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• 4000 членів ВЛКСМ нараховує комсомольська 
сім’я Бобринеччини. За роки п’ятирічки вона зросла 
на 522 чоловіка, а 223 кращих виробничники реко
мендовано до лав КПРС.
• У 37 гуртках комсомольської політосвіти на

вчаються 725 юнаків і дівчат.
О 198 членів ВЛКСМ — ударники комуністичної 

праці, а 206 борються за це високе звання.
О Три комсомольсько-молодіжні колективи ра

портували про достроково завершення завдань п'я
тирічного плану, а 286 молодих виробничників — про 
виконання особистих п’ятирічок.

0 Молодь району подала 37 раціоналізаторських 
пропозицій, з них впроваджено 31 з економічним 
ефектом понад 6 тисяч карбованців.

О Шість Героїв Соціалістичної Праці, котрі трудя
ться в районі, стали першими помічниками і порад
никами для юнаків і дівчат, дбайливими наставника
ми молоді.

О ЮЗ молодих депутати місцевих і районних Рад 
депутатів трудящих беруть участь у вирішенні важ
ливих державних завдань. Водій рейоб’сднанні 
«Сільгосптехніка» В. Сербін — депутат обласної Ра
ди. Вдруге обирається депутатом до Верховної Ради 
УРСР молодий комуніст І. Соколан, тракторист рад
госпу «Червоний землероб».
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І повниться 
ДЕНЬ ЩЕДРО...

незгасних
хлі-

Перевеслами 
бентег повитий край 
боробської Бобринеччини, 
особливо ж відтоді, коли 
роки і події засвітилися 
Жовтневою зорею, доро
говказом усьому людству 
на планеті. Гей, гей, скіль
ки то води відструміли і 
Сугоклея, і Бобринка, від
коли напували змилених 
коней під нетерплячими 
вершниками у гостровер
хих будьонівках.

Бобрпнецька земля зазнала 
немало лихоліть. Та світлий 
вогонь майбутнього поруч з 
комуністами завжди підноси
ли й комсомольці. У двадця
тих роках’ і старші, вже об
палені загравами революції, і 
молоді, ще безусі,—зі зброєю 
в ріках боронили рідний край 
від різних банд, вели настійну 
роботу по виявленню і лікві
дації безпритульності серед 
дітей і підлітків, доброволь
цями йшли па фронти грома
дянської.

Мужність, стійкість виявили 
вихованці комсомолу Бобри- 
леччини у роки Великої Віт
чизняної війни. П’ятьом З 
них — В. Порину, А. Іванчен- 
ку, І. індику, Д. Осадчому та 
І. Календюку за безприклад
ний героїзм і відвагу у бо
ротьбі проти фашизму було 
присвоєно високе звання Ге
роя Радянського Союзу.

Всіляко шкодили окупан
там, вели підривні роботи у 
тилу ворога пристрасні пат- 
ріотн-комсомольці. У цій все
народній боротьбі загинули 
кращі спин й дочки нашої 
Вітчизни, серед них молоді 
герої-підпільники Л. Топор та 
С. Рибак, до .могил яких 
вдячні земляки сьогодні но
сять живі квіти...

І ось уже тридцять ро
ків свято Перемоги при
ходить на землю мирної 
праці. Пам’ятай, ровесни
ку, якою ціною завойова
ний цей спокій.

Вінцем плідних діянь у 
районі ознаменувала себе

і комсомолія сімдесятих. 
За трудові досягнення по
над шістдесят юнаків і 
дівчат нагороджені юві
лейною медаллю «За доб
лесну працю. На відзнаку 
100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна», пріз
вища двохсот членів 
ВЛКСМ занесені до ра
йонної Книги трудової 
слави.

Нині загін молодих хлі
боробів і тваринників гос
подарств, робітників під
приємств району натхнен
но трудиться над завер
шенням виробничих пла
нів дев’ятої п’ятирічки. 
Читачі вже мають змогу— 
переглянувши вище «по- 
служний список» Бобри- 
нецької районної комсо
мольської організації — 
дізнатися про успіхи мо
лодіжної гвардії у сього
денні. .

Л чи доводилося пам бува
ти у цьому краї, серед неозо
рого безмежжя хлібів, коли 
над головою плюскоче тре
петний жанг.ір І, здається, 
весь простір довкруж дихає 
тією сонячною погожою дни
ною? Ні, тепер рідко вдається 
знайти незрушну іншу — ро
кіт машин бадьоро писне над 
цілим степом. Добре подоро
жувати босоніж, мило вгляда
тися у засмаглі молоді об
личчя — трактористів, ком
байнерів, водіїв. Тільки до 
розмови юнаки не пристають. 
Ніколи, Така ж гаряча пора, 
як у дівчат на фермі під час 
доїння. Але, шо западає до 
ока, що приваблює тут пер?- 
довсім? Веселощі, жарти, 
сміх — успадкували їх, певно 
ж, ще від діда-прадіда моло
ді, тільки линуть вони, ті 
іскри захвату і безжурн. роз
гонисто й молодечо. Навстріч 
леї кому вітрові І ясному сон
цю, неначе бризки із повної 
чаші нової доби.

2 грудня у Великому Кремлів
ському Палаці почала роботу чет
верта сесія Верховної Ради СРСР 
дев’ятого скликання.

О 10 годині ранку відкрилося 
спільне засідання Ради Союзу і Ра
ди Національностей.

Бурхливими, тривалими оплеска
ми, стоячи, депутати і гості зустрі
ли товаришів Л. І. Брежнєва, Ю. В. 
Андронова, А. А. Гречка, В. В. Гри
шина, А. А. Громико, А. П. Кири- 
ленка, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Ку
наева, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, 
М. В. Підгоркого, Д. С. Полянсько- 
го, М. А. Суслова, В. В. Щербицько- 
го, п. Н. Демічева, П. М. Машеро- 
ва, Б. М. Пономарьова, Ш. Р. Раши
дова, Г. В. Романова, М. С. Сопо- 
мекцева, Д. Ф. Устинова, В. І. 
Долгих І. В. Капітонова, К. Ф. Ка
тушева.

Затверджується порядок денний 
сесії:

1. Про Державний план розвитку 
народного господарства СРСР на 
1976 рік;

2. Поо Державний бюджет СРСР 
на 1976 рік і про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за 1974 рік;

3. Про затвердження Указів Пре
зидії Верховної Ради СРСР.

3 доповіддю про Державний 
план розвитку народного господар
ства СРСР на 1976 рік виступив за
ступник Голрви Ради Міністрів 
СРСР, Голова Держплану СРСР де
путат М. К. Байбаков,

Говорячи про підсумки виконан
ня плану 1975 року, доповідач від
значив, що в цьому році національ
ний доход порівняно з минулим ро
ком збільшиться на 4 проценти. У 
промисловості обсяг виробництва 
зросте на 7,5 процента при плані 
6,7 процента. Як відомо, продовжу
вав доповідач, у цьому році скла
лися вкрай несприятливі погодні 
умови. Це не дозволило вийти на 
рівень плану по ряду показників 
сільськогосподарського виробни
цтва. Проте і в складній обстанов
ці, завдяки зрослій технічній осна
щеності, самовідданій праці трудів
ників сільського господарства, 
перевиконано завдання плану по 
виробництву бавовни та деяких ін
ших продуктах. Зросли виробни
цтво і закупки м’яса, молока, яєць, 
вовни.

У нинішньому році здійснено 
важливі заходи по підвищенню рів
ня життя радянського народу. Ре
альні доходи на душу населення в 
1975 році збільшаться порівняно з 
попереднім роком на 4,2 процента. 
Одержать нові квартири і поліп-

шать житлові умови майже 11 міль
йонів чоловік.

Потім доповідач охарактеризував 
основні напрями Державного плану 
на наступний рік. У 1976 році наша 
країна вступає в новий етап кому
ністичного будівництва. На Пленумі 
ЦК КПРС, який відбувся 1 грудня, з 
великою промовою виступив Гене
ральний секретар ЦК товариш 
Л. І. Брежнєв. У цій промові дано 
глибокий аналіз розвитку народно
го господарства в дев’ятій п’яти
річці, визначено найважливіші зав
дання дальшого зростання економі
ки і підвищення народного добро
буту.

