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Дні культури ЧССР на Україні
З кожним роком міцніють і розвиваються дружні зв’яз

ки між трудящими Радянського Союзу і соціалістичним 
країн. і

Дальшому поглибленню співробітництва, братерства К 
дружби наших народів послужать і Дні культури Чеко« 
словацької Соціалістичної Республіки на Україні, ямі 
відбуватимуться з 23 вересня по б жовтня. В них візь
муть участь Словацький Національний театр. Чехосло
вацький ансамбль пісні і танцю, чоловічий хор імені 
Віта Неєдли, самодіяльний ансамбль народної пісні ( 
танцю «Олшава» заводського клубу профспілок робітни
ків м. Угерські Врод та інші творчі колективи.

Діячі мистецтва ЧССР відвідають Харків. Сімферо< 
поль. Донецьк. Луганськ. Львів, Запоріжжя. Кіровограді 
Чернігів. Побувають у місцях, зв'язаних з спільними бо, 
Новими діями радянських і чехословацьких воїнів у бо 
ротьбі з німецько-фашистськими загарбниками, виїдуть у 
Канів, де поховано великого Кобзаря України. »

 1РАЇАУ). л

руками 1 
молодих

ЗА ЕКОНОМІЮ 
В БЕРЕЖЛИВІСТЬ

ф Юнаки і дівчата ордена 
Трудового Чсрвопого Прапора 
заводу «Червона зірка» бе
руть участь у вишукуванні 
внутрішніх резервів виробниц
тва. За вісім місяців цього ро
му молоді раціоналізатори за
воду подали і запровадили У

виробпицтпо понад 250 раціо
налізаторських пропозицій з 
економічним ефектом 10В,4 ти
сячі карбованців.

Немала заслуга штабів, зп* 
тонів і постів «Комсомольсько
го прожектора» в тому, що 
цього року на підприємстві зс- 
копомлсііо 1321000 кіловат.го- 
дия електроенергії на суму 
89S2 карбованці, 1Ö12 тонн па
лива на суму 18860 карбован
ців.

QB тресті «Кіровоградпром- 
Йд» завдяки діяльності шта- 

і «КП» зскоиомлено 184 
тонни цементу, 15 тисяч кіло
ват-годин електроенергії, ЗО 
тонн пального і мастила. 45 
топи умовного палива.

Q Будівельні матеріали, зе
кономлені комсомольцями 1 
молоддю будуправліиня ЛІ 1 
тресту «Кіровоградсільбуд»,

використані на понадпланових, 
роботах па спорудженні 88« 
квартирного будинку.

«Комсомольці і молодь ав- 
апрнємств Кіровограда 
перевезли в четвертому році 
п’ятирічки 48585 тонн народ

ногосподарських вантажів, зе. 
кономившн 8925 кілограмів 
пального І збільшивши пробіг 
автомашин до 18,5 тисячі кі
лометрів.

фКомсомольсько - молодіж
на бригада Кіровоградської 
взуттєвої фабрики зекономила 
57569 квадратних дециметрів 
верхніх шкіряних товарів і 
шкіряної підкладки.
0 Комсомольці Світловод- 

ського кар’ероуправліипя де
тально вивчили питання про 
пересів щебеню. Тільки завдя. 
ки удосконаленню технічного 
процесу пересіву щебеню

можна додатково випускати за 
рік 27 тисяч кубометрів про
дукції, що дає прибуток на 
суму 115 тисяч карбовапців.

ф Шість комсомольсько-мо
лодіжних колективів Власів- 
ського заводу залізобетонних 
конструкцій (Світловодський 
район) за рахунок економного 
витрачання металу при виго
товленні армокаркасіп 1 за 
рахунок поліпшення техноло
гії їх виготовлення зберегли 
більш 50 тонн високоякісної 
арматурної сталі.

ф За перше півріччя 1969 
року комсомольці і молодь 
підприємств, транспорту і бу
дов міста Світловодська пода
ли 2І5 раціоналізаторських 
пропозицій з економічним 
ефектом &3 тисячі карбованців. 
Так, наприклад, комсомолець 
Вячеслав Мороз, робітник за
воду вапняно-кремнеземистих

конструкцій, »ніс пропозицію, 
яка дав економію 37 тонн вал. 
на на суму тисячу карбован
ців. За йото пропозицією в» 
заводі замість дорогого вапня
кового щебеню використовує
ться вапняне молоко.

ф Успішно ведуть боротьбу 
з (Іраком, втратами робочого 
часу комсомольці і молодь 
Олександрійського електроме
ханічного заводу. Тільки від
мінної якості, з першого пре
д’явлення здають молоді ро
бітники свою продукцію.

З кожним днем осе чіткіше 
вимальовується корпус май
бутнього знам’янського Пала
цу культури залізничників, 
який гарно вписується в за
гальний ансамбль міста, Пів-

комунізму» Новоархангсльського рійону створена спеціальна тваринницька 
Зараз тваринники доглядають 839 телят. За 
тварини тут перевищили 1100 граміа. А в 
Марія Гордій, ця цифра досягла 1300.

У колгоспі «Зоря комунізму» Новоархангсльського 
ферма по відгодівлі молодняка великої рогатеї худоби, 
минулий місяць щодобові прирости живої ваги кожної 
групах телят, які доглядають Валентина Жуліиіська та

На знімку: В. ЖУЛИНСЬКА і М. ГОРДІЙ.

НА КОМСОМОЛЬСЬКІЙ 
НОВОБУДОВІ

денна і південно-східна стіиМ 
вже виведені до даху.

Нині будівельники третього 
викснробівськото пункту всі 
свої сили сконцентрували на 
північному боці. Творчо і на
тхненно працюють мулярі 
Л. Герасимов, Ю. Моїякалв, 
О. Щедріна, Б. Сенник, тесля
рі В Сидоренко, М. Гетьма
нець, бетовниця Р. Ложко, 
крановщики В. Десятников, 
А. Кутейников та інші.

Добре тут працюють і ком
сомольці Знам’янського анто- 
підпрнємства Л 10036 Л. 
мопайло, А. Янкович, А. Кар- 
лаш, В. Морозова, Г. Ємченко. 
За день вони викопують по 
півтори норми,

О. ГОНЧАРЕНКО, 
майстер.

м. Знам’янка.

Фото В. КОВПАКА

Бути ниві щедрою

Лист механізаторів комсомольсько-молодіж
ної бригади Василя Моторного з колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангсльського району став 
ецє одним поштовхом до підняття трудового ен
тузіазму серед молодих хліборобів області. Вони 
переглядають свої соціалістичні зобов’язання, 
по-господарськи дбають про високу культуру 
землеробства, закладають міцний фундамент 
урожаю ювілейного року.

БОБРИНЕЦЬ. По 34,3 центнера 
пшениці на нинішніх жнивах зібра
ли з кожного гектара колгоспники 
артілі «Червоний землероб». Не

менші висоти визначили вони й 
надалі. Нині на полях цього кол
госпу працює чотири ударних 
агрегати, які завершують сівбу

пшениці. Серед кращих сівачів 
молоді хлібороби. В останні дні 
першість на сівбі озимих утримує 
Пазло Литвинов. За зміну він ви
сіває добірне зерно на 48-—50 гек
тарах.

НОВОМИРГОРОД. У колгоспі 
імені Котовського сівальні агрега
ти пройшли вже на 700 гектарах. 
В добре підготовлений грунт по
клали насіння «безостої-1» та 
«миронівської-808». Механізатори 
І. Жеребенко та І. Путник щодня 
рапортують:

— Є півтори норми.
Мати двохсотпудовий урожай 

пшениці — така мета в механіза
торів бригади В. Сагая з колгоспу 
«Жовтень». Тут вже завершено 
сівбу озимих. А механізатори 
В. Попенко та І. Кресевич поспі
шають з оранкою. На їх рахун
ку — 200 гектарів піднятого зябу.

ЯКЩО ТИ ПРИКЛАД

В ІНТЕРЕСАХ МИРУ
^ЬЮ-ИОРК. (ТАРС), Міністр закордонних спраи 

СІ СР А. А. Громико вніс на розгляд XXIV сесії Ге
неральної Асамблеї ООН питання «Про зміцнення 
міжнародної безпеки». Від імені Радянського уряду 
він подай І енеральній Асамблеї проект «Звернення 
до всіх держав світу» в питанні про зміцнення між
народної безпеки.

У проекті звернення підкреслюється, що для зміц
нення міжнародної безпеки необхідно, насамперед, 
покласти кран усім формам придушення визвольних 
рухів народів, які ще перебувають під колоніальним 
пануванням, надати цим народам незалежність. 
СЮІІ повинна добиватися неухильного виконання рі
шень Ради Безпеки > про виведення окупаційних

військ з чужих територій. До^всіх країн звернутий 
заклик взятися за практичну роботу по створенню 
ефективних регіональних систем безпеки в різних ра
йонах світу.

