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КОЛГОСПНИКИ І ПРА ЦІВНИКИ 

РАДГОСПІВ! ЗБІЛЬШУЙТЕ ВИРОБ

НИЦТВО І ПРОДАЖ ДЕРЖАВІ ЗЕР

НА, БАВОВНИ, ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, 

КАРТОПЛІ І ОВОЧІВ!
....    - . , г '4 ■■

ЗРАЗКОВО ПРОВЕДЕМО ВЕСНЯНІ 

ПОЛЬОВІ РОБОТИ!

ПОРАДУЄМО БАТЬКІВЩИНУ ВИ

СОКИМ УРОЖАЄМ!
(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1У80 року).

ПЕРША КОЛОНКА КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ

У ювілейному році— 
по-ленінськи!
Дзвоном металу і гудінням тракторів, веселими 

жартами і лункими піснями відшуміла «червона су
бота» — Всесоюзний комуністичний суботник, при
свячений ІІОріччю з дня народження В. І. Леніна. 
Близько 180 тисяч юнаків і дівчат Кіровоградщини 
працювали в цей день на робочих місцях, на благо
устрої своїх міст і сіл. Для багатьох з них трудові 
рекорди, що їх еони досягли під час суботника, ста
нуть нормою.

Пройшов суботник, а ленінський, ювілейний рік 
триває. Він — у трудових здобутках молодих робіт
ників, колгоспників, у відмінному навчанні студен
тів, школярів та учнів профтехучилищ. Все нові й 
нові комсомольсько-молодіжні колективи, молоді 
виробничники рапортують про виконання п ятиріч- 
них завдань.

Головний герой дня нині — хлібороб. Так, наші 
погляди сьоюдні спрямовані у поле, туди, де йде 
одвічна боротьба за народний достаток, де заклада
ються підвалини майбутнього врожаю. Цієї весни 
сівачі працюють в особливо складних умовах, коли 
кожна година доби варта. Тому так важливо, аби ко
жен молодий хлібороб усвідомив свою особисту 
причетність до спільної справи, сповна використову
вав на сівбі досвід, професійну майстерність. Неа
биякого значення набуває в ці дні й ідеологічне за
безпечення сівби, діяльність комсомольських «про
жектористів», про що повинні потурбуватися комі
тети комсомолу господарств області.

В завершальному році десятої п’ятирічки в облас
ті кукурудза вирощуватиметься індустріальним ме
тодом на 40 тисячах гектарів. За ініціативою моло
дих хліборобів Новоархангельського та Новоукра- 
їнського районів юнаки та дівчата Кіровоградщини 
працюватимуть на кожному другому гектарі. Ко/л- 
сомольсько-молодіжні ланки по вирощуванню кача
нистої новим, прогресивним методом хоч сьогодні 
готові вийти- в поле. Це наслідок плідної підготов
чої роботи господарників, комсомольських активіс
тів, молодих механізаторів. Особливо постаралися 
ініціатори — новоукраїнці та новоархангельці. Нині 
настає найвідповідальніший період: необхідно зро
бити все, аби цьогорічні результати могли стати 
доброю основою для широкого впровадження про- 
іресивної технології в майбутньому.

Керівники, спеціалісти, механізатори передових 
господарств області виступили з ініціативою: на 
честь XXVI з’їзду КПРС виростити у 1980 році по 
400—450 центнерів цукрових буряків на кожному 
гектарі. Бюро обкому ' Компартії України схвалило 
патріотичний почин, підхопили його в багатьох кол
госпах і радгоспах Кіровоградщини.

За рахунок чого- ініціатори та їх послідовники пла
нують добитися таких показників? За рахунок широ
кого застосування техніки, зменшення заїрат руч
ної праці. Комсомольським організаціям слід звер
нути особливу увагу на роботу комсомоль«ько-мо- 
лодіжних ланок, допомагати їм у вивченні досвіду 
кращих буряководів.

Тваринництво — ударний фронт. У постанові ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи 
по збільшенню виробництва грубих і соковитих кор
мів у 1980 році та підвищенню їх якості» наюлошу- 
ється на необхідності збільшення виробництва І 
піднищення якості сіна, силосу, сінажу, кормових 
коренеплодів та інших кормів. Нинішнього року в 
господарствах активно працюватимуть кормодобувні 
загони. Обов’язок юнаків і дівчат — продовжити 
цінний почин, з яким виступили минулого року мо
лоді трудівники колгоспу імені Чкалова Новомирго- 
родського району, зробити свій вагомий внесок у 
справу зміцнення кормової бази тваринництва.

Важливі завдання стоять у ленінському році перед 
юнаками і дівчатами області, трудівниками промис
ловості, будівництва, транспорту, сфери обслугову
вання, школярами, студентами. Суть їх можна ви
значити однією фразою: вчитися і працювати по-ле
нінськи, по-комуністичному. Берегти кожну хвили
ну, як беріг Ілліч, працювати на совість, як працю
вав Ленін, як працюють і вчаться старші товариші, 
комуністи. . . -

Успішно справляються з висадкою 
ранніх овочів члени городньої бригади 
п’ятого відділка кіровоградського при
міського радгоспу «Зоря», котру очолює 
І. С. Куценко. Недавно вони на триген- 
уарній ділянці висадили розсаду напус
ти (на знімну ліворуч). Нині висаджують 
розсаду помідорів (на знімку праворуч 
— молода трантористна бригади Ольга 
ЗАБЛОЦЬКА).

Фото В. ГРИБА.

Якщо весна не поспішає, 
то треба поспішати нам. І 
виводить Григорій Дудчитс 
(ян і тисячі його колег в 
області) на поля колгоспу 
імені Леніна Новгородчів- 
ського району свого Т-74. 
Вже сьогодні комсомолець 
дбає про майбутні корми 
для громадської худоби. 
Адже їх необхідно вирос
тити і заготовити якомога 
більше. Тому так старанно 
Григорій щілює посіви ба
гаторічних трав, волога 
для яних значить багато. 
В ту зміну, ноли кореспон
дент фотографував Г. Дуд- 
чина, молодий механізатор 
защілював 14 гектарів по
ля при завданні 10.

Фото В. ГРИБА.

ТАК 
ТРИМАТИ!

20 комсомольськс-ме- 
лсдіжних колективів райо
ну активно включилися у 
еєсняно-польові роботи. 
Першість удержують екі
пажі Тетяни Доценко і 
Петра Урсуленка з колгос
пу імені Куйбишеве. На
приклад, Тетяна тракто
ром Т-74 і трьома сівал
ками С3-3,6 уже закрила 
вологу на площі 150 гек
тарів і засіяла 70-гектарну 
ділянку ранніми зернови
ми. Щодня її екіпаж ви
конує денну норму на 120 
процентів. Бідмінну пра
цю молодих хліборобів 
відзначено перехідним 
вимпелом райкому комсо
молу «Кращому комсо
мольсько - молодіжному 
екіпажу на весняно-польо
вих роботах».

Не відстає від своїх су
перників у змаганні ко
лектив Миколи Кулика з 
колгоспу імені Ворошило
ва.

В. ЛИТВИНОВ, 
інструктор Доброве- 
пичківського райкому 
комсомолу.

1 ДОЩ, 1 СОНЦЕ...
Такої весни Федір Івано

вич Копдруцов не пам’я
тає. хоча вона у нього 
вже тридцять четвері а. 
Звичайно, бувало всякого 
— дощі, сніг випадав, але 
щоб кінець Мвітнл без теп
ла...

Чоловіки зібралися на 
обід. Короткі спогади ску
ються під акомпанемент 
дрібного дощу. Знову дощ. 
Учора опівдні, позавчора... 
Тільки в неділю рано-вран
ці виглянуло сонце, при
гріло, і хлібороби змогли 
вийти па поле.