Положення і висновки, які містить 
промова Л. І. Брежнєва, відіграють 
велику роль у підвищенні рівня 
організаторської роботи партійних, 
радянських, профспілкових і госпо
дарських органів, у новому підне
сенні масового соціалістичного 
змагання за успішне здійснення де
сятого п’ятирічного плану.

Завдання першого року десятої 
п’ятирічки пройняті ідеєю підви
щення ефективності, якості всієї на
шої роботи, як найважливішої пе
редумови дальшого піднесення на
родного добробуту. Ньому підпо
рядковані народногосподарські 
пропорції, нарощування виробни
чого потенціалу, розподіл ресурсів.

У доповіді підкреслюється, що 
завдання плану 1976 року спираю
ться на дальший розвиток науки і 
техніки, на широке використання їх 
досягнень б усіх сферах матеріаль
ного виробництва і побуту трудя
щих.

Передбачається більш ефективне 
використання виробничих потуж
ностей в усіх галузях народного 
господарства. Зростання національ
ного доходу становитиме 5,4 про
цента. Обсяг промислової продук
ції збільшиться в середньому на 
4,3 процента. Для зміцнення мате
ріально-технічної бази сільського 
господаоства передбачено збільши
ти виробництво тракторів, сільсько
господарських машин і устаткуван
ня. Зростуть поставки мінеральних 
добрив.

Валова продукція сільського гос
подарства становитиме в 1976 році 
понад 121 мільярд карбованців, що 
перевищує середньорічний її рівень 
за минуле п’ятиріччя на 7 процен
тів. Валовий збір зерна намічено на 
14 процентів вищий від середньо
річного виробництва в дев’ятій п’я
тирічці. Значний приріст передба
чається по виробництву та закупках 
і іншої продукції. Доповідач вказав 
також, що нестача кормів, виклика-

на сильною посухою в цьому році, 
позначиться певною мірою на ви
робництві продукції тваринництва. 
У зв язку з цим колгоспам і рад
госпам необхідно вжити заходів по 
забезпеченню зимівлі худоби, мак
симально зберегти, а там, де мож
ливо, — збільшити маточне пого
лів’я, не допускати зниження про
дуктивності худоби.

Реальні доходи на душу населен
ня с 1976 році намічено збільшити 
на 3,7 процента, середньомісячна 
заробітна плата робітників і служ
бовців підвищиться до 150 карбо
ванців, або на 2,7 процента, і опла
та праці колгоспників — до 98 кар
бованців на /лісяць, або на 5 про
центів. Має бути здійснена велика 
програма житлового І комунально
го будівництва. Буде споруджено 
житлові будинки загальною площею 
111 мільйонів квадратних метрів, 
що на 1,7 мільйона квадратних мет
рів більше, ніж у цьому році.

Спеціально встановлюються зав
дання по охороні природи і раціо
нальному використанню природних 
ресурсів.

У плані на 1976 рік передбачає
ться дальший розвиток економіки 
союзних республік і економічних 
районів, поглиблення спеціалізації 
та підвищення комплексності їх гос
подарства, Намічається дальший 
прискорений розвиток продуктив
них сил східних районів країни.

Потім з доповіддю про Держав
ний бюджет СРСР на 1976 рік і про 
виконання Державного бюджету 
СРСР за 1974 рік на сесії виступив 
міністо фінансів СРСР депутат 
В. Ф. Гарбузов.

Державний бюджет СРСР на 1976 
рік внесено на затвердження Вер
ховної Ради СРСР по доходах в су
мі 223,5 мільярда карбованців, по 
видатках — 223,3 мільярда карбо
ванців, з перевищенням доходів 
над видатками в 200 мільйонів кар
бованців. У бюджеті дістали відо
браження поставлені Комуністич
ною партією завдання по істотно
му прискоренню темпів науково- 
технічного прогресу, більш повній 
мобілізації внутрігосподарських ре
зервів, посиленню режиму еконо
мії у використанні матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів.

В другій половині дня 2 грудня 
на роздільних засіданнях палат — 
Ради Союзу і Ради Національностей 
депутати приступили до обговорен
ня доповідей у першому і другому 
питаннях порядку денного.

Сесія Верховної Ради СРСР про
довжує роботу.

(ТАРСУ.

Сюди, па центральну вули
цю Бобринця, яка носить ім’я 
великого Леніна, ниходять не 
лише в будні чи просто ла 
прогулянку, — а й тоді, коли 
хочеться якомога довше за
тримані в собі урочу, хви
люючу мить.

Ця дружна шеренга юнаків 
і дівчат — вчорашні десяти
класники, сьогоднішні випуск

ники, завтрашні... На майбут
нє кожен має віпілекану мрію, 
улюблене заняття, яке утвер
диться в свідомості і. в серці, 
станс головним змістом, по
кликанням у житті.

Фото І. СПАСОВА.

Див. 2 crop.

ІІА РОБОТУ
Мабуть, кожен зі мною 

погодиться — яке це щас
тя, коли робота до душі, 
колектив, як рідня. І вза
галі, коли на робочому 
місці почуваєш себе гос
подарем. Саме так у 
мене.

Після закінчення школи 
прийшла я на маслозавод. 
Прийняли мене робітни

ЯК НА СВЯТО
цею. І одразу я відчула 
себе тут потрібкою. Стар
ші товариші оточили ува
гою, теплом.. Особливо 
Ніна Петрівна Тищенко — 
всіма поважана людина, 
наш ветеран праці. Вона, 
як мати, турбувалась про 
мене, допомагала о усьо
му.

Зараз мені довірена од
на з важливих ділянок 
виробництва. Я — поміч
ник майстра цеху сирів. 
Колектив — невеликий. 
Ще 20 листопада ми вико
нали свій 5-річний план і 
зобов’язалися до дня від
криття з'їзду дати зверх 
плану 7 тонн продукції 
найвищої якості.

ЗАВТРА - ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦІЇ

Велике це щастя, коли 
робота — радість. І гарант 
тована вона Конституцією 
СРСР.

Н. КРИШТОП, 
помічник майстра Ус- 
тинівського маслоза
воду, депутат район
ної Ради.
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і А подивіться обіч шля- 
’ хів — як зовуться села* 
’ Веселівка, Зоряне, Кохане, 
■ Чарівне... Варто лише при
кинути, який зміст стоїть 
за поняттями «Полум’яне» 
і «Пустолілля», нового і 

. старого найменувань од- 
' ного села. Адже, звідси, 
від назви й починається 
торжество полум'яної 

; праці на плідній ниві над 
пустим полем, над тим 
невгамовним стегом, де 
владарювали одні вітри, 
гасаючи припорошеним 
пилюкою буйнотрав’ям.

Захоплення поведе далі 
й далі, а ми з тобою, дру-

же, зупинимось, аби 
ствердити: оновлений цей 
край, помолоділий. І ро
весники Павки Корчагіна 
розкрилили свої діяння 
творчі. Повниться багатий 
степ новими — нашими, 
радянськими — піснями, 
бо множаться достатки 
трудівників. І серед них 
молоді, дужі, заазяїі, з 
комсомольським покли
ком виходять на світанні, 
беруться до Серпа і Мо
лота.

За новим роком — но
ва, десята, п'ятирічка, її 
відкриє для нас XXV з'їзд 
КПРС. Зустрічають подію 
звершеннями новими юна
ки і дівчата хліборобської 
Бобринеччини.

7/Е БУЛО влітку, під час догляду за 
М’ посівами просапних культур. Па ку
курудзяній плантації, поки з протилеж
них гін ручався в наш бік трактор, ми 
милувалися бездоганною роботою добре 
розпушений грунт, . жодної підрізаної 
чи пригорну гої землею рослини.бур’я- 
иів нема ні в рядках, ні в гніздах.

— Це Марія Федорівна постаралась, 
— сказав літній колгоспник, який щойно 
привіз бочку води і теж чекав, поки на
близиться трактор. — Культивувала Ма
рія Федорівна ось це саме поле,сіяла, а 
тепер вже третій раз розпушує між
ряддя. .

