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І ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ
7 жовтня член Президії Центрального Комітету Кочу« 

містичної партії Чсхословаччинн, перший секретар 
Центрального Комітету Комуністичної партії Словаччини 
Ш. Садовський, член Президії Центрального Комітету 
Комуністичної партії Чехословаччини, заступник Голови 
уряду ЧССР, Голова уряду Чеської Соціалістичної Рес
публіки Гі. Кемпиий ознайомились з Історичними пам’ят
никами та районами новобудов столиці України, огляну
ли метрополітен, побували па Виставці передового досві
ду в народному господарстві УРСР,

Разом з ними були член Політбюро, секретар ЦК КП 
України О. А. Титаренко, перший секретар Київського 
міськкому партії О. П, Ботвин, голова виконкому міської 
Ради депутатів трудящих В. О. Гусев, головний архітек
тор м. Киева Б. І. Приймак.

В той же день з Києва на батьківщину виїхали члени 
чехословацької делегації та художні колективи, які бра
ли участь у Днях культури ЧССР па Україні. їх тепло 
проводжали представники громадськості столиці України, 
діячі літератури і мистецтва,

(РАТАУ).

ДВАДЦЯТЬ РОКІВ 
БОРОТЬБИ
1 ПЕРЕМОГ

БЕРЛІН. (ТАРС). Трудящі МДР, народи братніх 
соціалістичних країн, все прогресивне людство від
значають у ці дні 20-річчя першої в історії Німеччи
ни миролюбної соціалістичної держави. Славному 
ювілеєві було присвячене урочисте засідання Цент
рального Комітету Соціалістичної єдиної партії Ні
меччини, Державної ради і Ради Міністрів НДР, 
Національної ради Національного фронту демокра
тичної Німеччини, яке відбулося 6 жовтня в Берліні.

У святково прибраному найбільшому столичному 
залі зібралися тисячі представників трудящих НДР, 
зарубіжні гості більш як з 80 країн.

Учасники засідання стоячи, бурхливими тривали
ми оплесками вітали Першого секретаря ЦК СЄПН, 
голову Державної ради НДР Вальтера Ульбріхта та 
інших керівників НДР, радянську партійно-урядову 
делегацію на чолі з Генеральним секретарем ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєвим, делегації братніх країн і 
партій інших держав.

Доповідь «20-а річниця Німецької Демократичної 
Республіки — підсумки і перспективи» зробив Валь
тер Ульбріхт.

З промовою па засіданні виступив товариш Л. І. 
Брежнєв. Від імені Центрального Комітету Комуніс- 

Ітичної партії Радянського Союзу, Президії Верхов
ної Ради і уряду Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, бід імені радянських комуністів, народів 
СРСР він сердечно поздоровив братній народ Ні
мецької Демократичної Республіки з великим святом. 
Л. І. Брежнєв побажав комуністам, всім трудящим 
НДР нових перемог у соціалістичному будівництві, в 
боротьбі за європейську безпеку і мир між народами.

По закінченні свого виступу товариш Л. І. Брсж- 
I пєв під бурхливі оплески всього залу передав това- 
р ришеві Вальтеру Ульбріхту вітальне послання ЦК 

КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Мі- 
І вістрів СРСР.
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Попереду були теплі і гостинні зустрічі. Наших болгар
ських друзів з Толбухінського округу приймали хлібороби 
Маловисківського району, шахтарі Олександрії, У Великій 
Висці делегація, очолювана секретарем окружкому БКП 
Коистадиним Становим, ознайомилася з господарством арті
лі «Росія», а хлібороби Злинки показали гостям своє село. 
А минулої суботи — знайомство з Кіровоградом. Болгарська 
делегація відвідала краєзнавчий музей, СШ № 13, трест 
«Кіровоградпромбуд», ШВЛП. Потім — поїздка па хутір 
«Надія».

Яскравим проявом дружби і єдності між радянським і 
болгарським народами були зустрічі делегації Толбухінськос 
го'округу з жителями Світловодська, На центральній площі 
»ііста відбувся мітинг болгаро-радянської дружби. Першиіі 
секретар міськкому КП України Л. А. Давиденко, інші ке
рівник» району розповіли гостям про свої здобутки в соціа. 
дієтичному змаганні на честь 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна.

А 6 жовтня в обласній філармонії на вечір радянсько , 
болгарської дружби зібралися представники партійних, ра
дянських та громадських організацій, працівники науки | 
культури, робітники, молодь міста. Перший секретар міськ
кому КII України І. П. Валявський, відкриваючи вечір, при
вітав наших болгарських гостей — керівника делегації еск^ 
ретаря Толбухінського окружкому БКП Констаднна Станева, 
членів делегації — начальника відділу будівництва окруж
ної народної ради головного архітектора Георгія Андонова, 
керівника житлового будівництва при окружній раді Ата
паску Петрову, актора театру Імені Иордана Йовкооа Калчо 
Гсоргіепа. контролера будівництва птахокомбінату Гінку 
Диханову.

На трибуні перший секретар обкому КП України М. ЛІ. Ко- 
бильчак. Він розповідає про дружні зв’язки між трудящими 
нашої області та Толбухінського округу, знайомить членів, 
делегації з досягненнями хліборобів КІровоградщнин в ни
нішньому році.

Копстаднн Станса подякував кіропоградцям за гостинність 
і шану радянських людей до болгарського народу, відзна
чив, зокрема, що делегація Толбухінського округу мала на
году познайомитися з цінним досвідом роботи партійних, 
радянських та громадських організацій області.

