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СУБОТА

ЛІД СИЛУ КОЖНОМУ
Хороший заряд актив

ності винесла із Всесоюз
них комсомольських збо
рів шкільна молодь ра
йону. На них мова йшла 
не тільки про навчання, 
внутріспілкову і громад
ську роботу, а й про тру
дове виховання. У бага
тьох школах підтримали 
ініціативу піонерів та уч
нів Уманського району 
Черкаської області — ви
рощувати кролів удома.

Нечисленна учнівська 
комсомольська організа
ція в Коритно-Забузькій 
восьмирічній школі — 
всього 10 чоловік. На 
Всесоюзних зборах вона 
зобов'язалася виростити і 
здати деожаві протягом 
цього року 250 кролів. І Іо 

стільки ж пухнастих звір
ків вирішили виглядіти 
комсомольці Сухоташ- 
лицької і Добрівської се
редніх шкіл. Усього стар
шокласники району в дру
гому році п'ятирічки ви
ростять і продадуть дер-, 
жаві близько двох з по
ловиною тисяч кролів. Та
ке рішення одностайно 
ухвалили спілчани шкіл на 
Всесоюзних комсомольсь
ких зборах «Комуністичну 
ідейність, активну жиїтє- 
ву позицію кожному ком
сомольцю!».

М. НЕСМІХ, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської 
молоді Вільшанського 
райкому комсомолу.

«ГАЛЯ У НАС КОНТРОЛЕР ПРИНЦИПО
ВІШ». КАЖУТЬ ПРАЦІВНИКИ ОЛЕКСАНД
РІЙСЬКОГО районного харчокомбінату 
ПРО БРАКУВАЛЬНІ ІЦЮ ГОТОВОЇ НРОДУКШТ 
ІІГХУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ КОМСО
МОЛКУ ГАЛИНУ ШПИЛЬОВУ. <Л 1ЦЕ — ХО
РОША ПОДРУГА. ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТ
КА’. - ДОДАЮТЬ ДІВЧАТА.

Фото ІО ІВАНОВА.

РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ
ТП> ОНИ зустрілися не вперше. Скіль- 
"ки їх було досі — від знайомства 
до цієї недавньої — розмов, задушев
них бесід, ділових нарад чи й, просто, 
коротких побачень... Воїни-ветерани і 
молоді ударники сімдесятих. Так піз
нається минувшина і сьогодення, за; 
в’язуються міцні узи поколінь. Героїки 
та буднів.

На Бобринеччині знають голову ради 
ветеранів Великої Вітчизняної війни 
Єпіфана Яковича Лисенка, його бойо
вого побратима Ти?лофія Макаровим 
Кухтіна. Редакція допомогла їм зустрі
тися з комсомольсько - молодіжним 
колективом МТФ колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС. Обидва ветерани воюва
ли під Сталінградом, обидва стримува
ли навалу гітлерівської орди на Волзі 
у кровопролитному 1942-му.

Різними фронтовими дорогами йшли 
Є. Я. Лисенко і Т. М. Кухтін до Волги. 
По-різному склалася доля кожного з 
ветеранів, та завжди, щомиті в ту гріз
ну пору єднала їх, як і всіх радянських 
бійців та командирів, непоборна віра в 
Перемогу.

Іюрів розмову Є. Я. Лисенко. Ніякі 
слова не можуть передати всю повно
ту того жаху, жорстокості, невблаган
ності, які принесла нам війна. Він. цей 
тягар, не абстрактний — фронтовики 
щодня, а бувало й щохвилини дивили
ся смерті у вічі.

Починав свій бойовий шлях іще на 
Халхін-голі. Мав досвід. Друзі-одно- 
полчани завжди ставили його за при
клад у сміливості. Він же вважав себе 
везучим. Завжди носив у серці борг за 
полеглих побратимів, і це допомагало 
по-справжньому ненавидіти і фашизм, 
і війну. Проте керувала ними синівська 
любов не просто фраза чи поняття, 
а наближене почуття, усвідомлене й 
осмислене, яке щоразу підсилювалось 
баченим на фронті: чи перед боєм, чи 
в шалі атаки, чи й у нестерпно довгій, 
нудотній тиші оборони. Не бачили во
ни легких або випадкових перемог, 
важкими були Й нагороди. За оборону 
Києва він одержав орден Червоної 
Зірки. їх у нього три. Але найбільше 
запам ятався перший, найважчий. Має 
також ордени Вітчизняної війни І сту
пеня, Богдана Х/лельницького III сту
пеня, Червоного Прапора, багато ме
далей, і кожна бойова відзнака пам'ят
на конкретними подіями.

Є. Я. Лисенко пропускає детальні 
подробиці, їх безліч у книгах, кіно
фільмах, Сьогодні, гадає він, важливі
ше наголосити, чим живилися воїни 
молоді, безусі, звідки сили черпали. 
А вони, ці рушії, нині мають не мен
ший вплив на молодь, хоча ще інколи 
чується, вважає ветеран, хибна думка, 
що нема до чого прикласти свій по
рив. Мовляв, грудьми на ворожий

дзот — ото справжній патріотизм, а 
ось, як Володя Міщенко, надоїти по
над 4 тисячі кілограмів молока від 
кожної корови в несприятливий рік---
це, виходить, не те? Різний час — різні 
умови, можливо, неоднакова міра ви
яву справжніх почуттіо грс/ладянинэ, 
проте ж суть едина. Та й дивно вже 
було б СЬОГОДНІ вимагати £ІД хлопців 

Доблесть-у^орогу
Стрепенися, ровеснику, зворуши ще раз пам’ять свою незагойними ранами бо

лючого, важкого 1942 року. Яких нестерпних, похованих в окопах днів зазнав тоді 
твій батько. Молодий боєць, котрий не тільки виріс, змужнів, утвердився за Радян
ської влади, а й народився після епохальної перемоги Великого Жовтня. Його ко 
ріння вростало в грунт нашої, комуністичної доби. Його розум і чуття живилися ви
соким пломенем ленінської мислі. От звідки та незламність і міць — від діда тво
го. ровеснику, який гартував дух і непоборну волю в горнилі найсвітлішої револю
ції всіх часів.

Небавом тридцять два роки мине відтоді, як обличчя країни-матер» зросили 
сльози. Не тужні, хоч і горьовані, не відчайні, хоч і скупі, — сльози радісні, пере
можні. Ниць повергнуто руду фашистську негідь. На п’єдесталі звівся трудівник вій 
ни, герой, син нашої Вітчизни з червоною зорею на чолі.

Людська пам’ять вічна. Швидкоплинність історії не пригасить немеркнучих подви
гів. На всенародній вахті «60-річчю Великого Жовтня — 60 ударних тижнів!» 1942 му 
відведено двадцять шостий.

чи дівчат кидатися на дзот. Вони ж 
воювали за те, аби їх не було. А мо
лодим, спадкоємцям, долати інші ру
бежі. Правда ж, історія висуває перед 
кожним поколінням свої випробуван
ня, як каже Єпіфан Якович, свої дзе
ти. Хоча війни на історію не спишеш... 
Про її страхіття треба пам’ятати навіть 
уві сні.
ТШ У ДРІ ви, батьки наші, сміливість, 

честь, вірність такими ж незапля- 
мованими пронесли від молодості до 
сивих літ. Хто і як не намагався 
Сплюндрувати, поганьбити нас — ви, 
батьки, устояли, аби нині ми йшли до 
60-ї річниці Жовтня такими могутніми, 
твердими, красивими.

