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атрі Союзу РСР відбувся 
урочистий вечір, присвяче
ний видатному синові укра
їнського народу 1. П, Котля
ревському,

Тепло зустріли присутні 
появу в залі товаришів 
Л. І. Брежнєва, А. П. Кири- 
лепка, К. Т, Мазурова, ЛІ. В. 
Підгорного, Д. С. Полян- 
ського, О. М. Шелепіна, 
П. Н. Демічсва, Д, Ф. Усти
нова, І. В, Капитонова, К. Ф. 
Катушева, Ф. Д. Кулакова, 
Б. М. Пономарьова, М. С. 
Соломснцева.

У президії — члени Все
союзного ювілейного комі-

тету, відомі російські пись
менники, делегація Україн
ської РСР на чолі з заступ
ником Голови Ради Мініст
рів республіки П. Т. Тронь- 
ком.

Вечір відкрив голова Все
союзного ювілейного коміте
ту, секретар правління Спіл
ки письменників СРСР В. М. 
Кожсвников.

Слово про Івана Петрови
ча Котляревського виголо
сив голова правління Спіл
ки письменників України 
лауреат Леніиської премії 
Олесь Гончар.

На закінчення вечора від
бувся концерт.

БУТИ НИВІ ЩЕДРОЮ
ЛИСТ МЕХАНІЗАТОРІВ КОМСОМОЛЬСЬКО-МО- 

; ЛОДІЖНОЇ ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ ОРДЕНА ТРУ
ДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА КОЛГОСПУ «ЗОРЯ 
КОМУНІЗМУ» НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ.

Сьогодні ми збираємо дари осені. 
Зелені килими цукрових буряків, 
дужа стіна кукурудзяних та соняш
никових плантацій — то дяка робо
тящим рукам хлібороба, які дбали 
про кожне стебло в степу, про ко
жен корінь на безмежних посівах.

Відгомоніли 
літні жнива. У державних та артіль
них засіках 
мінь, гречка... Нас порадували щед
рі гектари, і тому сьогодні працює, 
ться добре, весело. Але ми розуміє, 
мо, що зроблена половина справи. 
Якщо вдатися до військової термі
нології — взято перший рубіж. За 
ним не менш важливий — другий. 
Підняти і перевезти ТИСЯЧІ тонн цук
росировини, кукурудзи, зорати н а 
зяб, засіяти ниву.

Засіяти ниву... Сьогодні ми зібра
лися на свої бригадні збори. Зібра
лися, щоб сказати слово саме про 
неї, щедру ниву ювілейного ленін
ського року. Вона повинна бути 
густою і буйною, як ніколи. Бо ж то 
буде ювілейний рапорт хлібороба, 
про щасливу долю якого дбай ра
зом з партією Ілліч ще на світанку 
Радянської влади.

І сьогодні, закладаючи в землю 
зерно нашої хліборобської надії, ми 
оглядаємося на зроблену роботу, 
бо треба ж зіпертися на досвід 
кращого господарювання.

У цьому році бригада зібрала з 
гектара посіву по 42,5 центнера ози
мої пшениці на площі 512 гектарів, 
по 40,4 центнера ячменю на площі 
200 гектарів, по 345 центнерів зеле
ної маси кукурудзи на площі 163 
гектари, по 200 центнерів картоплі, 
збирає 330 центнерів цукристих. 
Є ще один радісний підрахунок: 
200 грамів важить у середньому ка- 
чан зернової кукурудзи, а їх ми 
маємо на гектарі посіву близько 40 
тисяч. Отже, збиратимемо десь по 
70—-75 центнерів качанів з гектара.

Що ж допомогло нашим механі
заторам добитися такого ужинку!

Складними були погодні умови 
минулої весни, але ж вона до певної 
міри І сприяла ростові артільної ни
ви. Та чи погодні умови — єдиний 
чинник! У всякому разі в нашому 
Новоархангельсьному районі вони 
були однаковими, але ж не кожна 
артіль може похвалитися, скажімо, 
таким урожаєм озимої пшениці, яку 
виростили в нашій артілі «Зоря ко
мунізму», в бригада- зібрала на 
З центнери з гектара більше від за- 
гальноколгоспного показника.

Ці порівняння та цифри ми не для 
вихваляння своєї роботи наводимо. 
Хочемо щиро поділитися на людях 
своїм досвідом.

Недарма в народі кажуть: «Почи
нається урожай з першої борозни». 
Ми добре розуміємо це І тому на 
плуг дивимося не як на найпрості
ший причіпний інвентар. Це наш 
найперший помічник, йому призна
чено народжувати долю врожаю. 
Зореш рівненько, глибоченько, роз
правиш, як скатертину, площу під 
посів, розробиш, прикотнусш — че-

бойовим завзяттям

дорідна пшениця, яч-

кай урожаю. Коли нашим хлопцям 
визначають класність, то дивляться 
перш за все, які в тебе стосунки з 
плугом, череслом 1 передплужни
ком.

Нам віддячило поле, бо ми не 
скупилися, коли кормили його. Так, 
саме кормили. Не чекайте врожаю, 
коли вас критикують за збережен
ня, наприклад, мінеральних добрив, 
за те, що би — де ложку кинете, а 
де безтарну звалите. Добрива — то 
вмілий регулятор, перший стимул 
землі. У нашій тракторній бригаді 
стало правилом: загнав плуга в за
гінку — клади в борозну добриво.

Під озиму пшеницю минулого 
врожаю, наприклад, ми внесли по 
6,5 центнера мінеральних добрив, 
4 центнери — під оранку, 50 кіло
грамів — г.ід час сівби та 2 центне
ри — як підживлювали посіви. Дали 
полю по 20—25 тонн органічних 
добрив.

Добірне насіння — то теж най
важливіша запорука майбутнього 
врожаю.

Немає потреби, мабуть, розпові
дати детально про агротехніку ви
рощування сільськогосподарських 
культур. Хочеться підкреслити тут 
таку думку. Техніки у нас нині до
сить. Партія, бєсь радянський народ 
потурбувалися про сільського тру
даря. Ми вже сьогодні можемо го
ворити про індустріальну колгоспну 
працю.

Але все залежить від людей. 
Від людей. Будь-який вид ро
біт, будь-який технологічний про
цес просить старання, хлібороб
ського сумління. І тут ми хочемо 
сказати про організаторську роботу, 
дійове соціалістичне змагання. Аг
ротехніка на папері — ще не агро
техніка. Агротехніка вирощування 
високих врожаїв — у руках механі
затора, його вмінні, його знаннях.

На всіх етапах боротьби за вро
жай ми відчували, що в бригаді є 
партійна і комсомольська групи. 
Збори комсомольців перед кожним 
важливим періодом робіт стали в 
бригаді доброю традицією. Тут ми 
вшановуємо переможців, тут ми ве
демо конкретну розмову про виро
щування хліба, непримиренні До 
недоліків, які допустили.

Наближається одна із найвеличні- 
дат в житті радянського наро- 
всього прогресивного люд- 
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нання соціалістичних зобов’язань по 
вирощуванню майбутнього 
ного

А
такі:

На
зібрати по ЗО центнерів 
кожного гектара, по 33

врожаю. 
зобов’язання нашої

ювілей-

бригади

пшениці 
зерна з 

__ , центнери 
ячменю (300 гектарів), 55 центнерів 
кукурудзи (200 гектарів], 16 центне
рів гречки (50 гектарів], 350 центне
рів цукрових буряків (270 гектарів), 
24 центнери соняшнику (100 гекта
рів), 150 центнерів картоплі (15 гек
тарів), 300 центнерів зеленої маси 
кукурудзи (350 гектарів).

Не будь-якою ціною вирощувати 
високий урожай, а якомога дешев
ше — наш девіз. Тому ми плануємо 
підвищити продуктивність праці на 
7 процентів, на 5 процентів знизи
мо собівартість вироблюваної про
дукції, економія палива і запчастин 
складатиме близько 3700 карбо
ванців.

Ми підвищуватимемо свої технічні 
знання. Перший клас матиме поло
вина членів нашого колективу, 
40 процентів — другий клас. Ми ви
вчатимемо ленінську спадщину, 
ідейно загартовуватимемо себе а 
політичних гуртках. Кожен член 
бригади виконуватиме громадсько 
корисну роботу.