Кчастадні' Стапсв ’ вручає першому секретареві обкому 
КП України М. Лк Кобильчаку від трудящих округу подару
нок — картину, па якій зображено зустріч радянських вої- 
иіо-визволителів з болгарськими селянами.

наших болгарських друзів вітали доцент Кіровоградського 
педінституту, кандидат педагогічних наук В. Л. Омелянен- 
ко, інженер заводу «Червона зірка» А. О. Пушкаренко, пер
ший секретар Кіровоградського міськкому ЛКСМУ А. Піцой.

після урочистої частини вечора иочапся концерт заслуже
ною самодіяльного ансамблю танцю УРСР «Ятрань». Одлу- 

”еРш* мел°ДІЇ запальних українських танців. І на сцену 
в ішов актор театру імені Иордана Попкова Калчо Георгіев. 
ііі»*гІ,Л0,|,>,тавл <Оду Радянському Сокну» молодого поста 
НРБ Орліна Орлінова.

♦ ♦ ♦
яопляп^1’? ппш‘ «Олгарські друзі відбули до Киева. Пэ 
ппт, м »« проводжали перший секретар обкому КП Ук- 

Л1, Кобнльчак. голова облвиконкому П. С. Кошев- 
ппаиг™ крстар оСкому кп України Н. П. Сухаревськп, 
представники громадськості міста*

Т> ЕЛИКИМ заключним концертом 
завершилося свято культури 

братньої Чехословаччини на Украї
ні. Тепло і сердечно, як найближ
чих і найдорожчих друзів, зустріча
ли трудівники міст і сіп нашої рес
публіки посланців Чехословаччини, 
Протягом двох тижнів у концертних 
залах і театрах, на сценах робітни
чих та сільських клубів, у студент- 

‘ ських аудиторіях звучали пісні, му
зика, натхненне слово з берегів 
Влтави і Дунаю. їх слухали тисячі 
трудівників Радянської України, для 
яких чехи і словаки —- рідні брати, 
зв’язані з ними спільністю історії, 
культури, міцною непорушною 
дружбою.

Маршрути чехословацьких друзів 
пролягли через багато міст і сіл 
України, крізь серця людей, які з 
інтересом знайомилися з їх яскра
вим мистецтвом, самобутньою куль
турою. Гості побували в Харкові, 
Сімферополі, Донецьку, Луганську, 
Львові, Запоріжжі, Кіровограді, 
Чернігові. Свято культури ЧССР 
відбулося також на Закарпатті, 
Майстри мистецтв, працівники куль
тури ЧССР відвідали місця, зв’язані 
з спільними бойовими діями радян
ських і чехословацьких воїнів, — 
с. Соколів на Харківщині, Васильків 
і Білу Церкву Київської області. 
Посланці братнього народу виїзди
ли в Канів, де похований великий 
Кобзар України.

6 жовтня відбулось урочисте за
криття Днів культури ЧССР на Ук
раїні. В святково прикрашеному за
лі Жовтневого палацу культури 
м. Києва зібралися представники 
партійних, радянських і громадських 
організацій, передовики виробниц
тва, діячі культури, студентська мо
лодь.

Оплесками зустрічають присутні 
появу в залі керівників Комуністич
ної партії і уряду України товари
шів В. І. Дрозденка, О. П. Ляшка, 
М. О. Соболя, О. А. Титаренка, 
П. Ю. Шелеста, В. В. Щербицького, 
В. К. Клименка, а також прибулих в 
столицю України в зв’язку з Днями 
культури ЧССР в Українській РСР,

.члена Президії ЦК КПЧ, першого 
секретаря ЦК КП Словаччини Ш. Са- 
довського, члена Президії ЦК КПЧ, 
заступника Голови уряду ЧССР, Го
лови уряду Чеської Соціалістичної 
Республіки Й. Кемпного, членів де
легації Чехословаччини.

На авансцену виходять діячі 
культури Чехословаччини і України. 
З вітальним словом до посланців 
братньої соціалістичної країни звер
тається народний артист СРСР, 
лауреат премії Ленінського комсо
молу Д. М. Гнатюк. Дні культури 
.Чехословаччини на Україні, склзав 
він, як і Дні української культури в 
ЧССР, що пройшли в минулому ро
ці, перетворилися в яскраву демон
страцію дружби і згуртованості на
ших народів, єднання їх соціалістич
них культур. Ми мали ще одну пре
красну можливість познайомитися з 
вашим, дорогі посланці чеського і 
словацького народів, життєстверд
ним мистецтвом, вашими успіхами 
в розвитку культури, здобутими під 
керівництвом Комуністичної партії 
.Чехословаччини.

Теплі слова вдячності від чехо
словацьких майстрів сцени передав 
артист хору імені В. Неєдли Ян 
Плавка. Ми безмежно вдячні, ска
зав він, за гостинність і щирість, 
виявлені нам трудящими вашої рес
публіки. Всюди, куди б ми не при
їздили, нас оточували надзвичайною 
сердечністю і теплотою.

Своєрідною поетичною розповід
дю про соціалістичну Чехословаччи- 
ну, минуле й сучасне її людей мож
на назвати концерт, показаний на 
урочистому вечорі.

В його першому відділеипі виступив 
один з найпопулярнішпх у Чехословач- 
чнні колективів — чоловічий хор імені 
Віта Неєдли, який прославився виконай- 
вям вітчизняної і світової класики, ста
ровинних творів і обробкою народних 
пісень.

