової секцій.

Тренуються тут і літні колгосп
ники. Багато з них піднялися на 
вищий щабель спортивної май
стерності. Плановик колгоспу 
В. Журба, наприклад, добре грав 
у шахи. Він учасник районних 
вмагань, виборював призові міс
ця, спортсмсн-другорозрядник.

Приходять юнаки та дівчата 
працювати в колгосп. Умови праці 
та відпочинку — відмінні. Майже 
70 комсомольців та молоді нині 
трудиться на всіх ділянках кол
госпного виробництва, і більшість 
з них — спортсмени. Кожний чет
вертий — розрядник. їх лише в 
минулому році підготовлено 20 
чоловік.

На польових станах тракторних 
бригад обладнані спортивні май
данчики. Це справа рук самих

комсомол ьців-спортс мені в. Хлопці- 
механізатори бульдозером розрів
няли поле, інші обладнали волей
больні майданчики. В обідню по
ру тепер над сіткою злітає м’яч. 
Грають всі. Дехто підтягується на 
перекладині, пробують свої сили у 
важкій атлетиці — вижимають ги
рі, штангу.

А правління колгоспу знову ви
ділило кошти на спортивний інвен
тар.

Широкої масовості набули внут- 
ріколгоспні змагання. У заздале
гідь визначений день міряються 
силами члени кожної секції. Цей 
день перетворюється у своєрідно 
свято. І тоді частий гість у спорт
сменів голова колгоспу Василь 
Васильович Бабенко.

Власне, масові змагання вияв
ляють кандидатів па районні по
єдинки. А заодно — це хороша 
школа підвищення спортивної 
майстерності, залучення нових мо
лодих трудівників до фізкультури 1 
спорту.

Кілька місяців тому в кол
госпі «Росія» почав працювати 
інструктором по спорту комсомо
лець Анатолій Рвачов. Він закін
чив фізкультурний технікум, по
вернувся працювати у свій кол
юся. При підтримці комсомоль
ських та спортивні,х активісті?

В КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ
спортсмен-розрядник ДОМІГСЯ вже 
певних успіхів. Нині у районі про
ходять змагання з кількох видій 
спорту. І в Анатолія — теж ра-ч 
дість. Адже його вихованці пока
зують хороші результати. Ось ли
ше на першості району з легкої 
атлетики 5 чоловік виконали нор
мативи другого спортивного роз
ряду. Вірить — не підпедуть Й ІКч 
ші вихованці секції.

Тепер збільшилась кількість 
учасників спортивних секцій. У 
секції настільного теніса, наприк
лад, нині нараховується більшо 
20 чоловік. До їх послуг — чотири 
столи. До початку літнього сезону, 
буде придбано нову спортивну, 
форму, поновлено інвентар.

В розмові з Анатолієм Рначовим 
ми довідались про його плани па 
майбутнє. Вже зараз колгоспні! 
спортсмени готуються до літнього 
сезону. Вирішено провести ком
сомольський недільник, ІІО впо
рядкуванню наявних спортивних 
майданчиків. Якщо раніше па 
футбольному полі колгоспу грали 
сусіди, то тепер будуть запрошу
ватись гості з Інших районів. Хлоп
ці вже почали тренування надворі, 
Поки щ0 займаються фізичною 
підготовкою, але згодом почнуть 
тренування з м’ячем. Та найбіль
ше бажання в Інструктора — лреч 
вести в колгоспі велике спортишіф 
свято з участю гостей, і, безпереч
но, всіх своїх спортсменів

С. БРОВЧЕНКО.
Новоукр аїнський р ай он.’