Професія механізатора нині про
відна в колгоспному виробництві. 
Від нас, механізаторів, залежить і 
доля врожаїв, і технічна оснаще
ність, і, зрештою, — ефективність 
господарювання. Ми творці хлібо
робського багатства, нового колек
тивного життя. Тож сьогодні, коли 
все колгоспне селянство нашої 
Батьківщини готується до Всесоюз
ного з’їзду колгоспників, іде на
зустріч знаменній даті — 100-річчю 
з дня народження В. І. Леніна, — 
ми звертаємося до всіх молодих ме
ханізаторів Кіровоградщини:

Не пошкодуймо сил, снаги і вмін
ня, використаймо сповна наш хлібо- 
робський досвід в успішному завер
шенні сільськогосподарських робіт. 
Борімося за дбайливе збереження 
кожного кілограма вирощеного вро
жаю. Закладімо міцний фундамент 
урожаю ювілейного року, борімося 
за господарське використання ма
шин, за міцні агрономічні і технічні 
знання, впровадження багатого пе
редового досвіду. Урожай ювілей
ного 1970-го року — то наш руко
творний пам’ятник Іллічу, щедрий 
хліборобський дарунок. Хай най
першим девізом великої механіза
торської сім’ї Кіровоградщини ста
нуть слова: «Працювати по-ленін- 
ськиї».

500 гектарах озимої

Подвиг
на
сонячних
гонах

В. МОТОРНИЙ — бригадир тракторної бригади, В. САН ДУЛ — 
агроном, М. ШУМЕЙКО — секретар комсомольської організації,
A. МОТОРНИЙ — групкомсорг, В. ШУМЕЙКО — тракторист, 
М. ПРУДКИЙ — тракторист, М. ЖУЛІНСЬКИЙ — тракторист,
B. ВОЛОШИН — комбайнер, М. ПОПОВ — тракторист, О. ПОДЕ- 
РЯКО — комбайнер, М. ПОЛІЩУК — комбайнер та інші члени 
тракторної бригади № 4 колгоспу «Зоря комунізму».

Дозріває качаниста. Ян 
глянеш на неї здалеку — 
наче гай зеленіє, вабить 
до себе. Прийшли поми
луватися на свою працю 
бригадир тракторної 
бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархан- 
гельського району Ва
силь Моторний (вгорі), 
ланковий механізованої 
ланки Микола Прудкий І 
тракторист Микола Шу
мейко. Скільки ночей 
без сну і днів без аідпо-

чинку проведено на цій 
плантації! А зараз хлопці 
гадають: по п’ятдесят 
центнерів зерна куку
рудзи з гектара буде, чи 
може більше?

Минуло гаряче літо, І 
осінній старт взяв сіваль- 
ний агрегат Василя Жу- 
линського (фото внизу).

Ще ніколи так яскраво 
не пломенів вогник со
ціалістичного змагання 
серед молодих механіза
торів «Зорі комунізму», 
як в цьому році. Бо 
він — рік особливий, рік 
ударної Ленінської вах
ти. Рукотворний дарунок 
ювілею Ілліча приготу
вали цього літа хлопці 
Василя Моторного: вони 
оджнивувалм за 9 днів, 

(Закінчення 
на 2-й стор.)
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Подвиг на сонячних гонах
(Закінчення, Початок на 1-й стор.) 

зібравши на кожному гектарі 42,5 
центнери пшениці і 40,4 центнери 
ячменю, Ось вони, гвардійці тру
дового фронту (фото ліворуч).

Нещодавно Василя Моторного 
було нагороджено Грамотою Пре
зидії Верховної Ради УРСР. Ця по
дія стала святом усієї бригади.

«Качати його, хлопці!» (середнє 
фото).

А за святковими хвилинами —• 
знову праця. Поки стоять погожі 
осінні дні, механізатори поспіша
ють завершити всі польові роботи, 
в тому числі копання цукрових бу
ряків. Звідси починається «біле 
золото» (фото праворуч).

Фоторепортаж В. КОВПАКА,

ГзЕРДОБОЛЬСЬКА вулиця, будинок 1 /92, 
квартира 20. У жовтні 1917 року цю ад

ресу знали тільки три чоловіка: Н. К. Круп- 
ська, зв'язковий Ілліча Ейно Рах’я І сек
ретар Виборзького районного комітету 
РСДРП(б) Є. Н. Єгорова.. А тепер він ві
домий мільйонам людей. Тут, у квартирі 
М. В. Фофаиово», 
Ілліча.

Коли Володимир 
розповідала М. В. 
мені:

«Раї і назавжди____________ _ ___ _
ній, а Костянтин Петрович івапоа. робітник 
Ссстрорєцького заводу. — Протягує мені 
посвідку і додає: — прочитайте і називайте 
мене Костянтин Петрович»,

Як він
було останнє підпілля

Ілліч зайшов у кімнату, 
Фофанова, вій сказав 

запам’ятайте: я не Ле-

До ІОО-річчаз дня народження 
в.і.леніна

ОСТАННЄ 
ПІДПІЛЛЯ

Сімнадцять днів прожив у цій квартирі 
Ілліч.

Розробляючи план повстання, Володимир 
Ілліч писав: «ПІД ПІТЕРОМ і в Пітері — 
ось де можна і треба вирішити і здійснити 
це повстання, якомога серйозніше, якомога 
підготовленіше. якомога швидше, якомога 
енергійніше».

Ленінські «записки», які господарка квар
тири М. В. Фофанова відносила з Сердо- 
больської. спрямовували увесь хід підготов
ки до повстання. В усіх районах Петрогра
да формувались нові загони червоної гвар
дії, пролетаріат — головна сила революції 
— учився володіти зброєю. Більшовикам 
Балтійського флоту було передано наказ 
підготувати моряків до участі в повстанні. 
В бойову готовність приводились червоно- 
гвардійські і солдатські загони.

В цей час Тимчасовий уряд знову Дав 
роїпорядження про необхідність вжити 
пайтерміновішнх заходів до розкриття міс
ця перебування Леніна і арешту його.

В обстановці, коли над Іллічем нависла 
пряма загроза фізичної розправи, він за 
сімнадцять днів більш як 10 раз йшов ІЗ 
Сер тобольської, щоб зустрітися з товари
шами. щоб безпосередньо брати участь в 
обговоренні планів повстання.

24 жовтня Ілліч писав членам ЦК: «Тре
ба. що б то не стало, сьогодні ввечері, сьо
годні вночі арештувати уряд, обеззброївши 
(перемігшії, якщо чинитимуть опір) юнкерів 
і т. д. ...Історія не простить прогаяння ре
волюціонерам які могли перемогти сьогод
ні (і напевно переможуть сьогодні), рис
куючи втрачати багато завтра, рискуючи 
втратити все».

М. В, Фофанова говорила (її спогади за
писані на магнітофонну стрічку): «Поверну
лась я близько одинадцятої. У квартирі ти
хо. темно. Почала засвічувати лампу, опек
ла пальці — скло ще гаряче. На столі зна
йшла записку: «Пішов туди, куди ви не хо
тіли. щоб я йшов. До побачення. Ілліч».

Костянтин Петрович Іванов знову став 
Іллічем...

Побувавши в квартпрі-музеї екскурсанти 
виходять у сквер і зупиняються біля па
м’ятника Іллічу, І кожен уявляє собі ту 
жовтневу иіч, рідкісні ліхтарі, вологий бу
лижник вулиць, по яких Ленін поспішав у 
Смольний.

Штаб революції чекав свого вождя...
(РАТАУ),

>

І

заповідав

НЕ ПОСАДА- 
ОБОВ'ЯЗОК

комсомолу до-

є у нас само-

■ 1 ОКИ комсомольці збирали- 
ся на звітно-виборні збори, 

ми з головою сільської Ради 
Сергієм Кнрнловпчсм Олійни
ком Ідемо в музейну кімнату. 
Нам в лице дихнула сама Істо
рія. Тут експонати і докумен
ти, які розповідають не тільки 
про минуле села, а й про ДУ- 
хопне обличчя людей різних 
епох. МІЖ ЯКИМИ рубіж— жов
тень 1917-го.

Мою увагу привернула фо
тографія, датована 1929 роком. 
На ній зображено робочий мо
мент молотьби хліба, першої 
молотьби в 
колгоспі імені 
но молотарку, 
гун. Дівчата 
на стіл, хтось 
он вилами солому подають иа 
скирту,

_ Узнаєте? Це я, — по
сміхається Сергій Кирилові«1«.— 
А он Ліда Бахталовська.