Виявом любові і вдячності вождю сві
тового пролетаріату. вірності його 
безсмертним ідеям була виконала хором 
ода композитора Абстрнча «В. І. Леніну», 
яку колектив присвятив 100-річчю з дня 
народження Володимира Ілліча.

Як гімн рідній землі прозвучали в кон
церті глибоко патріотичні твори Бедржі- 
ха Сметани «Посвята» і пісно «Три 
Вершники», присвячена національному 
герою Чехії Яну Гусу, пісня І. Б. Фср- 
стсра «Вільні, широкі рідні ниви».

З багатого джерела народної пісні 
черпають натхнення співаки хору імені

Віта Неєдли. В їх виконанні кияни 
почули ряд чеських і словацьких народ
них пісень. Гарячу вдячність артистам 
виразили присутні за українську народ« 
ну пісню «Дивлюсь я на небо».

Наче в могутню ріку злилися во
ди Славутича, Дунаю і красуні-Влта- 
ви, коли прозвучала мелодія 
та стогне Дніпр широкий».

У виконанні артистів хору 
Віта Неєдли прозвучали 
фрагмент з циклу «Вечірні 
Б. Сметани, пісні Богуслава Марті- 
ну «Росинка» і «Прохання». Слухачі 
по достоїнству оцінили високу му
зичну техніку, цікаві інтерпретації, 
майстерність колективу, яким керу
ють Мірослав Кошлер та Індржіх 
Пенчік.

Нагородою співакам і танцюрис
там ансамблю за їх іскрометне, ко
лоритне мистецтво були палкі оп
лески глядачів.

Керівникам Комуністичної партії 
і уряду України, дорогим гостям з 
ЧССР були вручені букети квітів»

На закінчення учасники Днів 
культури і всі присутні з натхнен
ням проспівали «Інтернаціонал».

На концерті були присутні за
ступники Голови Ради Міністрів 
УРСР В. Ю. Семичастний, С. М, 
Андріанов, П. Я. Розенко, П. Т» 
Тронько, Г. І. Шевчук, заступник мі
ністра культури СРСР В. І. Попов, 
міністр культури УРСР Р. В. Бабій- 
чук, перший секретар Київського 
обкому партії Ф. П. Головченко, 
перший секретар Київського міськ
кому КП України О. П. Ботвин, го
лова міськвиконкому В. О. Гусєв, 
голова президії Українського това
риства дружби і культурного зв’яз
ку з зарубіжними країнами В. М. 
Дмитрук, а також Генеральний кон
сул ЧССР у Києві Ян Малкович, 
співробітники генеральних кон
сульств УНР, НДР, ПНР у Києві.

♦ » ♦
Для учасників Днів культури 

ЧССР на Україні Міністерство куль
тури УРСР і Українське товариство 
дружби і культурного зв’язку з за
рубіжними країнами влаштували в 
той же день прийом, який пройшов 
в обстановці виняткової теплоти і 
сердечності.

«Реее

імені 
також 
пісні»

(РАТАУ).

жни"п1 ДНІ Юхим ДЯЧУН був серед кращих комбайнерів артілі імені Калініна Новіор іків- 
,Л„Г2 Раі,01,У. А Оісля того як поле очистили від пожнивних решток, він прокладав борозну на 
площах, де хлібороби артілі готуються в ваступному році знову зібрати щедрий урожай.

Фото Б. ЗОЗУЛІ.
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Більше п’ятнадцяти мільйонів тонн нафти 
поЬинні видобути в четвертому році п’ятиріч
ки нафтовики Прикам’я. По на вісімсот тн- 
£яч тонн більше, ніж в минулому році. Най
більший приріст припадає на долю нафто- 
добувників Кунгура. Чернушки, Оси. Полаз- 
ни. Якщо в недалекому минулому нафтопере
робна промисловість іїермської Області. одер
жувала сировину трубопроводом э Татарії, то 
Тепер Прикам’я забезпечує нафтою не лише

свої заводи, але н направляє її в інші райони 
країни. ,

Пермські нафтовики продовжують розвідку 
нових гіорід. Колективи трестів «рермиафто- 
розвідка» і аПермсхіднафторозвідка» повинні 
пробурити більше п’ятисот тисяч метрів по
шукових і розвідувальних свердловин, щоб
відкрити кладові надр, де сховані мільйони
тони нафти і мільярди кубометрів попутного 
газу. . _

На зніми у: бурова № 20Б на Ольхов-
ському родовищі нафти в Полазні (Пермська 
область). Тут буриться свердловина на глиби
ну 1886 метрів.

Фото Е. К.ОТЛЯКОВА. (АПН).

Взаєморозуміння між пра
цівниками різних сфер діяль- 
йості — робітниками, кол
госпниками, інтелігенцією, 
працівниками сфери обслуго
вування стало нормою життя 
для кожного члена нашого 
суспільства.

Увага до людини. Що це 
значить в абстрактному і кон
кретному розумінні? Абстракт
но це означає, що продук
цією. яка виходить з заводу, 
фабрики, з-під пера журна
ліста. мають користуватися 
інші товариші, і хоч ми не 
знаємо, хто саме прочитає 
статтю, буде користуватися 
взуттям або одягом, зробити 
свою справу кожен намаїає- 
тьсп якнайкраще.