Примхлива весна наба
гато скоротила й без того 
стислі строки. ІЦоб спра
витися з обсягом робіт, 
потрібна була ретельна 
підготовка. На час прове
дення сівби в бурякорад
госпі «Україна» створили 
штаб і тимчасові партійио-

комсомольгькі групи. їх 
три — по одній у кожному 
відділку. Саме ці групи за
безпечують ЧІТКИЙ РИГИ 
роботи комплексних посів
них загонів, використання 
ними кожної погожої хви
лини. Після робочого дня 
оперативно підбивають 
підсумки змагання, а на 
ранок червоний прапорець 
майорить на агрегаті пере- 
’можців.

Клин ярих V другому 
відділку радгоспу, де пра
цює комсомольсько-моло
діжна ланка Сергія Нагор
ного, — 419 гектарів. 114 
з них уже засіяли одно
річними травами. Сьогодні 
перейшли па ячмінь.

... Вітер трохи розірвав 
хмари, кинув в обличчя ос
танні краплі. У полі знову 
загули трактори. Лайка

сіє комплексно. Тракто
рист Сергій Миколайович 
Луньов закриває вологу. 
Кондруцов культивує, за 
ними відразу ж ідуть сі
валки. Для тракториста 
Сергія Миколайовича Боб- 
ришова ця сівба теж по
чала четвертин десяток, а 
у сінальшіць комсомолок 
Галі Московчук. Ганни 
Гринь і Галі Преор — 
тільки друга. Дівчата не
давно закінчили місцеву 
десятирічку. Сплав мудро
го хліборобського досвіду 
і молодості дас прекрас
ний результат. Навіть у 
таких умовах кожний спа
рений агрегат ланки засі
ває щодня ЗО гектарів по
ля.

Багато механізаторів 
радгоспу вийшли на посів
ну з особливо піднесеним 
настроєм. Напередодні 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна восьме
ро з них рапортували про 
виконання особистих п’я
тирічок. Ленінською гра

мотою нагородили тоді іі 
ланкового комсомольсько- • 
молодіжної Сергія Нагор
ного.

Агроном другого від
ділка, Любов Онуфріївна 
Мокряк задоволена: голов
не. темпи робіт не вплива
ють па якість Зерно про
труєно від шкідників, воно 
рівно лягає в грунт.

— Не зашкодить пізня 
сівба урожаєві?

— На цей час минулого 
року ми вже мали сходи, 
але вони не були гарапте- 
напі від того, що піде хо
лодний дощ чи навіть • 
сніг. Зараз хоч і холодно, 
але весна своє ще візьме. 
А доля врожаю в наших, 
ось у їхніх руках...

Д. СТЕПОВИЙ.
с. Велика Виска.
Маловисківського ра

йону.
На з н і м к у. сіє комсо

мольсько-молодіжна С. На
горного

Фото В. ГРИБА.
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Такий же бадьорий і 
енергійний, повний нових 
задумів і звершень, він 
постав у бронзі перед 
жителями м. Долинсьхсч 
на головній.площі — пло
щі Жовтневої революції в 
день свого ПО-річчя.

На мітинг, присвячений

знаменній події, який від
крив •голова виконкому 
районної Ради народних 
депутатів, зібралися зсі 
мешканці міста. На ньому 
виступили перший секре
тар Долинського райкому 
Компартії України П. Л. 
Гідуляноз, ветеран партії 
і -комсомолу Т. Ф. Кулм- 
нич, передові робітники, 
колгоспники, представ
ники інтелігенції, школя
рі.

Назавжди залам ятаєть- 
ся цей день багатьом 
третьокласникам серед
ньої школи N2 2 і зосьми-

річки № 3. Тут, біля під
ніжжя пам’ятника, стар
шокласники -комсомольці 
і загонові піонерзожаті 
пов’язали їм червоні 
галстуки.

Тисячі пар очей вдивля
ються а таке знайоме й 
рідне всім обличчя. Ви
вчають кожну рису, ко
жен жест, прагнуть зрозу
міти цю велику і просту 
людину, джерела її муд
рості. Нескінченним пото
ком сюди йдуть, їдуть...

До Леніна...

Т. СТОРОЖУК.

г

БУТИ ПАРКУ ПЕРЕМОГИ

ШКОЛА СТАНЕ 
КРАСИВІШОЮ

Прочитавши звернення міського шта- 
£у «Салют» . до всіх піонерів міста, ми 
вирішили створити при раді нашої дру
жини свій штаб проведення операції «Де
рево пам’яті». Штаб визначив конкрет
ні місця посадки дерев, кількість дерев 
•< завдання кожному загонові.

Біля школи є пустуючі ділянки землі. 
Тут зашумить сквер. Крім того, у нас є 
велика теплиця, де учні вирощують роз
саду квітів. І ми вирішили прикрасити 
подвір’я .школи не тільки деревами, а й 
квітковими клумбами.

Право першими посадити дерева ді
стали кращі піонери, загони.

К. ШУТАК, 
учениця 6 «А» класу середньої шко
ли Н2 17 м. Кіровограда.

Цих молодих, енергійних, завзятих хлопців і дівчат знають в усіх куточках 
Нозоархангельського району. Вони, члени художньої агітбригади районного 
Будинку культури, — часті гості на тваринницькій фермі, в тракторній бригаді 
сільській школі, клубі, і скрізь, де вихориться їхній запальний танок, звучать 
задушевна пісня і дотепна гумореска, у людей піднімається настрій і пра- 
цюється їм веселіше.

На обласному огляді агітбригад, що відбувся на початку нинішнього року, 
цей здібний, дружний колектив виборов друге місце.

Фото Г. СПІРІНА.

І ЗУСТРІЧ
КРАЩИХ
учасників Ленінського за
ліку відбулася на Кірово
градському заводі трак
торних гідроагрегатів.
Ножна комсомольська ор- 

і ганізація підприємства
звітувала перед лартко- 
мбм, комітетом комсомо
лу про участь у третьому 
етапі Ленінського заліку, 
присвяченому 110-й річ
ниці з дня народження 

і зождя.
Заводський актозий зал. 

і Святкова музика. У пре
зидії — ветерани партії і 

■ комсомолу, Зеликої віт
чизняної війни і праці, пе
редовики виробництва. З 

і; доповіді заступника сек-
I ретаря комітету комсомо-
ї лу, інженера відділу го

ловного механіка Віктора 
і Костюка, рапортів присут-

ні дізналися про результа
ти третього етапу Ленін
ського заліку, в якому 
брала участь молодь за
воду. Вона за почином 
кращих колективів країни 
давала слово успіхами у 
праці ознаменувати юві
лей В. І. Леніна. Багате 
теплих слів звучало на ад
ресу комсомольсько-мо
лодіжних бригад Анатолія 
Скзорцова, Володимира 
Бадова, Надії Лисогор, а 
також 53-х виробничників, 
які дотримали свого сло
ва і до 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна 
виконали п ятирічні зав
дання.

Учасники зустрічі від
мінників Ленінського залі
ку закликали ровесникіз- 
заводчан і надалі боро
тися за комуністичне став
лення до праці, трудитися 
без зідстаючих, нинішній 
рік перетворити в рік 
ударної праці, праці пс- 
ленінському.

Книга про В. І. Леніна, 
пам'ятні альбоми і сувені
ри відправили школярам 
кубинської провінції Ка- 
магуей к.-ні мінчани — 
члени інтернаціонального 
клубу «Планета дружби». 
Він створений при рес
публіканському • палаці 
піонерів. Кошти учні заро
били на суботнпках. зда 
ючи макулатуру і метало
лом.

Тепер у Білорусії більш 
як дві з половиною ТИСЯЧІ 
клубів юних інтернаціона
лістів, повідомив міністр 
освіти Білоруської РСР 
М. Мінкевич. Кілька заго
нів з подарунками надісла
но дітям в’єтнамської про
вінції Біпьчінхієн. Зібрано 
шкільне приладдя та іг
рашки для друзів з Луан
ди — міста-побрати?ла Мін
ська.