Всі уряди, вказується в проекті звернення, повин
ні неухильно додержувати у своїх міжнародних від- 
лосинах принципу мирного співіснування держав не
залежно від їх соціального ладу, вирішувати всі спо
ри, які виникають між ними, виключно мирними за
собами, без застосування сили або погрози силою.

Глава радянської делегації повідомив, що СРСР 
разом з ПНР, УНР, Л1НР, НРБ, СРР, ЧССР вносять 
на розгляд Генеральної Асамблеї питання «Про ук
ладення конвенції про заборону розробки, виробниц
тва і нагромадисення хімічної і бактеріологічної 
(біологічної) зброї та її знищення». А. А. Громико 
подав Асамблеї проект відповідної міжнародної кон
венції. /

На прощання з своїми 
підшефними ми подару
вали їм портрет В. І. Ле
ніна:

— Нехай його зберігає 
в себе кращий піонерсь
кий загін школи, — нака
зали своїм молодим дру
зям.

Три роки тісно контак
тувала бригада • з школя
рами дев’ятої школи. 
Спочатку це був 5 «А». А 
прощались ми вже з 
восьмим. Зустрічі, взаєм
ні відвідування, урочисті 
лінійки, обмін зобов'я
заннями здружили наші 
різні за віком колективи. 
І основне, що діти озна
йомились і зацікавились 
нашою професією, прой
нялись повагою до робіт
ничих буднів. Вова Ніс та 
ще кілька хлопчиків і дів
чат вирішили продовжу
вати своє навчання в про
фесійно-технічних учили
щах.

А нам тепер зустріча
тись знову з гомінкою 
піонерією. Адже шефська 
робота з школярами у 
нас далеко не на остан
ньому місці. В рішенні 
комсомольських зборів, 
які затверджували наші 
зобов’язання на честь 
100-річчя з дня народ
ження Леніна записано: 
«Підтримувати регулярний 
зв’язок з піонерами вось
мирічної школи № 9 сели
ща «Перемога»,

Всього нас 8 бригаді 14 
робітників: 12 комсо
мольців, 2 кандидати в 
члени КПРС. Бригада 
дружна, хоч усіх разом 
нас можна побачити хіба- 
що на комсомольських 
зборах, суботниках та ще 
під час відпочинку. Ось, 
наприклад, і зараз Лю
да Корнійченко та Люда 
Мішеніна монтують пуль
ти управління багатоков- 
шових екскаваторів на 
Морозівському вуглероз
різі, Іра Андрієнко та Са
ше Бондаренко обладну
ють електромеханічну ла-

бораторію інституту, да- 
вони, до речі, й навчаю-ч 
ться, Тамара Дуденко ре« 
монтує електродвигуни 
екскаваторів на Семенів«» 
ському вуглерозрізі, Лю- 
да Турська —-в цеху. Та« 
на вже в нас робота. Про
те, це не відбивається на 
колективізмі. І коли ми 
вирішили постійно пере
виконувати планові зав
дання, всі були впевнені^ 
що ніхто не підведе.

Зниження собівартості 
продукції ми передбачи
ли на один процент. Про
йшло вісім місяців. За 
цей час вона знизилась 
на 5,15 процента. В гро
шах — це 5 тисяч карбо
ванців. Та ще 1300 — за 
рахунок підвищення про
дуктивності праці. За ЦІ 
кошти можна відремонту
вати близько двадцята? 
моторів середньої потуж
ності. Такий наш вклад № 
ювілейну копилку п’яти
річки. і

В змаганні між брига
дами підприємства ми 
вже два місяці но друго
му місці. Не можна ска
зати, що цей успіх давс» 
нам легко. Але злагодже
ність в праці, загальна 
цілеспрямованість ко
лективу були тому запо
рукою. І всі ми щиро по
здоровляли Вадима Ли- 
монченка, коли йому бу
ло вручено мандат кра
щого електрослюсаря.

Не забуваємо й ленін
ських слів: «Учитись, учи
тись, і ще раз учитись»« 
Всі члени нашої бригади 
мають середню освіту, 
двоє — спеціальну. На
вчаються в інституті Ніна 
Сизова, Саша Бондарен
ко. Та ще п’ять чоловік 
здобувають освіту в інч 
дустріальному технікумі*

Людмила КПЦЕНКОє 
бригадир бригади елек
триків райенергоунрав* 
діння комбінату «Олек- 
сандріявугілля».
м. Олександрія.
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НЕДАЛЕКО від П’ятигорська е гора Машук. 
Громаддя скель нависають над містом... • 

одна з них схожа на стіну, внеока-ввеока. 
Цбнад сорок років до тієї скелі нескінченним 
потоком ідуть люди, несуть Із собою квіти і 
кладуть ао її підніжжя...

я мя

1.
Літо 1925 року на кавказьких мінеральних 

водах було спечннм. Сюди в цей час приїхав 
поправити своє здоров’я інженер Микола 
Кузьмич Щуклін. Ходив по вулицях П ятнгор- 
ська. Знайомився з визначними місцями.

Сяні Кавказькі горн! Хто б сюди не при
їхав, вони його носять па своїх могутніх хреб
тах, дарують здоров’я, дають натхнення. Це ж 
войн колисали ліру Пушкіна. Це в їхніх ооін. 
мах бував Лєрмонтов, у прекрасних поемах І 
віршах оспівував цей чудовий край. Про «о 
не раз згадував Микола Кузьмич. До речі, він 
теж писав ніріці. Хоч і не маститий, але поет. 
До когорти передвижників себе не відносив, 
ал© малював, його приваблювали пейзажі. 
Будучи на курорті, написав кілька етюдів.

Якось Із місцевої газети Микола Кузьмич 
дізнався, що в П'ятигорську розпочав роботу 
перший крайовий з’їзд горянок. В ньому бра
ла участь перший всесоюзний жінорг. Друг і 
соратник Ілліча Надія Костянтинівна Круп- 
ська. З полум’яними промовами на з’їзді ви
ступили колишній перший секретар крайкому 
рартії Л. І. Мікояя, завідуюча жіночим ВІДДІ
ЛАМ крайкому, редактор журналу «Тружени
ца Северного Кавказа> В. Алексеева,

• До 100-річчя
з дня народження В» І. Леніна

намалюю портрет Ілліча, — подумав. — Сама 
природа підготувала місце і полотно для ве
ликої картини».

На другий день Мвкола Кузьмич пряму
вав до тієї скелі. У його святій справі зна
йшлися добровільні помічники. Вони несли не
звичайний вантаж — величезну драбину, від
ра з фарбами, кисті.

— А ось і та скеля, — сказав супутникам,— 
на ній, друзі, і намалюємо портрет.

— Але, як, як ви втримаєтеся на цій прямо- 
ВІІССІ?

— Дуже просто, он дерево росте вгорі. До 
нього прив’яжемо вірьовку. Вона мене і 
триматиме.

Так І зробили. Обв'язавшись канатом, він 
повис, і в такому положенні писав великий 
портрет Леніна. З-під його кисті народжува
лося обличчя вождя. Великих розмірів і ре
альне настільки, що можна за кілометр помі
тній І впізнати.

23 липня 1925 Року відбулося урочисте від
криття портрета. Майже всі жителі П’ятигор
ська прийшли до Цієї скелі, багато приїхало 
з гір джигітів, поважних горців, було чимало 
горянок.

— Хай до Цієї скелі не застає народна 
стежка, — говорила одна з горянок, можливо 
та сама, що виступала на жіночому з’їзді. — 
Я певна, що до неї приходити муть паші сини 
і дочки, онуки і правнуки.

Правду сказала горянка. Всі. хго приїздив 
у П’ятигорськ, обов’язково відвідували цю 
скелю. Юнакам і Дівчатам тут вручали ком. 
сомольські квитки. Тут пов’язували червоні 
галстуки школярам...

Так було до війни. І ця тради. 
ція жива й сьогодні. Житиме 
вона завжди І

У музичну Ленініану 
України

Музична Ленініана Украї
ни поповнилася монумен
тальним твором — орато
рією Миколи Дремлюги 
«Ленін».

Вісім частин ораторії, 
написаної для хору, соліс
тів і симфонічного оркест
ру, відтворюють етапи жит
тя вождя революції.

Літературною основою 
для ораторії стали вірші 
радянських поетів. До об
разу В. І. Леніна М. Дрем- 
люга звертається не впер
ше. Генію вождя світового 
пролетаріату були присвя
чені його пісні. Ленінська 
тема втілена композитором 
у симфонічній поемі «По- 
роніно», написаній на по
чатку 60-х років.