Сергій Кирилович називає 
багато прізвищ колишніх ком
сомольців 20-х років. Різна 
доля їх чекала в майбутньо
му. Михайло Нуждепков став 
одним з кращих бригадирів. 
Він був делегатом II Всесоюз. 
ного з’їзду колгоспніїків-удар- 
ників, А Сергій Кирилович 1 
Ще два його брати пішли * 
авіацію. Три льотчпкп з од
нієї сім’ї, а четвертий — тан
кіст. Чотири сини Кирила 
Олійника воювали на фронтах 
Великої Вітчизняної війни. 
Багато колишніх комсомольців 
не повернулись з фронту. 
Справді, ця вогненна комсо
молі, обпалена полум’ям вій
ни, героїчна, горда пе осоро
мила спвипн більшовиків, що 
йшли на штурм Зимового па
лацу.

Сергій Кирилович завжди 
приходить на комсомольські 
збори, хоч йому вже під шіст
десят. В душі він вважає се* 
бе комсомольцем. Він хоче, 
щоб молодь була не гірша, а 
краща, ніж були вони п юні 
роки.

новоствореному 
Блюхера. Вид* 
нафтовий двч- 
подають снопи 

громадить. А

Жени називає імена кращих 
виробничників. Цс тракторист 
Володя Черніченко, шофер 
Петро Надольняк, тракторист 
Олександр Гаврнщук, член 
ланки Ніна Левченко і бага
то-багато інших. Артіль вирос
тила у цьому році високий 
урожай зерна — по 38,6 цент
нера з гектара на 
пшениці майже по 
перів.

Не все, звичайно, 
доповідач, і промовці 
про недоліки відверто, широ, 
щоб їх більше не повторювати. 
Кожен хоче, щоб яскравіше 
горів вогник комсомольської 
ініціативи.

Валентина Тримач кохається 
в пісні, а тому закликає мо. 
лодь брати участі, в гуртках

круг. а
4о' цент-

добре. І 
говорять

Звітує

ДІБРАЛИСЯ комсомольці в 
•* світлій кімнаті Палацу 
культури. Ми не оговорилися. 
У Шепиловій побудували 
справжній Палац культури — 
з великим залом, фойє, ба. 
гатьма робочими кімнатами, 
бібліотекою. (В музейній кім
наті зберігається документ, 
який засвідчує, то 40 рокіи 

тому село не мало ні клуоу, ні 
бібліотеки I передплачувало 
всього 9 газет та журналів).

Виступає із звітною доповід
дю секретар комсомольської 
організації Євгена Гаврншук. 
Струнка, світловолоса, молода. 
І вже з витою економічною 
освітою — вона плановнк- 
економіст колгоспу імені ВЯ- 
тутіна. Говорить про благород
ну мету радянської молоді — 
жити І працювати по-лсінн- 
ськя.

ня, а го шс (і виступити на зборах. Оі 
трапилося, коли їхньому вожакові ,як 
бригадирові, ДОПеЛОСЬ І ДНЮВаТП Й НО; 
чувати в полі, то робота організації 
звелася до збору членських внесків.

ВИСТУПИ комсо. 
мольній нагаду

вали собою відповіді 
учнів, які погано за
своїли урок. Г оло- 
вуючий «викликав»:

— А ти, Грнию, що 
скажеш?

Представник райкому 
помагав:

— То як тн вважаєш, 
діяльність?

— Та ні...
— А газети передплатите?
— Та передплатимо. Ось новообраний 

комітет... '
А решта учасників зборів чекала своєї 

черги. Дивно, що ні Галя, ні Люба на
віть не пред’явили претензій, що в селі 
піде потанцювати, а Галя чи Андрій, 
що ніде м’яча вдарити, хоч не віри- 
ться, щоб дівчата у вільний від роботи 
час удома пряли куделю, а хлопці, ска
жімо, натхненно «забивали козла». 
Жодного серйозного виступу, жодного, 
пк то кажуть, «крику душі».

Думаєте, молоді. Підлісного і справді 
така собі пасивна? Ле там. Подивіться 
на них в роботі. Оля Демченко і Ліда 
Кармазина — кращі доярки колгоспу, 
Сашко Гаркуша .Віктор Навроцькніі на 
своїх автомобілях постійно дають 110— 
115 процентів. Толя Галушка при догля
ді за посівами цукрових буряків пере
виконував норми удвічі. А подивилися б 
на них, як вони вболівали за цьогоріч
ний врожай, як працювали на нього. 
Тож якщо пшениця видала на кілька 

центнерів з гектара 
більше, аніж плану
валось, п цьому і 
їхня немала заслуга. 
Отакі вони, хлопці Гі 
дівчата з колгоспу 
«Червоний партизан». 
Там. у полі, на Фер
мі.

А тут...
Це не парадокс, 

що звітно . виборні 
збори, як у дзерка
лі, відбили життя 
комсомольської орга
нізації. і відбили 

ось у якому аспекті. Олександра Воз
чика. секретаря комсомольської органі
зації колгоспу правління висунуло па 
посаду бригадира комплексної бригади. 
І. слід сказати, пе помилилась. Енер
гійний, принциповий, він добре справ
ляється зі своїм чималим господар
ством, роботою його задоволені І керів
ники артілі, й рядові колгоспники. Та 
на новій посаді, Сашко самоусунувся 
від обов’язків комсомольського ва
тажка.

— Нам слід було б. коли Сашко став 
бригадиром, ще тоді зібрати збори й 
замінити його, — говорить Ніна Плуж
ник.

А чому, власне, замінити? Тому, бач
те, що віднині він не інструктор по 
спортивній роботі, а бригадир комп
лексної? На жаль, і сам Олександр ро
зумів. що секретар комсомольської ор
ганізації — це посада, а не почесний 
обов’язок. Можлипо, тому й «самоусу
нувся». А втім, вожаком артільної ком
сомоли може бути іі агроном, і зоотех. 
пік, І механізатор, | доярка. Часу об
маль? На те іі вибирають кращих, які 
зможуть поєднати роботу за фахом з 
комсомольською.

Членам комітету про свою роботу го
ворити на зборах майже не було чого. 
Бо. скажімо, виникла необхідність зро
нити рейд «Комсомольського прожекто
ра» на ферму. - О. Возник їде до зоо
техніка артілі І вдвох проводять «рейд». 
Підводяться підсумки соціалістичного 
змагання — Сашко сам робить це. Роз
почався фестиваль самодіяльного мис
тецтва — він же збирає співаків, тан
цюристів. Один за всіх членів комітету. 
І так увесь звітний період. А комітет
ники? Вони звикли ДО того, що «по
чесний обов’язок» ні до чого, власне, 
не зобов’язує, і що від них вимагає
ться час від часу зібратися на засідай.

Г

комсомольський
комітет

художньої самодіяльності. А 
Володимир Чсрпієнко крити
кує комітет за те. що занед
бана спортивна робота. Треба 
добитися, щоб в колгоспі був 
справжній інструктор по Фіз
культурі.

Петро Надольняк розпові
дає, пк комсомольці і молодь 
працювали на жнивах. І 
вдень, І вночі трудились. Хліб 
же який зародив!

Всі чекали 
Кирнловича 
пиступив. і 
нього. Він 
що молодь 
ву виша від попередньої. Ось 
тут пд зборах 20 юнаків і 
юнок. Майже всі з середньою 
освітою. Це дуже добре. Тре
ба тільки уміло використову
вати цікаві форми роботи з 
людьми: вечорп-зустрічі з ве
теранами. старими комуніста
ми, посвячення В КОЛГОСПНИКИ, 
вікторини, літературні вечори. 
А колгосп для хороших справ 
І коштів не пошкодує. Та й 
середня освіта — не вершина. 
Можні працювати і вчитися 
заочно.

Ось такі думки я чув на 
звітно-виборних комсомол ь. 
ських зборах п колгоспі імені 
Ватутіпа Голованівського ра
йону.

і виступу Сергія 
Олійника. І він 

Розумна мопа у 
задоволений тим, 
сучасна на голо-

А. КАСУРКІН, 
редактор районної га
зети «Комуністична 
праця».