Тим часом до самого шляху під’їхав трак
тор. З підніжки легко, по-спортнвному, зі
скочила жінка. Загоріле до бронзи, красиве 
облпччії, розумні, задумливі очі, в яких пидгіі- 
ліісь шматочки літнього неба. Зосереджений, 
заклопотаним погляд. Щирі слова про її чу
дову роботу Марія Федорівна Козак обірвала 
одразу:

— А як же можна по-іншому 
Цс ж все для себе робиться, для 
гоєну, — сказала вена.

...Ой, давно це було, ще в 1935 році. 
Бонову, в усьому настирливу комсомол
ку Машу 
Козак — пе
редову кол
госпи и ц ю, 
найкр а щ у 
співачку се
ла — запро
сили до кон
тори. їй за
пропонували 
навчат и с ь 
на курсах 
трактор и с- 
тів. Зраділа 
Маша, вдо
ма поділи
лась своєю радістю з матір’ю. Марина 
Арсенівиа не заперечувала, але особли
во й не радила їхати па курси: та
ка вже незвичайна то була звістка. 
Але як там не було, а за кілька днів 
Маша Козак вже стала курсанткою Бра- 
толюбівської МТС. Навчалася півро
ку. Потім дали їй трактора. Працювала 
захоплено і з піснею. Власне, тому й су
перничала вона з жайворонком, тому 
завжди й линула з її грудей пісня, бо 
дівчина працювала з натхненням. Іі 
завжди хвалили, ставили за приклад, а 
вона, наче п не чула похвали, тільки од
не знала: все 
усього серця, 
невдовзі знову 
цього разу на 
торних бригад.

НА ПЕРЕДНЬОМУ
КРАЇ ЗВЕРШЕНЬ

Вся наша країна крсмсує назустріч XXV з’їзду 
КПРС, який визначить найважливіші рубежі на шля
ху дальшого комуністичного будівництва. . Впевне
ність молоді у майбутньому, її оптимізм спираються 
на зростаючу могутність соціалістичної Батьківщини, 
живляться самовідданою працею народу, гарантовані 

’ правильним ленінським курсом Комуністичної пар- 
' тії, який забезпечив справді історичні перемоги в 

усіх сферах життя країни.
(Комсомол — школа гарту молодих

Час, що минув від XXIV з’їзду КПРС, був конкрет
ним втіленням у життя величних накреслень фору
му партії. Молодь Бобринеччини внесла великий 
вклад у виконання соціалістичних зобов'язань 
п’ятирічки: підвищилась її трудова та громадська

• активність,утвердилось свідоме, творче ставлення до 
праці. Комітети комсомолу колгоспів імені XX з'їзду

'.КПРС, «Комінтерн», імені Кірова, імені Шевченка, 
імені Суворова, імені 40-річчя Жовтня, радгоспу іме
ні Р. Люксембург, райспоживспілкн, маслозаводу та 

-інших уміло використовують різноманітні форми і 
методи по вихованню у молодих трудівннкв гор
дості за причетність до славного робітничого класу і 

> колгоспного селянства, почуття любові до обраної
• професії..................
• Особливий вклад у загальнонародну справу вно- 
' сить сільська молодь. В боротьбі за високі врожаї, 
' підвищення продуктивності громадського тварпшшц-
тва, поліпшення механізації виробничих процесів ви- 

-ростають свідомі, загартовані в праці молоді тру- 
-дівпики. Понад 800 комсомольців району працюють 
<на вирішальних ділянках сільськогосподарського ви
робництва. У колгоспах і радгоспах працює 23 ком
сомольсько-молодіжних колективи, ІЗ ланок по вн- 

-рощеіішо кукурудзи і цукровик буряків, 9 МОЛОДІЖНИХ 
посівних агрегатів.
• Доброю славою користуються комсомольсько-моло
діжні колективи тракторної бригади №2 колгоспу 
імені Кірова, молочнотоварної ферми № 5 колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС, автопарку колгоспу імені Шев
ченка. Включившись у соціалістичне змагання за 
право підписати • Рапорт Ленінського комсомолу 
XXV з’їзду КПРС, ці колективи не лише стали іні
ціаторами змагання серед молоді району, а й завою
вали відповідно перше і друге місця в обласному 
змаганні. , ’
Наша гордість, наші маяки

Заслуженою повагою в районі користується моло
дий водій райоб’єднаїшя «Сільгосптехніка» В. Сер
бів. Він ще в жовтні минулого року виконав особисту 
п’ятирічку. Йому разом з дояркою колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Л. Костенко випала висока честь — 
сфотографуватися біля святіші нашого народу — 
Прапора Перемоги в Москві.

Багато чудових традицій склалося р ході змагання 
на честь XXV з'їзду КПРС у виробничих колекти
вах. Ось хоча б взяти загін механізаторів з колгоспу 
імені XXI з’їзду КПРС. Комбайнер Б. Сметана ще 
в 1970 році виборював першість в обласному змаганні, 
потім протягом трьох років лідирував у змаганні 
Г, Назаренко, а в останньому році переможцем став 
комсомолець В. Безпалко, який в складних умовах 
цьогорічних жнив зібрав своїм комбайном 8170 цент
нерів зерна. Справжній трудовий героїзм на збиран
ні ранніх зернових показали комбайнери радгоспу 
«Червоний землероб» — В. Семсиченко та А. Войто- 
вич, колгоспу імені Калініиа — М. Бойко. . 
Вчимось комунізму, 
буДусмо комунізм.

Значно поліпшилась за роки останньої п’ятирічки 
ідеологічна робота серед молоді. Ідейне загартування 
юнаків та дівчат — першочергове наше завдання. 
Посилилась наступальність і бойовії гість виховних за
ходів, . непримиренність до будь-яких проявів буржу
азної ідеології, цілеспрямованість в утвердженні ко
муністичних ідеалів, Навчаючись в гуртках комсомо
льської політосвіти, молодь оволодіває маркспстсько- 
леппіською теоретичного спадщиною, вчиться застосо
вувати і і в житті. Близько двох з половиною тисяч 
виробничників охоплені політичним навчанням. На

робити на совість, від 
Сумлінну трудівницю 

посилають па навчання, 
курси бригадирів трак- 
Повернувшись додому, 

стала помічником бриіадира.
Та не влаштовувала дівчину керівна посада: 

хотіла водити трактора. Звернулася до дирек
тора МТС. І раз, і вдруге, 1 втрете просилась. 
Не відпускав. Довелось навіть поскаржитись 
ив нього. Нарешті погодився. І знов Марія 
Козак працювала на тракторі. Так було аж 

що пам’ятного літа сорок першого року. Вже 
над степом «юнкерси»-шуліки пролітали, вже 
від вибухів бомб дрижало скло вікон польово
го вагончика, а Марія Козак все не виводила 
свого ХТЗ-ика з поля: збирала врожай, допо
магала швидше відвантажити зерно на заліз
ничну станцію. А одного дня надійшов наказ 
здати трактора. Наче з живою істотою про
щалась Марія з машиною. .Здала I відчула, 
що без нього залишилась, як сирота, хоч і 
знала, що саме так повинно бути, що її ма
шина разом з іншими буде працювати в гли
бокому тилу країни задля перемоги.

ПІСЛЯ звільнення села від гітлерів
ської окупації Марія Козак знову 

сіла за кермо. Легко сказати: сіла. Ад
же ворог все пограбував. Не було в 
МТС пі запасних частіш, пі верстатів, 
ні потрібного інструмента. Та було ве
лике бажання працювати, все робити, 
аби Допомогти радянським воїнам швид
ше покінчити з фашистами.. Клопотала 
біля свого .трактора з ранку до вечора. 
Шукала, де тільки могла, запасні части
ни, підганяла їх від підбитих «Тигрів». 
Потім стало легше: повернулись з війни 
чоловіки, надходила нова техніка. Ма
рія Федорівна змагається з кращими 
механізаторами колгоспу, допомагає 
молодим тражористам, ділиться з ними 
своїм досвідЖ Будь-яку роботу виконує 
по-жіночому акуратно, сумлінно.

УЯ

Дню» 3 стор.