А ось Люба Леонова і Ніна 
Безсонова з БОБРИНЕЦЬКО
ГО МАГАЗИНУ «ДИТЯЧИЙ 
СВІТ» мають справу з кон
кретними відвідувачами. Дів
чата завжди готові прийти па 
допомогу покупцеві, розповіс
ти про якість тієї чи іншої 
речі, повідомити, коли буде в 
магазині той чи Інший товар, 
взяти попередні замовлення,

«Та цього мало, — пише в 
листі до редакції СЕКРЕТАР 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГА
НІЗАЦІЇ т. ДЖЕГАЛЮК. - 
Мало бути лише ввічливим, 
уважним до даного відвідува-

на. У дівчат в торговельній 
залі завжди чисто І затищро, 
вітрини оформлені зі смаком, 
товари виставлені так. щоб 
клієнти могли легко 1 швидко 
ЇХ ОГЛЯНУТІЇ».

«Комсомольці служби сервісу 
нашого побуткомбінату, вклю
чившись в змагання на честь 
100-річчя з дня народження 
В. 1. Леніна, зробили вже чи
мало гарних справ. За вісім 
місяців перед’ювілейного року 
надано послуг на душу насе
лення району по 5 карбован
ців 29 копійок, в тому числі 
по місту — 7 карбованців 55 
копійок. Закрійниця платино- 
го цеху Валентина Мулява 
систематично виконує норми 
на 102—105 процентів, слюсар 
Станіслав Степанов — на 
105—110 процентів. Комсомоль
цями комбінату проведено 
місячник економного розходу- 
вання прикладних матеріалів 
І фурнітури. В день народ
ження В. І. Леніна колектив 
комбінату буде працювати на 
зекономлених прикладних ма
теріалах. Бригада комуністич
ної праці Лілії Ткачснко за 
вісім місяців виконала план 
дев’яти».

Цей лист СЕКРЕТАРЯ КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗА
ЦІЇ БОБРИНЕЦЬКОГО ПО
БУТОВОГО КОМБІНАТУ НІ
НИ ПИСЬМЕННОЇ коменту
вати не потрібно, але парто 
наголосити, що і економія ма
теріалів. і перевиконання пла
нів означають, що комсомоль
ці обслужили клієнтів більше 
і якісніше, що послуги свої 
вони несуть замовникам з 
доброю душею.

Турбота про людину, 
до неї. Чи вимагають 
якоїсь особливої лінії 
дівки. Мабуть, ні.

«...1 ось на шістдесят
тому році життя я захворів. 
Лікарі рекомендували спокій, 
тихе життя, поки за справу 
не взявся молодий невропато
лог з Хмелівської лікарні Ма-

7lirfia.il
1

увага 
вони 

пове-

шос-

ловисківського району С. С. 
Яковенко. Він хотів повернути 
мене до улюбленої праці, і він 
зробив це.

П. ТАНЦЮРЕНКО* 
вчитель».

Так. очевидно, не • обов’яз
ково бути людиною виключ
но для того, щоб тебе люби
ли. поважали. «Я хочу роз
повісти про МЕБЛЬОВИК 
МАГАЗИН № 1 м. КІРОВО
ГРАДА. де завідуючою Л. Р. 
Шуляк. З перших днів, коли 
вона приступила до своїх 
обов’язків, колектнп виконує і 
перевиконує плани продажу 
товарів. Л. Р. Шуляк нама
гається якнайповніше задо
вольнити запити покупців, і 
вони завжди залишаються за
доволеними. Поважають її _ І 
клієнти. I колеги по праці, бо 
вона в усіх випадках може 
знайти тепле, щире слово». 
Так пише нам ВАНТАЖНИК 
О. Г. КОЧЕРГА.

Можна ще навести чимало 
прикладів. Про хороших лю
дей. про їх ставлення До пра
ці, до тих, кому служать ре
зультати їх праці. — таких 
листів редакція одержує чи
мало. Дякують своїм вчите
лям О. І. Скалевській з НО- 
ВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 
та Ж. М. Мартовнцькій з КІ
РОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 
їх учні, надходять подяки ліка
рям, шевцям, продавцям. Всі 
листи в чомусь схожі один на 
одного, а об’єднує їх одне: в 
кожному З них видно трудя
щу людину, що не за страх, а 
за совість робить свою що
денну справу, а з того має 
повагу І щире визнання.

КОМСОМОЛ», 
ського

АКТИВІСТА

працею багатьох поколінь

ЗВЕРНЕННЯ
учасників Всесоюзної наради
по захисному лісорозведенню
до молодих робітників лісгоспів,
радгоспів, колгоспників, спеціалістів
лісового і сільського
КОМСОМОЛЬЦІВ і всієї

Дорогі друзі!
Кожний день наближає нас до зна

менної події в житті всього прогресив
ного людства — 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна. Радянські люди, 
наша славна молодь готують гідну зу
стріч Ленінському ювілею.

В ці знаменні дні зібрались ми на 
прославленій працею хліборобів алтай
ській землі, щоб обговорити, як краще 
втілювати в життя один із великих запо
вітів Ілліча — заповіт про охорону і 
примноження найбільшого надбання на
шого народу — природних ресурсів,

Перші декрети Радянської влади «Про 
землю», «Про ліси», «Про охорону па
м'ятників природи, садів і парків» і 
інші, підписані Леніним, відобразили ві
кові сподівання людей праці — дали їм 
велике право бути справжніми господа
рями багатств своєї Батьківщини,

Ленінське ставлення до природи ста
ло невід'ємною частиною комуністично
го виховання молоді. Протягом усієї іс
торії Країни Рад тисячі юнаків і дівчат 
беруть активну участь у примноженні 
родючості землі, творчій праці на ній.