АТЕПЕР — про пасивність самих ком- 
*“ сомольців. Це вже давнє. І йде від 

того, що організація мало займалася 
власне комсомольським життям. Орга
нізовано в колгоспі соціалістичне зма
гання па честь ленінського ювілею. В 
ньому, як видно з вищезгаданих показ
ників. комсомольці не пасуть задніх. 
Та змагання проводяться в рамках ар
тілі, 1 підсумки — теж. Між самими ж 
комсомольцями змагання як такого не 
існує. А перехідні мандати па кращого 
по професії лежать собі преспокійно в 
столику секретаря, хоч їм давно вже 
полежить зберігатись у нагрудній ки
шені чн то Олі Демченко, наприклад, 
чи Толі Галушки. • Тут же, в столі 
«зберігаються» й постанови райкому 
комсомолу, ті. яких комсомольці іі у 
вічі не бачили, хоч повинні керуватися 
ними у повсякденному житті.

Регулярно збиралися збори, стави
лись певні запитання. Та ось один а 
протоколів. «Всього членів організації— 
23. присутніх — 7, відсутніх...» Збори 
заради зборів, вірніше, заради знаме
нитої «палочки».

А комсомольці самі ж переконалися, 
що принципова розмова в колективі 
дає позитивні наслідки. Так. після 
серйозної розмови про навчання кілька 
комсомольців подали заяви до вузів, а 
консультаційний пункт заочної школи 
в с. Підлісному за відвідуванням став 
одним з кращих.

Одначе так було нечасто, І відвідуг 
вання далеко не наближалося до ста 
процентів.

•— Яку позицію зайняв комітет 
тих, хто не з’являється па збори?

— Ми їх розбирали. Одпі усвідомлю
вали свої помилки, н от з Боровиком 
скільки не чаялися, нічого не допома. 
гає.

Непирішеппх питань у колгоспної 
комсомолі! багато. Взяти хоча б меха
нізаторів. їх у комсомолі дев’ять, А 
тим часом ні молодіжної ланки, ні, тим 
більше, бригади. Не створено молодіж
ного колективу й НВ фермі, ХОЧ.1 ДЛЯ 
цього й Є МОЖЛИВОСТІ. З цього приводу 
слід задуматись і керівникам артілі, бо 
молодіжний виробничий колектив є не 
лпше виробничою одиницею, а й тією 
школою, в якій гартується майбутня 
зміна.

НІ бригад, пі змагань, ні самодіяль
ності, ні спорту... Що, власне, об’єднує 
сьогодні комсомольців артілі? Хіба що 
звання. Та звання, не підкріплене пов
сякденною працею в колективі так і за
лишається лише званням. Звідси і па
сивність.

їїОВООГ»Р?\НОМУ комітету дісталися 
небагата спадщина, і вірно сказав 

на зборах секретар партійної організа
ції колгоспу М. Щ. Бурда;

—- Ми всі говоримо, що ось буде но
вообраний комітет, І він налагодить ро
боту. Так. під комітету багато зале
жить. але ще більше залежить від вас, 
комсомольцю, від вашої активності, на
полегливості і принциповості.

Що ж. слід лише додати до сказано, 
го, що багато залежатиме майбутнє ор
ганізації І під керівництва з боку ко
муністів колгоспу т • — - —
приділятиме 
няпцям.

, та піп Уваги, яку 
райком ЛКСМУ підЛіс-

Б. «УМАНСЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара». 
Колгосп «Червоний партизан» 
Олександрійського району.
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До спадщини вождя
завжди на 

комуніз*

СІ КИЙ ВІН, наш 
молодий сучас

ник? Працьовитий? 
Так. Мільйони ра
дянських юнаків та .дівчат 
передньому краї будівництва 
му. Відданий патріот? Без сумніву. Не
давні події в районі Жаланашколя і на 
острові Даманському — яскраве тому 
свідчення. Життєрадісний, освічений, фі
зично загартований... Ці епітети можна 
продовжувати й далі, та характеристика 
буде неповною, якщо не сказати, що 
радянські юнаки і дівчата — це ідейно 
переконані, вірні заповітам Леніна, по
літично грамотні будівники майбутнього. 
1 особлива заслуга в . цьому належить 
системі ко/лсомольської політосвіти.

В рік Ленінського ювілею особливо 
відчутне прагнення молодого покоління 
звіряти своє життя по Іллічу, по-ленін- 
ськи боротись і перемагати. Це, безу
мовно, покладає на комітети комсомолу 
особливу відповідальність за підготовку 
всіх комсомольських організацій до по
літичного навчання комсомольців і мо
лоді як однієї з найважливіших форм 
комуністичного виховання.

1 жовтня розпочинається новий на
вчальний рік в системі політичної осві
ти комсомольців і молоді. В більшості 
комсомольських організацій питання по
літичного навчання в новому році було 
обговорено на зборах, засіданнях комі
тетів.

Підготовка молоді до 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна, участь комсо
мольців і молоді у Всесоюзному Ленін
ському заліку обумовили потяг юнаків 
і дівчат до вивчення біографії В. І Ле
ніна, його теоретичної спадщини, істо
рії ленінської Комуністичної партії та 
комсомолу. Наслідком цього стало 
значне розширення мережі гуртків по 
вивченню біографії В. І. Леніна з 100 в 
минулому році до 345 в нинішньому та 
політгуртка «Бесіди про партію» — з 
157 до 287. Майже тисяча юнаків і дів
чат з вищою і незакінченою вищою ос
вітою навчатимуться в 32 теоретичних 
семінарах з актуальних проблем лені
нізму.

Т. ЛАЩЕВСЬКА, 
секретар обкому ЛКСМУ.

що в 
знач- 

і по- 
> по-

Харакгерно, і 
цьому році 
но збільшиться 
тяг молоді до 

літичних знань. Порівняно з минулим 
роком політмережа розширилася на 
117 гуртків і семінарів, а кількість слу
хачів (без врахування шкільних політ- 
гуртків) збільшилася на 5 тисяч чоловік. 
Майже 5,5 тисячі комсомольських акти
вістів і молодих спеціалістів навчатиму
ться в системі партійної освіти.

При ряді районних та міських будин
ків культури, а також у школах для 
старшокласників створені політичні клу
би «Прометей», «Батьківщина», «Гло

1 жовтня—початок навчального року
Ще п’ять тисяч слухачів

Творчо оволодівати ленінізмом
О

с

бус», «Орбіта», «Райдуга». Масовими 
заходами цих клубів буде охоплено по
над 12 тисяч юнаків і дівчат. Продов
жуватимуть свою діяльність місцеві клу
би політичного характеру: «Ровесник», 
«Орлятко» — в м, Олександрії, «Фа
кел» — в селищі Голованівському, «Ро
мантик», «Юність» — в Новоукраїнсь- 
кому районі, 4 клуби «Ювілейний» — у 
Знам’янському районі.

Комітети комсомолу при великій під
тримці й допомозі з боку партійних 
організацій значну увагу приділили до
бору пропагандистських кадрів. У цьо
му навчальному році комсомольські 
гуртки і семінари очолять багато кому
ністів, які мають значний досвід про
пагандистської роботи, користуються 
повагою і авторитетом у молоді, вміють 
працювати з молодіжною аудиторією. 
До пропагандистської роботи з молод
дю залучено багато партійних, радянсь
ких, господарських працівників. Комсо- ’ 
мольськими пропагандистами будуть 
працювати понад 300 членів та кандида-

тів у члени міськкомів і райкомі* 
ЛКСМУ.

У новому 1969—1970 навчальному ро
ці необхідно закріпити результати, до
сягнуті комсомольськими організаціями 
в політичній освіті по вивченню ленін
ських праць. Основним змістом занять 
у молодіжних гуртках і семінарах по
винно бути вивчення історії КПРС та 
історії ВЛКСМ .філософії, політекономії, 
наукового комунізму, сучасних проблем 
комуністичного і робітничого руху, між
народного молодіжного руху. Голозна 
особливість цього навчального року в 
тому, що глибоке оволодіння ленін
ською теоретичною спадщиною повинно 
здійснюватись у тісному зв'язку з ви
вченням актуальних проблем розвитку 
світового революційного процесу, єднос
ті міжнародного комуністичного руху, 
боротьби КПРС та інших марксистсько- 
ленінських партій за чистоту рсволюцій-

ЕН

ної теорії, проти антимарксистського і 
ачтирадянського курсу маоїзму.
І | РОГРАМИ початкової ланки системи 

політичної освіти молоді — поліг- 
гуртки «Біографія 8. І. Леніна», «Наш 
Ленінський комсомол», «Кругозір» — 
дають можливість познайомити слухачів 
з рядом ленінських творів, дати загаль
ну уяву про ідейну спадщину В. І. Ле
ніна, показати перетворення в життя 
його заповітів, виробити перші навички 
самостійного читання окремих ленін
ських праць.