Члени клубів листують
ся з зарубіжними ровес
никами, регулярно вла
штовують фестивалі друж
би і конкурси політичної
пісні.

Л. КОЗІНА,
кор. ТАРС.

Мінськ.

ПіСЛЯ\
ВИБТМПМ/ „НАКАЗ... ДЛЯ СТРАХОВКИ“

Під таким заголовком у «Молодому 
комунарі» 27 березня було опублікова
но статтю директора Кіровоградської 
вечірньої школи N2 З І. Г. Герасименка. 
йшлося про незадовільне відвідування 
занять учнями-виробничниками, погану 
організацію їхнього назчання на деяких 
підприємствах Кіровограда та інше.

Як ^юзідомиа редакцію директор 
нафтобази В. П. Кротенко, з учнями ве
чірньої школи Т: Головачозою і Н. Де- 
ревинською проведено розмову з учас- 
тга_ пРеДста8ників адміністрації, партій
ної і профспілкової організації. Вони 
зобов язалися систематично відвідувати 
заняття, успішно пройти атестацію.

Для зміцнення дисципліни на нафто
баз] видано,відповідний наказ. Контроль 
за його зиконанням доручено начальни
кові АЗС В. 3. Соколовському.

Заступник директора по кадрах 
заводу радіовиробів Е. П. Ботоз- 
кін повідомив, що статтю обговорено 
на оперативній нараді керівників цехіа, 
відділів та служб. Начальників цехів, де 
працюють учні вечірньої школи А, Ко
лесам і Н. Старикова, зобов’язано нада
лі подібних випадків не допускати (ма
ється на увазі надавати учням відпустки 
в навчальний період).

* * ♦
Начальник Кіровоградського міжкол

госпного шляхово-будівельного управ
ління 8. Н. Гіілявський повідомив, що 
статтю обговорено на загальних зборах 
робітників і службовців. Учнів вечірньої 
школи повторно ознайомлено з визна
ченими їм пільгами. Наказом по управ
лінню їх попереджено, що пропуск за
нять вважатиметься прогулом і що про
пущений ^ень не оплачуватиметься.

комсорг 
класу середньої 
№ 22 м. Кірозо- 

в курсі 
їй доає- 

____  розповгети 
комсомольцям. Але такий 
випадок... І саме в їхньо
му класі. Ні, нехай краще 
це зробить хтось інший. 
Важко говорити про сво
го однокласника, товари
ша, друга...

З протоколу долиту по
терпілого:

«... Я повертався з дру- 
іої зміни о 24 годині. Мо
пед, який чомусь зідмо-

Люда Білик, 
10 «А» 
школи 
града, була зже 
справи. І зараз 
деться все

УВАГА: ПІДЛІТОК!

ДВА ПІДХОДИ 

ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ 

ОДНІЄЇ ПРОБЛЕМИ

заводів «Червона зірка» 
та імені С. М. Кірова, і 
водієм АТГІ обласного по- 
бутуправління Н. В. Ко- 
зенком поїхали службо
вою машиною 
самогон у село 
ське, але не дістали. Коли

службо- 
вночі по 
Соколоз-

ЦЬОГО МОГЛО Б
НЕ СТЯТИСЯ
вився працювати, я котиз. 
Коли входив у село, поба
чив світлу «Волгу», що 
їхала назустріч. Раптом 
вона різко зупинилася. 
Вискочили трос молодиків. 
Один спитав: «Сармак є?» 
— і вдарив з обличчя. 
Другий — у живіт. Біль
ше я нічого не пам’ятаю. 
Отямився, коли їх уже не 
було. Я підійшоз до кри
ниці, намочив носову 
хустку і почав зупиняти 
кров — обличчя дуже 
розбите. Потім захотілося 
мені закурити — сигарет 
не було, годинника і по
свідчення — теж».

— Як же це сталося? — 
вкотре питає себе подум- 
ки Алла Петрівна Сущева, 
заступник директора по 
виховній частині. Це ж 
запитання ставлять Олего- 
зі Орлову. Він підводить
ся, черзоніє. Він не може 
чітко пояснити, певно, сам 
не розуміє як слід, лише 
викладає факти. Так, Олег 
разом з двома іншими 
неповнолітніми — Юрієм 
Турасозим і Володимиром 
Терещенком, робітниками

побачили чоловіка, що 
котив мопед, вирішили 
взяти у нього сигарет. Це 
він, Олег, спитав, чи є у 
чоловіка гроші, вживаючи 
жаргонні слівця, щоб спо
добатись дружкам, він же 
першим ударив громадя
нина Г.

У машині одному з 
«героїв» йодом змастили 
розбиті пальці, весело об
говорюючи «пригоду». Ні, 
страх неминучої розпла
ти не охопив їх. Може, ві
рили у свою безкарність...

Автор цих рядків не ста
вить за мету виявити дже
рела жорстокості підліт
ків. Це предмет окремої 
розмови. Його цікавить, 
як і присутніх на комсо
мольських зборах, чому 
комсомолець Орлов став 
учасником злочинної гру
пи. З’ясувалося: спільні 
поїздки по самогон у наз
ваному вище складі й ра
ніше мали місце. Чому ж 
про це ніхто не знав?

Виявляється, знали. Зна
ла мати Орлова, що юнак 
не раз повертався додому 
пізно вночі. У Олега нема

батька, а мати своїми 
справами ціказиться біль
ше, ніж вихованням сина. 
Лише цього було досить, 
щоб забити на сполох, та 
в школі не тільки не вжи
ли заходів, а й не повідо
мили про цю сім’ю орга
ни міліції. До речі, управ
ління внутрішніх справ 
облвиконкому рекомен
дувало обласному відді
лові народної освіти ство
рити при загальноосвітніх 
школах ради батьків, зу
силля яких спрямувати на 
тих учнів, у яких нема 
батьків.

Контролю за поведін
кою Орлова з боку школи 
в позаурочний час не бу
ло. У шкільній характе
ристиці сказано: «Вчиться 
нижче своїх здібностей... 
запальний... сперечаєть
ся...» А що заважало йо
му вчитися відповідно до 
своїх здібностей, де, у 
кого він учився не слуха
ти вчителів? Ясно, що коли 
підліток лишається по
збавленим батьківського 
піклування і відповідної 
узаги з боку школи, він 
самотужки шукає собі ко
ло людей, які б розуміли 
його, поділяли його пог
ляди на життя. На жаль, 
нерідко буває, що такий 
хлопець чи дівчина знахо
дить собі сумнівне това
риство.

Та повернемося до 
комсомольських зборів. 
Рішення комсомольців су
воре, але справедливе: 
виключити Орлова з лав 
ВЛКСМ.

Злочин можна було б 
відвернути, якби дирекція 
і громадські організації 
виявили належну узагу до 
підлітка, внесеного на 
початку навчального року 
до внутрішкільного спис
ку «важких».

І ще: Орлов — не про
паща людина. Потрібно 
тільки всім разом допо
могти йому знайти себе.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
інспектор обласної 
інспекції у справах не
повнолітніх.