У житті завжди є місце для подви
гу. І творять його дівчата-доярки на 
чолі зі своїм комсомольським ватаж
ком Володимиром Міщенком у щоден
ній невсипущій праці. Солдати трудо
вого фронту. Це вони підхопили клич 
тваринників Київської області і відпо
віли на ініціативу ще вищими зобо
в’язаннями. Всім колективом ферми 
бобринчани вирішили на рівень двох 
років вийти до 60-річчя Великого 
Жовтня, а п’ятирічку виконати за чо
тири роки. Це не обіцянка. Це обгрун
товане, підкріплене досвідом І точ
ними підрахунками рішення.

Групкомсорг — ватажок не на сло
вах. Свого часу розповідали однопол
чани Єпіфанові Яковичу, як О. І. Ро- 

дімцев, комдив, дізнавшись, що в 
оточення попав командир зв'язківців 
Лисенко, сказав твердо: «Лисенко не 
пропаде. Цей проб’є дорогу не тільки 
собі». І вже згодом, зустрівшись як 
земляни на зльоті ветеранів Кірово- 
градшини, вони, обнявшись, іще раз 
згадають той день. Володя, хоча й 
скромний аж до ніяковості, теж пам’я- 

тає (події ж, тим більш, недавні), що 
коли «замахнувся» виконати п'ятиріч
ку за три роки, сумніву не мали ні 
друзі на фермі, ні в райкомі комсо
молу. А комуністи сказали: «Цього й 
треба було чекати від Міщенка. Взяв
ся — значить зважив. Виріс до рекор 
дів». Так і середню суму надоїв по 
господарству за п’ять років Володя на
дійно «вклав» у свої три. 14 тисяч за 
три роки замість п’яти. По 4400 кіло
грамів щороку. Починав Володимир за 
гірших умов. Особливо сутужно було 
з кормами. Проте першим став у ра
йоні. Досвідчених, нагороджених — 
усіх обійшов. Ось де головна запору
ка певності за нього. На це звернув 
увагу й перший секретар райкому пар
тії О. О. Медведєв, коли обговорювали 
з Володимиром підвищені соціалістич
ні зобов’язання групкомсорга тут, на 
фермі. Та й хіба можна відстати, коли 
поруч такі друзі! За минулий рік Ніна 
Пугач надоїла 3867, а Галина Олефі- 
ренко — 4050 кілограмів від кожної 
корови. Спробуй, затримайся — одра
зу ж залишать позаду. До того ж до
свідчені крокують у ногу, підтримують, 
кличуть за собою. Володя не втримав
ся сд шанобливої похвали на адресу 
Г. П. Туренко •— вона випередила йо
го. тримає першість нині. Але не осо
бисту першість вважає він головною. 
Важливіший, вищий стимул соціаліс
тичного змагання — піднімати на нову

сходинку цілі колективи, вселяти В 
їхню щоденну кропітиу працю творчий 
струмінь.у ДОСВІТА 19 листопада 1942 року 
* -айпи тисяч гармат і гвардійських 
мінометів — «катюш» сповістили про 
початок грандіозного контрнаступу... 
В ході наступальної операції по роз
грому ворожого угруповання з 19 ли

стопада 1942 року по 2 лютого 
1943 року німецько-фашистські 
війська втратили понад 800 тисяч 
чоловік, близько 2 тисяч танків і 
самохідних гармат, 10 тисяч гар
мат і мінометів, до 2 тисяч бойо
вих і транспортних літаків, понад 
70 тисяч автомашин.

Так, саме того останнього дня, 
2 лютого, через два тижні після 
тяжкого поранення і контузії, при
йшов до пам’яті Т. М. Кухтін, ло- 
літрук роти. Тимофій Макаровим 
був небагатослівним, учувалося 
під час розмови, що досвідчений 
комісар, який і нині виступає пе
ред молодими хліборобами, пе
ред учнями, знає і цінує вагу сло
ва. Адже воно, пристрасне й гнів
не, чуйне й громове, зводило 
на повен зріст полки, кли-

.і

кало до священного захисту 
Вітчизни її синів, воїнів різних націо
нальностей. Розповідає ветеран: пер
ше, що трималося на устах у всіх до
вкола — і бійців, і лікарів, — вість 
про знищення угруповання Паулюса. 
Дізнавшись про це, він знову знепри
томнів. У пам’яті зринають окремі епі
зоди: його несуть до літака, велика 
палатка, в ній жінки, чомусь плачуть, 
сестра в білому халаті, уколи, висока 
температура...

То вже був 1943-й. А зустрічали його 
з трофеями. Про них треба розповісти, 
бо це були не звичайні консерви та 
буханці хліба, не звичайні пляшки з 
напоями. Вони мали стати здобиччю 
оточених загарбників. Та зенітники не 
пропустили кількох літаків, які нама
галися пробитися крізь щільну вогневу 
завісу на нашій ділянці фронту. На 
війні, кажуть очевидці, як на війні, 
їли бійці в окопах на передньому краї, 
не порушуючи розташування. Тоді ті 
хвилини перепочинку в новорічну ніч 
видавалися зовсім іншими, ніж тягучі 
перерви до контрнаступу, до того ДНЯ, 
про який Маршал Радянського Союзу 
Г. К. Жуков писав: «Перемога радянсь
ких військ під Сталінградом поклала 
початок корінному перелому у війні 
на нашу користь». Старші, випробувані 
в атаках водили молодших, новопри
булих і показували: дивіться, фашиста 

(Закінчення на 3-й сюр.).
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Поділитися думками, запозичити досвід, І 

вязначіїтн шляхи піднищеііпя ефективності Я 
роботи а Комсомольського прожектора» — а 
з такою мстою прийшли на міський с?мі- “ 
пар начальники штабів і постів «КП»,
секретарі комсомольських організацій об
ласного центру. Відбулася розмови про
завдання, що стоять перед дозорцями в 
другому році десятої п'ятирічки,

0(0 ж 
нового?
Не губіть грошей!

Анатолій КУЗНЕЦОВ, начальник 
штабу «Комсомольського лроміскто- 
І»а» заводу «Червона зірка»:

— Триває республіканський гро
мадський огляд використання резер
вів економії матеріальних та енерге
тичних ресурсів, оголошений Респуб
ліканською радою профспілок, ЦК 
.ІІКСМ України, Комітетом народного 
контролю УРС.Р, редакцією газети 
«ї-адянська Україна» і Державним 
комітетом Ради Міністрів УРСР по 
телебаченню і радіомовленню. На та
кому підприємстві, як наше, значення 
економи важко переоцінити. Втопта
ні в землю гайки та болти, розлите 
масло, викинутий у відходи метал, 
який ш,е юди.ься для використання... 
Б поодиноких випадках усе це кош
тує копійки. А в масштабах заводу? 
Сотні карбованців.

Тому одним з основних напрямів 
роботи заводського й цехових штабів 
«Комсомольського прожектора» за
лишається боротьба з безгосподар
ністю, марнотратством. Останнім ча
сом ми прозели рейди-перевірки в 
ливарних, механоскладальних, ко
вальсько-пресовому цехах, у корпусі 
N5 90. Про факти порушень табель
ного, обліку, простоїв устаткування, 
неекономного використання матеріа
лів повідомили колектив підприємства 
у своїх усних виступах через стінну 
пресу, заводську багатотиражну га
зету «Червона зірка».

Ось конкретні приклади. Без дії сюяли 
дна високопродуктивних автомати, призна
чені для роооти в цеху металевих виробів, 
їх не встановлювали тільки тому, що не 
було бетону. Стояли під дощем і вітром, 
аж поки не втрутилися «прожектористи» і 
(■азом з народними контролерами не доби
лися пуску верстатів в експлуатацію. У де
ревообробному цеху у відходи викинули 
дощечки, з котрих можна було збити кіль
ка ящиків дли упаконки сівалок. Після 
виступу «Комсомольського прожектора» 
подібного тут не помічалося.