Тепло 
братніх сердець
Кімната радянсько-болгар

ської дружби була відкрита 
в науково-дослідній сільсько
господарській станції кілька 
років тому, після відвідання 
господарства молодими на
уковцями Толбухіиа. Зав’я
залося листування, обмін дос
відом, науковими працями.

Яскраво’ оформлена кімната 
сувенірами, стендами, плака
тами, фотомонтаже ми, які 
розповідають про життя, на
укові проблеми і дозвілля мо
лодих болгарських колег. Тут 
є. умови соціалістичного зма
гання між спеціалістами двох 
братніх країн.

Екскурсоводи - ентузіасти 
Л, Ск'алецька, 3. Лужкова, 
А. Ткачснко залюбки розпові
дають численним відвідува
чам про дружбу з толбухінця- 
ми, показують привезену бол
гарами священну землю ге
роїчної Шнпкн, знайомлять з 
Іншими експонатами. Нас 
розділяють кордони, та тепло 
братніх сердець зігріває 
лику дружбу.

II, БОНДАРЕНКО

ГОРДІСТЬ
М (І я

«ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ»

ТРАКТОРИСТКА
ІЗ КІРОВКИ

будь-яке завдання виконує

І

L ВАЩУК.
Доліпіськин район,

ЗАВТРА — 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ

ДІТЬМИ, 
Але як 

коли 
ще про- 

НВдИННИМ 
матері і

праціовати. 
свого кол-
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Але послухаємо, що про жіику-тракто 
ристку розповідає голова колгоспу іме
ні Леніна Микола Володимирович Мир- 
калекко: . А

— Марія Федорівна — цс паша Лиге- 
ліна. Дуже закохана в техніку, з любо
в'ю доглядає за нею; її трактор працює 
стільки, скільки потрібно і коли потрібно.. 
Та передовик не той. хто лише сам на 
совість трудиться. Дбати, щоб в усіх, 
справи йшли гаразд, — ось якраз це і 
властиве нашій Марії Федорівні. При
чому, вона не посоромиться вказати на- 
недоліки, як кажуть, пропісочити того, 
хто цього заслужив. Пам’ятаю випадок; 
з молодим трактористом Миколою. Вій 
працював на спушуванні міжрядь куку
рудзи, до роботи ставився несерйозно; 
чимало рослин позагортав землею, підрі
зав. Побачила це Марія Федорівна. Ні-' 
кому ке доповіла, нікому не скаржилась, 
а сама так «протерла з пісочком» вину
ватця, що з того, як кажуть сім потів 
зійшло. Мовляв, тобі довірили поле,; 
всі сподіваються, що Микола все зробить 

як --'~ 
він, 
підвод 
людей, 
буває, 
погана 
бога, гірше 
крадіж к и... 
Коротше ка
жучи, бесіда 
була пере
конливою, а 
головне, з 
тих пір Ми
колу наче 
підміни л м: 
бездоганно.

І ще одну добру справу робить .Марія 
Федорівна: виховує молодь, готує собі 
заміну. Ось є у нас дівчіїна-трактористка 
Лариса Чумак І безпосередньо біля . 
трактора, і у вільні від роботи години 
Марія Федорівна розповідає їй про 
тонкощі механізаторської справи, все 
робить, аби дівчина стала справжньою 
послідовницею Паші Ангеліної. 
СЛИЗЬКО сорока років Марія Федо- 
u рівна Козак відпрацювала на трак
торах. Нема в колгоспі такого поля, та
кого шматочка землі, де б вона не про
йшла своїм трактором. За ці роки виро
била понад тридцять п’ять тисяч гекта
рів умовної оранки, наїздила на тракто
рі за близькими підрахунками понад 
160 тисяч кілометрів. Тобто — чотири 
рази об’їхала земну кулю по екватору.

Л ось про яку приємну арифметику повідо
мили у колгоспній бухгалтерії. За роки робо
ти Марія Федорівна заощадила на ремонтах 
f технічних доглядах таку кількість коштів, 
що за них можна купити два нових трактори, 
а пального, заощадженого нею за цей час. 
вистачило б для роботи на тракторі протягом 
цілого року.

З Марією Федорівною мені довелось зустрі
чатись двічі. Вперше, коли з роботою ветера- 
иа-механізатора знайомився в Кіровці міністр 
сільського господарства республіки. Все його 
задовольняло, ось тільки від трактора Марії 
Козак не був у захопленні. Та це й зрозуміло: 
близько десяти років відпрацювала на ньому. 
Старенький висе. Міністр пообіцяв:

— Працюєте ви чудово. Жодна жінка 
Кіровоградщинп ще не може похвали
тись таким стажем роботи на тракторі, 
як ви. Тож вважайте, що у вас вже є 
повий трактор.

Так воно і сталося: невдовзі в «Сіль
госптехніку» па ім’я Марії Козак надій
шов повий МТЗ-5.

Вдруге мені довелось зустрітись з 
цією трудівницею одного вихідного дня 
у колгоспному Будинку культури. На 
грудях — орден «Знак Пошани». Одно
сельчани тепло поздоровляли свою зем
лячку з нагородженням її грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР.

Від усього серця хочеться сказати 
цій красивій душею жінці: спасибі вам.

слід, а 
бачте,.
и т ь 

за
то 
ро-

ЮНІСТЬ моя пройшла 
тут, на меблевому 

комбінаті. Тут я здобула 
собі професію, заміж ви
йшла. Тут стала матір'ю 
десятьох дітей. Але сім'я 
моя продовжує збільшу
ватись. Маю вже двох зя
тів, двоє внучат. Та тільки 
один живе біля нас. Бо 
старша дочка переїхала 
до Сиктивкара.

Держава потурбувалась 
про наш благоустрій. Нам 
виділили хорошу чотири
кімнатну квартиру. Де
кілька разів пропонували 
розширити площу, але ми 
відмовились. Дуже вже 
звикли до свого району, 
до свого будинку. Дітям 
до школи близько. А це 
для нас не другорядне. Бо 
п'ятеро — Таня, Люба, 
Оля, Ммшко та Лі дочка— 
школярі. Вчаться всі дуже 
добре, допомагають одне 
одному.

Велику допомогу подає 
нам школа № 1, де вча
ться мої найменші, меб
левий комбінат, «а якому 
я працюю вже чверть ві
ку. Але, звичайно, най
більшу турботу про мене 
і мою сім’ю проявляє 
держава..

Мене часто запрошують 
на вогники, урочисті засі
дання, присвячені Міжна
родному жіночому дню, 
І кожного разу я бачу, 
якою гордістю світяться 
очі моїх дітей, коли одя
гаю свій золотий орден 
«Мати-героїня».

Я щаслива своєю долею, 
щаслива своїми 
горджуся ними, 
стискається серце, 
почую, що десь 
ливається кров 
людей, гинуть 
діти. Хочеться крикнути 
на весь світ: «Геть війні!». 
Щоб наші діти ніколи 
не знали про її страхіття.

Нинішній рік проголо
шений Міжнародним ро
ком жінки. І я вірю, що 
жінки асієї планети зроб
лять все, аби діти були 
щасливими, аби не затьма
рилось над ними сонце.

М. ПУЗИРЬОВА, 
робітниця Кіровоград
ського меблевого ком
бінату, мати-героїня.

Василь Опри працює радіо- 
мсхаиіком по ремонту телевізо
рів і радіоприймачів Вільшан- 
ської телемайстерні. Василь — 
секретар комсомольської орга
нізації Вільшанського райпо» 
буткомбінату. Лише хороші 
відгуки про роботу радіомсха- 
ніка у жителів району.
На’ - ’ --------

перед
фото: Василь ОПРЯ 

від’їздом в села район»’. 
Фото В. КОВПАКА.
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& ГРУДЯЯ І975 року Молодий хсомуилр“ —- З с*пор,

ЛШншКПРС
(Закінчення. Поч. на 2-й crop.).