І І В ШКОЛІ,
І І ВДОМА -
І РАЗОМ

Так вирішили учні Си- 
ньківської середньої шко- 

I ли Ульяновського району, 
І створивши різновікові за

гони за місцем проживан- 
I ня‘ ’

Як добитися того, щоб 
І усі учні почували себе чле- 
І нами одного монолітного 
І колективу, щоб кожен 
1 учень у позаурочний час 

ііе був відданий сам собі? 
І Ці та інші питання по- 
I стійко тривожили педко- 

лектив. І кілька рокіз то
му в школі на порядок 

І денний стало питания 
створення різновікових за- 

■ гонів. Проблема ця була 
І мало освоєна і, як усе но

ве, трохи лякала невідо- 
I місті». Та синьківці сміли- 
I во взялися за експери- 
I мент. У вересні 1977 року 
І всіх учнів поділили на 19 

різновікових загонів. Від
повідно на території села 
створили 19 зон їхньої дії. 
Принцип об'єднання — 
найближче сусідство за 
місцем проживання. Зав
дяки цьому в одному за
гоні об’єднано учнів різ
них класів. Керує їхньою 
роботою рада командирів, 
що є органом загально- 
шкільного колективу.

За кожним загоном за- 
I кріпили вчителів-консуль- 
І тантів, членів вуличного

комітету, депутатів сіль
ської Ради народних де
путатів. У зоні дії кожно
го загону є червоний куток 
тракторної бригади чи 
МТФ, де найчастіше 
збираються школярі в по- 
заурочний час. Загін — це 
дружна сім’я, в якій стар
ший опікає молодшого.

Різновікові загони не є 
якимись суто позашкіль
ними об’єднаннями. їхня 
діяльність стосується всіх 
сторін життя шкільного 
колективу. Одна з основ
них турбот —не допустити 
відставання в навчанні. 
Відомо, що в класах уч
ні, які краще вчаться, ста
ють консультантами. Але 
не секрет, що часто ці ж 
самі учні мають багато ін
ших громадських дору
чень. І на консультації 
їм лишається обмаль ча
су. В різновіковому заго
ні консультантом може 
бути й не відмінник, адже 
він допомагає молодшому 
товаришеві, матеріал йому 
відомий.

По-іншому здійснюється 
тепер чергування учнів по 
школі. Раніше ного дові
ряли лише старшокласни
кам. Тепер, коли чергує 
різновіковий загін, і пер
шокласники, і їхні старші 
товариші нарівні відпові-

дають за порядок у шко
лі. Кожен день появляєть
ся «блискавка» чергового 
загону.

Різновікові загоїш ви
конують велику пошукову 
роботу. Проведено опера
цію «Ніхто не забутий, ні
що не забуте». Зібрано і 
передано в сільський 
краєзнавчий музей матері
ал про ветеранів Великої 
Вітчизняної війни та од
носельчан, які не поверну
лися з фронту. Нині про
водиться операція «Герої 
живуть поруч».

Часто у тих, хто впер
ше стикається з роботою, 
різновікових загонів, вини
кає запитання: «А чи не 
принижують воші ролі ко
мітету комсомолу, ради 
піонерської дружини?» 
Можна з упевненістю від
повісти: «Ні!» Всю діяль
ність загонів, ради ко
мандирів спрямовує, три
має під постійним контро
лем комітет комсомолу, 
котрий на своїх засіданнях 
систематично слухає зві
ти командирів загонів про 
проведену роботу. Друж
ба ровесників у піонерсь
ких загонах і класних 
комсомольських організа
ціях, переплітаючись із 
дружбою старших з мо
лодшими в різновікових 
загонах, створює згурто
ваний шкільним колектив, 
здорову моральну атмо
сферу в ньому. Найяскра
вішим свідченням цього є 
том факт, що сьогодні 
жодного учня Синьківсь- 
кої середньої школи не
має на обліку в дитячій 
кімнаті міліції.

О. ЧАБАНЮК, 
кореспондент район
ної газети «Ленінець».



Експедиція «МК» 
«Подвиг»

ТУТ, у рідному батькіз-
■ ському домі, зібрали

ся сини і дочки Володи
мира Петровича Ботзенка. 
Прийшли, щоб привітати 
батька, ветерана Великої 
Вітчизняної війни, з днем 
народження, щоб посиді
ти отак — усі разом, як у 
дитинстві.

— Розкажіть нам, тату, 
як ви воювали, — було 
прохання. — Розкажіте 
про війну...

І пригадались йому оми
ті кров'ю, овіяні славою 
фронтові шляхи, якими 

'^пов усю війну. Він тихо 
мовив:

— Фронтовий шлях ---
це окрема повість. По
вість про мужність, геро-

‘Наш конкурс «вітчизни вірнії сини»

НА ВСЕ ЖИТТЯ,
що лишилося
фм... Мені тоді було ві
сімнадцять...

1

Володимир 
фронт. Бити 

від Орла в 
стрілецької 
біля Орла,

здригалася

номандувас 
З болем ди- 

як язики полум’я

Вісімнадцятилітнім юна
ком пішов 
Ботвенко на 
ворога почав 
складі 257-ї 
бригади. Тут, 
й дістав перше бойове 
хрещення. День 23 серп
ня 1942 року назавжди 
лишився з пам’яті тих, хто 
вижив, хто живим вийшов 
із січі.

... Бій розгорявся. Фа
шистська артилерія заки
дала позиції, які зайняла 
257-ма стрілецька брига
да, щільним вогнем. Моз 
чорні круки, в небі круж
ляли бомбардувальники. 
Від вибухів

м^емля.
Володимир 

відділенням, 
вився, 
пожирали густу перестиг
лу пшеницю, на деревах 
горіло листя. І здавалося, 
що ніщо живе не може 
втриматися в цьому пе- 
нельному бойовищі, що ні
яка сила не зможе зупини
ти тієї чорної сили, яка 
все сунула й сунула. А 
він і його друзі вірили у 
протилежне. Вірили й ме
кали, поки сталеві потвори 
з) свастикою на панцирах 
підповзуть ближче. Нака
зано не стріляти. Та, прас- 
ду кажучи, стріляти май; 
же не було чим. Запекл: 
тримісячні бої виснажили 
нашу армію, порідшали ря
ди воїнів. Доводилось бе
регти ножен снаряд, нож
ну гранату.

Ворожі танки 
лись до окопів 
гранати. Позаду 
піхота. Частіше 
серце у Володимира, 
чуття страху? Ні, ї‘-

наблизи- 
на кидок 

них — 
забилося 

По- 
____ . . Л його не 

було. Лише відчуття того, 
Що за тобою -
тобою сльози 
матерів. Почуття ненавис
ті до ворога.

—• Вогонь! — подав 
Лі^манду Володимир. І по- 
-Дтіли в танки снаряди, 
гранати, пляшки з горю
чою сумішшю. Він бачиь, 
як падали один за одним, 
Скошені нруппівським ме
талом, бойові побратими.

Бій ішов не на життя, а 
на смерть. Один за одним 
палали німецькі танки. 
Знову «Вогонь!», але почу
лися лиш поодинокі по- 

; стріли, і тільки тепер Во
лодимир помітив, що зо
стався один на один з по
рогом, зі смертю.

А до нього вже бігли 
фашистські солдати. Не 
стріляли. «Живим хочуть 
узяти, гади, —• майнула 
думка. — Ні, брешете, че

Москва, за 
посивілих

1980 року »МОЛОДЖ# комуплр“

візьмете!» Раптом зовсім 
близько розірвалася міна, 
і щось сильно підкинуло 
ботзенка. До живота при
липла гімнастерка. Кров 
потекла по ногах. Вийняв 
із-за пояса протитанкову 
гранату, зібрався з сила
ми і кинув. Різкий біль 
пронизав груди. В голові 
зашуміло. Перед очима 
закрутилася земля. Ще 
гранату... Позаду зостав
ся лише стовп диму і 
землі.

Йшов, падав, повз... А 
коли побачив тих кількох 
чоловік, що лишилися жи
вими, втратив свідомість...

У цьому 
майже весь

бою загинув 
батальйон.

2
Скільки горя, 

вона лю- 
крові було 

фронтах! 
й рз.цо-

Війна... Г 
сліз принесла 
дям! Скільки 
пролито на її 
1а були на війні 
щі перемог і дати, що на
вічно вкарбувались у па
м’яті.