Коли ми говоримо про економію, 
то маємо на увазі не тільки матеріа
ли. Запізнення на роботу, непродук
тивне використання робочого часу 
теж повинні бути під вогнем комсо
мольської критики. Не слід забувати 
і про позитивні приклади. Адже на 
всіх підприємствах є молоді береж- 
ливці, котрі ні на хвилину не забува
ють про інтереси своєї фабрики чи 
заводу. От і протиставити їх мар
нотратцям.

ІРзйсові — Знак якості

Євген СЛАВИЦЬКИП, секретар 
комсомольської організації автогран- 

I (портного підприємства 10661;

— Якість роботи водія... її визнача
ють не тільки за кількістю перевезе
них вантажів чи зекономленого паль
ного. Це добре розуміють «прожек
тористи» нашого підприємства. Тому 
питанням підвищення якості займаю
ться всі сектори штабу. Сектор побу
ту і відпочинку молоді, приміром, не 
випускає з поля зору створення для 
ведіів нормальних умов для відпо
чинку.

Для пас кожна пора року — гаряча. Ллє 
особливий, безумовно, період жііин. На по
чатку літа комсомольські дозорці разом з 
народними контролерами проводять спе
ціальні перевірки якості підготовки кузов
ною господарства, справності вузлів та 
агрегатів автомобіля.

Під час жнив діють спеціальні бригади 
«прожектористіпі-, які ведуть боротьбу з 
втратами вантажів при перевезенні, конт
ролюють використання пального, обслуго
вування і ремонт техніки в колгоспах, на 
зерно-та бурякоприймалшіих пунктах.

Особливо пильно стежимо нині за 
використанням пального. В комсо
мольсько-молодіжній бригаді, очо
люваній Л. Гребенюком, виявили 
його перевитрату. Докопались і до 
причини: неправильне оформлення 
документації молодими водіями.

Є прохання до членів міського й 
районних штабів «КП»: регулярніше 
проводь ге рейди-перевірки викори
стання автотранспорту, стану вулиць 
і доріг.

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

МОВЧАННЯ - НЕ ЗОЛОТО
У грудні минулого року штаб «Комсомольського прожекто

ра» Вільііппіськоіо району перевіряв стан зберігання мінераль
них добрив. Учасники рейду побували в багатьох господар
ствах, щоб мати повніше уявлення та зробити глибинні аналіз 
небаченого. В колгоспі імені Леніна біля господарського двору 
тракторної бригади дозорці побачили купу добрив (близько 
трьох тонн), що лежала під відкріпим небом. 11а цей факт 
(-прожекторні ги» вказали членам правління колгоспу і осооііс- 
ю бригадирові тракіорної бригади М. П. ІІікітнгу. Але про 
вжиті заході: райої.нии штаб досі не отримав ніякого повідом
лення. Чи не тому, гцо винуватцям порушення правил зберіган
ня мінеральних добрив немає про що інформувати?

2

рЬБласного штавыл 
\НОЛМ?ОМОЛЬСЬК<И2ш 
прожектора

л ї” ІДОМ» членів рейдової 
' ■ бригади на фермі № З 
був голова колгоспу імені 
Кірова А. П. Швагер. Запро
понувавши оглянути край
ній корпус, він через кіль
ка хвилин, мабуть, шкоду
вав, що зробив це. На шля
ху від вагової до корпусу 
потріоно було форсувати з 
десяток калюж. Зупинився 
Анатолій Петрович перед 
великою баюрою.

— Тут за паркан тримай
теся, інакше — чобіт не ви
тягнете, — порадив і пер
шим ступив уперед. Успіш
но подолавши перепону, ти
хо кинув: — Настав час по-

стрів машинного доїння. Як 
націлює юнаків і дівчат на 
виконання другого року 
п’ятирічки комітет комсо
молу? Чи влаштовують «про
жектористи» рейди-перевір
ки використання кормів? 
Чи став будинок тваринни
ків центром культурного 
життя? Що зробив комітет, 
аби досвід О. Дем янець, 
яка торік надоїла від кож-

__ Рейд? Не пам’ятаємо 
такого, — відповіли молоді 
тваринники.

Виявляється, що дівчата 
не знають, як же виконує 
колгосп свої соціалістичні 
зобов’язання. Федір Рябо- 
шапко лише констатує:

— Молоді, комсомольців 
серед передовиків ферм 
немає.

У цей же час навіть за

ний колектив. З перших же 
днів роботи фабрики комі
тет комсомолу взяв шеф
ство над нею, контролює 
хід соціалістичного змаган
ня. Як тільки сформували 
перші групи норок і кролів, 
спілчани, що доглядають іх, 
підписали договори ла тру
дове суперництво. Так, зві- 
ровод Євдокія Данильченко 
змагається з Марією Хода-

РЕЙД ОБЛАСНОГО ШТАБУ «КП» ТА ГАЗЕТИ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

рядки наводити.
Третя ферма відстаюча не 

тільки у колгоспі, а й у ра
йоні: за добу від корови
тут надоюють лише 3,3 кі
лограма молока. Низькі на
дої пояснюють тим, що в 
господарстві нині період 
становлення, молочне ско
тарство стає провідною га
луззю. Це так. Одначе пе
ребудова відбувається ду
же повільно: ще не бралися 
за спорудження пункту 
штучного осіменіння, не 
проклали під іздних шляхів, 
не обладнали стічних канав. 
Занедбана й племінна робо
та. В стаді ще чимало ста
рих малопродуктивних ко
рів, вихід молодняка дуже 
низький (від ста корів — 
сімдесят телят). Усе це й 
стало причиною того, що 
колгосп у районному зве
денні по надоях молока 
займає останню сходинку.

На фермах колгоспу зай
нято чимало молодих май-

S0 ОЛЬГА НА КУРСАХ...
ної корови по 3500 кілогра
мів молока при базисній 
жирності 4,2 процента, став 
надбанням і молодих 
доярок?

Заступник секретаря ком
сомольської організації Фе
дір Рябошапко буз відвер
тим:

— Ольга Педан, наш ва
тажок, поїхала на семінар 
інструкторів по фізкультурі 
і спорту. Я ж на ваші запи
тання конкретно нічого не 
можу відповісти.

Звісно, що надої значною 
мірою залежать від годівлі 
корів. На фермі № 4 щодо
би раціон кожної корови 
розрахований на одержан
ня 12 кілограмів молока, 
віддача — лише п’ять. Чо
му? Цим не поцікавились 
місцеві «прожектористи».

весняного бездоріжжя при
міщення звірофабрики кол
госпу імені Петровського 
охайні, всюди чисто. Стала 
до ліду лише перша черга 
комплексу. Але тут уже по
дбали не тільки про кормо
цех, санпропускник, під’їзні 
шляхи, а й про побут лю
дей: днями почнуть працю
вати магазин, їдальня, що 
поруч фабрики. І комсо
мольська організація гос
подарства не обійшла ува
гою колектив новобудови.

Тетяна Лагно лише чет
вертий місяць очолює ком
сомольську організацію 
колгоспу, та на фабриці во
на разом із членами коміте
ту встигла зробити чимало. 
Гордість ватажка — створе
ний тут за її пропозицією 
комсомольсько - молодіж-

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Перша турбота комсо
мол іськнк «прожектористіп» 
сі огодні — про техніку. Ак
тивно допомагають механі
заторам вчасно підготувати
ся до весняних польових ро
біт доіорці колгоспів імені 
Жданова та імені Крупської 
Ціпової радського району. її 
усіх бригадах тут створено 
пости «КП», до участі в 
рейдах залучено спеціаліс
тів, молодих хліборобів.