XXIII з’їзд КПРС, рішення березневого 
(1965 р.) і наступних Пленумів Централь
ного Комітету партії створили добрі 
умови для розвитку сільського госпо
дарства, для інтенсивного використання 
всіх сільськогосподарських угідь.

Передова агротехніка, сучасні маши
ни, хімія, меліорація допомаіають хлі
боробу вирощувати два колоски там, 
де ріс один. Це зобов’язує всіх нас ще 
з більшою турботою ставитися до зем
лі. Охорона і примноження її родючос
ті — патріотичний обов’язок народу, 
всієї нашої молоді.

Одним з найважливіших елементів 
високої культури землеробства, надій
ною гарантією щедрості полів1 є захис
не лісорозведення. Ліс — зелбне диво 
природи. Він сприяє нагромадженню і 
збереженню грунтової вологи, зупиняє 
жаркі суховії і пилові бурі, приборкує 
руйнівну силу весняних і дощових по
токів, примножує живлючі сили землі; 
ліс — вірний друг і надійний/ помічник 
землероба.

Розуміючи всю 
ред майбутніми 
реження і високу 
гектара колгоспних і радгосп 
ми, учасники наради, звертає 
всіх комсомольців, юнаків і дівчат: бе
режіть землю, будьте дбайливими ше
фами захисних лісонасаджен

■ • і

відповідальність 
поколіннями 

родючість

ле
за збе- 

кожного 
і них угідь, 
:мося до

ь, СТВО'

господарства,
молоді нашої країни
рюйте зелені заслони навколо полів, 
ярах і вибалках, на берегах рік і озер, 
каналів і водойм, закріплюйте піски, і 
гірські схили.

Кожна ділянка полезахисних смуг по
винна мати свого дбайливого господа
ря. Не допускайте безнаглядності і за
гибелі жодного гектара лісосмуг і зеле
них насаджень.

Бережливо вирощуйте і доглядайте за 
ними, виступайте ініціаторами створен
ня в колгоспах і радгоспах комсомоль
сько-молодіжних лісомеліоративних ла
нок. Оголосіть рішучу боротьбу ярам, 
активно беріть участь у будівництві про
тиерозійних гідротехнічних споруд.

Великою
землеробів створюється висока родю
чість полів, В той же час порушення аг
ротехніки викликають ерозію грунтів, 
наносять великої шкоди сільському гос
подарству. Наше слово до вас, молоді 
механізатори колгоспів, радгоспів і ліс
госпів: суворо дотримуйтеся правил об
робітку землі, досконало оволодівайте 
новою протиерозійною технікою, спри
яйте її широкому застосуванню. Вчасно, 
з господарською турботою проводьте 
механізовані догляди за лісосмугами.

Ми звертаємося до молодих учених, 
спеціалістів лісового і сільського госпо
дарства. Несіть свої знання молоді, 
вчіть її майстерності лісорозведення, 
прищеплюйте їй любов до природи, 
рідної землі, наполегливо впроваджуй
те науково-обгрунтовані системи бо
ротьби з ерозією грунтів!

Піонери і школярі! Активно включай
тесь у похід юних друзів природи. Хай 
у кожній піонерській дружині, загоні, 
кожній шкільній комсомольській орга
нізації буде свій ударний фронт — ді
лянка полезахисних насаджань, шкіль
не лісництво, розсадник, збір насіння 
дерев і кущів. Організуйте загони «Зе
леного патруля», пильно охороняйте лі
совий заслін поліз від потрав, шкідни
ків і хвороб.

Дорогі друзі!
Ми закликаємо всіх юнаків і дівчат, 

піонерів і школярів вийти восени цього 
року і майбутньої весни на Всесоюзний 
місячник лісу і саду. Тисячі гектарів но
вих лісосмуг, сади, парки, сквери, квіт
ники, зелені зони навколо міст і селищ 
будуть нашим подарунком Ленінському 
ювілею! Цій великій і благородній 
справі — наша молода кипуча енергія, 
наша праця, пошуки і дерзання!

ЗА ПАРАГРАФАМИ
СПРАВИ

ПРО ЩО ГОВОРИЛИ В КОМІТЕТІ

Ъ’ ЦІ ДНІ я часто беру 
робочу папку а ппот 

засідань ___
ЛКСМУ. Кожний 
сторінка - півтори ___________
тексту. Можливо, не так уже й ба
гато розкажуть сторонній людині 
ці скупі рядки. Але для мене воші 
переповнені особливим змістом. 
За ними я бачу копітку роботу 
членів комітету по керівництву жит
тям комсомольської організації 
підприємства.

Ось один з протоколів за травень. 
На порядку денному засідання ко
мітету стояло тоді питання про 
недоліки в обліку членів ВЛКСМ, 
про заборгованість по сплаті член
ських внесків. Ми серйозно обго
ворили цю прогалину і вирішили 
підняти всіх наших активістів на 
усунення хиб. І самі члени комі
тету — плановик Людмила Киш- 
лян, контрольний майстер Борис 
Балнцький. табельнния Ольга Ку
риленко. бібліотекар Надія Пусто- 
віт, слюсарі Валерій Манохін І Ар- 
каяій Золотарьов пішли в чехи І

... - в руки
робочу папку з протоколами 

заводського комітету 
протокол — це 
машинописного

відділи, щоб поговорити особисто 
з комсомольцями, які ще по стали 
на облік, або не регулярно сплачу
вали членські внески. І ось резуль
тат: до кінця літа кількість ком
сомольців, не взятих на облік, 
зменшилась на дві третини. Зараз 
мн проводимо річну звірку членів 
ВЛКСМ

Не треба на» уже порушувати і 
питання про заборгованість, 
комсомольці вчасно 
членські внески.