НА
ПРЯМОВИСНІЙ
СКЕЛІ

Особливо запам’ятався Щукліпу виступ про- 
СТрї горянки, чи то чеченки, чи то карачаївки. 
Бона просто і тепло говорила про Володими
ра Ілліча Леніна. Це його сонце встало над 
Кавказькими горами, освітило горянок. Перед 
Вільною кавказькою жінкою — світле щасли
ве майбутнє. Вона нині рівноправна і разом 
Й своїм чоловіком — джигітом революції —

[Є по шляху, вказаному великим вождей.
Запам’ятав ту промову Микола Кузьмич, 

бона була простою І мудрою, спонукала Шс 
р^З осмислити роль Ілліча в житті кожного 
народу, кожної людини зокрема. Він ту про
мову прочитав кілька разів. І тут же у нього 
запалало нестерпне бажання втілити цю все. 
народні' любов до вождя.

втілити цю все.

2.
Його проміння 
Десь далеко на

Над горами зійшло сопце. 
позолотило снігові шапки гір. .
півдні бовванів золотавий Ельбрус. В цю ран. 
ню пору схилами Машука із своїм нехитрим 
пензлем ішов Микола Кузьмин. Його погляд 
упав на дві величні вершини. І згадалась йо
му недавно почута від місцевого жителя- 
карачаївцп легенда.

... Зійшлися на двобій два богатирі, Ельбрус 
і Машук. Першим зловчився вдарити Машук. 
Та так ударив мечем, що голова Ельбрусова 
розкололася навпіл. Застогнав богатир, задри
жали гоои. вийшли гірські ріки з берегів. По
котився той стогін по ущелинах аж До Каз
бека й Арарата

Поборов Ельбрус той шалений біль, зібраз 
усі сили. Заніс важкий меч над головою Ма
шука. Його удари були те сильнішими, бли
скавичнішими. Пошматував він своему супро
тивникові главі’. < Доял розкололася на п’ять 
частин.

Ще більшим гулом озвалися ущелини, Ше 
сильніше затримала .земля.

Машук не тріпнувся — закам’янів. Скам’я
нів і Ельбрус. Та тав і стоять лосі, нагадуючи 
людям про величпий поєдинок богатирів...

Дибиться Микола Кузьмич на двоголового 
Ельбруса І думає: гБуло б здорово, аби на 
вищій верти;:) поставити гігантську ленін
ську статую. З усіх кінній Кавказу її було б 
ви т но»...

Поволі крокує по уступах Машука та роз- 
дналяється. його увагу привернула стрімка 
скеля. Висока, прямовисна, в кільканадцять 
поверхів. <Ось тут на цій величній скелі 1

3.
Під час Великої Вітчизняної 

війни фашисти захопили місто. 
Про портрет Леніна на скелі ді
знався сам комендант. Виїхав зі 
своїм помічником пересвідчи
тись.

— Нічого не скажеш, здоро
во, — визнав він.

— А це 
свіжі?

— Мені 
приносять 
помічник.

— Замазати вапном, _ 
цього портрета не залишилося й 
сліду. А пройде час — ми на 
цій скелі намалюємо портрет 
нашого любимого фюрера.

— Ви геній, гер майор, — під
тримав його помічник.

Невдовзі наказ 
був виконаний, 

кілька днів. Помічник

що, квіти, та Ще й

ДОПОВІЛИ, ЩО СЮДИ ЇХ 
горці, — ПОВІДОМИВ 

щоб від

коменданта

доповідавМинуло 
комендантові:

— Гер майор, портрет знову на
— Який? — не зрозумів комендант.
— Ленінський.
— Не може бути.
Особисто поїхав глянути знову.
Портрет був. Біля підніжжя скелі знову ле

жали свіжі квіти. Ленінські очі суворо ДИВИ
ЛИСЬ на фашиста. Не витримав гітлерівець того 
погляду, відвів погляд убік, а потім істе
рично крикнув:

— Негайно розстріляти портрет!
Того ж дня сюди пригнали автоматників. 

Вони до самого вечора стріляли в скелю. Не 
допомогло. Тоді фашисти підтяглії гармату і 
прямою наводкою били снарядами...

Порешечений свинцем і залізом портрет Ле
ніна жив. Він Добре був помітний. Всі Його 
бачили.

Фашисти заборонили місцевому населенню під 
страхом розстрілу підходити до скелі. 1 все ж 
біля її підніжжя з’являлися живі квіти...

Дізнавшись про намір фашистського ко
менданта намалювати на скелі портрет свого 
біснуватого фюрера, горці сказали: «Ні, ньо
му не бувати!»

А радянські воїни в запеклих боях вигнали 
гітлерівців з передгір’їв Кавказу,

* * *

скелі.

Після війпл сюди знову приїхав Микола 
Кузьмич.

Стислось його серце, коли він глянув на 
понівечену картину. Знову закипіла робота. 
Подібно казковому птаху феніксу, портрет 
оживав.

Зараз він повністю реставрований. І люди 
нескінченним потоком ідуть до Ілліча, ідуть, 
наче до життєдайного джерела.

Недавно і я, схвильований І зачарований, 
стояв біля скелі, вдивлявся в дорогі риси. В 
той час у П’ятигорську гостював і автор пор
трета М. К. Щуклін. Уже немолодого, але Ще 
енергійного, його можна було зустріти па ву
лицях міста Він виступав з лекціями в 
здравницях, бібліотеках, клубах, на будовах. 
Мені теж пощастило послухати його двплюю- 
чу розповідь. _

А напередодні від’їзду я ще раз побував 
біля портрета на горі Машук.

І. ІСАЄВ.
с. Компановка.

Для Меморіалу 
в Ульяновську

Першу в Росії підпільну 
друкарню ленінської газе
ти «Іскра» побачать відві
дувачі Меморіалу В. І. Ле
ніна, який створюється в 
Ульяновську. її копію в мі
ніатюрі створили для му
зею молдавські художники. 
Макет відтворює зовнішній 
вигляд невеликого будинку 
в Кишиневі, деталі обста
новки кімнат від друкарсь
кого верстата до дитячої 
коляски, в якій транспорту
валась підпільна література.

(РАТАУ).

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

Коли студенти марширують...
Ліпбуть. ніколи раніше 

сильні світу Цього в США 
не були так збентежені мо
лодіжним рухом, ЯК у ДНІ 
весняних походів прихильни
ків миру. В рядах демон, 
странтів були комуністи, 
представники профспілок, 
молодіжних і пацифістських 
організацій. Вони крокували 
єдиним фронтом, бо, незва
жаючи на розбіжності в по
глядах, незважаючи на на
явність своєрідних лозунгів, 
мета Руху була одна: бо
ротьба за мир і справедли
вість.

Але чому саме пасхальні 
марші цього року мали та
кий бентежний вплив на по
літиків і бізнесменів США? 
Адже починаючи з осепі 1954 
року, коли студентські ви
ступи сколихнули Берклі 
(Каліфорнійський універси
тет), молодь ні на хвилину 
не складала зброю і ланцю
гова реакція маршів протес
ту охопила майже всі штати 
країни.

В останні роки молодь 
Америки, яку ще недавно 
дехто вважав пасивною і 
аполітичною, набирає силу. 
Сьогодні вона веде боротьбу 
за мир у В’єтнамі, за повну 
рівність білих і чорних, за 
перегляд системи навчання.

Американська буржуазна 
преса намагалася представи.

ти справу так, що, мовляв, 
коли піде Уряд демократів, 
підуть в історію і облога во
єнних баз, і пікетування Бі
лого дому. І спалення при
зовних харток, 1 марші, і де
монстрації. Нарешті, перед
виборні обіцянки республі
канців — добитися миру У 
В'єтнамі, внести заспокоєння 
а бунтівні ряди .студентів, 
здається, перекопали амери
канського обивателя в мож
ливості викорінення «кра
моли».

Але справа була не такою 
простою. Одних мирних обі
цянок виявилося недоенть, 
перш за все тому, що за 
4 роки студентство зазнало 
ДОСИТЬ СИЛЬНИХ змін у своє, 
му класовому складі. Більш 
активну ролі, стали грати 
виходи! з непривілейованих 
шарів американського су
спільства. Збільшилось і чис
ло нсгрів-студентів. Хоча в 
загальній масі їх процент 
невеликий (всього близько 
4 процентів), абсолютна 
Цифра досягає 300 тисяч чо
ловік.

Цей новий соціальний кон
тингент студентів і повів бо
ротьбу проти расизму іі ди
скримінації у вищій освіті, 
Це піп вивів студентський 
рух за рамки ‘Чісто універ
ситетських проблем.

Одним словом, науково-

технічна революція в США 
привела до диференціації в 
рядах студентів, до супе, 
речлнвих соціальних проце
сів у Сфері вищої освіти. 
Оскільки студентська маса 
неоднорідна, то неоднорід
ний і прояв її невдоволення 
нинішнім становищем п Аме
риці. Аналіз молодіжного 
руху дозволяє побачити різ
номанітні групи, неприми
ренні течії, полюсові ідеоло
гічні концепції.

На одному полюсі — фа- 
шиствуючі молодчики ЗІ ЗЛО- 
ПІСНОЮ свастикою на рукаві, 
Що марпть ідеями біснува
того фюрера, на іпшому — 
гордість прогресивної Аме. 
рикн, ті, хто, не боячись 
репресій, піднімають прапор 
миру’, свободи, справедли
вості. Між цими полюсами 
багато всіляких організацій 
і угруповань.