Н а ф о т о: молоді трак
тористи Віктор Б ИНДИИ та 
Олег МИЛЕЦЬКИЯ огляда
ють техніку в колгоспі імені 
Крупської. Комсомолець 
колгоспу імені Жданова Ми
кола ДУБОВИЙ під час 
рейду.
Фото ІО ЛІ ВАШИ ЯКОВА.

ківською, кролівниця Ната
ля Боросан з Раїсою іль- 
ченко. і

Молоді спеціалісти Ва
силь Середа, Василь Махно, 
Михайло Абакумов охоче 
допомагають молодим ово
лодівати майстерністю.

— Більше двадцяти ком
сомольців на фабриці, — 
розповідає Т. Легко. — Ра
зом з іншими працівниками 
еони дали слово достроко
во виконати план другого 
року п’ятирічки — вирости
ти 59 000 кролів і 5168 но
рок. Багато інших юнаків ї 
дівчат села сьогодні роб
лять усе можливе, щоб 
вчасно закінчити будів
ництво холодильника на 
2000 тонн продукції, цеху 
первинної обробки продук
ції, збудувати 30 шедів для 
норок, 10 приміщень для 
кролів.

Два комітети комсомо
лу — два стилі робоїи, дві 
позиції комітетів в органі
зації соцзмагання — актив
на і пасивна..«

Рейдова бригада: 
В. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ 
— інструктор обкому . 
комсомолу, Н. ПРО’ 
ВОДІЯ Н — секретарі 
комсомольської орга-» 
нізації колгоспу імені 
Леніна Новгородців“ 
ського району, Н. МА« 
ТЬОНКІНА — дояр« 
ка колгоспу імені Кі* 
рова Устннівськог® 
району, Ю. ЛІВАНІ« 
ников — спецкор «Мо* 
лодого комунара». / 

Устинівськнй район.

«МОЖЕ
ПОТРІБНО
КОМУ?»
Т АКИМ запитанням могла б 

почати езоє оголошення 
Бобринецька райспоживспілка 
і обнародувати його ще... 1971 
року. Щоб не інтригувати чи
тачів, пояснимо необхідність 
цієї об’яви. Наголошуємо, істо
рія почалася шість років тому. 
Райспоживспілці потрібний був 
холодильник. Оскільки не для 
дому, а для солідної організа
ції, то й підшукували апарат 
відповідних габаритів. Нарешті 
знайшли. Правда, назва дуже 
вже по-науковому звучала —

установка зм*нних температур. 
«Обновку» привезли, знайшли 
Затишний для неї куточок і 
приступили до вивчення ін
струкції. І тут, як у гоголів- 
ському «Ревізорі» перед за
криттям завіси, німа сцена. 
Установка годилася для лабо
раторних досліджень, місткість 
• • розрахована... всього на 
один кубічний метр. З часу тієї 
Н1моУ_2?ени придбання вартіс
тю 1290 карбованців стоїть у 
відведеному Місці. Для чого? 
Ьажко відповісти. Може, по
трібна кому та установка? Для 
д.ла. о як меблі вона вже свій 
строк відслужила.

- . С. СТЕПАНОВ,
» Другим секретар Бобри- 
«5 нецького райкому комсо- 

молу, начальник район- 
р- ноіо штабу «Комсомоль

ського прожектора».
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 

можна бити, ніякий він не страшний. 
Так було й тоді, коли Є. Я. Лисенкові 
як замкомполку біля Станиці Розло- 
пинської довелося очолити команду- 
вання частиною. Разом з шістьма ав
томатниками перебравшись через не
пролазні хащі і яр, вони зайшли в тил 
і несподівано вдарили смертоносними 
чергами, і оловні сили, притиснуті пе
реважаючим противником до Дону, не 
тільки були врятовані, а й перейшли в 
атаку. Фашисти втратили понад 200 
солдатів і офіцерів, 16 кулеметів. І 
таких атак того дня було чотири. Мо
лоді хлопці дивилися на знищених 
фашист.в, з облич мимоволі сповзали 
тіні першого страху. Мужніли, ставали 
дорослими на очах.

Таких уроків нинішня юнь не знала. 
Доярки переконані (і це правда), що 
на нашу долю не випало й половини 
тих випробувань, які перенесли бать
ки. Мусимо жити, пам'ятати про одвіч
ний борг перед ТИМИ, хто ціною жит
тя свого, ціною крові... Жити ціною 
життя. Яка дорога плата! Нам, моло
дим, не судити долі, а з вдячністю 
приймати нелегкий її вміст, уже сьо
годні дбаючи про спадщину для на
щадків. Пам'ятаєте, на лінії вогню 
батьки мріяли: «Повернемось додому, 
відбудуємося — ех і заживемо...»? А 
падав, підтятий свинцем, — ворушив 
знекровленими устами: «Дружині пе
редай, щоб сина берегла...»

Люба Костенко, член їхнього комсо
мольсько-молодіжного колективу, не
щодавно народила дівчинку. В сім'ї 
Міщенків теж чекають маляти. Внуки 
героїв війни. Правнуки ростуть. А ре-

волюція не закінчилася. Революція 
продовжується. Доярки не вміють до
ладно розповідати про себе. Ліпше — 
про своїх підшефних, школярів 4-го 
класу з восьмирічки. Договір у них. 
Все як належить, по-справжньому. 
Змагання. Клас без двійок. Ферма без 
браку. Малюки складають рапорти, 
звітують. Тваринники, комсомольці, 
ходять до них на уроки, розповідають 
про трудові будні. Найчастіше — Гали
на Олефіренко. Якщо в дитячих очах 
загоряється (а таки ж загоряється!) 
вогник живої зацікавленості, то вже 
здобуток. З тих очиць виростають зрі
лі погляди, переконання, дорослість. 
Адже не гру затіяли,—серйозне прин
ципове змагання. Знизились надої, по
гіршилась якість молока — відповідай, 
товаришу групкомсорг, перед радою 
загону.

І на фермі поліпшення — радісна 
новина. Телятка розміщені не по п’я
теро в клітці, як раніше, а кожне зо
крема. Збереження поголів'я виходить 
стопроцентним. Мине рік (а можливо 
й швидше) — візьмуться всією фер
мою наздогнати групкамсорга. Га?. 
Шосте десятиріччя Радянської влади 
надходить. Знамення ж яке! Нащадки 
скажуть через кілька десятиліть: «їм 
було важче. Ми не маємо й половини 
тих труднощів. Вони вершили под
виги...»

Зворуши, ровеснику, пам’ять свою 
ратними подвигами многотрудного 
1942-го, візьми в дорогу з собою доб
лесть дідів та батьків твоїх.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого комунара».

Бобрипецький район.

З сшор,

ЩО ДОЗВОЛЕНО МОЛОДОСТІ?

Дискусійний

клуб ,.МІІІ6
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Продовжуємо друкувати відгуки 

читачів на листи, вміщені у «Молодому 

комунарі» за 19 лютого ц. р„

для ного
БАТАРЕЇ
ПЛЯШОК?
Мені шістнадцять з полови

нок» років. Попереду більша 
частина життя. Ллє яким во
но буде, то чекає нас у май
бутньому? Адже у віці 16 — 17

рокіп паші хлопці вже випи
вають нарівні з дорослими. 
Нерідко це роблять І дівчата. 
Скрізь тільки й чуєш: «Пи
яцтву' — бій!» Реальне життя 
ноііаіуе, що це лише красиві 
слова. До слів потрібні й ді
ла. Юнаки п’ють уже сьогод
ні. а що буде з ними років че
рез п'ять — десять? Алкоголі
ки. які не принесуть користі 
суспільству? Дома матері не 
дають хлопцям горілки. Отже 
головний постачальник — ма
газин.