високому рівні пройшли Ленінські уроки «Вчимось 
комунізму, будуємо комунізм»,«Героїчний подвиг на
роду — безсмертний». Значному росту громадськопо- 
літичної активності молоді сприяє Ленінський залік 
«Рішення XXIV з'їзду КПРС — в життя», в якому 
беруть участь понад 4 тисячі молодих виробничників. 
Майже кожен з них успішно виконав особистий ком
плексний план «Вчитися комунізму».
Себе утверджувати працею

Коли ми ведемо мову про успіхи в змаганні, про 
ентузіазм молоді, то розуміємо, ідо цс насамперед на
слідки організаторської і виховної роботи первинних 
комсомольскнх організацій, бойовнтості їх ватажків. 
Адже від них, ватажків, залежить творче горіння, 
ініціативність, творчий заряд колективів. Є чому по
вчитися молодим комсоргам у К. Маркович, Л. Ка- 
запцевої, Н. Мельник, Р. Ткачеико, І’. Волощук та 
інших. До тнх_ ланок неперервного ланцюга спільних 
діянь районної комсомольської організації, де ще до
сі помітні наснзність, інертність серед молодих, має
мо, ^насамперед докласти зусиль, енергії, творчості, 
щоб XXV з їзд КПРС наші юнаки і дівчата зустріли 
гордо ft піднесено.

В усьому і завжди бути першими, жити повнокров
но, щоб сьогоднішній день не був схожим па вчо
рашній, завтрашній — па сьогоднішній — ось девіз 
нашої молоді. З честю нести високе звання комсо
мольця, щогодини, щоднини, утверджувати своєю 
працею високе звання людини комуністичного завтра 
— так прагне жиги комсомолі« Бобринеччиии.

Д. ЗАМША, 
перший секретар Бобринецького райкому 
ЛКСМ України.

Учасник війни з білофіннами І. М. Мінєєв в грізні дні 
1941 рок/^ складі гвардійської стрілецької дивізії 
імені Героя Радянського Союзу 1. 8. Панфілоеа захи
щав столицю нашої Батьківщини Москву.

Помічник начальника штабу 1075 стрілецького полку по розвідці лейтенант
І. М. Мінєєв зі своїми бойовими побратимами брав активну участь у найаідчайдуш- 
нішик операціях проти гітлерівців, які рвались до Москви. Пам'ять гвардійця збе
регла багато бойових епізодів.

ЛЕКСПЕДИЦІЯ хгсяава

Народжений вдруге

ГОСТІ 
РАДЯНСЬКОЇ 

МОЛОДІ
З 25 листопада по І грудня 

в Радянському СоюИ на за
прошення Комітету Молодіж
них Організацій СРСР пере
бувала делегація Державної 
ради у справах молоді Фін
ляндії і міст-побратимів на 
чолі з членом високої Держ- 
радн X. ВІклундом. Делегація 
взяла участь у проведенні 
XIV традиційного Дня друж
би радянської і фінської мо
лоді. основні заходи якого 
пройшли в Харкові І містах-: 
побратимах фінських міст — 
Запоріжжя, Сокіл, Орел. У 
заходах Дня дружби іізяв та
кож участь Голова соціаліс
тичної Спілки учнівської мо
лоді Фінляндії Ю. Руотсало.

Члени делегації фінської 
молоді ознайомилися з діяль
ністю радянських молодіжних 
організацій, з умовами життя, 
праці, навчання І відпочинку 
радянської молоді.

1 грудня фінські учасники 
Дня дружби були прийняті в 
КМО СРСР. У ході дружньої 
розмови було підбито підсум
ки проведення XIV Дня 
дружби.

ТРИ ІНТЕРВ'Ю:
3 ЧИМ ЗУСТРІЧАЄТЕ З'ЇЗД?

Заслужений працівник профтехосвіти УРСР 3. О. 
Сивоконь. Двадцять п'ять років тому після закінчен
ня Харківського інституту механізації та електрифі
кації сільського господарства в училище прибули 
спеціалісти — подружжя Сивоконь. За цей період 
Зінаїда Олексіївна дала путівку в життя понад двом 
тисячам молодих хліборобів.

в училищі вихованці здобувають не лише знання 
і професію, а й любов до рідної матінки-землі, до 
почесної хліборобської долі. У 1962-—1963 роках 
навчалися у нас посланці далекої Куби, і ми стара
лися підготувати висококваліфікованих спеціалістів. 
У 1964 році була одна з найкращих груп — дівчат- 
механізаторів. Нею керувала я .І чи може бути біль
шою радість, коли відчуваєш, що твої вихованці 
твердо ступають по життю, трудяться з повною від
дачею?.. Найщасливішим був у моєму житті день, 
коли моя випускниця, молода трактористка радгоспу 
імені Свердлова Валентина Телих була удостоєна 
найвищої урядової нагороди — ордена Леніна.

Щороку десятки молодих випускників нашого 
СПТУ № 2 виходять у поле, набуваючи досвіду, ус
пішно трудяться в господарствах області, вирощують 
високі врожаї. І це — найвища оцінка моєї праці.

XXV з’їзд КПРС — ще одна знаменна віха на шля
ху до комунізму. І кожен з наших вихованців прагне 
зустріти її почесним вкладом на благо Вітчизни.

Заслужений вчитель УРСР 
Па 8. Калнига

Діти... Це — наше майбутнє, наша гордість, тобто 
продовження всього кращого, омріяних батьків
ських дум і сподівань. Квіти життя, як образно назвав 
їх М. Горький. І ми, педагоги,відчуваємо високу 
відповідальність перед суспільством за виховання 
нашої зміни. Велику увагу звертає наш колектив на 
формування у дітей якостей громадянина-борця, на 
прищеплення любові до Батьківщини.

Черзоні слідопити Бобринецької восьмирічки 
виховуються на бойових і трудових традиціях зем
ляків. вони відвідали місто Миколаїв, де побували 
на місці висадження десанту Ольшанського, в складі 
якого був і наш земляк, Герой Радянського Союзу 
І. Індик. Зібрані матеріали про партизанську боротьбу
4 районі, зав’язане листування з рідними комсомоль- 
ців-підпільників Леніни Топор та Сергія Рибака..

Я вважаю для себе високим обов’язком і надалі 
поліпшувати військово-патріотичне виховання молоді, 
формувати в неї високі моральні якості. Саме цим 
і буде знаменний з’їзд у моєму житті.

Трактористка радгоспу імені Р. Люксембург Ва
лентина Марущак, володар призу Героя Соціалістич
ної Праці, бригадира механізаторів колгоспу імені 
ХК з'їзду КПРС С. О. Гончарна, срібного нагрудного 
значка «Молодий гвардієць п’ятирічки».

Нині кожен молодий трудівник з особливою глиби
ною усвідомлює і прагне активно втілювати в життя 
заповіт В. І Леніна: «Наша головна політика — еко
номічне будівництво держави». Я працювала на 
культосвітній ниві, та коли в 1969 році партія кинула 
заклик: «Дівчата, на трактор!», пішла набувати хлі
боробську професію. 1 задоволена. Люблю поле. 
Люблю свою механізаторську справу. Ще в 1974 році 
я виконала п’ятирічку: своїм «Т-74» виробила 2 ти
сячі 100 гектарів умовної оранки, що значно більше 
взятого зобов’язання.

Я дуже задоволена, що ХХУ з’їзд КПРС зустрічаю 
вагомими здобутками о праці, разом з друзями не
семо йому трудозі дарунки.

1.
Стримуючи шалений на

тиск ворога, воїни пер
шого батальйону відбива
ли одну за одною жорсто
кі атаки гітлерівців. У роз
палі бою припинився зв'я
зок між командиром ба
тальйону Гундировичем і 
командиром полку Капро- 
вим.

Чотири бійці було по
слано з’єднати лінію 
зв'язку. І всі еони заги
нули від ворожої кулі. То
ді начальник штабу полку 
старший лейтенант Мамо
нов викликав до себе 
І. М. Мінєева.

— Шкода мені тебе, 
лейтенанте. Та війна є вій
на. Тобі завдання: зв’яза
тися з першим батальйо
ном.

— Єсть! Зв'язатися з 
першим батальйоном!

Пришпоривши коня, Мі
нєєв зник у сніговій заме

тілі. Слідом за ним поспі
шав ординарець Петро 
Федін. Промчавши гало
пом густим лісом, розвід
ники виїхали в степ. Тут 
їх зустріли кулеметним 
вогнем фашисти. Впав Фе
дін. А Мінєєв мчав до сво
їх, Вручивши пакет комба
ту, хоробрий зоїн чекав 
відповіді.