На противагу цим напрям
кам без майбутнього, висту
пають члени «Клубів Дю- 
буа». Студенти за демокра
тичне суспільство. Молодь 
цього напрямку бореться за 
зміну існуючих в США^.по
рядків. Політичні, економіч
ні. моральні вади суспіль
ства, де панує долар, спо
нукають американських юна
ків і дівчат до рішучих дій. 
Олександр ГОЛОВНІ.

(АПН).

Визнали задовільною...
У Малу Вільшанку ми при

їхали ще задовго до початку 
звітно-виборних комсомольсь
ких зборів, і тому вирішили 
відвідзтн молочно-товарну 
ферму, де працює немало мо
лоді. Відразу зупиняється по
гляд на будинку тваринника, 
акуратно обсадженому моло
дими деревцями. Всередині —- 
добре обсмалена ленінська 
кімната: радіола, телевізор. На 
стінах гарно оформлені стенди 
з історії Ленінського комсо
молу, до 100 рІччя від дня на
родження В. I. Леніна,

Несм’ливо переступають по
ріг молоді доярки, яких за- 
просиг другий секретар рай
кому комсомолу Віктор Мель
ник. Нааіть гр'/пкомесрг фер
ми, зозні задерикувата і життє
радісна Наташ» Кірова роз

гублюється, розповідаючи про 
життя комсомольської групи. 
Потім замовкає зовсім. Немає 
про що розказати?

Секретар партійної органі
зації артілі Микола Іванович 
Куцарєв хвалив дівчат. Справ
ді, подруги порадували всіх: 
за вісім місяців виконали річ
ний план. Люда Сафонова, 
Рая Абажей, знайома нам На
таша Кірова вже надоїли 
більш як по 2200 кілограмів 
молока від кожної корови. За 
такими цифрами, зрозуміло, 
напружена, повсякденна пра
ця комсомолок..

Запам’яталася констатуюча ре
альну дійсність фраза секретаря 
комсомольської організації Володи
мира Болтинкова. яка звучала Д°* 
сить сумно: _

<— Чомусь молодь села стоїть 
осторонь від комсомольських 
спрап .,

А від чого оте «чомусь»?

Почати хоч би з іою, що між 
молодими доярками погано органі
зоване соціалістичне змагання. Ком
сомольський перехідний мандат, 
куди б записувались переможні 
кожного місяця, — відсутній.

Слабо поставлена політична ро
бота. Ті. хто несе в маси політич
ні знання, не зуміли зацікавити 
молодь. Тому з гіркотою доводи
ться чути, що групкомсорг лише 
один раз слухала їх розповідь. 1 
на звітно-виборних комсомольсь
ких зборах знову голос ватажка 
підтверджує:

— Нч гурток політосвіти явка 
завжди була погана. Ми самі в 
цьому винні...
, Тут щось інше, ніж пасив
ність. Могли ж комсомольці 
працювати на недільниках. На 
зборах, коли повели мову про 
те, щоб придбати спортивний 
Інвентар для футболістів та 
купити в сільський клуб теле
візор, нову потребу в неділь
никах юнаки і дівчата підтри
мали й погодилися знову ви

йти на них у вихідні дні. Це, 
крім відмінних виробничих по
казників, ще одне свідчення 
того, що молодь не боїться 
засукати рукави до роботи.

Отак усе виразніше вимальову
вався контраст між трудовою Ді
яльністю комсомолі! колгоспу іме
ні Ватугіна та внутріспілковою ро
ботою в організації. Тут не змогли 
організувати колективного обгово
рення трьох етапів Ленінського за
ліку, визначити їх пропеденпя та 
підсумки.

Бентежила малопомітна іні
ціатива комсомольців на звіт
но-виборних зборах. З «па
пірцем» виступила Наталка Кі
рова, розповівши про роботу 
на фермі. Присутні, певно, від
чували, що тут, де зібралися 
всі^ без винятку члени первин
ної комсомольської організа
ції — майже 30 чоловік, — 
було про що говорити, висло
вити свої міркування чи поба
жання.

Саме тут, перед колективом, 
треба було повести мову про слаб
ку роботу в комсомольських гру
пах, визначити плднн на майбут

нє. Вірно резюмував М. І Куца- 
рев:

— Глибше, критично треба ана
лізувати роботу організації. Тим 
більше, що комсомольці закінчу
ють вечірню школу, не зупиняю
ться на цьому —• вчаться в техні
кумах. Люди вашого віку, — по
глядом обводить всіх присутніх, 
завжди повинні бути незадоволеиі 
тим, що зроблено донині...

Обрали новий комітет ком
сомольської організації, за
твердили склад «Комсомоль
ського прожектора». І так бу
денно прозвучало в кінці:

— Роботу первинної комсо
мольської організації вважати 
задовільною.

На помилках учаться. Нас 
може втішити цей вислів. А у 
Вільшанському райкомі ком
сомолу теж, напевне, погодя
ться зі мною, що одна спра
ва бачити помилки, розумі
ти їх суть, а інша, складніша— 
ліквідувати недоліки. Первин
на організація потребує кон
кретної дійової допомоги...

А. НЕЧНТАЙЛО.
Вільшанськпй район.
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ЗВІРКА складу членів ВЛКСМ — важ
ливий організаційно-політичний за

хід в житті Спілки, спрямований на по
ліпшення внутріспілкової діяльності 
кожної первинної комсомольської орга
нізації, підвищення активності члонів 
ВЛКСМ, зміцнення комсомольської дис
ципліни, залучення до роботи в органі
зації всіх комсомольців.

З 1 вересня у всіх первинних комсо
мольських організаціях розпочалася 
Звірка. Успішне її проведення — невід
кладне завдання, яке стоїть перед ком
сомольськими активістами області. У 
Секретарів комсомольських організацій, 
членів комітетів, бюро з цього привоцу, 
Нині виникає багато питань.

Звірка проводиться в псрвіпіній організації. 
Секретарі комітету комсомолу, члени комітс- 
*у разом з секретарями цехових, бригадних, 
Відділкових організацій повинні зустрітися з 
кожним членом ВЛКСМ, перевірити ного ком
сомольський квиток, поговорити, уточнити міс
це роботи, поцікавитись, як він працює, де 
навчається, яке викопує громадське доручення. 
Після детального дослідження всього цього, 
Дані про всі зміни слід занести в список чле
нів ВЛКСМ первинної комсомольської органі, 
зації та картку персонального обліку.

Слід врахувати, що звірка цього року 
співпадає з проведенням Всесоюзного 
Ленінського заліку. На комсомольських 
зборах необхідно заслухати звіти кож
ного члена ВЛКСМ про виконання взя
тих зобов'язань, участі його в соціаліс
тичному змаганні, в громадсько-корис- 

^ЦіІй роботі, як комсомолець підвищує 
^.свій ідейно-політичний та загальноосвіт

ній рівень. Всім комсомольцям, учас
никам Ленінського заліку в розділі «Ос
віта» необхідно внести запис про те, що 
вони беруть участь у Всесоюзному Ле
нінському заліку.
р ІД час звірки вияляється значйа час

тина членів ВЛКСМ жінок, які змі
нивши прізвище після одруження, але 
не замінили комсомольські документи. 
Іноді комсомолки но знають, що для 
цього необхідно прибути в міськком чи 
райком комсомолу, де на основі заяви 
та документа (паспорт, свідоцтво про 
Одруження) їм будуть виписані нові 
комсомольські документи.

На комсомольському обліку повинні

Відзначено трудові успіхи
.Трудящі Радянського Союзу 

широко відзначили Деньг пра
цівника лісу. У Москві, Києві і 
в Інших містах відбулись уро
чисті збори, на яких працівники 
дТсрБОЇ, паперової 1 деревооб- 
ІІ*'НоТ промисловості рапорту
вали Батьківщині про досягнуті 
успіхи на честь ІОО-річчя з дня 
народження В. І. Леніна.

У нашій країні ліси займають 
понад мільярд гектарів. Щороку 
заготовляється 400 мільйонів ку
бометрів деревини. З неї про
мисловість виробляв 20 тисяч 
видів продукції.

Лісові багатства країни при
множуються. Тільки п цьому 
році посіяно насіння 1 посадже.

ЧИ ВСІ 
В ШЕРЕНГАХ?

ЗАНЯТТЯ ЗАОЧНОГО СЕМІНАРУ НА ТЕМУ 
«РІЧНА ЗВІРКА СКЛАДУ ЧЛЕНІВ ВЛКСМ», 
ВЕДЕ ЗАВ. СЕКТОРОМ ОБЛІКУ ОБКОМУ 
КОМСОМОЛУ В. КУЛІ шов.

стояти також всі члени КПРС, обрані в 
керівні комсомольські органи.