Куди менше було б п’яниць.

якбп спиртних напоїв не про« 
давали вільно. Всі. кому я ка

зала цс, посміхалися скец- 
ТИЧ ІІО.

На кого ж розраховані оті 
батареї пляшок, що стоять на 
прилавках? На розумних? 
Вважаю, що всьому винна 
горілка. Від неї зло. Спиртні 
напої треба заборонити зов
сім. І вино й пиво теж. Тіль
ки тоді можна буде 
всюди порядок.

м. Знам’янка.

павестн
І

т. л,
у І

■(ДУХОВНІСТЬ КАМЕНЮ
ЗІІАІІІІЯГ.І ЗШИТКА
Мн вже друкували перші 

відповіді читачів на анкету 
(сМолодчй комунар» за І бе
резня»), тож ви могли зрозу
міти. наскільки вони різні. 

Поки що більшість читачів, 
які написали до редакції, схо
диться на одному: без широ
ких знань сьогодні важко зна
йти своє місце в житті. «Не 
забузаіі що. закінчивши шко
лу. тобі доведеться працюва
ти з людьми знаючими, і як
що ти не дістав знань у школі, 
то дуже довго почуватимеш 
себе «не в своїй тарілці», по
ки не попоппиш їх уже за ра
хунок власних помилок», — 
пише Вячеслав БОЙКО зі 
Свігловодська. «Життя робіт
ника — не тільки деталі, а й 
кіно, театр, участь в управлін
ні виробництвом, державою. 
Для всього цього потрібні 
знання, і найкраще опанову
вати їх основи в школі», — 
думка Леоніда ДМИТРИШИ- 
НА із села Данилової Балки 
Ульяновського району. Але 
иайширше позицію цієї кате
горії читачів розкрито в листі 
В. Д. МАТРУ НЕЦЬКОГО, за
ступника директора Кірово- 
градського технічного училища 
№ 6. Наводимо його з деяки
ми скороченнями: 
ОСЬ уже двадцять п'ять 

років, як держава 
доручила мені виховувати 
і навчати тих, що прихо
дять до нас після закін
чення восьмого й десято 
го класів.

Мої випускники (мої, бо 
кожний з них 
собою щось 
власного «я», 
знань, або частинку 
душі) — це слюсарі, 
трики, токарі, теслі, 
гато, адже наше училище 
за післявоєнні роки ви
пустило понад вісім тисяч 
спеціалістів для народно
го господарства. Долі їхні 
різні. Одні з них займають 
високі пости в науці, ін
ші — на керівних посадах 
у промисловості, а багато 
хто перебуває в лавах 
його Величності робітни
чого класу — класу, який 
є і буде головною опорою 
Радянської держави. Ми
нали роки, багато що змі
нилось. Ставали доросли
ми, мужніли випускники, у

забирає із 
мого 
моїх 
моєї 

епек- 
їх ба-

^^Захінчення на -1-й стор.). І

З 1 березня цього року набрав чинності Закон 
«Про охорону і використання пам’ятників історії та 
культури», прийнятий п’ятою сесією Верховної Ради 
СРСР дев’ятого скликання. Наш кореспондент ззер- 
нувся до вченого секретаря правління обласної орга
нізації Українського товариства охорони пам’ятників 
історії та культури В. КРАМАРЕНКА з проханням роз
повісти про значення цього нового законодавчого 
акта.

— Пам’ятники історії та культури, — сказав він, — 
увічнюють колективний досвід народу і його талано
витість. В основу радянського законодавства про 
культурну спадщину покладено ленінські ідеї куль
турного будівництва і монументальної пропаганди.

Піклування про збереження і пропаганду історико-куль- 
турноіо потенціалу радянського народу — один із безсмерт
них заповітів В. І. Леніна. Досить сказати, що тільки в пер
ший рік свого існування Радянський уряд видав двадцять 
декретів, постанов і розпоряджень за підписами Г>. і. Леніна, 
котрі мали па меті посилення охорони пам’ятників. Новим 
значним вкладом у всенародну справу збереження і збага
чення історикс.-культурної спадщини є Закон СРСР «Про 
схорону і використання пам’ятників історії та кульїури». 
В ньому набули дальшого розвитку ленінські настанови про 
радянську культуру, вдосконалено законодавчі акти та уря
дові рішення про пам’ятники минулого й сучасного нашої 
країни.

— Які найсуттєвіші положення нового Закону!
— Значно збільшено кількість пам’ятників, котрі 

підлягають охороні. Донедавна до категорії історико- 
культурної спадщини належали головним чином та:< 
звані нерухомі об'єкти. Тепер же в це поняття вклю
чено також місця і предмети, пов’язані з історични
ми подіями в житті нашого народу, з розвитком су
спільства і держави, реліквії матеріальної і духовної 
творчості, що становлять наукову, історичну, худож
ню цінність. Це, зокрема,, рукописи, різні документи, 
музичні ноти, давні монети, старовинні побутові речі, 
прикраси, різні культові предмети.

Новий Закон передбачає державний облік усіх пам’ятників 
незалежно від того, в чиїй власності чи віданій вони пере
бувають. Це дасть змогу, наприклад, упорядкувати діяль
ність колекціонерів України. Закон не тільки бере під за
хист усе те цінне, що залишив нам час, а н передбачає його 
якнайширше використання. Адже пам’ятники — не тільки 
еб'єкти суто наукових досліджень. Усі ці святині мають 
сприяти зростанню народної освіти, культури, комуністично
му вихованню трудящих, особливо молоді. Додамо також, 
що на збереження і реставрацію пам’ятників історії та куль
тури держава виділяє великі кошти. Згідно з новим Законом 
і.іднині ці асигнування розподілятимуться між відомствами, 
які тією чи іншою мірою зв’язані з охороною або викори- 
стг-нням об’єктів, що становлять історико-культурну цінність.

— Кілька слів про історико-культурні пам’ятники 
нашої області.

— Загалом на території області охороняється дер
жавою 1445 пам’ятників історії та культури, вісім з 
яких — загальносоюзного і чотири — республікан
ського значення. До числа об єктів, включених у за
гальносоюзний реєстр, належать пам ятники В. І. Ле
ніну та С. М. Кірову в Кіровограді, бюсти двічі Героїв 
Радянського Союзу наших земляків П. К. Кошового, 
О. Ю. Мазуренка, двічі Героя Соціалістичної Праці 
О. В. Гігалсва, садиба і меморіальний музей І. К. Кар- 
пенка-Карого «Хутір Надія», могила героя Вітчизня
ної війни 1812 року генерала М. №.. Раєвсьчого з 
церквою-усипальницею в селі Розумівці Олександ- 
рівського району, а також Чорнолісьче городище під 
селом Богданівною Знам’янського району. До кате
горії пам’ятників республіканського значення відне
сено військово-меморіальні кладовища в Кіровограді 
й Олександрії, пам’ятник Канізькому повстанню, Тяс- 
м.инське городище VIII—VII століть до нашої ери бі
ля Великої Андрусівки Світловодського району.

Хоч і багато думок уже висловлено з 
приводу листа М. Вігриченко («Молодий 
комунар» за 19 лютого), думаю, що те
ми, порушеної в листі, далеко ще не ви
черпано. Авторка в надто м'якій формі 
змалюзала картину, яку можна побачи
ти не тільки в Будинку культури па ІІо- 
гомиколаївці, а й в інших місцях відпо
чинку.