— Передай ге команди
ру полку, що його наказ 
буде виконано, — сказав 
Гундирович.

2.
Виконуючи завдання ко

мандування. Мінєєв по
трапив у роту, яка вела 
бій на річці Волоколомка. 
Вже кілька запеклих атак 
відбили радянські воїни, 
а фашисти все насідають 
і насідають. І з кожною 
відбитою атакою рідша
ють ряди панфіловців. Ось 
впав командир першого

взводу, за ним — коман
дир роти...

Коли вщух бій, мертвих 
почали ховати. Дійшла 
черга й до Мінєева. Та лі
кар Кирилов під час об
слідування виявив ознаки 
життя офіцера. Негайно 
відправив його у госпі
таль- Чотири місячі кон
тужений розвідник був 
прикутий до ліжка. А дру
жина в цей час отримала 
похоронку, де говорилось, 
що Іван Мефодійович Мі
нєєв загинув смертю хо
робрих...

Фросина Миколаївна і 
діти гвардійця оплакували 
свого чоловіка і батька, 
який віддаз життя за рід
ну Батьківщину. І як же 
були вони здивовані, ко
ли в один день отримали 
аж десять листів від 
«мертвого» Івана Мефоді- 
йовича...

...Нині 70-річиий капітан у

підставці І. М. Мііієєіі живе у 
місті Світловодську. Ветеран 
війни часто виступає перед 
молоддю, розповідаючи про 
мужність, героїзм і відвагу 
своїх бонових побратимів. 
Нещодавно він побував у се
редніх школах Лз№ 2, 3, 4, 5, 
10, а рибгоспі імені Петров- 
сі.кого, на керамічному заво
ді. зустрівся з юнаками І дів
чатами під час уроків муж
ності, па вечорах бойової 
слави.

В грудні 1971 року у Москві 
зібралось 120 иі-тсраііів-панфі- 
ловців, які приїхали з 25 міст 
і сіл країни. Серед них був і 
І. М. Мінєєв. Ветерани згаду
вали фронтових друзів, які 
загинули в борх, відвідали 
місця безсмертного подвигу 
своїх однополчан.

Безперервним потоком 
йдуть на адресу ветерана 
війни листи, телеграми, 
листівки. Йому пишуть 
друзі по зброї з різних 
кінців нашої неосяжної 
Батьківщини. Серед них— 
дочка прославленого ко
мандира дивізії Валенти
на Панфілоеа, яка пода
рувала Мінєсву свою кни
гу «Мой папа», пишуть 
Микола Малецький і Ва
силь Скачков із міста 
Фрунзе, полковник у від
ставці М. Ф. Лаврищев із 
Москви. Дружба, скріпле
на спільно пролитою 
кров’ю, вічно жива.
м. венцковський, 

вчитель Світловод- 
ської середньої шко
ли робітничої моло
ді № 2.

Див. 4= стор,

В Кіровоградській ШВЛП закінчила перепідго
товку група іракських спеціалістів. Наш кореспон
дент звернувся до старшого цієї групи І'... 
Чаллуба і попросив відповісти 
тань.

ЗАВТРА - ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ ПРИМХИ
МАТІНКИ-ЗИМИ

Кадима
на декілька запи-

ПОГОДА В ГРУДНІЯ КРАЇНИ ІНШОЇ НЕ ЗНАЮ
— Ви вперше в Радянському 

Союзі?
Кадим Чаллуб:
— Ні, не вперше. В Радян

ському Союзі я здобув собі спе
ціальність. Тепер ось пере
учуюсь. Три роки до цього пра
цював в Москві. Так що зна
йомство з вашою країною у ме
не найбезпосередпіше

(Кадим Чаллуб вільно володіє 
російською мовою, так що допо
мога перекладача майже не по
трібна).

— Ну і яке у вас враженая від 
цього знайомства?

Кадим Чаллуб:
— О! Найкраще, 

гатьох зарубіжних 
Радянський Союз 
вражає мене

Я був в ба- 
країнах. Але 

кожного разу 
вражає мене дружелюбністю, 
доброзичливістю. Мені й раніше 
багато доводилось чути про доб
роту радянських людей, і що це 
дійсно так — не раз перекопу
вався па власному досвіді.

— Чи задоволені ви підготов
кою, яку одержали в Кіровог
раді?

Кадим Чаллуб:
— Дуже. Кіровоградська шко

ла вищої льотної підготовки має 
прекрасну навчальну базу, тре
нажери. А ще більше захоплення 
викликають викладачі, пілотп- 
інструктори, словом, всі, з ким 
нам довелось спілкуватись. Це 
люди ідеально витримані, спокій-

• ••
багажем знань іпі, з великим 

досвіду.
Кадим Чаллуб робить паузу, 

і вже більш конкретно:
— Користуючись нагодою, хо

тів би висловити через вашу га
зету свою безмежну вдячність 
викладачеві І. Є. Трофимову, пі- 
лотам-іпструкторам тт. Клюці, 
Касимову і особливо Юрію Анд
рійовичу Кравченку. (ІО. А. 
Кравченко — помічник началь
ника навчально-льотного відділу 
по роботі з іноземними слуха
чами) 3 усіма питаниям», що 
стосувалися нашого побуту, иав- 
чатшя, ми звергалися до нього. 
Кожного разу відчували лише 
турботу і прагнення допомогти.

Кадим Чаллуб тримає в руках 
аркуш наперу. Посміхаючись, 
пропонує його.

— Цс мій виступ в честь на
шого від’їзду на батьківщину. 
Прочитайте, чи немає помилок.

Мабуть. иайсуворіїпіпї вчи- 
тель-мовник ис знайшов би в 
ньому жодної помилки. Навіть 
розділові знаки розставлені із 
скрупульозною точністю. Щи
рістю і вдячністю проіінкиуте 
кожне слово, кожна фраза:

«Наше навчання тут — це 
один із проявів миролюбиво! по
літики Радянського Союзу но 
відношенню до країн Азії, Аф
рики і Латинської Америки. Я 
впевнений, що ми завжди буде
мо йти разом у здійсненні нашої 
спільиой мети».

Слідом за першими, поки ще несміли
вими морозами, випав сніп Грудень про
бує свої сили. Яким же буде перший мі
сяць зими? За даними гідрометцентру 
СРСР на більшій частині території рес
публіки (крім південних районів) серед
ньомісячна температура повітря знизи
ться до 1—5 градусів морозу (близько 
норми). Місячна кількість опадів стано
витиме 25—50, у Закарпатській облас
ті — 60—90 міліметрів. Передбачається 
нестійка погода. В кожній декаді мало- 
хмарні погожі дні будуть змінюватися 
частими туманами з опадами у вигляді 
снігу і дощу можлива ожеледь.

Температура повітря коливатиметься 
па початку місяця вночі від 1 градуса 
тепла до 9—14 градусів морозу, вдень 
від 3—8 градусів тепла до 4 градусів 
морозу. В середині місяця трохи потеп
ліє, а в третій декаді температурний 
стовпчик знов опуститься нижче нуля 
вночі до 13—18 градусів, вдень — від 
3—8 до 0—2 градусів морозу.

У Миколаївській, Одеській, Херсон
ській, Кримській (крім південного бере
га Криму) областях малохмарна без 
опадів погода збережеться на початку 
першої і в другій декадах. Решту ж ча
су переважатимуть хмарні дні, тумани, 
часом опади у вигляді мокрого снігу, 
місцями заметіль, можлива ожеледь.

Температура в перших числах місяця 
коливатиметься вночі від 2 до 8—13 гра
дусів нижче нуля, одень від 6—11 граду
сів тепла до 3 градусів морозу. В другій 
декаді передбачається значне потепління 
до 3—8 градусів тепла,

Вітер иа всій території України змін
них напрямків, 3—7, часом посилювати
меться до 10—15 метрів па секунду.

На південному березі Криму в першій 
і третій декадах передбачається хмарна 
погода, місцями дощ, мокрий сніг, злива, 
гроза.