ц ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА. З БЕРЕЗНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М). 10.15 — Для школя
рів «Веселі змагання». (До
нецьк). 10.45 — Теленарис «Во
ни зробили крок у безсмер
тя». (К). 11.00 — Назустріч

XXIV з’їзду КПРС і XXIV 
з’їзду КП України. Телефільм. 
IV серія. «Україна. Крики п’я
тирічки». «Особистий внесок». 
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Суспільствознавство для учнів 
10 класу. «Виховання із сім’ї 
Ульяновнх». (К). 12.10 — Тсле- 
вісті. (К). 12.20 — Художній
фільм «Війна і мир». III серія, 
(Кіровоград). 15.55 — Наша 
афіша. (К). 1С.00 — «Господа
рювання — це мистецтво». 
(Харків). 10.30 — Для школя
рів «Знаємо, вміємо, робимо». 
(К). 17.30 — «Всенародна
справа». Обговорюємо проект 
Директив XXIV з’їзду КПРС, 

Виступ, голови колгоспу 
ім. Карла Маркса Устинів- 
ського району. С. Л. Пінзу- 
ла. .(Кіровоград). 17.40 —• 
Телевісті. (К). 18.00 — Україн
ське кольорове телебачення. 
«Пароль — відпочинок». (К).
13.30 — Фестиваль радянських 
республік, присвячений XXIV 
з’їзду КПРС. РРФСР. (М).
20.30 — Програма «Час». (М).
21.00 — Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Велика 
сім’я». (М). 22.40 — Концерт
Симфонічного оркестру Україн
ського телебачення і радіо, 
(К). 23.30 — Телевісті. (К).

ЧЕТВЕР, 4 БЕРЕЗНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М). 10.15 — Для школя
рів «Чемпіони п червоних гал
стуках», (М). 10.40 — Кольо
рове телебачення. «У світі тва
рин». (ЛІ). 11.50 — Кольорове 
телебачення. Художній теле
фільм «Голубе і зелене». (М),
12.30 — Теленарис «Ефектив
ність наукового пошуку». (М). 
13.00 — Телевісті. (К). 10.55 — 
Голубий екран — школярам. 
Англійська мова. «Під гриб
ком», (Кіровоград). 17.10 — 
Для школярів. «Сурмач», 
(Одеса). 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — Назустріч XXIV з’їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КІІ Ук

раїни «Партії звітуємо». Ком
сомольські збори. (Кірово
град). 19.50 — Телефільм. (Кі
ровоград). 20.10 — Республі
канські комсомольські збори. 
Продовження. (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Товариський матч з хокся« 
Швеція — СРСР. (Швеція). В 
перерві — «Показує райдова». 
(Кіровоград). 23.45 — Тслевіс- 
ті. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 5 БЕРЕЗНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА 11.00 -4 
Назустріч XXIV з’їзду КПРС І 
XXIV з їзду КП України. Те
лефільм «Україна. Кроки п’я
тирічки», 5 серія. «Ленін і ми». (К). ] 1.35 - Шкільний ’ 

скрап. Українська література 
дли учнів 8 класу «Шевченко ?

(К>- ,2Л0 - Теле' 
Ділім ш’я ,?'20 ~~ ХУД°Ж1,,Й 
фільм «Війна І мир». IV серія. 
(Кіровоград). Ю.25 - Інфор* 
™±,а,2.рограма <Де"1' 3« 

(КІР°“ОГР1Д). 16.55 — 
пГ°мкТв зас,Дання( прнсвяче- 

м,н‘,,аР°Д»0МУ жіночому, 
8 АсРезня. святковий кон

церт. (М). 21.00 — Поогоамй
телеб'чче 2І Т° ~~ Кольорове їсД„ба 1е,І,,я- «Терем-теремок», 
і\.ика для дорослих. (М). 22.35

і (?ї ») Наша адреса і телефони І «МОЛОДОЙ КОМЛ1УНАР», оргап Кировоградского 
обкома ЛКСЛ1У, г. Кировоград,

і 

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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Сьогодні передбачається хмар
на з проясненнями погода міс
цями короткочасний сніг. Вітео 
Північно-східний, помірний до 
пї’о’Жті яТем^ература поа|тря 
ПО області 4 - 9. по Кіровоград
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