Ос. випадки, свідком яких мені довелось 
бути особисто. Прийшов н з дівчиною до Па
лацу культури імені Компанійця, біля каси — 
гурт підлітків. Дехто у такому етапі, коли 
до того, аби виявити себе в жанрі танцю, ду
же далеко. Звісно, квитків касир не продала. 
Тоді ці хлопчаки почали лихословити. А їм 
по 11—16 років...

Зайшли ми до залу. Там накурено — нічим 
дихнути. Дівча і а палить нарізні з хлопцями. 
Заграв оркестр, але ніхто навіть не зрушив з 
місця. Та ось на середину виходить найсміли- 
віший. Волосся довіє, джинси потерті — здає- 
іься, ось-ось розлізуться. Цей, з дззполу ска
зати, «сучасний» юнак починає конати в кон
вульсіях. Та так, що йому може позаздрити 
будь-хто із секти трясунів, і все це в суиро- 
соді нелюдських вигуків.

Слідом за хлопцем вийшли в.коло кілька 
«ультрасучасних» дівчат. Вони таким же спо
собом почали виражати своє «.захоплення» 
музикою...

Раптом на середину вискакує група юнаків, 
і прямо в залі зав’язується бійка .. Де вже 
іут говорити про культурний відпочинок, про 
взаємну повагу, яка повинна бути між юна
ком і дівчиною!

НАДТО
М’ЯКО

Ви спитаєте, чн потрібно комсомоль
ському оперативному загонові втруча
тись у життя молоді? В такс, про яке 
писали М. Вігриченко, М. Толмазан, ви
падок з якого описав і я, обов'язково 
треба. Це ж прямий обов'язок дружин
ників, оперативник!*^ міліції.

На превеликий жаль, їх не побачиш 
там, де збирається багато молоді. Або 
обмежуються вони тим, що проходять за 
вечір раз чи два вулицею. В кращому 
разі заглянуть до залу, щоб відразу ж 
вийти звідти.

Доти, поки наша громадськість разом 
з міліцією не стане на шлях рішучої бо
ротьби з таким «культурним відпочин
ком», серед молоді не викорениться при
мовка: «Тверезому на танцях робити ні
чого».

м. Кіровоград,
В. СОКОЛОВ.

А ЩО ЗРОБИВ Т
Танцювальних майдан

чиків у Кіровограді чоти
ри. Щосуботи і щонеділі 
я почергово буваю на 
кожному з них. Це мій 
службовий обов'язок.

Не дивно, що М. Вітри- 
ченко пішла танцюзати са
ме під музику «Зорепа
ду». Бо ж у Будинку куль
тури, про який ідеться, 
умови для відпочинку мо
лоді найкращі. Бо в усіх 
інших закладах просто 
грає оркестр і молодь 
танцює, як уміє. І ніхто з 
адміністрації цих закладів 
не подумає над тим, щоб 
навчити юнаків і дівчат 
гарно й правильно танцю
вати. Чи не тому підлітки 
перед тим, як піти 
ці, заглядають в 
Філософія проста: 
ліє — не соромно.

Наприклад, місяць 
жіночому туалеті 
культури імені 
дівчата перебили 
репісся. Напевно, 
никне запитання: 
виться міліція? Скажу: вона 
патрулює поблизу Палацу 
ку.іі.іурн і лише на прохання 
адміністрації. появляється 
танцях...

Тут слід повернутися 
листів М. Талмазапа 
М. Вітричснко і спитати 
танню; шо зробила вона

на тан- 
чарку? 
захме-

тому в 
Палацу 

Компанійця 
дівчині не- 
у вас ви
кули ж ди-

на

до 
та 

ос- 
__ _____ ________ ___ осо

бисто, аби припинити хуліган
ство? Чому не взялася навес
ти порядок у жіночому туале- 

до 
по- 
Па-

ті чи хоча б звернутися
- працівників міліції які 

стійпо перебувають біля 
лацу культури, або зрештою, 
до адміністрації, як це зро
бив М Талмазап?

Мабуть, легше писати, що 
серед відпочиваючої молоді 
не знаходиться сміливців, які 
б навели належний порядок, 
ніж самому взятися за* це. 
Скажете, не дівчаче цс діло? 
А палити влаштовувати бій
ки — дівчаче?

На мій погляд, мало бу
ти сміливцем. Треба не 
тільки протестувати в ду
ші, а й показувати 
непримиренність

конкретними діями. Не бу
ти просто спостерігаче/л, 
а потім обурюватись на 
папері, а докласти всіх 
своїх зусиль для'боротьби 
зі злом. Коли ж почуваєш, 
що власних сил замало, 
звернися до інших. Адже 
молодь у нас хороша. 
Підтримає. Як правило, 
тих, хто псує нам настрій 
на вечорах відпочинку, 
одиниці! Так давайте ство
римо для них нестерпну 
обстановку! Чекати, що 
вони самі перевиховаю
ться, марно.

Мені здається, за це по
винні взятися районні ко
мітети комсомолу: органі
зувати й на танцях чергу
вання оперативних комсо
мольських загонів, члени 
яких постійно провадять 
профілактичну роботу се
ред молоді, підключаючи, 
коли це потрібно, первин
ні комсомольські органі
зації. А то що ж виходить?

Знову пошлюся на ви
падки з практики. Візьме
мо клуб імені Горького в 
Лелеківці. Напівпідвальне 
приміщення, слабке освіт
лення, на танцях панує ат
мосфера самоуправства. 
З адміністрації є лише ка
сир і контролер — не ке
рівництво закладу культу
ри веде вечір відпочинку, 
а відпочиваючі диктують 
оркестрові свою програ
му, Танцюють хто як хоче. 
Палять хто де може. А що 
ж члени райкому комсо
молу? Скільки разів но 
приїздив, так і не бачив їх.

Та що говорити про Ле- 
леківку? Палац культури 
імені Компанійця давно 
вже перетворився у вели
ку курилку. Від диму з од
ного кінця залу в інший не 
видно. І порядку тут теж

немає. Про це свідчить хо
ча б те, про що я розпо
вів на початку. І це — під 
боком у Ленінського рай- 
кому комсомолу.

Порівняно з іншими МІС
ЦЯМИ відпочинку Будинок 
культури на Новомикола-; 
ївці вищий від усяких по
хвал. Тут проводять на 
просто танці, а вечори 
відпочинку. їх постійно 
відкриває і закриває сам 
директор В. П. Журавльов. 
Часті конкурси на краще 
виконання народних тан
ців. Переможцям вруча
ють призи. Продумано й 
відпочинок між танцями. 
Словом, роботу налагод
жено як слід.

Вважаю, що справа не в 
будинках культури, а в лю
дях, які їх відвідують, тоб
то в нас із вами. Чи не час 
від обурення атмосферою, 
яка з нашої ж вини панує 
на танцювальних майдан
чиках, перейти до пошуків 
причин, що примушують 
молодь не поважати саму 
себе? Чим це викликано? 
Чи не бажанням переклас
ти відповідальність на 
плечі когось іншого: мілі
ції, комсомолу, дружинни
ків, оперативників, аби не 
мати з цим справи само
му? А хто ж наведе поря
док на танцювальних май
данчиках, у будинках куль
тури, як не ми самі?

Марно чекати, надіятись 
на когось. Самим треба 
насмілитись. Хуліганів,
бешкетників, любителів 
випити не так і багато. Іак 
чому ж ми дозволяємо їм 
порядкувати?

С. ГОНЧАРЕНКО, 
командир підрозділу 
Кіровоградського мі
ського відділу внут
рішніх справ.