Програми середньої ланки політичної 
освіти молоді — політгуртки «Бесіди 
про партію», «Бесіди про виробничий 
колектив», «Бесіди про комуністичну 
мораль» — передбачають більш глибо
ке вивчення систематичних курсів істо
рії КПРС, політичної економії, марк
систської філософії, наукового комуніз
му. Завдання полягає в тому, щоб слу
хачі одержали знання про вклад В. І. 
Леніна в розвиток цих наук, вивчили 
ряд основних ленінських праць. Основ

ним методом вивчення ідейної спад
щини В. І. Леніна є самостійна робот* 
слухачів, консультації і бесіди пропан 
гандиста.

Програми вищої ланки політичної ос
віти молоді передбачають глибоке ви
вчення систематичних курсів суспільних 
наук із залученням першоджерел в се
мінарах підвищеного типу, в універси
тетах молодого марксиста, вечірніх уні
верситетах марксизму-ленінізму, 8 шко
лах комсомольського активу, а також 
вивчення окремих проблем марксист
сько-ленінської теорії на проблемних 
теоретичних семінарах.

Масовий похід молоді за оволодіння 
ленінською теоретичною спадщиною ви
магає від комсомольських організацій 
особливої турботи про якість занять, 
дієвість політичної освіти. Лекції, бесіди 
повинні бути глибокими за змістом, до-- 
хідливими. Необхідно широко викорис
товувати при проведенні занять актив
ні форми: диспути, конференції, зустрі
чі зі свідками й учасниками подій.

Комсомольським організаціям необ
хідно уважно проаналізувати підсумки 
попереднього навчального року, доби
тися, щоб кожен юнак і дівчина визна
чили, де будуть підвищувати свій ідей
но-теоретичний рівень.

Міськкомам і райкомам ЛКСМУ слід 
чітко визначити форми роботи з пропа
гандистами, до 1 жовтня провести міські 
та районні семінари.

Комсомольським організаціям, про
пагандистам необхідно, подумати над 
тим, щоб початок навчального року в 
системі комсомольської політосвіти став 
справжнім святом, щоб цей день вилив
ся в своєрідну демонстрацію готовнос
ті молодого покоління глибоко вивчати 
життя і діяльність В, І. Леніна, його ге
ніальну ідейну спадщину, марксистсько- 
ленінську теорію, документи партії. 
Перше заняття * усіх ланках політичної 
освіти молоді рекомендується провести 
у вигляді теоретичних конференцій, се
мінарів, бесід по промові В. І. Леніна 
на III з'їзді комсомолу, річниця якої 
відмічається 2 жовтня.

Комсомольські організації, пропаган
дисти повинні зробити все, щоб зустрі
ти 100-річчя з дня народження В. ?. 
Леніна плодотворною роботою по ви
вченню ленінської теоретичної спадщи
ни, разом з усім радянським народом 
боротися за перетворення в життя ве
ликих заповітів Ілліча, накреслень Ко
муністичної партії.

.ГОНЯЧИІ 
*=- КЛАРНЕТИ

Перші поетичні спроби. Вони 
Схожі на тендітні бруньки, які не
забаром вибухнуть зеленим по
лум'ям листя.

Але поки ідо попи несміливо ту
ляться одне до одного на дерезі 
поезії. І важко передбачити, в що 
перетворяться ці брості: в міцне 
Дубове листя чи в сріблясте осо
корове, а, може, в ніжне кленове.

Вчитель КІоооської восьмиріч
ної інколи Долинського району 
Михайло Родинчснко та молодий 
робітник із Кіровограда Анатолій 
Колодяжнніі — автори поезій, які 
вперте друкуються у «Молодому 
комунарі».

Михайло РОДИНЧЕНКО

ВІЧНИЙ ВОГОНЬ
Морс чорної крові убивць 
Не варте іі краплі одної 
Крові загиблих героїв...

■ Бо кров героїв
■ Вічним вогнем палає,
і Несучи до світу

Мужніх сердець наснагу...
1 там, де вона пролилась,

і Квітнуть незабутнії.
Виростає колосся. 
Виростають сонячно 
Діти героїв. 
Онуки героїв — 
Нові герої! •'

Анатолій КОЛОДЯЖНИП
1: * *

Хлеба лишите —
Я буду терпеть!

Глаза завяжнто —
я буду смотреть! 

Воды нс дадите —
по казнпто меня! 

Но... без людей
не прожить мне X дни.

ДОРОГА
Машину бросало, 
Машину сносило

ПОД СКОЛЬЗКИЙ Промокший КЮВЄТ( 
В зеленом Лимане 
Лупа догорала,
Бросая оранжевый свет.
Наш ЗИС был груженый 
Полным До отказа 
Везли мы резину —

большой дефицит.
Ребятам «что надо».
Мы знали отлично,
Что ГАП по резине горит,
Но раз буксовали
По диффер ввязали.
Мы знали — волынить

никак нам нельзя, 
.-тіїто нас ожидали
..И где-то ругали

И все же любили друзья.
Мы ехали долго, 
Мы ехали молча.
Зажав сигареты в зубах,
И тени деревьев
О г нас убегали,
Бежали н прятались

в темных кустах.

БІЗНЕСМЕНИЗЛОЧИНЦІ
Кю-В префектурі Фукуока (острів 

сю) розпочато судову справу проти 
компанії «Канемі» в зв’язку з масо
вим отруєнням людей «харчовою ри
совою олією», виготовленою цією 
компанією. Більше восьми тисяч чо
ловік у 23 префектурах країни вияви
лися жертвами «рисової олії». От
руєння почалися з жовтня минулого 
року. Комісія за комісією проводили 
розслідування. Деякі з них навіть 
робили спроби приховати вину воло
дарів компанії. Нарешті, створена 
авторитетна комісія у складі спеціа
лістів з університету «Кюсю дайга- 
ку», підтвердила, що причиною от
руєння був розчинений у рисовій олії 
миш’як. Володарі «Канемі» пс звер
тали уваги на те. що апаратура, в 
якій за допомогою цієї отруйної речо
вини оброблялася сировина для рисо
вої олії, була несправна. В результа
ті, миш’як потрапляв в олію.

Це не перший випадок в Японії, 
коли з-за виробництва недоброякісних 
продуктів їх жертвами стають покупці. 
Газета «Іоміурі» повідомляє про ма
сові отруєння томатним соком виго
товленим компанією «Кагоме» у місті 
Нагоя. Розслідування причин отруєн
ня показало, що метал, який компа
нія використовувала для виробництва 
консервних бляшанок, давала окис 
прн сполученні з томатним соком.

Якщо цей окис потрапляв у організм 
людини, наступало отруєння.

Газета наводить ряд інших прикла
дів злочинного ставлення поставщикін 
харчових продуктів до споживача. Во. 
.толарі однієї токійської фірми по ви
робництву молокопродуктів додавали 
в свою продукцію заборонену раніше 
хімічну сполуку для консервування— 
дигідронатрієвий ацетат. Фірма знай
шла метод довгого зберігання продук
тів. зовсім не турбуючись про те. що 
ця хімічна сполука викликає захво
рювання печінки. За повідомленнями 
газет, володаря підприємства по ви
робництву морозива менше всього 
турбує доля покупця. Він поставляв 
розпажене морозиво, вказує газета, 
кожний грам якого містить до 2 тисяч 
хвороботворних кишкових паличок.

Прагнення одержати надприбуток 
примушує виробників подібних «хар
чових продуктів» іти на злочин. Здо
ров’я І життя людей не хвилює гос
подарів компанії «харчової рисової 
олії», виробників «томатного соку» і 
«молочних продуктів». Володарям 
компанії «Канемі». які отруїли біль
ше восьми тисяч чоловік, вдалося за- 
тягнути розслідування злочину майже 
на рік. Роки підуть па судовий про
цес Ось чому загроза судового пере, 
слідування 
злочинців.

не зупиняє бізнесмсиів-

Токіо.