(РАІАУ).

г
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Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

учнів
відважними і
ЯК

народ,

Ви обовязково 
і місця з 
поляками».

■ІІ6С50. ГСП, Кіровоград-50, еул. Луначарсьнсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

В. ЖЕРЕЛІОК, 
голова Голованівської 
райради ДСТ «Колос».

Насті/пніїїі номер «Молодого комунара» вийде і 1 
5 і.рудня ц. р. І!

ЮТгадуКПРС

Комсомольсько - молодіжнії» 
колектив молочнотоварної 
ферми № 5 колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС ще в чесгь 
свята Жовтня рапортував про 
завершення п’ятирічки, А 
план першого кварталу 1976 
року молоді доярки зобов’я
залися виконати в день від
криття з’їзду і завоювати 
право носити знання колекти
ву імені XXV з’їзду КПРС.

А в переддень обласної ком
сомольської конференції пер
ший секретар Бвбринецького 
РК ЛКСМУ Дмитро Замша 
вручив перехідний Червоний 
вимпел обкочу комсомолу

Скільки їх, гарячих 
серцем, неспокійних і за
коханих в землю, вийшло 
зі стін цього скромного 
навчального закладу за 

роки! Створений у 
роки Радянської 
сільськогосподар- 
технікум став

33 
перші 
влади, 
ський
справжньою кузнею кад
рів для народного госпо
дарства країни.

Тут навчалися Герой Ра
дянського Союзу, націо
нальний герой Франції 
В В Порик, Геоой Радян
ського Союзу І. X. Кален- 
дюк, Герої Соціалістичної 
Праці, заслужені агроно
ми УРСР Л. АА. Цимбал та 
О С. Піньковський, що 
трудяться на Бобринеч- 
чині...

З різних куточків краї
ни надходять у технікум 
теплі листи, приїздять ви
пускники, шаносані тепер 
люди. Вони ще і ще раз 
вклоняються святині, якою 
стала для них «альма-ма
тер». їх рідна домівка, їх 
життєвий компас. Тільки 
на Бобринеччині вісім ви
пускників працюють голо
вами колгоспів, десятки— 
агрономами, стали заслу
женими, знатними 
ми, вміло ведуть 
ськогосподарське 
ництво.

Ольга Фурман, 
Гребенюк, Жанна 
ченко — науковці, 
ють нову зміну І 
ському та Уманському 
сільськогосподарських ін
ститутах, здобули вчений 
ступінь кандидатів наук, а 
Іван Сигида працює ди
ректором Верхняцької на
уково-дослідної станції. 
А скільки їх ще, відомих 
і невідомих, тих, про ко
го дізнаються пізніше, хто 
ще тільки мріє про зірки, 
і з дня в день скромною 
працею своєю творить ге
роїчне сьогодення!.. По
над сорок тисяч спеціа
лістів здобули тут путівку 

7) Наша адреса і телефони

с Переможцю соцзмагапня 
гідиу зустріч XXV з’їзду 
КПРС» та нагрудний броніо- 
пнн знак ЦК ВЛКСМ «Мо
лодий гвардієць п’ятирічки» 
за виконання особистої п’яти 
річки за чотири з половиною 
роки шістьом 
ріншіїкам.

Н а ф о т о 
во): переможці 
гідне зустріч форуму партії— 
Ганна СТАРОШ ЕЛ ЬСЬ'КЛ, 
Володимир МІЩЕНКО. Люба 
КОСТЕНКО. Галина ОЛЕФІ- 
РЕЕКО.

Фото І. СПАСОВА.

\ 
в життя. А починалося все 
з агровідділу невеличкої 
профтехшколи, який очо
лив агроном - ентузіаст 
О. М. Перепеченко. У 
1924 році відділ став са
мостійним учбовим закла
дом — сільськогосподар
ською інтегральною шко
лою, у 1930 — технікумом 
зернових культур. Ось та
ка його коротенька істо
рія.

Радісною подією в жит
ті учнів та викладачів було 
присвоєння технікуму в 
цьому році імені Героя 
Радянського Союзу В. В. 
Порика. Славна пам ять 
про еипускника-героя жи
ве в серцях. Його ім'я 
увікокічнено б меморіаль
них музеях і дошках, село 
Порик є на Поділлі, де на
родився він, вулиці, шко
ли сьогодні носять його 
ім я. І ось — постанова 
Ради Міністрів УРСР про 
присвоєння звання техні
куму...

Комсомольці свято ша
нують пам’ять про свого 
земляка: у кімнаті бойо
вої слави є куточок Пори- 
ка, бюст, експонати, пи
семні розповіді про ко
лишнього випускника. 
Влаштовуються зустрічі з 
сестрою героя, ведеться 
листування з учнями шко
ли, де ВІН вчився.

Часто виступає перед 
учнями головний агроном 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС, заслужений агро
ном УРСР, Герой Соціа
лістичної Праці Л. М. Цим
бал. Вона закликає 
бути такими 
сміливими, ■ 
любити свій 
вати працю.

...Технікум Став 
дайною криницею, 
черпають наснагу 
випускники, кузнею висо- 
кокваліфікосаних кадрів 
для нашого хліборобсько
го краю.

Н. НЄГІІІЛ.

Індекс ОН 97, 

ї> ЦЬОМУ сезоні дина- 
мівці Києва програли 

лише чотири матчі. І кож
на поразка лідера става
ла сенсацією. Тому, що 
кияни вирішили виклю
чить будь-яку випадко
вість зі своєї гри.

«Динамо» грає в сер
йозний футбол. В науко
вий футбол. В цьому році 
всі газети давали колек
тивний фотопортрет 
команди. Читачі, 
уже знають 
спортсмена в 
Пригадайте: їх 
серйозні. Тренери — Ва
лерій Лобановський і 
Олег Базилевич — навчи
ли хлопців бути серйозни
ми і в житті, і в грі.

В сезоні 75-го року «Диііа-

стало оазовою командою 
збірної країни. І вперше за 
останні роки цей експеримент 
вдався. (Пам’ятаєте ііевсзучу 
збірну, складену майже пов
ністю із футболістів ЦСКА, 
чемпіонів СРСР 70-го року?). 
Так ось. Лобановський і Ба
зилевич у свою команду до
пускали протягом усього се
зону лише трьох—чотирьох 
гравців з інших команд. Во
ротаря Олександра Прохоро
ва. захисників Звягїнцева і 
Ловчева, півзахисників Саха
рова і нападаючого Федорова, 
і лише ці люди можуть тепер 
розкрити нам секрети непере
можності збірпОЇ-75. Секрети 
підготовки до матчу а коман
дою Ірландії (2:1. Готи заби
ли Блохін і Колотов. Чудовий 
м'яч, в падінні, головою. Зви
чайно, ви бачили цей гол. 
Або вам розповіли. Такі м’ячі 
не забувають). А перемоги 
над збірними Турції. Швей
царії у відбірковому турнірі 
чемпіонату Сиропи? Футболіс
ти СРСР набрали 8 очок з 10 
можливих. Відчутну поразку 
команда потерпіла у першому 
відбірковому матчі з Ірлан
дією — 0:3. Але ж цс в мину
лому році. Тоді був інший 
склад і інший футбол. Та 
команжа. як відомо, зайняла 
24-е. зовсім не почесне місце 
в європейському футбольному 
табелі про ранги. Матч із 
збірною Туреччини вже фак
тично нічого .не вирішував: 
програш їй з рахунком 0:1. 
здається, випадковість на фі 
ІІІІІІІ року.

Про сьогоднішню збір- 
Радянського Союзу 

швейцарців Рене 
сказав: «Ваша

ну
тренер
Хюссі 
команда стала лідером в 
Європі.
поділите перші 
голландцями і і

Що ж, ми будемо лише 
раді, якщо Хюссі вияви
ться правим...

Але поверне/гося до 
наших секретів. Капітан

ЗУСТРІЛИСЯ
ВОЛОДАРІ КУБКІВ

Зам. № 13524, 

московського «Спартака» 
і олімпійської збірної Єв
ген Ловчев пригадував 
заняття і тренування під 
керівництвом Лобанов- 
ського і Базилевича.