ЦЮ 
своїми
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колишніх дітей появилися 
свої діти. Але одне зоста
валося незмінним — по
тяг до знань. Причини, що 
породили його, різні, те 
всі вони викликані зако
ном, ім я якому — необ
хідність.

Тепер спробуємо відпо
вісти на запитання анкети, 
розібратися а них.

■х

У ЯКІЙ МІРІ 
ПОТРІБНІ ЗНАННЯ, 
ЗДОБУТІ В ШКОЛІ?

Наше життя проходить 
у спілкуванні з іншими 
людьми, ми — члени ве
ликого людського суспіль
ства. Не думаю, що моло
да людина, яка слабо роз
бирається в науках, котрі 
вивчалися в школі, почу
ватиме себе «зручно». 
Приклади? Будь ласка.

При вступі до училища від
бувається співбесіда. Запитан
ня: яке співвідношення між 
метром, міліметром, мікро
ном? (абітурієнт — майбутній 
токар). 1 хоча позаду — де-

сять років школи відповідь 
досить гуманна. А майбутньо
му токареві треба знати не 
тільки таблицю множення, а 
н тригонометрію, і навіть еле
менти вищої математики. 
( пробуй-но самостійно роз
рахувати кут нахилу при обто
чуванні деталі, що має по
верхню _копуса! А налагодити 
токарний верстат на потрібний 
режим різання?.. Таких «а?» —

тисячі, ня них можна підпо- 
йістн тільки грунтуючись на 
знаннях, здобутих у школі. 
Технічне училище за короткий 
строк навчання фізично не
спроможне заповнити всі про
галини, допущені в школі.

Зварник — спеціаль
ність, гідна поваги. Це він 
тримає на кінчику свого 
електрода вогник, що мо
же творити багато — від 
звичайних паливних баків 
до корпусів космічних ра
кет. А скільки повинна 
знати людина, яка вибрала 
собі спеціальність зварни
ка! Адже в кожному окре
мому випадку їй потрібно 
не просто володіти техні
кою зварювання. Техноло
гія, яку запропонував від

діл головного технолога, 
може виявитись неефек
тивною, якщо зварник по
милиться, вибираючи тип і 
марку електрода. Ту г зно
ву шкільні знання — фізи
ки, хімії, електротехніки, 
і в зовсім комічному ста
новищі опиниться учень---

собі недсвчений 
коли друзі дору-

такий 
технар, 
мать йому провести поліг- 
інформацію про визволь
ну війну в Анголі, 
«географ» шукатиме 
карті Анголу в Південній 
Америці. Це справді пер
сонаж «Недоростка» — 
«навіщо географія?.. Ад
же є візники». Послухай, 
Григорію, а як ти почува
тимеш себе, коли одноліт
ки в твоїй присутності 
розмовлятимуть про різні 
не зрозумілі для тебе ре
чі? І знову висновок — по
трібна школа, потрібні 
знання. Бо не хлібом єди
ним...

ЧИ ПОТРІБНІ НОВІ

ЗНАННЯ? ЯКІ?

«Знань потрібно не так 
уже й багато», — це слова 
Григорія К. Чи так це?

Токар, фрезерувальник, 
газозварник заробляють 

справді більше за інжене
ра. Але ж сьогодні на ба
гатьох підприємствах міста 
Кіровограда і області таке 
устаткування, що не ко
жен інженер, який закін
чив інститут кілька років 
тому, може розібратися в 
роботі верстата. Може, це 
й парадокс, та нині часто 
трапляється, що при об
слуговуванні верстатів з 
електронними й логічними 
схемами управління біль
шу користь може принес
ти сучасний електромон
тер електронно-релейчих 
верстатів, ніж кваліфікова
ний (у минулому) інженер, 
котрий В інституті не ви

вчав елементів логіки. То 
як, Григорію, потрібні но
ві знання?

що 
його 

тс.

Тепер друга частина запи
тання які? Твої посилання 
на матеріальні вигоди ппеніті- 
решт упираються я ділову 
кваліфікацію, а вона, як ві
домо. прямо залежить під об
сягу практичних навиків і 
теоретичних знань. Державна 
кваліфікаційна комісія, коли 
присвоює тарифний розряд, 
аиалізуе не тільки тс. 
МОЖЕ спеціаліст, а і 
розумовий багаж, тобто 
що кіп ЗНАЄ. Адже від цього 
залежить грамотність вирішен
ня виробничих питань. ш о
стосуються не тільки ного ро
бочого місця, а й усієї діль
ниці, цеху, всього підприєм
ства. Для цього потрібні не 
якісь уривчасті знання, а 
комплекс їх: спсцтехнологія. 
технологія виробництва, еко
номіка виробництва, політеко
номія. знаним передових ме
тодів праці, науково: її орга
нізації. Відповідь па запитан
ня «які?» не може бути одно
значною. Людина панюго, ра
дянського суспільства повинна 
бути всебічно розвинутою, бу
ти в курсі всіх новинок тех
нічного прогресу, бути в курсі 
економічного іі політичної о 
життя країни.

ДЕ Б ВИ БАЖАЛИ 
ВЧИТИСЯ?

Це запитання запропо
нувала газета своїм чита
чам. З ним же ми, праців
ники системи профтехосві- 
ти, щороку звертаємося до

старшоклас-

навколо. На- 
шоста 
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нашоговас, представники 
молодого покоління.

і осі. тут стає сумно, бо все- 
таки часто п шкодах можна 
почути: подумаєш, ІІТУ! Ми 
будемо інженерами, лікарями, 
педагоіами і. звичайно, кос
монавтами Щиро кажу вам: 
у добру путь! Вступайте, вчі
ться, закінчуйте вузи і при
ходьте в школи, лікарні, 
заводи. Але не забувайте: 
вибраному памп шляху 
не повніші стояти нижче 
тих, хто притопав до нашого 
приходу. А для цього вам по
трібно готувати себе до май
бутньої професії за ідЛ.іегідь.

І, нарешті, що поладити 
вам, дорогі 
ники?

Огляньтесь 
ша країна — це 
частина земної кулі, 
мільйонів радянських лю
дей звершують великий 
трудовий подвиг, рівного 
якому немає у світі. БАМ, 
КамАЗ, десятки тепло-, 
гідро- та атомних "електро
станцій, осушення боліт, 
обводнення пустель, осво
єння космосу, операції на 
серці, створення необхід
них добрив для полів, 
надзвукові лайнери і тихо
хідні агрегати колгоспних 
полів. Усе це створили ми, 
старше покоління. Гелер 
же вручаємо все у ваші 
руки, молоді. Вибирайте. 
Від вас залежить 
майбутнє.

наше

Обласний огляд колективів фізкультури 
по впровадженню комплексу ГПО

СПОРТ І ПРАЦЯ- 
ПОРУЧ

•ЗНАЧЕННЯ і результати внровад- 
** женин нового комнисксу ГІ1О. 
на мою думку, можна зумовити трьо
ма аспектами. Перший з них — залу
чення до занять фізкультурою і спор
том усіх верств населення, перегво- 
реїшя нього руху з масового у весна- 
родшш. Із застосуванням нового 
домялексу чіткіше поставлено зав
дання, справа стала на нові рейки, 
визначились нові висоти, до яких має 
їпт. кожна фізично здорова людина 
віком від 10 до 60 років і старше 
Підвищилась відлові халыйстъ госпо
дарських керівників, партійних, проф- 
спіл к ов н х, комсо.м ол ьськ і їх о р га 11 і за - 
цій за розвиток фізкультури і спорту.