В. ДРОЗДОВ, 
кореспондент ТАРС.

£) ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 18 вересня. Перша 

програма. 10.00 — Новини. (М).
10.15 — Для дітей. «Чудеса 
природи». (Челябінськ), і’О.ЗО— 
Художній фільм. (Кіровоград).
17.15 — До 30-річчя возз'єд
нання українських земель в 
єдиній Українській Радянській 
державі. «Здійснення мрії». 
Теленарис. (Чернівці). 17.30 — 
Телевісті. (К). 17.40 — П’яти
річку — достроково. «Промис
лова орбіта». (К). 18.30 — Від
криття Днів культури ІІДР в 
РРФСР. Передача з Колонно
го залу Будинку спілок, (М). 
В перерві — інформаційна про
грама «Час». (М). 21.10 —
«Добрий вечір, хліборобе».
(Дніпропетровськ). 21.50—Ви

ступає ансамбль «Дружба». 
Концерт, (Львів). 22.20 — До 
20-пІччя проголошення ІІДР. 
«Доктор Шлютер». Ill се
пія. (М).

Друга програма. 10.30—«Ро-

зум, честь і совість нашої епо
хи». (М). 11.00 — «Тобі,
юність». (М). 11.30 — На ку
бок світу з волейбола. (НДР). 
12.45 — Телевісті. (К). 12.55 — 
Художній фільм. (Кіровоград).

П’ЯТНИЦЯ. 19 вересня. Пер
ша програма. 11.00 — Телевіс
ті. (К). 11.10 —"Телефільм.
(К). 11.35 — Шкільний скрап. 
Українська мова для учнів 
сьомого класу. «Стилістичне 
багатство української мови», 
(К) 17.00 — «На службі зеле
ного друга». До Дня праців
ників лісу. (Льпіп). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 - Для ді
тей. «Порося з відірваним 
хвостиком». Телефільм. 
(НДР). 18 30 — «Прогрес». Ііт- 
терпізійннй журнал. (М). 19.00 
— «Віки І люди». (Ужгород). 
19.25 — Інформаційна програ
ма «День за днем». (Кірово
град). 19.45 — Телефільм. (Кі- 
ровогпад). 19.55 — «Екран хлі
бороба». (Кіровоград). 20.25 —

ВИЧАИНО західнонімецький 
** журнал «Штерн» навіть під 
час таких грандіозних спортивних 
змагань, як Олімпійські ігри 
чи чемпіонат світу » футбола, 
жодного разу но давав фото
графії спортсмена, що займала б 
дві сторінки. І ось в одному з 
останніх номерів журналу з'я
вився такий знімок.

ІІа ньому дві шеренги людей 
з улесливими посмішками і чо- 
ловік, що біжить по вулиці. Хто 
він? Можливо, це нова зірка за
хіднонімецької легкої атлетики 
чи один з найвідоміших захід
нонімецьких марафонців? Нічого 
подібного.

Журнал таким чином комен
тує знімок, додавши до нього 
текст Із заголовком «Темп. Фі
лія. темп»:

Фініш— 
бундестаг?

Виявляється «спортсмен» ніхто 
інший, як Філіп Розенталь ■
власник більш як десяти заво
дів І фабрпк по виробництву 
скла і фарфору, один з мільйо
нерів ФРН. Тепер Розенталь ви
рішив за всяку ціну добитися 
крісла депутата бундестагу. На ' 
виборах 28 вересня мільйонер 
збирається балотуватися вік... 
соніал-демократнчної партії.

На думку журналу «Штерн», 
подібні забіги — добрий захід 
для популяризації кандидата в 
бундестаг.

Фото «Штерн» — АПН.

«Наші оголошення». (Кірово
град). 20.30 — «Естафета но
вин». (М). 21.15 — Дні куль
тури НДР в СРСР. «Клуб 
любителів пісні». (М). 22.15 — 
На Кубок світу з волейбола.

Друга програма. 19.25 — 
Реклама, (К). 19.30 — Інтерна
ціональний клуб молоді. (К).

СУБОТА. 20 вересня. Перша 
програма. 9.00 — -«Гімнастика 
для всіх». (М). 9.45 — Нови
ни. СМ). 10.00 — «Будьте щас
ливі». (М). 10.30 — «Наука — 
виробництву». Тележурнал. 
(М). 11.00 — «Наша афіша», 
(К). 11.05 — До 20-оіччя про
голошення НДР. «Надзвичай
ний репортаж у колоратурі». 
Телевізійний музичний фільм. 
(К) 11.25—Фотохвплпнка. (К).
11.30 — «Кают-компанія «Гло
бус». Зустріч з моряками да
лекого плавання. (Одеса). 12.00 
— Дні культури НДР п 
РРФСР. «Квіти з Потсдама». 
(М), 12.30 - О. Арбузов. «Ніч

на сповідь». Спектакль Єре
ванського російського драма
тичного театру їм. Станіслав- 
ського. (Запоріжжя). 14.30 — 
Телеатлзс народів СРСР. 
«Мордовська АРСР». (М). 
15.00—Програма передач. (К). 
15.05 — До 20-рІччя проголо
шення ІІДР. «Чорна керамі
ка» Телефільм. (К). 15.15 —
«На меридіанах України». 
(К) 15.45 - В ефірі - «Мо

лодість». (Киніпніві. 16.15 — 
Фестиваль фільмів НДР. 
«Президент у вигнанні». Те
лефільм. (М). 18.1.5 — Фе
стиваль фільмів НДР. 20.00
— Прем’єра телевізійного ху
дожнього фільму, (М) 21.15 — 
«Світ соціалізму-». (М). 21.45— 
«Київ вечірній». Естрадний 
концерт. (К) 22.30 — На Ку
бок світу з волейбола. НДР.
* ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
П’ЯТНИЦЯ. 19 вересня. 10.16

— Художній фільм «Окрема 
думка». 11.35 — Програма Рес-

публіканської студії телеба
чення. 17.00 — Програма Рес
публіканської студії телеба
чення. 19.00 — Художній фільм 
«Окрема думка». 20.30 — Про- 
грама Республіканської студи 
телебачення.

СУБОТА. 20 вересня. 9.00 — 
Програма Республіканської 
студії телебачення. 10.30 — 
Художній фільм «Віденська 
поштова марка». 12.00 — Ак
туальний екран. 12.15 — Доку
ментальні фільми. 12.30—Про
грама Республіканської студі» 
телебачення.
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В Чернігові

4- стор

Знайомтесь майстри

ФУТБОЛ

НАЙВАЖЧИЙ

1.

Він 
його 

юнацької

їхав з гарним настро- 
він вже здобув неабия- 

призером республікан-

»Чемпіон? Може, в бухгалтерії знають?

Серед чемпіонів — п ятірка баскетболісток.

Л. Ладко.

У кінці минулого павчально- 
го року викладач фізкультури 
Кіровоградського профтехучи
лища № 9 Б. С. Тсртилов про
вів кілька відкритих уроків. А 
коли педагоги обговорювали 
їх, Бориса Степановича хтось 
запіггав: завжди чи тільки на 
відкритих уроках дівчата од
нієї групи виступають в одна
ковій спортивній формі? Через 
декілька днів усі пересвідчи
лися — кожна група має свою 
власну форму...

Ділячись досвідом, 
Тертнлов розповів, 1ЦО оти 
більше п’яти років питаннями 
спортивної форми він займає
ться не один. Це справа і са
мих учнів — фізоргів, інших 
активістів. А помічників у Бо
риса Степановича багато. 
Тільки в минулому році підго-

, Б. С. 
що вже

топлено 65 громадських Іист. 
рукторів, 40 суддів. А якщо до- 
дати, що в спортивній роботі 
допомагають майстри, вчителі, 
секретар комсомольської орга
нізації Галина Нечаева, члени 
комітету комсомолу Іван Дзю- 
ра та Світлана Кохова, то ета
пе ясно: спорт в училищі в 
пошані.

Ось уже вісім років спорт
сменки училища кращі серед 
своїх ровесників з товариства 
«Трудові резерви» області. 
Цього року майбутні швеї 
теж не підвели. На обласній 
спартакіаді серед учбових за
кладів профтехосвіти, присвя
ченій ІОО-рІччю з дня народ
ження В. І. Леніна, спорт
сменки ПТУ № 0 були пер
шими.

Упевнено виступили на спар.