— Ми тренувались один 
раз на день. І не по три 
години, як завжди це бу
ло, а всього 45 хвилин. 
Але ніхто не стояв ні хви
лини. Мені сподобалась 
така система. Завдання 
кожний одержує в роздя
гальні, а вже на полі за
питань тренеру не зада
ють. В «Динамо» немає 
гравця, котрий не знав би, 
що йому робити в будь- 
якій ситуації.

В штрафному майданчи
ку суперника у киян за
здалегідь, немое, на кар

ті, помічено, де вони зав
жди знайдуть своїх. Де 
зможуть одержати’ точний 
пас. І ще. Впевненість, 
легкість і навіть іноді не
дбалість у поводженні з 
м’ячем з’явились у чем
піонів тому, що один фут
боліст підстраховує дру
гого. Обов’язково. Коли я 
грав проти команди Швей
царії, мене страхував Ана
толій Коньков. І я був спо
кійний.

В роздягальні після 
будь-якої, найфантастич- 
нішої перемоги (над «Ба
варією» в Суперкубку, на
приклад) сам Лобанов
ський особливо не радіс. 
Він вчить хлопців перемо
ги приймати як належне. 
! до поргзок ставитися 
теж спокійніше. Виявляє
ться, в сучасному футболі 
будь-яка емоція спортсме
на ціниться дуже високо. 
І необхідно берегти нерви 
гравців.

— Тому с Києві не прий
нято хвалити окремих 
футболістів, — сказав Єв
ген Ловчев.

А тренери киян говорять 
так:

— Ми повніші, вміло регулю
вати співвідношення позитив
них і негативних емоцій, кот
рі виявляють керівники до 
гравця або навіть футболісті! 
один до одного. В команді 
існує комсомольська органі
зація. її очолює Олег Блохін. 
І ми раді, що організація пра
цює нс формально і багато в 
чому допомагає нам. В київ
ському «Динамо» псе побудо
вано на довір’ї. На гравців 
режим не тнспс. Навпаки. ,

В сучасному футболі з його 
всліі'іс зіпіми навантаженнями

3 ініціативи райкому 
,'ІКС.ЦУ та районної ради 
ДСТ «Колос» вирішено 
було провести змагання 
на Перший кубок району. 
В матчі зустрілися воло
дарі кубка райкому ком-

Тираж 58 500, 

нсмож.'іипо декілька місяців 
підряд підтримувати весь час 
вчеоку форму. Цс закон. 
Кияни порушили його. Поди
віться на турнірну таблицю 
за весь сезон 75-го. Вона — 
як графік пульсу для коман
ди. ІІайрівніший пульс у чем
піона: вони весь час були пер
шими. Спочатку і до кіпця.

В чемпіонаті майже не 
було матчів, які б нічого 
не вирішували. Я можу 
назвати лише одну гру з 
цієї серії: «Динамо» (Ки
їв) — «Торпедо» (Моск
ва). Остання зустріч 37-го 
чемпіонату СРСР.

За декілька днів
прощального матчу я роз
мовляв зі старшим трене
ром «Торпедо» Валенти
ном Кузьмичем Івановим. 
Ми говорили про супер
ника. Я задав перше за-

Декілька
думок
про
чемпіона

1 країни
З

футболу
команду 

Динамо“ 
>: Київ

питання, щоб вивести його 
на розмову, як виводять 
на удар нападаючих. Ви 
пам'ятаєте: Іваноє був
правим крайнім в «Тор
педо» і збірної. З Лоба- 
новським і Базилевичем 
вони грали одночасно і в 
один футбол...

— Що Ви хотіли б взя
ти для себе із досвіду і 
стилю чемпіонів?

Він засміявся:
—О, я хотів би взяти 

все!
А потім серйозно від

повів:
— По-перше, у них є 

виконавці. Солісти. Вере- 
мєєв, Коньков, Блохін. 
Конькова я навіть ціную 
більше, ніж Веремєєва... 
Але ж ці виконавці були і 
два роки тому. Виходить, 
успіхи команди — заслу
га тренерів. Вони домог
лись ігрової дисципліни, 
тепер кожний гравець 
знає свій маневр. Про це 
сотні разів писали. Я по
вторююсь гему, що це — 
правда. І потім, залізна 
ігрова дисципліна скла
дається роками, а вони — 
за два сезони...

Я о своїй команді бу
дую схему під гравця. А 
Лобановський з Базилеви
чем — навпаки: шукають 
відповідного футболіста 
під схему.

— Мабуть, тому й пішли 
з «Динамо» Шевченко, Се
менов, Шепель?..

— Звичайно. Але ніхто 
із них не пішов із футбо- 

сомолу футболісти з сели
ща Побузького та футбо
лісти з колгоспу «По 
шляху Леніна», володарі 
кубка районної ради ДСТ 
«Колос». Гра проходила 
цікаво, при обопільних 
атаках. Рахунок першої 
половшій гри 1:0 на ко
ристь металургів. У дру
гій половині гри побузьці 
прибавили «оберти», го
стро атакували. Нападаю
чий Володимир Кухарев 

лу. Спортсмени, як пра
вило, люди вольові. В та
ких випадках вони йдуть 
в інший клуб, щоб довес
ти себе. Довести своє 
право на гру. Я знаю...

— Як Ви ставитесь до 
того, що чемпіонів трену
ють двоє? Ви б хотіли пра
цювати з ким-небудь у 
парі?

— Якщо вони дотриму
ються одного погляду на 
футбол, ю це прекрасно. 
Удвох працювати, звичай
но, легше. Але і я в 
команді не один—є Юрій 
Золотов.

А коли журналісти 
питали 
рів, що 
такого 

за-
київських трене- 

необхідно для 
співробітництва,

відповіли: «Одно-вони
думство. Це перш за все... 
Необхідне однакове розу
міння процесів, які прохо
дять в сучасному футбо
лі. Спільна робота вима
гає постійного підходу до 
різних ситуацій, з якими 
нам доводиться зустріча
тися. Ми намагаємося 
уникати категоричності».

— Чи є сьогодні слабкі 
місця у чемпіонів?

— Мабуть, немає. Я зав
жди вважав, що захист у 
них слабіший інших ліній. 
Але порівняно з минулим 
роком, захист дивиться 
краще. Півзахист і напад 
— добрі.

На початку сезону журна
лісти нарікали дішамівцям 
Києва за матчі на виїзді. За 
виїзну модель, за нічийні на 
чужому полі. Звичайно, на 
фоні блискучих домашніх пе
ремог такі зустрічі видалили
ся блідішими. Але навіть і ця 
риса мені подобалася у киян. 
Команда змінює стиль. Коли 
захоче, коли їй требз, прав
да, 1 запас міцності у «Дина
мо» був ВСЛНК4Й. І сильного 
конкурента не було, значить, 
вони мали можіїиість відпо
чити в гостях, зіграти на ні
чийний результат. В такому 
темпі, як сьогодні, не можна 
грати всі дев’ять місяців. Це 
також треба розуміти.

у— Скажіть, чому Лоба
новський і Базилевич за
просили в збірну торпе- 
дівця Володимира Саха- 
рова?

— Він швидко орієнтує
ться... Він уміє грати в 
футбол..

— І останнє питання: 
коли Ви зрозуміли, 
кияни знову всьоме 
нуть чемпіонами?

— Ще весною. На по
чатку травня.

А 16 листопада динамів- 
ці провели свій прощаль
ний матч чемпіонату 1975 
року. На Центральному 
стадіоні Києва, на полі, стадіоні Києва, на 
засипаному першим 
гом, чемпіони легко 
грали у московських 
гіедівців — 3:0. Голи за
били, як завжди, Вере
меев, Онищенко і Блохін.

В грудні чемпіон виле- 
до Парижа...

А. ШУМСЬКИЙ. 
Бюлетень прес-бюро 
«Комсомол ьско й 
правды».

забив ще чотири сухих 
м'ячі у ворота сільських 
футболістів, які не витри
мали високого темпу. Ос
таточний рахунок 5:0 на 
користь побузьців. Пер
шим володарем «Супер
кубка» району стала 
команда з Побузького.
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