Лютий 1944-го. В. П. Бої- 
венко дійшов до Вітебсь
ка. Тут, на білоруській 
землі, й вирішив комсомо
лець вступити до лав Ко
муністичної партії, бо 6:1- 

чив, що комуністи завжди 
попереду.

Подав заязу. Його під
тримали. Адже позаду 
вже був дозгий фронтовий 
шлях. Героїзмом відзна
чився воїн при визволенні 
Смоленська, Мінська. І 
ось 15 лютого, з день йо
го народження, спеціаль
на комісія виїхала прямо 
на позиції, щоб прийняти 
його, Володимира Ботвен- 
ка, в ряди комуністів. І 
якою гордістю світилися 
очі юнака, коли він із рук 
підполковника Постникова 
брав червону книжечку 
— партквиток5.

І зимове сонце з 
день світило якось

цей 
л___ ___ ЛИ по-

особливому і день був ЗОВ
СІМ не схожий на інші...

З
Т-тах, т-тах-тах... Висту

кують колеса вагонів. За 
вікном тягнуться поранені 
війною поля, на яких ко
лись колосилися золоті 
жита і пшениці, а тепер 
валялося залізяччя з
рожої техніки. Ось що за
лишила нам війна.

Володимир Петрович 
дів біля вікна вагона.

во

си-
............... Н| а а 

думках іще раз проходив 
шляхами війни. Пригада
лися і ті перші бої під Ор
лом, і героїчна Курська 
дуга, визволення білорусь
ких міст Мінсьна, Вітеб
ська, звільнення від фа
шистських зайд Вільнюса. 
Потім були тяжкі бої У 
Східній Прусії.

... Радянські воїни після 
довготривалих боіз і ко
ротких перєпочинків по
снули в окопі, хто на чому 
влаштувався. Володимир 
простелив плащ-палатиу 
— і миттю поринув у сон. 
Йому снилася мати. Така, 
якою він бачив її востан
нє, — заплакана, змарніла 
від горя, з іще глибшими 
зморшками на її ще мо
лодому обличчі... І ОСЬ 
вона закричала: «Володю, 
сину мій!..»

Володимир прокинувся. 
Зникла мати. І раптом він 
помітив чорну постать. 
Потім другу, третю... оа 
кілька хвилин усі воїни 
зайняли свої місця і че
кали, поки ворог підійде 
ближче...

Атаку було відбито.
... За вікном почали час; 

тіше пролітати березові 
гаї. Струнні берези, поні
вечені війною, оживали. 
На тонних гілочках з’яви
лися перші ніжно-зелені 

листочни. Дивився, і йому 
не вірилося, що лише ніль- 
на днів тому, зібравшись 
із силами, він вибивав во
рога з Кенігсберга, що 
десь там, на Заході, ще 
лунають постріли, від ви
бухів здригається земля, 
а тут починається тане 
мирне лісове життя.

— Москва! — миттю 
рознеслося по вагонах.

Столиця вже святкувала 
Перемогу.

4.
А на Сході підвели го

лови самураї. І Володи
мира Петровича послали 
на боротьбу з японцями.

Це було біля міста Мул- 
ліна...

... Ніч. Прикриваючись 
темрявою, радянсьні арти
леристи прорвалися впе
ред на 75 кілометрів, 
упритул під’їхали до міста, 
але ввійти в нього не 
змогли. Місто дуже ос
вітлювалось елентроліхта- 
рями. Тож, недовго думаю
чи, артилеристи зайняли 
оборону на шосейній до
розі.

Японці одразу почали 
вести обстріл. А коли роз
виднілось, то з протилеж
ного хребта самураї заки
дали вогнем нашу артиле
рію. Попереду горіла 
гармата. Вогонь добирав
ся до ящика зі снаряда
ми. воїни залягли. І тут

Даз

гау- 
них,

Володимир подумав:
«Ховатися — значить 

погубити самих себе». В 
цей час він був команди
ром гарматної обслуги.

— До гармати! — ско
мандував.

Відчепили гармату від 
тягача, розвели станини. 
Сам прицілився, 
команду:

— Заряджай!
Японці, побачивши 

бицю спрямовану на 
стали ще дужче закидати 
вогнем радянських воїнів 
і техніку. Снаряди розри
валися попереду, позаду. 
Загорілася ще одна гар
мата. Загинула вся обслу
га іншої.

Володимир впіймаз у 
перехресті прицілу воро
жу гармату. Постріл — і 
вороже кубло було зни
щено. А їх же три. Всі 
весь вогонь посилали ча 
цю єдину стріляючу гау
бицю.

Знову постріл. Високо 
вгору піднялось дуло ще 
однієї ворожої гармати. А 
еони продовжували вести 
бій. Снаряди самураїв т? 
не долітали, то переліта
ли.

Від третьої і четвертої 
гармат самураї почали ті
кати.

Відгриміли залпи війни. 
Повернувся з Далекого 
Сходу Володимир Петро
вич Ботвенко. Одружився. 
І проживає 
Осоті.

На грудях 
лотом сяють 
воної Зірки, 
війни, Слави 
медалі.

... Настане 
рушить на

ни ні в Новій

ветерана зо- 
ордени Чер- 

Вітчизняноі 
III ступеня,

ранок. І ви- 
своє робоче 

місце Володимир Петро
вич. А воно у нього — ліс 
і поле. Бо працює він зем
левпорядником у КОЛГОСПІ 
імені Кірова. Йтиме і слу
хатиме, як шумлять сосни, 
перемовляючись між со
бою. Милуватиметься чис
тим, мирним небом НсД 
голозою. Бо красиве нині 
настало життя. За нього 
віддавали життя воїни 
роки війни.

С. ЗДИХАЛЬСЬКА, 
працівник редакції 
районної газети «Впе
ред».
Олександрізський 

район.

в

ІМЕНІ ГЕРОЇВ
ШИРОЮНЦІВ

вже збирають 
—і відо-

Підступи до 
біля заліз- 

роз їзду, на

Ззістка про присвоєння 
новому кораблю імені ге- 
роів-широнінціз пораду
вала червоних слідопитів 
з.села Таранівна на Хар
ківщині. Адже саме на «х 
прохання вирішено так 
назвати траулер, який ’не
забаром зійде зі стапелів 
Чорноморського суднобу
дівного заводу. Одержав
ши це повідомлення, шко
лярі відразу ж відправи
ли корабелам Миколаєва 
експонати для каюти-му- 
зею широнінців, яка об
ладнується на новому суд- 
Ні,

Давно вже збирають 
школярі Таранівки відо
мості про бійців гвардій
ського взводу лейтенанта 
Петра Широніна, які по
вторили недалеко від їх 
села подвиг панфілоаиіз. 
Захищаючи --------
Харкова, тут, 
ничного
смерть стояли двадцять 
п ять воїнів різних націо
нальностей, відбиваючи 
одну за одною атаки во
рожих танків і бронетран
спортерів. Цілий день 
тривав нерівний бій. Ра
дянські солдати здобули 
перемогу, лишивши на по
лі бою спалену ворожу 
техніку і більше сотні фа
шистських автоматників. 
За мужність і відвагу всі 
двадцять п'ять гзардійців- 
широнінців були удостоє
ні звання Героя Радянсь
кого Союзу.

Про цей безсмертний 
солдатський подяиг роз
повідають експонати сіль
ського шкільного музею, 
що їх допомоіли дітям 
зібрати ветерани 78-го 
стрілецького полку, рідні 
і близькі героїз.

Кор. РАТАУ.

ПАРТИЗАНСЬКИЙ
АЛЬБОМ

На виставці, яка відкри
лась до 35-річчя Великої 
Перемоги у Володпмирці 
Розетської області, при
вертає увагу альбом пар
тизанської слави. Ного пе
редав у дар землякам ве
теран війни К. А. Моипч.