І це не кінцевий
Наші зусилля були спрямовані на 
згуртування комсомольського ь'о- 
лективу, на зміцнення комсомоль
ської дисципліни через суворе до
тримання всіх 
ВЛКСМ.

Але добитися 
ни — половина 
всіма засобами підвищувати актив
ність юнаків І дівчат — лише в цьо
му випадку буде гарантовано вико
нання всіх заходів комсомольської 
організації по Ідейно-політичному 
вихованню робітничої молоді. А в 
нас у недалекому минулому ще бу
ла частина членів ВЛКСМ, які 
стояли осторонь справ заводської 
комсомольської організації. Так, 
вісім членів БЛКСМ з відділу го
ловного механіка (ВГМ) і дванад-

Всі 
сплачують

результат.

вимог

МІЦНОЇ 
справи.

Сі.'.ту ту

ДІІСЦНПЛІ-
Потрібио

цять членів ВЛКСМ з енергоццху 
входили до складу комсомольської 
організації ремонтного цеху. Ці 
комсомольці рідко з’являлись на 
збори, виконували мало доручень. 
Міі поставили па комітеті питання: 
як надалі бути з Цією молоддю? 
Вирішили створити первинні ком
сомольські організації у ВГМ і 
снергоцсху. І не помилилися. Зараз 
в цих, хоч і не численних, органі
заціях справи налагодилися, комсо
мольська робота стала багатогран
ною і змістовною.

трОРТАІО сторінки інших прото- 
в колів. Не заради цікавості, 

звичайно. Нині в цехах і відділах 
закінчуються звітно-виборні комсо
мольські збори, скоро звітуватиме 
ІІЄред~КОМСОМОЛЬЦЯМИ і ЗііВОДСЬМіІГ 
комітет ЛКСМУ. Безумовно, ком
сомольці будуть цікавитися, як ко
мітет спрямовував роботу цехових 
первинних організацій. На це від
повідають лаконічні фрази прото
колу засідання комітету від 10 черп
ни. На цьому засіданні ми слухали 
про роботу комсомольської органі
зації механічного цеху. Звітував 
її секретар, токар Володимир Ла- 
псико. Хлопцеві здавалося, ніби 
комсомольська робота в цеху була 
поставлена задовільно, «як скрізь». 
Однак члени комітету Ольга Курк- 
ленко, яка працює в цьому ж цеху,

Аркадій Золотарьов. Надія Пусто- 
віт вказали Володимиру на деякі 
серйозні недоліки. Так. члени гро- 
мадсько-атестаціііної комісії по 
прийому Ленінського заліку недо
статньо вникали в питання теоре
тичного навчання молодих робітни
ків і спеціалістів, був послаблений 
контроль за виконанням комсомоль
ських доручень, нерегулярно під
водились підсумки змагання моло
дих виробничників. Члени комітету 
дали немало цінних порад комсо
мольському ватажкові механічного 
цеху, і, як показав час, вони були 
на користь Володимирові.

Питання про хід Всесоюзного Ле
нінського заліку, як одне з найго
ловніших, неодноразово було в по
рядку денному засідань комітету. 
Так, в травні мн обговорили поста
нову Кіровоградського міськкому 
ЛКСМУ «Про проведення Всесоюз
ного Ленінського заліку п первин
них комсомольських організаціях». 
Тоді створили заводську громад- 
сько-атестаційну комісію і прийня
ли рішення про проведення в пе- 
хах І відділах комсомольських збо- 
ріп, присвячених підготовці до 
складання Ленінського заліку. До
повідачами були призначені члени 
комітету. Підготовка до підведення 
підсумків_перпіі)го етапу Ленінсько
го заліку йшла повним ходом. На
передодні піввікового ювілею ком
сомолу України ми визначили кра
щих учасників Ленінського заліку. 
Ними стали токарі Альбіна Белая, 
Віктор Забелін, Володимир Бринза, 
слюсар Юрій Манухін, іпжспер-тсх- 
нолог Володимир Степанов. Найкра
ще залік пройшов п комсомоль
ських організаціях Інструменталь
ного і складального цехів I заводо
управління.

В липні мн розглянули питання 
про хід другого етапу Ленінського 
заліку. Членові комітету Надії Пус- 
товіт доручили розробити план пи-

вчення праці В. І. Леніна «Як ор
ганізувати змагання», забезпечити 
молодь необхідною кількістю літе
ратури. Надія з цим дорученням 
справилась добре. Згодом комітет 
комсомолу затвердив на новий на
вчальний рік в мережі комсомоль
ської політосвіти два гуртки: по ви
вченню біографії В. І. Леніна і 
«Бесіди про партію». Визначені і 
пропагандисти — комуністи Л П. 
Кравцова І О. Т. Ільїн.

Комітет комсомолу постійно пік
лується про кількісне .зростання 
заводської комсомольської органі
зації, про зміцнення внутріспілкової 
дисципліни. В цьому році ми прий
няли о члени влкем 45 юнаків І 
дівчат. Питання про прийом в ком
сомол розглядається майже на кож
ному засіданні комітету. Розглядає
мо Іноді і персональні справи по
рушників комсомольської дисциплі
ни і громадського порядку, але та
ке трапляється рідко.

Комітет комсомолу вирішував І 
багато інших питань: про змагання 
іід звання кращого молодого ви
робничника. про участь в суботнії- 
ках І недільниках, про військово- 
спортивні заходи... А тепер треба 
узагальнити якнайстисліше все це, 
щоб комсомольці, слухаючи звітну 
доповідь, могли вчитися на здобу
тому ДОСВІДІ.