В КОЛЕКТИВАХ 
ФІЗКУЛЬТУРИ

Не
ТІЛЬКИ

такіаді баскетболістки. Вони 
не зазнали жодної поразки. 
Таня Хойченко, Антоніна Ца
ренко, Таня Колосова, Люба 
Бездарченко, Світлана Гребе
нюк, Катя Пославська, То
ня Шемровська стали чемпіон
ками спартакіади.

Добре виступали 1 гімнаст
ки. Валя Кроливсцька, Таня 
Якушенко, Наташа Колобано
ва та Зоя Лейко виграли пер
ше командне місце. А скільки 
перемог на рахунку волейбо
лісток, легкоатлеток, тенісис
ток! Всі вони внесли свій

вклад в загальну перемогу.
— Зараз у пас кожен Дру

гий учень — спортсмен. Та бу
демо робити все. щоб спорт
сменами стали всі, •— ділиться 
думками секретар комсомоль
ської організації Галина Не- 
чаєва, -• Вже з першого ве
ресня склали списки учнів, які 
будуть відвідувати секції. До
стойне поповнення в баскет
больній, волейбольній коман
дах, легкоатлетичній секції. 
На перших же заняттях Люба 
Ладко наблизилась до вико
нання розрядного нормативу в

штовханні ядра та в метанні 
диска.

і Справді, з початку нового 
І навчального року в училищі, 

дівчатам прнвивається любов 
до спорту. Тож но дивно, що 
багато випускниць продовжу
ють своє навчання на факуль
теті фізвихованнп в Інститу
ті, у школах тренерів. А ви
пускниця училища, нинішня 

Студентка педінституту Віра 
Ковальова виконала 
майстра спорту СРСР з спор
тивної гімнастики.

Вдало виступають
сменки училища не лише на 
змаганнях обласного масшта
бу. Недавно повернулася з Ле
нінграда Елла Снісцренко, яка 
брала участь у всесоюзних 
змаганнях з орієнтування на 
місцевості. Цей виступ Для 
неї був вдалим: вона зайняла 
четверте місце і зробила ще 
один крок до звання канди
дата у майстри спорту. Мріє 
про цей рубіж і Світлана 
іреОенчснко, яка тільки-но 
повернулася з Севастополя, де 
брала, участь у змаганнях па 
першість республіки з військо
во-туристського багатоборства. 

Та не лише чемпіонів вихо
вують в училищі. «Зірок» тут 
не дуже багато, зате майже 
всі спортсменки мають розря. 
ди, постійно тренуються. Фіз
культура І спорт ДЛЯ НИХ 
друге покликання.

Ю. ЛІ ВАШ НИ ко В 
наш позаштатний ко
респондент.

Фото автора.

Віра 
норму

спорг-

ВІН ТЕЖ починав з дитячої спортивної 
школи. Двічі на тиждень приходив на за

няття секції До майстра спорту Анатолія 
Грабаря. З рапірою в руках тренувався по 
кілька годин. А ще - волейбол, баскетбол, 
ручний м’яч, гімнастичні вправи. У спортив
ній секції Василь Литвиненко здобув неаби
який гарт. Уже в поєдинках з кращими фех
тувальниками міста він привернув До себе 
увагу яв спритний і витривалий спортсмен.

поединок-
ЩАСЛИВИЙ

Нарешті, столичні фехтувальники виходять 
уперед —• 6:4, потім 7:6. І коли до кінця зу
стрічі залишилося три поєдинки, на бойову 
доріжку вийшов В. Станковнч. Його спіт
кала невдача. І знову рахунок не в нашу 
користь — 8:6. Пощастило львов’янину І. Ли
сих. Тепер — черга Василя Лнтвиненка. йо
го суперником був майстер спорту В. Зайцев. 
Бій почався без розвідок. Москвич виходить 
уперед, але далі хіз бою вирівнюється, пе
ревага — на боці Лнтвиненка — 5:1. Це — 
остаточний результат. Перемога нашого зем
ляка дає можливість українській команді 
боротися за перше місце в спартакіаді.

До Василя підійшов тренер збірної коман
ди УРСР С. Лєщев. Потиснув хлопцеві ру- 
«У.

Незабаром республіканські змагання, 
захищає честь збірної області. Потім 
включають до складу збірної із::: 
кома іди республіки. Василь стає чемпіоном 
республіканської ради ДСТ «Спартак». На 
ного грудях з’явився значок майстра спор
ту СРСР.

Та найважчі поєдинки буди в нинішньому 
році. У складі збірної команди України Ва
силь Литвиненко іде до Москви, Де бере 
участь у Всесоюзній Спартакіаді профспілок. 
Разом з ним кольори спортивних товариств 
України захищали вже відомі спортсмени: 

. .. Станкевич, І. Лисих,чемпіон країни В. 
та В. Лсйбович.

До Москви Василь 
єм. Адже перед цим 
ку перемогу — став .__ г__ ,
ської Спартакіади профспілок.

У зустрічі за вихід До фіналу команда 
України мала Досить сильного суперника— 
спортсменів Москви. З кожним поєдинком 
напруження все більше зростало: 3:3, 4:4.

Спасибі!
1 ось фінальні поєдинки. Зустрічаються 

фехтувальники України та РРФСР. Початок 
знову склався не на користь українців. Ко
ди рахунок став 4:4, на бойову доріжку ви
кликали заслуженого майстра спорту, чле
на збірної команди Радянського Союзу 
3. Шарова (РРФСР) га майстра спорту 
СРСР В. Лнтвиненка, 2:2, 3:3, 4:4 — такий 
рахунок бентежить москвича, А Литвиненко 
зсе більше й більше нарощує напругу бога. 
Бажання одне — перемогти прославленого 
спортсмена, і в цій напруженій боротьбі, 
яку наш земляк вважає найважчою за ос. 
ганні два роки, йому пощастило. Литвинен
ко виграє зустріч з рахунком 5:4. Українсь
ку команду знову виручив кіровоградець 
В. Литвиненко. І Ще один завершальний 
бій. Це вже В. Станковича. Він теж іцасли- 
зий для українців. Команда стала чемпіо
ном..

...Сьогодні він знову приходить у дитячу 
спортивну школу. Але вже не як учень. ПІС
НЯ кількох годин занять зі своїми молодши
ми, друзями теж береться за тренування. 
Адже попереду його чекають нові напружені 
поєдинки...

І. ЛОПАТА, 
викладач фізкультури Кірово
градського музичного училища.

ПОЗАВЧОР/Ч відбувся чер.
говий тур чемпіонату краї

ни з футбола серед команд 
другої групи класу «А». 
Кіровоградська «Зірка» гра
ла в Чернігові з місцевою 
«Десною». Господарі поля, 
хоч уперше в нинішньому 
році виступають у цій лізі, 
мають у своєму активі чи
мало перемог над більш 
досвідченими суперниками. 
Вони завдали поразки в 
Харкові «Металісту» (1:0), 
виграли з однаковим рахун
ком (2:1) у «Кривбас«», 
вінницького «Локомотива», 
«Карпат», київських армій
ців, у «Автомобіліста» (1:0), 
львівських армійців (3:0).

Футболісти «Десни» чини
ли впертий опір і Кірово
градом, часто загрожували 
їх воротам. Вони першими і 
добилися успіху. Нападаю
чий Юрій Попов на 42-іі 
хвилині відкрив рахунок.

Та минуло не більше хви
лини і рівновагу було вста
новлено. Андрій Гайковим 
стрімко пройшов по право
му краю, зробив прострільну 
передачу в центр поля на 
Андрія Товта. Той зважив, 
що йою партнеру Борису 
Петрову зручніше пробити 
по воротах, пропустив м'яч, 
і Петров відквитав гол. На
магання обох команд зміни
ти рахунок на свою користь 
ні до чого не привели.

Дублюючі склади них ко
манд грали напередодні,

Перемогли Кіровограді з 
рахунком 2:0.

Результати матчів між Ін
шими командами третьої 
підгрупи другої групи кла
су «А» такі; «Хімік» — 
«Шахтар» — 1:1, СКА (Ки
їв) — «Кривбас» — 1:1, «Ав
томобіліст» — «Таврія» — 
0:0, «Будівельник» — «Буко
вина» — ПО, «Металург» — 
«Карпати» — 4:0, «Дніпро»
— «Локомотив» (Вінниця) — 
1:0, СКА (Львів) — «Судно
будівник» — 2:1, «Авангард»
— СКА (Одеса) — 0:0, «Ди-

намо» — «Л око мотив» 
(Херсон) — 2:1, «Азовець» 
— «Металіст» — 0:0.