Кожен рік проходить велике переміщення 
комсомольців. Одні їдуть на навчання в місто, 
інші _ на роботу в колгосп, по комсомоль
ських путівках па Ударні будови. І трапляє
ться так, що більшість членів ВЛКСМ знімаю
ться з обліку, але окремі не стають на комсо
мольський облік НО новому МІСЦЮ роботи ЧИ 
навчання. Інша частина вибуває з організації 
без зняття з обліку 1, таким чином, відходить 
від життя С іілки.

Отож через відділи кадрів, учбові частини 
необхідно перевірити, чи всі члени ВЛКСМ 
стоять на обліку. Тих, хто не поставлений на 
облік — поставити на тимчасовий, вияснити, 
заідки прибув комсомолець, записати цеобхід- 
ні дані і через міськком, райком запросити 
облікову карточку. Після цього комсомолець 
особисто прибуває в міськком чи райком і 
стає на постійний облік.

Взагалі, прихід в міськком, райком по 
питанню взяття чи зняття з обліку для 
члена ВЛКСМ має важливе виховне зна
чення. Тут він може поділитися еврїми 
думками, висловити свої зауваження по 
роботі організації, одержати поради, 
відпоиіді на питання, що його хвилюють.

Під час звірки секретар комсомольської ор
ганізації повинен звернути увагу на імена тих 
комсомольців, що вибули з організації, пе 
знявшись з обліку. Через Рідних, товаришів 
слід встановити місцезнаходження того чп Ін
шою члена ВЛКСМ.

Головна увага під час проведення 
звірки повинна бути направлена на за
лучення до роботи в первинній орга
нізації всіх комсомольців, а не виклю
чення їх з рядів ВЛКСМ. При розгляді 
персональних справ комсомольців, які 
втратили документи по тій чи інший 
причині, мають комсомольські стяг
нення, порушили статутні вимоги, необ
хідно проявити увагу до долі кожного 
члена ВЛКСМ. Адже в комсомол ми 
приймаємо молодих людей, які хочуть

но дерева на площі близько 1,3 
мільйона гектарів. міцнішим 
став «зелений щит» полів. На 
землях колгоспів і радгоспів 
весною закладено майже 90 ти
сяч гектарів лісових смуг. На 
300 тисячах гектарів розшири
лась площа посадок біля ярів, 
балок, на пісках.

Лісівники Радянського Союзу 
наполегливо борються за здійс
нення взятих зобов’язань — за
вершити виконання п’ятирічного 
плану весною 1970 року.

(РАТАУ). 

бути в наших перших рядах, хочуть вчи
тися активності. Далеко не завжди такі 
люди достатньо зрілі, щоб визначити 
своє місце в колективі, в житті. І в цьо
му їм повинна допомогти комсомольсь
ка організація.

Виключити з комсомолу людину за 
перший негарний вчинок значно легше, 
ніж детально і вірно розібратися і до
помогти їй.
ТРАПЛЯЄТЬСЯ й інше. Наприклад, є внпад-
* ки. коли комсомольця садять на лаву під

судних. а комітет комсомолу пе ВИНОСИТЬ це 
питання па збори, не Інформує про цс комсо
мольців. не обговорюються на зборах причи
ни, чому організація допустила, що комсомо
лець вийшов з-під впливу товаришів. Адже ор
ганізація повинна робити з цього висновки і 
значно поліпшити виховну роботу серед всіх 
членів ВЛКСМ.

Часто не замислюються як слід секретарі 
комсомольських організацій, члени комітетів, 
коли виключають з комсомолу юнака чц^дів- 
чину за порушення Статуту ВЛКСМ. Мабуть, 
тут слід подумати, чи використані всі форми 
колективного виховання, впливу на молоду 
людину. Адже є випадки, коли комсомольці 

Для продавця Кіровоградської о магазину «Колобок» комсомолки 
Людмили КОЛЕСНИК найважливіше, аби були задоволені отакі 
покупці, як цей однорічний Валерик ПЕТРЕНКО.
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довгий час хворіють, а із комітеті комсомолу 
не знають, де пій знаходиться, не проявляють 
належного піклування, забувають провідати І 
допомогти товаришеві. Комсомольська органі
зація повинна завжди бути в курсі справ і 
зробити все, щоб зберегти в своїх ряда.-; кож
ного члена Спілки.

ПІДСУМКИ річної звірки, як правило, 
розглядаються на комсомольських 

зборах, на яких необхідно також пояс
нити правила обліку членів ВЛКСМ, 
обов’язки комсомольців, вимоги Стату
ту ВЛКСМ про комсомольську дисцип
ліну.

Тільки після проведення такої робо
ти секретар комсомольської організації 
згідно графіка прибуває в міськком чи 
райком комсомолу, маючи з собою 
карточки персонального обліку та спис
ки членів ВЛКСМ встановленої форми.

При виконанні цієї умови звірка буде про
ведена якісно. Ні п якому разі вона не по
винна зводитися до того, що секретар комсо
мольської організації прибуває в міськком чи 
райком, переглядає облікові карточки, відкла
даючи тих, шо «немає в організації». На
справді трапляється, що деякі з них працюють 
на тому чи іншому підприємстві ця д кол
госпі...

Звірку можна вважати закінченою піс
ля того, як буде проведене ретельне 
обстеження облікових картонок з наяв
ністю комсомольців в первинних орга
нізаціях, коли будуть занесені всі зміни,1 
що пройшли у комсомольців (по освіті, 
партійності, роду занять), які відобра
жають ділову і дають політичну харак
теристику членові ВЛКСМ.

Біфштекс і модельні туфлі
Чим годують у Світловодську?

Я А НАШЕ запитання директор Світло- 
водського комбінату громадського 

харчування т. Тихоненко відповів, що 
для послуг населения наддніпрянського 
Міста є 22 їдальні. В тому числі п'ять 
шкільних і десять робітничих. Для кра
щого обслуговування широко впровад- 
дгується так звана додаткова, відкрита 
торгівля кондитерськими і кулінарними 
Виробами у павільйонах, кіосках, бу
фетах тощо. Всього зараз таких пунктів 
налічується понад п'ятдесят.

Розповідали тут І про добір та вихо
вання спеціалістів, розширення вироб
ничих площ, про успіхи у виконанні 
квартальних та місячних завдань. А ось 
про різноманітність, калорійність, зде- 
^ДКплення і якість стран — ні гу-гу. Ні* 
Тій псе це другорядне. Мстою нашої рей
дової бригади саме і стали ці питания.

...Скориставшись ліфтом, ми під
нялись на четвертий поверх і знахо
димось у буфеті Власівського заводу 
залізобетонних конструкцій і виробів. 
Зал тут просторий, чистий, затишний. 
Столів і стільців теж вистачає. Здавало
ся б, ніяких нарікань.

_ Поїсти, як вдома, тут не завжди 
вдається, — скаржиться молодий елек-

' трозваряик.
—■ Печінку хоч пилкою ріж, — кидає 

момохідь арматурниця, — за що тільки 
гроші платимо...

Після короткої розмови з робітничою 
молоддю, переконуємось, що на обИ в 
Іда.іьн'. № 5, «кою завідує О. А. Шев
ченко, дійсно, привозять тільки ДРУГ* 
страви Перші страви і транспортувати 
важче і значно дешевші вони.

_ А шо нам робити? — роздратовано 
запитує завідуюча. — М'ясні страви 
нас тільки і виручають.

А робітників? — запитали ми...
Перед нами щойно привезені у буфет 

біфштекси. М’яса в них — одна згадка. 
Навіть І не пахнуть ним. Хліба — 70 
процентів. 10 процентів вареної цибулі 
для... зв’язку, як проконсультували кулі
нари. Все інше -— борошно, перець, час* 
ні» І... м’ясо. На такому «м’ясі» працю* 
вЛ < не бетонником. , ,.
ИС КРАЩІ СПРАВИ 1 п дієтичній 
її їдальні, що розташована в центрі 
міста по вулиці Приморській. Заві- 
„уюча виробництвом тут комсомолка 
Гпітлана Бобкова, старший кухар — 

комсомолка. групкомсорг Раїса 
3аКаДР°ь'я« і годиться. Кондитери I КУ*

10 ріж, — И.ИДИ»
— за що тільки

лінарн мають середню спеціальну осві
ту. Є в них і певний досвід в роботі. 
Переконатись в цьому не важко.

Берете ви. наприклад, біфштекс. Не 
встигаєте дійти до столу, як він у вас 
на очах розпався. Сам розрізався! Ди
витесь і не вірите — самісінький хліб. 
Проковтнути такс ви, безперечно, не 
наважуєтесь і рішуче прямуєте до роз- 
датчпиі.

— Що це таке? — запитуєте.
— Біфштекс. — чується відповідь.
«- Цо ж хліб, — переконуємо з видом 

знавців.
Роздатннця погоджується:
— Так, хліб. — І тут аго додає: — 

Давайте я вам заміню.
На тарілці з’являється запашний шма

ток м’яса. Ось що значить досвід у ро
боті... І випадки ці не поодинокі.