Сімнадцятирічним юна
ком прийшов Карно в пар
тизанську сім’ю. Беручи 
активну участь у бойових 
операціях, молодий парти
зан виконував іі іншу мі
сію — збирав рідкісні фо
тографії, листівки, під
пільні газети, які могли б 
потім розповісти про ге
роїчну боротьбу з німець
ко-фашистськими загарб; 
пиками.

Літопис подвигів народ
них месників було про
довжено після війни. Кар- 
по Лрсептіііович наполег
ливо розшукував усе, .що 
було зв’язано з історією 
партизанського руху па 
Ровеііщпні. Вік вів' листу
вання з бойовими побра
тимами, працював в архі
вах. І ось напередодні 
славної дати багаторічну 
працю закінчено.

З хвилюванням горта
ють відвідувачі сторінки 
альбому. На одній з фото
графій — наступ бійц’-в 
ровспського з’єднання під 
Рокнтпнм. ІІа іншій відо
бражено кавалерійську 
атаку: з шаблями наголо 
мчить партизанська сотня. 
Численні знімки розпові
дають про спільну бо
ротьбу українців, росіян, 
поляків проти фашизму.

У ці передсвяткові дні 
альбом допомагає лекто- 

пропагандистам, 
і історикам 
розповідати

рам і 
краєзнавцям 
яскравіше 
молоді про безсмертний 
подвиг радянського наро 
ду у Великій Вітчизняній 
війні.

Кор. РАТАУ.

ОПЕРАЦІЯ «ПАМ'ЯТЬ»

З депор.

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ,
7

НІЩО НЕ ЗАБУТЕ
Продовжуємо друкувати карту Всесоюзного 

тячного маршруту «Ніхто не забутий, ніщо не 
те» туристської експедиції радянської молоді 
Батьківщина — СРСР»,

Меморіальний комплекс 
«Брестська фортеця-ге- 
рой». Тут створено музей 
героїчної обороті Брест
ської фортеці, що стала 
символом стійкості і віч
ної слави людини. Тут ра
дянські воїни першими 
прийняли па себе удар гіт
лерівців.

Експозицію музею роз- 
. горнуто в десяти залах. 
Тут величавий меморіаль
ний ансамбль, який об'єд
нує три основних елемен
ти: головний вхід, цент
ральний монумент і ме
моріальний парк зі скульп
турною композицією в 
Східному форту. Головний 
вхід — фортечний вал, у 
блок якого врізано п’яти
кутну зірку. Привертає 
увагу багпст-обеліск, 
облицьований титаном. 
Поруч головний монумент 
меморіалу — титанічна 
голова воїна, що виступає 
з глиби-прапора на ви
соту більше тридцяти 
метрів. Гранітні плити 
меморіалу і Вічний, во
гонь справляють незабут-

Ворошилогград. Бойовий шлях льотчика Кузьма 
Васильович Нпвоселов почав у травні 1943 року. 
Особливо пам’ятні для нього бої на Орловсько — 
Курсьній дузі, Сандомирсьному плацдармі, при 
взятті Берліна.

За роки війни Кузьма Васильович збив особисто 
19 літаків противника і 5 у групових боях, йому 
було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Фото Р. АЗРІЄЛЯ. (Фотохроніка РАТАУ).

не враження. Меморіал 
споруджено 1971 року.

Адреса*. Білоруська РСР. 
м. Брест.

Пам’ятник-музей визво
лення міста Києва від ні
мецько-фашистських за
гарбників. Звідси восени 
1943 року здійснювалось 
керівництво боями за ви
зволення Києва. Окопи, 
бліндажі, ходи сполучен
ня — ссе так, як у роки 
війни. Зберігся бліндаж, 
із якого командування 
фронтом звернулося до 
воїніз із закликом визво
лити Київ до 26-ї річниці 
Великого Жовтня.

Територію, що за Київ
ським водосховищем, не
подалік Вишгорода, ого
лошено заповідником. Тут 
споруджено пам’ятник ви
зволення Києва від ні
мецько-фашистських за
гарбників. Експозиція 
присвячена подіям. визво
лення Лівобережної Укра
їни в 1944 році.

Адреса: Київська об
ласть, Києво-Святошинсь- 
кий район, село Нові Пет
рівці.

Музей Корсунь-Шевчен- 
ківської битви. Створено 
його 1915 року. Експози
цію музею розміщено в 
старовинному приміщенні 
— пам’ятнику архітекту
ри XVIII століття, що на 
острові річки Росі. її, ек
спозицію, присвячено Кор- 
су нь-ШевченківсьКій опе
рації. Біля приміщення 
музею — виставка зразків 
вітчизняної зброї періоду 
Великої Вітчизняної війни. 
В музеї десять експозицій- 

тема- 
забу- 
«Моя

кіно-них залів, діорама, 
лекційний зал, де показу
ють документальні філь
ми про операцію. Продов
женням експозиції є ком
плекс пам'ятників на міс
цях боїв.

Адреса: Черкаська об
ласть, м. Корсунь-Шевчен- 
нівський, острів Коцюбин
ського, 4.

Одеський історико-крас- 
знавчий музей. Створено 
його 195G року па базі 
музею оборони’ Одеси та 
обласного краєзнавчого 
музею. В 14 залах істо
ричного відділу розміщено 
експонати — центральні 
реліквії, документи і пред-- 
мети образотворчого мис
тецтва, що відображають 
історію Причорноморсь
кого краю, розвиток О де-, 
си, революційні досягнен
ня, соціалістичне будів
ництво. Значне місце тут 
відведено періодові Вели
кої- Вітчизняної війни, ге
роїчній обороні Одеси в. 
1941 році.

Адреса: м. Одеса, 
Халтуріна, 4.

?

<

Музсй партизанської 
слави в одеських ката
комбах. Тут 907 діб парти
зани і підпільники, базу
ючись у лабіринтах ката
комб, вели боротьбу з гіт
лерівськими загарбника
ми. Основна експозиція 
музею знаходиться під 
землею. В підземному 
таборі відтворено обста
новку тих років: штаб, ле
нінська кімната, склади 
зброї, майстерні, спальні, 
кухня. Все кам’яне — сто
ли, «ліжка», стіни. Однії із 
відділів музею присвяче
ний комсомольцям групи 
«Пошук», ініціаторам 
створення музею.

Адреса; м. Одеса, Неру- 
байсьні катакомби.

Музей героїчної оборо
ни і визволення Севасто
поля.

1. Панорама «Оборона
Севастополя 1854 —
1855 рр.».

2. Діорама «Штурм.Са- 
лун-гори 7 травня 1944 р.».

3. Оборонна башта Ма- 
лахового кургану.

4. Будинок-музей сева
стопольських підпільників.

Адреса: Севастополь, Іс
торичний бульвар.

Музей Червонопрапор- 
ного Чорноморського фло
ту. Засновано його 1869 
року. Експозиція музею 
розповідає про героїчну 
історію Чорноморського 
флоту, його революційні 
й бойові традиції, про 
участь моряків-чорпомор- 
ців у громадянській та Ве
ликій Вітчизняній війнах.

Адреса: м. Севастополь, 
вул. Леніна, 11.
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«ПІСНЯ МІСЯЦЯ»
БЕРЕЗЕНЬ
Понад 50 пісень, назва

них вами, друзі, в числі 
найпопулярніших, узяли 
участь у музичному пара
ді березня. Редакція 
одержала багато листів. 
Найбільшу кількість голо
сів зібрали такі пісні:

1. «Дівчина з Полісся) 
(«Олеся») (О. Іванов — 
А. Поперечний) — «Сяб- 
ри».

2. «Золоті сходи» 
(Ю. Антонов — М. Вік- 
керс) — Ю. Антонов — 
«Драке».