Пропущені раніше матчі 
між «Карпатами» і вінниць
ким «Локомотивом» та «Бу
дівельником» і «Карпатами» 
закінчилися відповідно 
1:1, 0:1.

У наступному турі, я 
відбудеться післязавтра. 
«Зірка» гратиме в Києві з 
армійцями. Після цього но
на проведе ще дві зустрічі 
на чужих полях: 28 вересня 
в Сімферополі з «Таврією» 
і 2 жовтня — в Жданов! з 
«Азовцсм».

Редактор В. ПОГРІБНИЙ
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В РАЙКОМІ КОМСОМОЛУ його иази- 
вали як одного з кращих активістів. 

Микола Євангеліст — секретар комсо
мольської організації колгоспу імені 
Шевченка. А ще — інструктор по спор
ту. Вирушаючи в село, ми вже міркува
ли: якщо Цей ентузіаст хороший комсо
мольський ватажок, го, мабуть, і ко
лектив фізкультури. Який він очолює, е 
прикладом для Інших.

При зустрічі з Євангелістом просимо 
назвати нанзавзятішнх молодих хліборо
бів. кращих спортсменів. Хлопець гор
тає записник, виймає т шухляди список 
комбайнерів колгоспу.

Ось прізвища...
А тоді спішить у бухгалтерію, 

уніати імена цих механізаторів.
Далі — про спортсменів:
— € розрядники, працюють якісь 

ції. були змагання?
Микола ніяковіє:
— Збираємося коло клубу ввечері 

б’ємо м’яч, поки смеркне. Часом 1 < 

бо стадіону немає...
Оце і всі «змагання».
Знову не розуміємо, як Інструктор 

надсилає а районну раду ДССТ «Ко
лос» звіти про роботу спортивних сек
цій, про число підготовлених розрядни
ків, кількість проведених спортивних ПО
ЄДИНКІВ.

Так діє «кращий аатнвіст». А ян же 
тоді інші?

Н!1 «УФокомбІиат. Гут одна з 
“ найбільших комсомольських організацій, 

у свій час було кілька футбольних і во-

лейбольних команд, проводилися зма
гання з плавання. А нині лише футбо
лісти час від часу збираються иа спор
тивному майданчику.
О ПОЧАТКУ РОКУ в цьому колективі 
и не підготовлено жодного спортсмена, 
розрядника. Вкрай занедбана на заводі 
спортивна база. Про розвиток туризму 
тут і мови не було.

щоб

сек-

ф ФУТБОЛЬНИЙ МАТЧ НА 
ПУСТИРІ

ф КОМСОМОЛЬЦІВ - 400, 
РОЗРЯДНИКІВ - 0.

ф «ДІВЧАТА - ЧЕМПІОНИ? ЯК
БИ ХОЧ ХЛОПЦІ БУЛИ...»

"_--,і 1
- ----  -........... — ——іасом І Фут
болісти приходять Геж сюди, до клубу,

Подібне становище 1 в інших колекти
вах фізкультури. Як не дивно, але п ят- 
надцять комсомольських організацій ра
йону не спромоглися подбати про ство- 
осння спортивних секцій, не організува
ли жодного спортивного змагання. Про 
підготовку спортсменів-розряднпків та 
значкистіа уже й говорити нічого. Така 
байдужісіь найбільш помітна в колгос
пах імені Калініна. «Росія». Імені Кіро
ва. «Прогрес». Про запити молоді яо 
подбали й правління колгоспів. У біль
шості господарств відсутні стадіони, 
спортивні майданчики, спортзали, спор
тивний інвентар.

А ось інший факт. У колгоспі імені 
Леніна 150 комсомольців, 300 молодих 
колгоспників. Для них споруджені май
данчики, є потрібний Інвентар для спорт, 
сменів. ” ' '
гани я: 
тивісти 
планів

Таке _______ ._ _______ _______ ...
тому, що з низовими колективами фіз
культури районний комітет по фізкуль
турі І спорту, районна рада ДССТ «Ко
лос», райком ЛКСМУ не мають на
лежних контактів. У Долннській щороку 
заявляють, що п районі підготовлено де
сятки громадських інструкторів, трене
рів, суддів, та ці цифри — лише для 
звіту. Тож недарма так Рідко й на ни
зькому рівні влаштовують спортивні по
єдинки. Найбільша оада — відсутність 
масовості. В змаганнях майже зовсім 
не беруть участь цівчата. Про спортив
ні свята, кроси, естафети тут не чути.

Майже зовсім не приділяють уваги 
комсомольські та фізкультурні активісти 
району роботі з підлітками. Райком 
комсомолу якось було прийняв постано. 
ву про проведення спартакіади «Юність», 
Але справа далі паперових турбот не 
оозгорнулась...

Та тут не тільки забули про зма- 
■іомсомольські І фізкультурні ,ак- 
навіть не спромоглися скласти 

своєї роботи в цьому напрямку, 
становище склалося насамперед

О. КАСЯНЕНКО, 
зав. відділом спортивної та 
оборонно-масової роботи об
кому ЛКСМУ.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградсного

обкомз ЛКСЛ1У г. Кировоград.

м. Кіровоград, вуя. Луначарсьиого, 36 
Телефон!«; відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу з йсьново-патріоіичного виховання і спор* 
ту -♦ 2-45-35, решіи відділів — 3-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрове обласного управління 
по пресі м, Кіровоград, вул. ГлІнкв. 2.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ОБЛАВТОУЧКОА1БІНАТ 

ПРОВОДИТЬ 
ПОСТІЙНИЙ НАБІР 

юнаків і дівчат на курси шоферів третього класу 
(денне і вечірнє навчання) для роботи після на
вчання в кіровоградських автоколонах №№ 2199 і 
2200, а також у Новоукраїиському, Добровелпч- 
ківському, Новомиргородському, Маловнсківсько- 
му, Ульяновському, ГаЙворонському, Голованів- 
ському, Світловодському, Знам’янському, Олек
сандрійському, Петрівському автопідприємствах.

Навчання безплатне, курсанти одержують сти
пендію.

За довідками звертатися в автопідприємства, 
облавтоучкомбінаг і його автошколи в Иовоук- 
раїнці, Ульяновиі, Новомиргороді, Олександрії. .

________________  ДИРЕКЦІЯ.
г» -»—цисти—ста*. .илгем^вс—■ ----зг-г;

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 18 
(КОМСОМОЛ ЬСЬК-НА-ДНІПРІ)

ОГОЛОШУЄ
ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ НА 1069-70

НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
Мулярн (строк навчання 1 рік), штукатури-маляри 

(2 роки), теслярн (1 рік), арматурники (1 рік), про
давці продовольчих товарів (1 рік) . столяри теслярн 
(2 роки).

На навчання приймаються юнаки та дівчата з ос
вітою 8—10 класів у віці від 15 до 25 років.

Зарахоиані до училища забезпечуються безкоштов
ним благоустроєним гуртожитком, парадним І робочим 
одягом, триразовим харчуванням.

Час навчання в училищі зараховується о стаж ро
боти. Учні одночасно можуть одержати загальну се
редню освіту, навчаючись у вечірній школі.

Під час проходження виробничої практики учням 
виплачується заробітна плата (третина загальної су
ми заробітку)

Особи, які закінчать училище з 
одержати направлення на навчання 
дустріальний технікум.

При вступі потрібно подати такі
Ім’я директора, автобіографію.

відзнакод), можуть 
в Харківський ін-

документи: заяву 
паспорт або сві-на . . г..,. ___ к. ___

доці по про народження, свідоцтво про освіту ДОВІДКУ 
а місця проживання (вказати склад сім'ї). ' харвкте- 
пистику зі школи. 5 фотокарток розміром 3x4 см

Прийом документів до 25 вересня п г> 
Початок занять 1 жовтня ц о.

Адресо училища: Полтавська обл., 
район, селите Комсомольськ-на-ДніпрІ 
на № 1. МПТУ № 18.

їхати від Кременчука До Комсомольська автобусом 
№ 10.

Кременчуцькпй 
вул, Мололіж-


	1124-1p
	1124-2p
	1124-3p
	1124-4p