Нещодавно, наприклад, зварили тут 
суп-харчо з... кістками. Сьорбають лю
ди юшку, ловлять зерна рису. Побу
бонять, та й ідуть собі геть. А якщо 
хтось відмовиться гризти кістки І підій- 
до до лінії роздачі, тому гарантовано 
25 граміп справжнього м’яса,

В цій же їдальні салати із помідоріп 
виявилися...кислими. Щоб не псувати 
настрою відвідувачам (чого доброго ще 
книжку зауважень запитають!), васнр 
розійшлася грозою на працівників ово
чевого цеху, і сплати тут же були зня
ті. Коли все стихло, ті ж самі салати 
влаштувались на вітрині холодильника.

Бачучи явні недоліки у роботі, комсо
мольці дієтичної їдальні залишаються 
напрочуд спокійними. Роботу не контро
люють ні секретар первинної організації 
комбінату громадського харчування Оле
на Страшна, ні працівники міськкому 
ЛКСМУ. Безпринципна І контролер-тех
нолог громадського харчування т. Виш
някова. Хоч слідкувати за якістю 
стран і дбати про її поліпшення, вияв
ляти недоліки і запобігати їм — її що
денні обов’язки.

У КОЖИ ІИ їдальні, ресторані, домовій 
кухні е контрольний журнал ЯКОСТІ,

Ми у домовій кухні міста. Проглядаємо 
журнал. Дізнаємося, що Г. І. Вишнякова 
у минулому році побувала тут три рази, 
в нинішньому — чотири. Останній під
пис дев'ятнадцятого травня про те, що 
у салаті з огірків не вистачає 20 граміп. 
Про вжиті заходи нічого не відомо і на 
сьогоднішній день. До того ж дивує та
кий «Інтенсивний» Контроль. Аджо лише

за місяць можна було побувати у голов
них їдальнях 2-3 рази, на рік • 15 -20.

Не краще становище і в кафе «Відпо
чинок». що рзташоване в Шевченків
ському мікрорайоні приморського міста

Оглядаємо зал, кладову, кухню.
— Скільки коштують? — запитуємо У 

старшої кухарки комсомолки Лідії Тка
ченко. показуючи на модні туфлі, що 
стояли на столі поряд з вагами Тут же 
була відкрита коробка з пудрою, гребі
нець.

Ось так тут дбають про дотримання 
санітарного стану. Поцікавились і жур
налом контрольної якості. Не пронуме
рований, не скріплений печаткою. Згідно 
записів видно що технолог Галина Виш
някова побувала тут в цьому році лише 
два рази, та й то другий раз 26 травня, 
після того, як 22-го навідався сюди ін
спектор по торгівлі міськвиконкому т. Гу- 
рейко. Заходів і по цей час не вжито. 
Якщо звичайно не враховувати, що в 
червні хтось із відвідувачів нерозбірли
вим почерком написав про вузький асор
тимент страв, погану якість та про іи* 
теисавннй продаж пива.

Заступник завідуючого їдальнями Шев
ченківського мікрорайону Я. Б. Котлярев
ський. не дібравши, про що йшла мова, 
пише: «Дякуємо за увагу, працювати бу
демо ще краще». Ну І ну...

Кінчаючи рейд, ми побували V відпо
відному відділі міськкому КП України. 
Інструктор цього відділу тримав у руках 
«свіжу* скаргу про незадовільне обслу
говування відвідувачів у кафе «Відпочи
нок». Скарги свіжі, повновагі, а от 
страви в підприємствах громадського 
харчуванню...

Рейдова бригада:
С. ЛА ГОЙ КО — мотори
стка заводу залізобетон
них виробів, Г. ОРЕЛ — 
змінний майстер лівобе
режного заводу залізобе
тонних конструкцій і ви
робів, Н. КАЛА ШНИ К - 
продавець спеціалізова
ного магазину «Молоком 
міськзмішторгу, Е. ЯРУ* 
ШОК, працівник раіігазе* 
ти «Наддніпрянська прав*

• да».

4*1 ДІЛКОВІ соромно. Він 
всі лади картає себе • 

думці за колишнє байдуже 
ставлення до астрономії. Зга
дує Федора Миколайовича, 
який часто зауважував: «Пше- 
пишний, не задивляйтеся у вік
но. Там нині тільки сонце, я 
решта світил ось тут. на кар
ті...». Сашко приймав ідеаль
ну позу, зосереджував погляд 
на схемі небесної сфери, бігав 
очима за вінчиком указки вчи
теля. але що до чого, второ
пати вже не міг... Давно те 
було. 1 хіба він тоді думав, 
що ось тепер доведеться скла
дати екзамен ч отієї науки- 
муки?.

А Галка — ось вона, перед 
ним. ніби казкова королева, в 
зорячому спітлі. — не здаєть
ся. Раз по раз вона повторює 
одно і ге ж:

— Ні. ні. ти все-таки відшу
кай його. Адже він найчудес- 
піший з усіх сузір’їв. Кожна 
зірочка п ньому — «х тши- 
на ..

Сашко задирає голов) доп
ри. пильно оглядає весь небо- • 
звід. Там, високо-високо, роя
ться зорі, ніби золоті бджоли. 
І чим довше дивиться на них 
Сашко, тим сильніше починає 
звучати в його пухах якась 
дивна музика. Хлопцеві здає
ться. що зорі почали співати. 
Раптом одна з них зривається 
І, розмотуючи вогненну стріч
ку котиться вниз.

Сашко знову повертає голо
ву цо Дівчини.

— Ну. скажи. Галю... Згод
на цієї осені? Доки ж ми бу
демо отак?

Галка прихиляє голову з па
хучими кучериками до Саіп- 
кового плеча І замість відпо
віді. знову:

— Ні. ні. ти добре шукай 
його. Знайдеш — тоді скажу...

В ту хвилину з далекої тем
ряви вириваються пучки про
міння, чується рокотання 
трактора. Воно наближається і 
до нього приєднуються пахо
щі свіжої ріллі, бензинового 
щімка соломи.

— Ну. йдя на зміну... Ва
силь же чекає.

— Галю, скажи...
— Знайдеш — Скажу
! дівчина, потиснувши Саш

кову мозолясту руку, зникає в 
темряві.

Хлопець нові о дивиться ТА 
єсл!д потім повертає < рпчма.

Георгій ЩЕРБИНА

ОБРАЗОК

шистнм кроком іде до тракте» 
ра. Прийнявши зміну 1 сказав
ши «добраніч», він раптом 
кричить Василеві:

-- Еге-е-гей, Василю-у! Тя 
не знаєш, де сузір’я Оріон? ( 
десь з темноти:

— А дивися ген-ієн. иад 
Дуплннзтовою могилою, саж
нів три під землі... сім яскра
вих зірок... Ото — Оріон!..

Мотор гуркотить натужніше, 
і трактор рушає в гони.

«Ну. от. — думає Сашко, по
глядаючи to на борозну, то на 
мерехтливе. справді чудове 
сузір’я. — Тепер все... Тепер 
вона скаже. Мабуть, скаже... 
Мусить... А копи <не щось ви- 
t нчяе». »
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ЦЕН ДЗВІНКИЙ 
ВОДНИЙ М’ЯЧ

Шість найсильиіших ва
терпольних команд -України 
з 23 по 27 вересня в Чернів
цях боротимуться у фіналь-; 
йому турнірі за звання чем
піона республіки. Це — пе
реможці попередніх вма- 
гань — СКЧФ. чДністер». 
(Львів). «Динамо» (Харків), 
СКА (Київ) і два колективи 
класу «А» — дннамівські, 
клуби Львова і Києва.

Дві останні команди пред
ставляють Україну у витій 
лізі радянського водного по. 
по. Зараз же після .респуб
ліканської першості кияни 4 
львів’яни продовжать висту
пи в чемпіонаті СРСР. На 
початку жовтня поділені на 
дві п’ятірки команди змага- 

I тимуться в Мінську і Алма- 
I Аті, фінальні ігри відбуду- 
В тьея в Москві з 17 по 22 
В жовтня.

ЇР.ЛТАУ).

ВЕРЕСНЯ в одному з
“■ найкрасивіших болгар

ських міст Варні почнеться 
четверта першість світу з ху
дожньої гімнастики.

В новому Палаці культурн і 
спорту зберуться всі грації 
світу. Очікується приїзд пред
ставниць СРСР, НДР, ФРН, 
Бельгії, Данії, Угорщини. Япо
нії. Голландії, Польщі, Руму
нії, Швеції, Югославії, Фран
ції, Чехословаччинн, КНДР, 
Куби, Італії.

Програма першості вже за
тверджена.

27 вересня відбудеться від
криття, після полудня будуть 
проведені вправи з м'ячем, 
28 вересня — індивідуальні 
змагання: обов’язкові вправи 
з м’ячем і вільні вправи з об
ручем. 29 вересня — індивіду
альні змагання: вільна вправа 
без предмета і з скакалкою; 
увечері — показові виступи з 
участю чемпіонок світу 1 гру
пові вправи гімнасток Варті, 
Пловдива, Кюстсндила і Со
фії- .