Для кращої постановки роботи по комп
лексу ГПО у нас'на підприємстві створено 
комісію. яку очолив помічник директора 
заводу по побуту М. І. Козинець. Таї і ж 
комісії працюють у цехах і відділах V 
зв’язку з тим. шо більшість заводчан не 
могла відразу складати нормативи, ми 
«творили десятки навчальних груп Занят
тя в них провозять штатні фізкультурні 
працівники, інструї.горн-метолисіїї вироб
ничої гімнастики, громадські активісти, 
»■і пройшли спеціальну підготовку.

Велику увагу приділяємо агітаиійно-про- 
наїанднстсі.кій роботі. В цехах і відділах— 
стенди, плакати, шо розповідають про зна
чення регулярних занять фізкультурою в 
■житті людини, про спортивні досягнення 
колективу іоіно. Немалу Роль відіграють 
спеціальні бесіди, лекції. В них гається 
про розвиток фізкультури і спорту в краї
ні. про їх вплив на працю, значення фізич- 
іюго загартування організму. Заслуговує 
увагі: така практика: країні лекції, бесіди 
записуємо на маї ііітоФонну плівку, а по
тім транслюємо но заводському радіо

Розвиток фізкультури і спорту, 
Т-провадження комплексу ГПО стали 
у нас невід’ємною частиною виробни
чої діяльності металургів. Щомісяця 
па оперативних парадах начальників 
цехів заступник голови ради колек
тиву О. І. Пахомкін повідомляє про 
результати підготовки значківців 
Г1ІО, «ро масово-оздоровчі заходи, 
роботу груп загальнофізичної підго
товки. Одночасно з іншими показни
ками виконання завдань по розвитку

фізкультури і спорту ми враховуємо 
при підбитті підсумків СО!іІа.>ІСТИ'ИІО- 
іо змагання між цехами га відділами.

Практичні результати незмінно 
зростають. Якщо в рік запроваджен
ня комплексу було підготовлено 160 
: начківців ГПО, го минулого року —• 
близько 690. За п’ять років значків
цями стали понад 2100 робітників та 
службовців.

Ми вважаємо, то успішно викопує
мо завдання по залученню заводчан 
до занить фізкультурою і спортом. 
! це позитивно впливає на здоров’я 
людини, її фізичний іарт. А коли .по
дина здорова, фізично загартована, 
гоп,з іі трудиться краще. Тут — пря
мий вплив фізкультури на реіультатн 
праці. ЩО Є ГОЛОВНИМ девізом нового 
комплексу «Готовий до праці».

Можна навести багато прикладів іх жит
ія виробничих пі що з іі.тіп. які свідчать 
просте, шо праця і фізкультура—невід’єм
ні. йдуть поруч, .доповнюють одне одного, 
бригада н.'іяпі'.зі.иикін кавалера ордена 
Леніна В. П, Фурса за тон з половиною 
роки завершила дев'яту п’ятирічку. Одни
ми з перших па заводі всі члени бригади 
стали значківцями комплексу ГПО.

А ось зміна комуністичної праці, очо
лювана почесним металургом С. Г. Кова
ленком. Фїзопгом v колективі — старший 
плавильник М. К Швець. котрий шість 
років тому заочно закінчив факультет фі
зичного виховання К'повоградськоїо педа- 
югічного інституту -Він сам захоплюється 
волейболом, баскетболом, легкою атлети
кою, плаваниям, с володарем золотого 
значка комплексу ГПО. У зміні — ЗІ) тру
дівників 28 із них склали норми на зна
чок ГПО. в тому числі дев’ять — на золо
тий. Серед володарів золотих значків •— 
плавильники Анатолій Єрещснко. Галина 
Попкова. Станіслав Коста ш. Олексій Ви
сікай, Валентина Вовченко.

Склавши норми па значок, робіт
ники продовжують займатися фіз
культурою і спортом. Досить сказані, 
шо дев’ять хлопців і.з зміни — в скла
ді футбольної команди цеху, п’ятеро 
виступають за цехову баскетбольну.

Звання колективу комуністичної 
прані говорить само за себе. І все ж 
нагадаю про трудові здобутки зміни 
С. Г. Коваленка. План минулого ро-

ку вона виконала 
7 листопада, вісім 
разів виходила пе
реможцем внутрі- 
це.хового змагання, 
підсумки якого 
підбивають щомі
сяця. Передові ме
талурги зобов’яза
лися завдання 
двох років п’яти
річки виконати до 
1 жовтня ниніш
нього року. Як тут 
не сказати, що 
спорт і праця —• 
поруч!

Майже кожна лгодїша, чим би во
на не їаймалася, прагне до найбіль
шої досконалості. І в праці, і в на
вчанні. і в науці, і в мистецтві... 1 у 
фізкультурі та спорті Добившись од
ного результату, фізкультурник, 
спортсмен прагне поліпшити його. 
Так — без кінця.

І ось тут — мопа про третій аспект зна
чення нового комплексу ГПО Коротко 
його можна характеризувати так: аід ма
сової, всенародної Фізкультури — до висо
кої спортивної майстеиііості. Але цього 
важко .посягти без доброї, сучасної спор
тивної бази.

Справжньою нашою юртістю став збу
дований поруч заводського стадіону Па
лац спорту. В ньому — плавальний басейн, 
ігровий зал для баскетболу, волейболу, 
ручного м’яча, туп.— шахово-шашковий 
клуб, зат важкої атлетики, бігова доріжка 
для легкоатлетів.

З шостої ранку но II годину кечопа па
нує пожвавлення н Палаці скооту Юнаки 
і дівчаті складають норми ГПО. підви
щують спортивну майстерність. Щопоку 
■тут просодиться заводська спартакіада, 
майже всі міські змагання, багато облас
них... Лише плаїїальпніі басейн щодня 
відвідують понад -100 чоловік.

І поступово зростають’ показники 
спортсменів-металургів. Вони є пере
можцями з більшості видів спорту 
серед колективів фізкультури облас
ної ради товариства «Авангард». 
Збірну команду обласної ради, яка 
стала чемпіоном обласних змагань з 
багатоборства ГПО в 1975 і 1976 ро
ках, укомплектовано в основному із 
спортсменів заводу чистих металів. 
Наші плавці—чемпіони області, фут
болісти — фіналісти розпграшу кубка 
області минулого року. »

Перелік споргтгнич досягнень мож
на продовжити 1 йе ж ми вважаємо 
себе в боргу перед великим спорі ом. 
Настав для нас час виходити на рес
публіканську apaiv. готувати своїх 
майстрів спорту. Певний, що успіх і 
тут прийде.

В. МАЇВКО, 
голова завкому профспілки Світ- 
ловодського заводу чистих ме
талів.

Бобриненька автошкола 
ДТСААФ вважається однією 
з кращих з області. Тут 
працює дружини колектив, 
ідіітниіі розв’язувати пай- 
складніші завдання нідго- 
ті.нкіі спеціалістів для па
ренного господарства.

Неабиякий авторитет має 
є. школі манстер-паставіпік 
Віталій Григорович Янов- 

1 сі ккй. Кожний третій подій 
І у Бобрмнці — його вихова- 
I ікііь. У пні сіи»тк\'ііаіін--і І 50-річчя ДТСААФ В. Г. І Японського і його колег на- 
I городили ювілейним «Почес- 
? ним знаком ДТСААФ 
І СРСР».І Велику увагу в школі ііри- I ліляють вивченню правил 
І безпеки руху. Тут діють пв- І то.матпчні тренажери, на 

яких курсанти набувають 
навиків поління автомобілів 
п умовах, наближених до 
виробничих.

<4 в. г. яновськіій 
. пояснює курсантові Анато- 
j чію САВЧУКУ будову као- 

бкіратора автомобіля 3IJI- 
І."0.О І те заняття но винчен
ию безпеки pyxv
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