3. «Чекання» (Ю. Сеуль
ський — Л. Завальнюк) — 
С. Ротару, К. Георгіаді.

Найчастіше в листах ви 
згадуєте також 
Є. Птичкіна на 
Т. Коршилової з 
стрічки «Небезпечні дру
зі» («У біди 
«Пісеньку 
та інші пісні 
«Д’Артаньян 
кетери» (їх 
М. Дунаєвський і Ю. Ра- 
шенцев), «Вір мені» 
(І. Алдя-Теодорович — 
Ш. Петраке) з репертуару 
Софії Ротару, «Ворожка» 
(цю пісню М. Дунаєвського 
і Л. Дербеньова записали 
для телефільму «Ах, во
девіль, водевіль...»
Ж. Рождественська і 
«Фестиваль»).

Враховуючи ваші поба
жання, друзі, редакція 
планує започаткувати в 
рамках «Диск-залу» руб
рику «Ваша думка?», де 
публікуватимуться найці
кавіші і найаргументовні- 
ші відгуки про пісні, які 
Еам сподобались (або не 
сподобались).

А зараз — сюрприз. 
Найактивніші учасники му
зичного параду в першо
му кварталі — Людмила 
Бургас з Олександрії, учні 
8 «А» класу десятирічки 
№ ЗО м. Кіровограда, На
талія Станченко з Ново- 
петрівки ДобрОЕЄЛИЧКІВ- 
ського району одержать 
фотографії популярних 
виконавців радянської ес- . 
тради.

Запрошуємо вас знову 
взяти участь у складанні 
музичного параду. Цього 
разу треба визначити кра
щу пісню квітня. Умови не 
змінилися: впишіть в ан
кету назви трьох найпопу
лярніших, на ваш погляд, 
пісень. Анкету відправте 
на адресу редакції. На 
конверті зробіть познач
ку: «Диск-зал». Листи
просимо надсилати до 10 
травня.

«ПІСНЯ МІСЯЦЯ»

пісню 
слова 
кіно-

зелені очі»), 
д’Артаньяна» 
з телефільму 

і три муш- 
автори —

КВІТЕНЬ.

якщо
ЗУСТРІНЕШ
САЖОТРУСА...

Такі зустрічі трапля
ються нечасто. На тісній 
вулиці стародавньої Пра
ги, то химерно звиваєть
ся в лабіринті Старого 
міста, з’являється група 
людей, яка відразу ж 
привертає загальну увагу. 
Вони одягнені в строгі 
чорні костюми, на головах 
— знайомі всім нам тепер 
тільки з історичних філь
мів чорні циліндри. В ру
ках у цих людей — ВСІЛЯ-. 
кі драбинки, щітки, троси. 
Це — знамениті празькі 
сажотруси, котрі несуть 
свою нелегку, але дуже 
потрібну великому місту 
службу.

Споконвіку, а точніше — 
з XV століття. КОЛИ в місь
ких книгах появилося пер
ше згадування про профе
сію сажотруса, в Чехос.чо- 
ваччині існує повір'я: як
що вдасться зустріти на 
вулиці сажотруса, треба 
обов'язково доторкнутися 
до нього рукою. І тоді щас
тя тобі забезпечено. Зви
чайно. тепер, наприкінці 
XX століття, навряд чи 
хто всерйоз вірить цьому. 
Одначе всі без винятку 
перехожі і туристи привіт
но усміхаються сажотру
сам- а багато хто вітаєть
ся з ними як зі старими 
друзями. В цьому — да
нина заслуженої поваги до 
нечисленних представни
ків рідкісної в наші дні 
професії без яких, проте, 
немислиме поки що існу
вання Праги.

Красива стародавня Пра
га. яка по праву заслужи
ла назву «золотої». Чудо
вий вид на неї відкрива
ється з Градчаи —пагорба, 
на якому височить знаме
нитий Празький град. 
Уважний спостерігач неод
мінно зверне увагу па ма
лопомітний на перший 
погляд «частокіл» всіля
ких димарів, що пронизу
ють традиційні черепичні 
дахи. За словами началь
ника «міської служби по 
очистці димоходів П. Шле- 
сінгера. димарів і димо
ходів У Празі налічується 
600 тисяч. Це пояснюється 
тим. що за багаторічною 
традицією практично все 
місто досі опалюється 
брикетами бурого вуплля, 
і майже кожний будинок 
має власну котельну.

Димарі ж підтримують 
у порядку нині 150 квалі
фікованих сажотрусів. Са
ме від них значною мірою 
залежать безперебійна ро
бота опалювальних систем, 
комфорт пражан.

Справді, нечисленний цей 
«професійний цех». І лише 
випадково можна зустріти 
його представників у міль
йонному місті. Але, як 
свідчать перспективні
плани розвитку столиці 
соціалістичної Чехословач- 
чиии. з кожним роком 
імовірність такої зустрічі 
зменшується. В паступпій. 
сьомій, п'ятирічці у Прагу 
має прийти радянський 
природний газ. який посту
пово повністю витіснить 
низькокалорійне буре ву
гілля в системі опалення 
будинків. 1 з празьких да
хів зникнуть звичні димо
ходи.

А. ЯКОВЛЄВ. 
(ТАРС).

І

ВІД ЗНАЧКА ГПО — ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ МЕДАЛІ ’’

| АК рано проводити 
першість Із багато

борства ГПО обласній ра
ді товариства «Колос» не 
доводилось. їим-то заві
дуюча організаційним від
ділом Катерина Колесник

І в номанді долинців не 
було жодного, хто б, БН- 
нонавши норматив ГПО, 
заспокоївся, перестав зай
матися фізкультурою і 
спортом. Віктор Кобиць- 
ний. Людмила Корнєпа, Ан
дрій Мураховський, ска
жімо, і в минулі роки ста
вали призерами обласних 
змагань з багатоборства 
ГПО. У своїх селах вони 
очолили секції, допомага
ють ровесникам здобути 
високий фізичний гарт.

Непогані показники ма
ли й представники інших 
районів. Вінтор Молдова- 

кинув гранату за 63-метро- 
ву відмітку, а його това
риш по команді Петро Ну-

обладнання хоч би прос
тих плавальних басейнів 
на відкритих водоймах,

З цих причин чимало 
спортсменів погано визна
чились і на вогневому ру
бежі. Представники тих 
районів, де забувають про 
будівництво стрілецьких 
тирів, не змогли виконати 
навіть нормативу. Ольга 
Гурін (Бобринець), на
приклад, вибила лише 20 
очок зі 100 можливих. Вік- ____ _____
тор Яриненко (Новоукра- нов (З.чам’янсьний район) 
їнка) поліпшив такий «ре
корд» усього на десять

ХТО ЗОСТАВСЯ
В ЗАТІНКУ?

ф Чемпіонами стають оптимісти. ® Бобринчани: «Нас послали 
на посміховисько...» 0 Де «наші», а де «ваші»!

ЩАСТЯ
Щиро вітаємо медсесгоу

Бобринецької районної по-

ліклініки Ірину Трегуб та 
першого секретаря Бобрч- 
нецького райкому комсо
молу Валентина Музину;

Студентку Кіровоградсь
кого педагогічного інститу
ту імені О. С. Пушкіна Люд
милу Яковець та головного 
економіста колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Новоукра- 
їнського району Віктора Ан- 
тоненка, які сьогодні реє
струють свій шлюб. І.

трохи бідкалась: «Копи 
такі змагання влаштовує
мо восени, то за літо кра
щі значківці мають змогу 
підготуватися 
Особливо 
плавання.
критись, у 
ще немає 
сейнів. Тож здебільшого 
використовуємо відкриті 
водойми. Тому декому з 
цьогорічних учасників бу
де скрутно. Виграє, безу
мовно, той, хто й зимою 
не робив перепочинку».