ВСІ
ГРАЦІЇ 
СВІТУ

G КЩО ви проглянете списки чем- 
71 піоиів міста серед школярів шес

тирічної давності, то серед мнх не 
знайдете жодного з СШ № 34 А от на 
•минулорічній спартакіаді спортсмени 
цієї школи виступали досить вдало. В 

. командному заліку вони поступилися 
першістю тільки «традиційним» пере
можцям міських змагань — чемпіонам 
з СШ № 27.

Як же прийшов до них успіх?
Иа це питання відповідає старший 

викладач кафедри фізвихованип Мико
ла Михайлович Дишловий:

— Цілком ясно, що зростання масо
вості і майстерності спортсменів не
можливе без міцної матеріальної бази, 
достатньої кількості спортивних споруд, 
спортивного інвентаря. З цього й поча
ли. Своїми силами вбудували футболь
не поле, обнесли його -200-метровою 
доріжкою. Потім обладнали бас
кетбольний та волейбольний 
майданчики, сектори для стриб
ків, штовхання ядра. Налагоди
лась робота в спортивних сек
ціях. Зараз в них об’єднано 
близько 400 спортсменів. Ко
жен другий Учень школи «же 
виконав або ж готовий до здачі 
норм ГТО, Б ГТО, ГЗБ. Сімде
сят процентів учнів — учасники 
різних змагань, походів. Збірні 
команди школи успішно висту
пають на міських змаган
нях. Тільки в минулому ро
ці вони вибороли 6 перехідних . 
киї, 16 грамот та дипломів міського 
відділу народної освіти та міського 
комітету по фізкультурі і спорту, А 
окремі спортсмени досяглії значних ус
піхів на обласних та республіканських 
змаганнях...

Справді, учні школи по прану **°° 
жуть пишатися своїми спортивними 
секціями. З легкоатлетами незмінно 
працює сам М. М. Дишловий. Багато 
його вихованців входять до збірної об_ 
ласті. Особливі надії покладають вчи
телі на спринтерів Володимира Ситни
ка, Гсннадія Перцсля, Геннадія Мака
рова, Володимира Шелехова, Олек
сандра Локарева, Валерія Бічуря. Всі 
вони на стометріпці показують стабіль
ні результати в межах другого розря
ду. в Володимир Ситник на порозі 
виконання норми 1 розряду. Непогані 
результати показують 1 стрибуни у ви
соту. Кращий з них — -Микола Куроч- 
кін. На кожних змаганнях він долає 
планку на висоті 165—170 сантиметрів. 
А завдяки згуртованості і постійним 
тренуванням на минулій міській спар
такіаді юнацька команда легкоатлетів 
школи набрала 12 589 очок і випередила 
всі команди міста. Хоч дівчата «підве
ли», Вовн були лише третіми.

Гімнастів також тренує досвідчений 
педагог Анна Михайлівна Дащенко. На 
кожному занятті секції рубежами май
стерності оволодівають до 40 школярів. 
Деякі з них досягай вже значних услі. 
хів. Люда Ломакіна. Таня Кирюхіна, 
Сергій Стойко виконали норми на 
одержання звання кандидата в майстри 
спорту. Всі вони виступали на респуб
ліканських змаганнях школярів і при
несли нашій команді залікові очки. 
Чотири гімнасти мають 1 розряд, 
п’ять — II. п’ятнадцять — III.

Секцію баскетболістів ведуть педаго
ги — Іван Микитович Долгополов (У 
хлопців) Та Ніна Іванівна Мостова (у 
дівчат). Ді секції найчнеленніші. В них 
навчається близько 90 юнаків та дівчат, 
Є серед баскетболістів і члени збірних

команд області, міста. Наприклад, Во
лодимир Хрипачов, Олег ІІІурдук, 
Олександр Зелінський успішно виступа
ли за збірну команду області.

ПОШАНІ у школі і прикладні ви- 
и дн спорту. Заслуговує на увагу ро

бота секції стрільби, якою керує викла
дач військової справи Іван Миколайо
вич Білокіїїь. Зараз тут навчається 45 
спортсменів. Та останнього часу до сек
ції записується багато новачків. І це не 
дивно. Адже з початківцями заняття 
почав проводити студент 4 курсу пед
інституту майстер спорту з стендової 
стрільби Валерій Вільний. Члени Цієї 
секції Олександр Тарзсов та Віта Бо
родай — чемпіони міста та області із 
стрілецького спорту.

Крім перелічених, в школі працюють 
іще такі секції: футбольна, волейболь
на, художньої гімнастики, настильного

куб- ПЕРШОРОЗРЯДНИКИ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОЇ
У СЕКЦІЯХ 400 ЮНИХ 
СПОРТСМЕНІВ
ДОПОМАГАЮТЬ ФІЗКУЛЬ- 
ТУРНІ АКТИВІСТИ

тсніса. шашок, шахів. В них на протязі 
минулого навчального року підготовле
но 2 кандидати в майстри спорту, оди
надцять першорозрядників, 25 друго- 
розрядників, ЗО третьорозрядників, а 
127 спортсменів викопали норми юнаць
ких розрядів,
У виутрішкільннх змаганнях беруть 

участь не тільки члени секцій Тд чем
піони. До них залучаються псі учні 
школи. А різних змагань тут проводи
ться багато. Тільки в минулому році їх 
було 19. Наймасовіші з них — старти 
«Олімпійської весни», осінніх кросів, 
змагання гімнастів на приз Героя Ра
дянського Союзу Дмитра Михайловича 
Медведева, поединки хокеїстів на приз 
«Золота шайба» (за цей приз бороло
ся 24 команди). А ще змагання по бас
кетболу, волейболу, шахах, настольно
му тенісу.
НА ВИДНОМУ місці в школі — 
*“ стенд «Захищай спортивну честь 
школи». Декілька учнів молодших кла
сів з захопленням спостерігають, як 
Олександр Локарєв та Валерій Бічур, 
двоє з 88 громадських інструкторів по 
спорту, роблять на стенді таблиці. Тут 
же і учень Ю класу Володимир Шеле
хов — голова колективу фізкультури 
школи. Всі міркують, як краще виста
вити на стенді фотопортрети кращих 
спортсменів. Таблиці розмістити тут 
ше трудніше. Адже їх не так мало: 
«Таблиця рекордів школи»,« Єдина 
Всесоюзна спортивна класифікація», 
«Розклад занять спортивних секцій», 
«План спортивно-масових заходів», 
«Таблиця підготовки розрядників, ін
структорів та суддів по спорту», «Таб
лиця командних місць на міських зма-

А гімнастки Людмила ЛОМАКІНА та 
Тетяна КИРЮХІНА вже кандидати в 
майстрн спорту...

гаїшях», «Наші випускники — студенти 
факультету фізвихованпя».
о СІ досягнення шкільних спортсме- 
** піп — то заслуга не лише педаго

гів. У школі є міцний, згуртований за
гін фізкультурних активістів. І вище
вказані громадські інструктори по 
спорту, і судді, яких в тому році під
готовлено 75, а також члени ради ни
зового колективу фізкультури школи-в 
усьому допомагають викладачам фіз
культури, тренерам. І особливо багато 
помічників у М, М, Дпшлового. Вже 
двадцять сім років працює піц на пе
дагогічній роботі, і шість останніх з 
них — в 34-ій. За ці роки підготував 
Микола Михайлович немало добрих 
спортсменів. Багато хто з його вихован
ців вчиться на факультеті фізвихован- 
ня, інші вибрали теж його професію 1 
геж працюють в школі.

Минулої суботи розпочалися старти 
внутр)шкільної спартакіади школи, при
свяченої 100-річю з дня народження 
В. І. Леніна. На спортивні майданчики 
та бігові доріжки вийшли всі учні 4—10 
класів, всього близько 950 чоловік. По
бажаємо їм щасливих стартів, високих 
спортивних результатів.

ІО. ЛІ ВАШ НИКОВ.
Фото АВТОРА.

м. Кіровоград,

і

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 25 вересня. Перша 

програми. 10.00 — Новини.
(М). 10.15 — По ленінських 
місцях. «Ленін у Швейцарії», 
■<М). 10.45 — На сільській сце. 
НІ. Всесоюзний переклик СІЛЬІ 
хьких клубів. .До 100-річчя з 
дня народження Леніна (Куй- 
биіпев). 11.30 —. Сторінки ,
улюблених книг па екрані, • 
(М) 12.40 — Тслевісті. (К).
12.50 — .Документальний фільм 
«Друг Горького — Андреева», ' 
(Кіровоград). 17.40 — Теле
фільм. (Кіровоград). 17,55 —.
Документальний фільм «Друр 
Горького — Андреева». (Кі
ровоград), 18.45 — Телефільм. 
(Кіровоград) 19.00 — Програ
ма телебачення НДР. «Крупи 
І Краузе». Телефільм. IV се
рія. -20.20 — «Люди вашої епо
хи». «Шукач». Кіноварне. (Кі
ровоград). 20.30 — Програма
«Час». (М). 21.-15 — Міжнарод
ний огляд. ‘ (К). 21.45 — Дні
культури Чехословаччинн на 
Україні, «5 мільйонів свідків», 

художній 
Чемпіонат 
атлетики.