Гортаю, І гортаю сторінки прото
колів. Відчуваю, як наростає хви
лювання. Воно знайоме кожному 
секретареві, який має складати звіг 
за роботу комітету, який хоче, щой 
довір я, виявлене йому КОМСОМОЛЬ
ЦЯМИ. було виправдане.

Дмитро КОТИКОВ, 
секретар комітету комсо
молу ремзаводу «Укр- 
сільгосптсхніка».

м. Кіровоград.
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О жовтня 1060 роау „Молодий комунар" 8 стор.

В І Т Р И Л . А

БВ В Т F И Jfi А,

ВІТРИЛА
П» СТУПАВ БИ ТИ, Володю, кудись ближче. Хіба в КІ- 

ровограді вузів нема? А Одеса — хтозна, як вона 
прийме. Важко буде тЬбі...

Умовляли хлопця в селі Овраговім, що у Світловодському 
районі, мало ПО до від’їзду до Одеського політехнічного. 
Припав до душі Володя Мірошник багатьом. У колгоспі хоч 
зараз доручай йому трактор чн автомобіль. У школі будь- 
який дослід з фізики чи хімії проведе. Літературу любить. 
Он як вірші читає — з душею. Зупинишся, заслухаєшся,

А хлопець вибрав собі дорогу в «піднебесну» техніку — 
радіоелектроніку. Причин тому чимало. Володя розповідає 
про цс так:

— Передусім, приклад батька: не відступати ніколи, ні
защо.

Нелегка доля випала йому в грізні роки війни. Трагедія 
відступу. Кривавий герць під Москвою. Контузія. Полон. 
Втеча з полону майже сліпим.

«Відпоювався», — сказали лікарі. А він не здався. «В ме
не ще є сили». І домігся свого. До кінця війни перебував 
іі армії в радіотехнічних військах. Зараз учителює.

Ало не менша заслуга у любові хлопця до фізики, мате
матики, хімії його вчителів Сергія Мироновича Арделяпа, 

Галини 
Ситник, 
Іллівни 
Федора 
ча Азамата.

Уроки матема
тики в школі про
ходили жваво. Во
лодимир розпові
дає про них, як 
про поезію.

— Уміли вчите
лі зацікавити. Не 
сухою розповід
дю. а поясненням 
па виготовлених 
макетах. прила
дах. Мені. як 
комсоргу класу і 
відповідальному в 
комітеті ЛКСМУ 
за дисципліну 1 
навчання, роботи 
бракувало. Бо ди
сципліна і успіш
ність були на ви
соті.

Володимир загубив лік численним олімпіадам. Нерідко він 
завойовував на них перемоги. Почав цікавитися вузівського 
програмою. Вчителька Галина Гиатівпа Ситник підтримувала 
такі бажання. «Звикайте до серйозних справ. Розвивайте ма
тематичну логіку», — часто радила вона вихованцям.

Школу Володимир закінчив із золотою медаллю. Подав 
документи в Одеський політехнічний інститут.

— Дивне у мене було почуття, коли прийшов складати фі
зику. — згадує Володя. — Це була моя перша зустріч з 
омріяним. Не боявся. Радів, що ось я в інституті. Розповідав 
без обдумування. П'ятірка! Уже потім стало лячно...

— Ми радіємо кожному першокурсникові, котрий прийшов 
з села, — ділиться враженнями про вступні екзамени декан 
радіотехнічного факультету доцент Є. Самков. — Треба від
верто сказати: вступати сільській молоді нелегко. Не ті мож
ливості п селі для вивчення точних наук. У містах, навпаки, 
з’являється все більше шкіл з нахилом до фізики, матема
тики, хімії. Викладачі інститутів читають міським школярам 
факультативні дисципліни, існують курси по підготовні до 
вступу у пуз. А вимоги до всіх одні... Ось чому варто всіля
ко підгримувати і заохочувати тих сільських учителів, вихо
ванці яких мають серйозну, «сучасну» підготовку.

Володимир Мірошник — студент радіотехнічного. Вже вії- 
дзвеніп перший дзвоник. Після допомоги селу першокурсники 
заповнять вузівські аудиторії. Попереду — знайомство з 
незвіданим.

Збулася мрія хлопця.
— Не вся, — сміється він. — Вичитав я про відкриття 

частинок, названих тахіонами. Рухаються вони, всупереч 
теорії Ейнштейна, швидше світла. Як би зробити приймач 
передавач сигналів таких швидкостей...

Сторін на для
стар шонласнинів

«ЯКОСЬ дуже швидко в 
цьому році пролетіли ка

нікули. Ніби їх і не було. А 
ось зараз дивлюсь я у свій 
щоденник і не йму віри, як ми 
встигли стільки зробити.

Пам’ятаю, коли після закін
чення навчального року ми 
зібрали членів комітету на за
сідання. оригінальних пропо
зицій було мало. Та ми й не 
намагались особливо фантазу
вати, бо знали, Що основним 
нашим завданням буде робота 
на колгоспному полі. А вже 
коли приступили до роботи, 
наші плани поповнились нови
ми записами. Перший з них — 
екскурсійна поїздка у місто- 
герой Севастополь. Несподіва
но все вийшло. Дівчата запро
понували. і всі погодились.

— А за які кошти? — хтось 
кинув.