Так воно й сталося. 
Після урочистого відкрит
тя змагань у ДЮСШ об
ласного спорткомітету по
чалися поєдинки з плаван
ня. Одразу було видно, 
хто зберіг сили і майстер
ність після торішніх тре
нувань. Та бачили ми й та
ких, хто ледве тримається 
на воді. Представники 
Гайворонського, Бобри- 
нецького, Компаніївсько- 
го, Кіровоградського ра
йонів були схожими не на 
спортсменів, 
хто прийшов 
розваги. Про 
вання й мови 
бути: пливли 
ківці» як могли 
тільки не піти на дно. Тож 
багатьом із таких плав
ців не пощастило сягнути 
фінішу, вони зійшли з 
дистанції.

Проте в ДЮСШ при
йшло чимало спортсменів, 
які справили на уболіваль
ників, на організаторів 
першості приємне вра
ження. Ось хоч би Вале
рій Доценко з Маловис- 
ківського району. Щоб 
виконати норматив на сто
метровій водній доріжці, 
треба подолати її за 2 
хвилини і 5 секунд. Доцен
ко фінішував з результа
том 1 хвилина і 7 секунд. 
Упевнено долали дистан
цію Людмила Ксрнєва, за
відуюча дитячим садком 
села Іванівни Долинсько- 
го району, її товариш по 
команді Віктор Кобицький, 

Та більшість учасників 
приносили своїм коман
дам лічені очки. І це ще 
раз дає підставу робиги 
висновок, що з плаванням 
на селі справи невтішні. 
Воно розвивається надто 
повільно, бо на 
фізкультурні й 
мольські активісти не дба
ють про будівництво

до стартів, 
це стосується 

Бо, чого там 
селах області 
плавальних 6а-

а на тих, 
на пляж для 

стиль пла- 
тут не могло 

такі «знач- 
щоб

місцях 
комсо-

т-т

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
БК 02402.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

Обсяг 0.5 друк. прк.

очок. Куди таким буго 
братися до Віктора Коби- 
цького та Людмили Кор- 
нєвої, котрі вибили відпо
відно 97 і 94 очка?

Так, найбільше упущень 
в кульовій стрільбі та пла
ванні. Через слабку підго
товку в цих видах багато
борства ГПО 12 учасників 
першості області зовсім 
не дали своїм командам 
залікових очок. Це були 
не кращі з кращих, котрих 
відбирали до складу збір
них районів, це були ті, 
хто не може виконати на
віть нормативу хоч би на 
срібний значок. Ну що це, 
скажіть, за збірна Компа- 
ніївського району, коли в 
ній лише два спортсмени?

деля подолав стометрівку 
за 11,6 секунди.

По-бійцівському діяли 
ульяновці. Команда у них 
найбільша з усіх, що при
їхали в Кіровоград. У її 
складі представники даох 
колективів фізкультури — 
колгоспів «Родина» та 
імені Шевченка. Інструк
тори по спорту Оленсандр 
Барський і Петро Кучерен- 
но теж приїхали на зма
гання. Колектив фізкуль
тури колгоспу «Родина» — 
один із правофлангових у 
районі. Сам заступник го- 
лови правління по роботі 
з молоддю Володимир Ку- 
куріка першорозрядник, 
чемпіон району з багато
борства ГПО. І тут, у Кіро
вограді, він одразу потра
пив у число лідерів, його 
односельчанин Олексій 
Маслій, який недавно став 
призером першості' облас
ті із зимового багатобоп- 
ства ГПО серед сільських

йон), О. Кацан (Доброве- 
личківський район),
В. Доценко (Малсвисківсь- 
кий район), Л. Корнєпа 
(Долинський район), В. Хо
хлов (Голованівський ра
йон), Г. Дубовик (Олєк- 
сандрівський район). їм 
вручили дипломи, цінні 
подарунки/'Нрйзи.

ЩОДО організації зма
гань. Працівники об

ласної ради «Колоса» 
прагнули зробити все не
обхідне, щоб ці поєдинки 
були справді святковими. 
Під час відкриття першос
ті учасників змагань приві
тали ветерани війни, про
відні спортсмени області, 
представники 
профспілки 
сільського 
Але в ході 
поєдинків з багатоборства 
ГПО раптом виникли не- І 
бажані ситуації. Керівни- І 
ки факультету фізвиховач- І 
ня педінституту не давали І 
згоди, щоб сільські спорт- І 
смени виступали на їхньо- 1 
му стадіоні.. Довелося'^' 
учасникам змагань їхати 
на стадіон «Юний піонер». 
Після складання нормати
ву (метання гранати) при
їхали знову на стадіон 
факультет^.1 Тут змагалися 
на стометрівці. А норма
тив з легкоатлетичного | 
кросу знову складали на І 
«Юному піонері». Чемпі- І 
онка «Колоса» Людмила І 
Корнева так і сказала: І 
«Якби це в нашому райо
ні так ділили «своє» й | 
«наше», ми б і значківця- І 
/ли не стали. Спортивні ба
зи будувалися для всіх, 
кошти на це виділяла дер- І 
жава, а не окремі шану- І 
вальники спорту. А тут, у 
Кіровограді, й досі не по-ч 
миряться керівники спор- І 
тивних товариств і ві
домств. Одним заздрісно, і 
що виграють інші. «Буре-

обкому 
працівників 

господарства, 
проведення

Один із них дав «колекти
вові» всього 49 очок, а 
другий не зміг виконати 
нормативу. Чотири учас
ники були з Бобринець- 
кого району. І жоден із 
них не приніс команді за
лікових очок. Навіть самі 
спортсмени (якщо їх так 
можна назвати) говорити 
між собою: «Послали нас 
на посміховисько...»
1> ПЕВНЕНО йшли до фі- 

нішу долинці, В усіх 
видах програми змагань 
вони- вдержували лідер
ство. І це насамперед то
му, що команду вміло 
укомплектовано, — всі 
багатоборці ретельно го
тувалися до поєдинків, усі 
регулярно тренувались. 
Вибороти призи на район
них чи обласних змаган
нях — для них не само
ціль. Бо комплекс ГПЭ 
передусім для бадьорос
ті, для здоров’я — справ
жній помічник у праці.

спортсменів, теж демон
стрував висону майстер
ність. А Оленсандр ...Бар
ський найбільші надії по
кладав на обліковця мо
лочнотоварної ферми Євдо- 
кію Лозову. І вона ви
правдала його сподівання 
— виборола призеїзе міс
це.
І? ОМАНДОЮ перемг,- 

гли долинці, срібними 
призерами стали Знам’ян
ці, бронзовими — улья- 
ііовці. Замикають турнір
ну таблицю колективи 
Новгородківського й Ком- 
паніївського районів. Як
що у першого призера 
375 очок, то у них відпо
відно 53 і 46. Віктор Ко
бицький із Долинської 
набрав сам більше очок, 
ніж обидві ці команди.

Чемпіонами обласної 
ради товариства «Колос» 
із багатоборства ГПО ста
ли: В. Нечипоренко
(Долинський район),
А. Мураховський, В. Ко
бицький (Долинський ра-

віснику» ніяково, що «Ко
лос» краще проводить 
змагання з багатоборства 
ГПО...»

Зауваження справді 
слушне. Поки ми дбатиме
мо про розвиток фізкуль
тури і спорту за форму
лою «це наше, а це ваше», 
то й кроку вперд не зро
бимо. Так як не матимуть 
успіху в Новоархангель- 
ському, Вільшанському, 
Новомиргородському ра
йонах, котрі не делегу
вали своїх 
на обласні

не делегу- 
багатоборців 

змагання.

М. ШЕВЧУК, 
«Молодогоспецкор 

комунара».
На фото: переможці пер

шості обласної ради ДСТ 
«Колос» з багатоборства 
ГПО — спортсмени Долин- 
ського району. .
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