Чемпіонат

Чехословацький 
фільм. (К). 23.15 — 
світу з важкої 
(Польща). 23.25 — 
СРСР в шахів, (М).

Друга програма.
•«Юссі Ватанеї одружується», 
Телеспектакль. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 26 вересня. ПЦі-' 
ша програма. 11.00 — Тслевістї, 
(К), П.10 — Фільм.концерт,
(К)’ П-35 — Шкільний екран. 
Українська мова для учнів 7. 
.класу. 
чепня». 
пал та 
щастя».
Новини.

16.50

«Фразеологічні сполу- 
(К). 12.10 — Кіножур- 
художній фільм «День 

(Кіровоград). 17.00 — 
(М). 17.15 — «Ті, що 

повертаються в життя». (К), 
17.30 — «В школу приходять 
казка». (Кіровоград). -І7.40 —< 
Тслевісті. (К). 18.00 — На
шкільних широтах. (К). 18.30 —< 
інтербачення. «Полювання і 
захист природи». 50 років 
Астраханському заповіднику. 
Теленарис. (М). 19.00 — Про
грама Українського телебачен
ня. 19.20 — «Господарі землі», 
(Дніпропетровськ), 19.30 — Іїй 
формаційна програма «День 
за днем». (Кіровоград). 20.00 — 
Телефільм. (Кіровоград). 20.25
— Наші оголошення. (Кірово
град). 20.30 — Естафета новин, 
(К). 21.15 — Дні культури Чс- 
хословаччини на Україні, 
«Празьке інтерменцо». Чехо
словацький телефільм. (К). 
22.15 — Ювілейна промислова 
виставка Болгарії в Москві. 
(М). 23:00 — «А у пас в Жовт
ні». (М). 24.00 — Чемпіонат
світу з важкої атлетики.

. (Польща).
Друга програма. 19.30 — «Ггі. 

гляд». (К), 
0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВІВТОРОК, 23 вересни. 11.00 — 
Програма Республіканської сту
дії телебачення 17.10 — «Кож
ним рядком твоои добро». 17.40
— Програма Республіканської 
студії телебачення,

СЕРЕДА. 24 вересня. 9.50 — 
Художній фільм «Мати і без
мовність», (і серія). 11.00 —. 
Програма Республіканської стуе 
дії телебачення, 
грама Республіканської < . 
телебачення. 18.00 — Актуальний; 
екран, 18.30 — ” 
публіканської 
чепня.

ЧЕТВЕР. 25 _______
Програма Республіканської сту
дії телебачення. 17.40 — Програ
ма Республіканської студії те
лебачення.
~:z:;

Редактор В» ПОГРІБНИЙ

за-

17.40 — Про- 
“ студії,

Програма Рсс-' 
студії тслеба-

вересня, 10.00
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Шшд адреса і телефони ||

Індекс № 61197»

м. Кіровоград, вул, Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор« 
ЛІ — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36,

ОГОЛОШУЄ
ДОДАТКОВИЙ НАБІР 

УЧНІВ
па 1509—1970 навчальний рік

ла спеціальності: 
маляр- шту к а ту р. 
муляр, 
тесляр, 
слюсар-монтажник.
Приймаються юнаки і дівчата з освітою 6—10 класів.

Учні перебувають на повному державному утриманні, за
безпечуються гуртожитком.

Адреса училища: місто Олександрія, Келнщс Днмитро« 
то, вул. Трудових резервів, 23.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» » орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ е. Кировоград.

Чемпіонат гімнасток.худож- 
ниць не випадково проводи
ться в Болгарії. Хоча худож- 
нн гімнастика виникла тут ли
ше в 1950 році, сьогодні бол
гарські спортсменки — одні з 
головних претенденток на 
найвищі титули в чемпіонаті 
«найкрасивіших». Нагадаємо, 
що на третій першості світу 
в Копенгагені 1967 року бол
гарин були близькі до тріум
фу. У вправі з обручем Марія 
Гігова отримала оцінку 9,466 І 
стала першою болгаркою — 
чемпіонкою світу. У вправах 
без предмета бронзові медалі 
завоювали Красимира Філіп
пова і Нешка Робєва.

Зараз погляди болгарок 
спрямовані до четвертої пер
шості світу. Вони вже давно 
почали підготовку до неї І не 
може бути^сумнівів. що вони 
схочуть продемонструвати кра
щі сторони національної шко
ли художньої гімнастики.

У Варні створений організа
ційний комітет чемпіонату. Ви. 
пущений спеціальний плакат, 
затверджені медалі, зал Па
лацу культури і спорту наби
рає святкового вигляду.

Рада тренерів уже провела 
відбір гімнасток, з яких буде 
створена команда Болгарії. 
Від керівництвом тренерів 
Ю. Трашлієвої і Л. Мірчевої 
посилено тренуються учасниці 
групової вправи з м’ячем — 
Красимира Філіппова, Віолет- 
та Є ленська, Соня Пеєва, Бог
дана Тодора. Десна Кателієва. 
Стелла Мілошсва і Віра Ма 
ринова.

В індивідуальному чемпіо
наті віїьмуть участь Марія 
Гігова. Рум’яна Стефанова і 
Нешка Робєва, запасною буде 
Красимира Філіппова.

Димитр МИХАЙЛОВ.
(Агентство Софія — 
ПРЕС - АПН).

В. Костянтинов — лікар 
з Кіровограда. Друге 
його покликання — 
спорт. Здебільшого Во
лодимир захоплюється 
легкою атлетикою. Ви
ступаючи на обласній 
спартакіаді спартаківців, 
В. Костянтинов був се
ред кращих спортсменів, 
які мірялися майстерніс
тю в штовханні ядра.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5

ФУТБОЛ

ЩЕ ПОРАЗКА
шиться нічийним. Та незадов
го до кінця матчу за пору
шення правил наші земляки 
були покарані штрафним уда
ром метрів за 23 від воріт. 
Його майстерно реалізував 
Павло Богоделов.

Таким чином, «Зірка» 
знала поразки в Києві з ра
хунком 1:2. Після трьох зу
стрічей на виїзді вона втрати
ла п’ять очок із шести мож-

Суперниками кіровоградської 
«Зірки» в останньому турі 
були футболісти Київського 
спортивного клубу армії. Гра, 
що проходила в Києві, трива
лий час не принесла успіху 
ні господарям поля, ні гостям. 
Протягом години на табло 
стояли нулі. Потім з’явилася 
одиниця: Михайло Штуллер 
провій м’яч у ворота кірово- 
і радців. —------- -------- — и--------

Через деякий час Анатолій липих і зараз займав п’яте 
Кравченко зрівняв рахунок, місце.
Здавалося, що він так 1 ли* Подаємо результати магчів

.між іншими командами 
групи: «Шахтар» — «Мета
ліст» — 2:0. «Динамо» — 
СКА (Одесігі — 3:0. «Аван
гард» — «Суднобудівник» — 
1:0, СКА (Львів) — «Локомо
тив» (Херсон) — 1:0, «Дніпро» 
— «Карпати» — 2:0, «Мета
лург» — «Буковина» — 0:1, 
«Будівельник» — «Локомо
тив» (Вінниця) — 2:0, «Дес
на» — «Таврія» — 2:2, «Авто
мобіліст» — «Кривбас» — 1:0, 
хХімік» — «Азовець» — 1:1.

Черговий тур 28 пересип. 
КІропоградці зустрінуться в 
Сімферополі з «Таврією».

Користуючись великою пе
рервою між турами, «Зірка» 
проведе 24 вересня на своєму 
стадіоні товариський матч з 
київським «Динамо»

Друкарня їм. Т. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глінкн 2.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ОБЛАВТОУЧКОМБ1НАТ 

ПРОВОДИТЬ 
ПОСТІЙНИЙ НАБІР

юнаків і дівчат на курси шоферів третього класу 
(денне і вечірнє навчання) для роботи після па* 
вітання в кіровоградських автоколонах №№ 2199 і 
2200, а також у Новоукраїнському, Добровслич- 
пінському, Новомиргородському, Маловнсківсько- 
му, Ульяновському, Га'йворопському, Голованів- 
ському, Світловодському, Знам’янському, Олек* 
сандріііському, Петрівському автотгідпрнємствах.

Навчання безплатне, курсанти одержують сти
пендію.

За довідками звертатися в автопідпрнє.мствя> 
облавтоучкомбінат і його аптошколи в НовоуК' 
раїнці, Ульлновиі, Новомиргороді, Олександрії.

ДИРЕКЦІЯ-
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