Всі переглянулися. Справді. 
Машину дасть колгосп. Але ж 
цього мало. Якраз це було в 
п’ятницю. Ото ми й вирішили 
в суботу і неділю зайнятися 
збором металолому. Цікаво 
було. Цп робота захопила бук- 
вальнц. всіх. Школа наша бу
ла в ті дні схожа на мураш
ник. і ось результат — II тонн 
брухту. Гроші, виручені

нього, і знадобились нам у 
Йоїздці. А пізніше так само 
було організовано екскурсію в 
Полтаву. Кременчук.

Оці поїздки та ще походи 
по рідних місцях після трудо
вого дня дуже допомагали 
нам у нашому нелегкому зав
данні. Дивіться самі. Наших 
рук чекали 20 гектарів кол
госпного баштану. 40 гектарів 
картоплі, 270 гектарів насін
ної пшениці, 4,5 гектара огір
ків І багато іншої роботи. Все 
цс ми обробили по декілька 
разів бригадою з 24 чоловік. 
Тому іі не дивуйтеся нашим 
мозолям. Самі розумієте, з не
звички важко, Зате як здру
жилися ми за літо! Правду 
кажуть, що дружба в праці 
перевіряється.

А ось знову сіли ми за пар
ти. В цьому навчальному році 
план роботи нашого комітету 
багато в чому зміниться. Це 
викликано і особливістю ни
нішнього року, і досвідом. 
Так, ми плануємо створити 
гурток комсомольського акти
віста. В нього буде входити 
десять чоловік. Основне зав
дання цього гуртка — підго
товка учнів до вступу в чле
ни ВЛКСМ. Всі рекомендова
ні в комсомол проходитимуть 
тут тримісячне навчання. Во
но включатиме вивчення біог
рафії Володимира Ілліча, Іс
торії комсомолу.

За поліпшення успішності І 
дисципліни боротимемося так, 
як і в минулі роки. Для цього

ШВИДНУ ДОПОМОГУ“
НЕ ВИКЛИКАЮТЬ
В ДІЇ — ШКІЛЬНИЙ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ

в вас буде створений штаб 
«швидкої допомоги». який 
реагуватиме на кожний «ви
клик». Цей метод виправдав 
себе. Бо ми добилися стопро
центної успішності серед КОМ
СОМОЛЬЦІВ. А ЯКЩО хто іі одер
жить незадовільну оцінку, ми 
не рубаємо з плеча. Зважимо 
все: причину, характер учня. 
І майже завжди розв’язуємо 
цю проблему, як кажуть, у 
колі сім’ї, тобто в класі. Бо, 
пам’ятаю, одержав двійку Ми
кола О., ми його зразу на ко
мітет викликали. Ну й. звісно, 
давай «муштрувати». Хлопець 
замкнувся в собі. Нічого нам 
не розказав, ие пообіцяв. А 
потім виявилося, що одержав 
він ту злополучну двійку зов
сім випадково І сам за неї 
хвилювався.

От тепер ми й вирішили за
слуховувати успішність яко
гось учня на засіданні комі
тету тільки у виняткових ви
падках.

Наша молодша зміна — 
піонери — теж пс залишаться 
поза увагою. Навпаки, в нас 
так уже ведеться, що за всю

роботу з піонерами відпові
даємо ми, Що ж до успішнос
ті, То за кожним піонерським 
класом закріплений 
лець (це крім двох 
які відповідають за 
но-масові заходи).

В цьому році ми 
серйозну увагу звернути 
спортивну підготовку піонерів. 
Для цього виділимо інструк- 
торів-комсомольціз. Власне, 
вони вже приступили до робо
ти. Володимир Коваленко, 
Апатолій Швець. Світлана 
Петрова почали підготовку до 
змагань з футбола, волейбо
ла, баскетбола, легкої атле
тики.

Хай ие прославимо спортом 
ми нашу Павлівну на всю 
область. Але всі ці заходи шс 
більше скріплять нашу друж
бу — запоруку доброї ус
пішності І поведінки.

Олексій ТРЕТЯК, 
секретар комітету ком
сомолу Павлівської 
середньої школи. 

Світловодський район.

комсомо- 
вожатих, 
ку.гьтур-

плануємо 
на

і

Гнатівнн 
Катерини 
Шандор, 

Захарови-

ВІДКРИТТЯ

і штшь-
А ЯК ВІДПОЧИВАЄШ ТИ?

м. Новоукраїнка.

«ВКОСЬ СТАЛО уже звичним, що Тони Мурзіиа І Люда 
Клименко, піонервожаті шостої та сьомої СШ міста 

Новоукраївки, планують свою роботу разом. Це ж і не див
но, Адже школи одна від одної — рукою подати. Комсомол
ки завше щось придумують цікаве для своїх піонерів, учнів. 
А цього разу вони організували клуб старшокласників 
«Червоні вітрила».

Мідь духовою оркестру лапрошуе старшокласників у Па
лац культури «Юві> ейннй». Але не кожний зайде сюди. 
За умовами прийому, потрібен обов’язково веселий настрій, 
посмішка, гумор. Тп ж заходь веселим, смуток лиши перед 
дверима.

Кожен клас — це окремий екіпаж, мас свого капітана. У 
старшокласників шостої школи — Ігор Чернега, сьомої — 
Таня Титенко, третьої — Валя Бурова, четвертої — Наташа 
Нікітіна. Саме вонг й увійшли до президії клубу.

— А тепер наші конкурси, — говорить президент А. Мур-

г. ярмульський,
редактор багатотиражної газети 
«Одеський політехнік».

За роботу взялися художники. Адже й завдання не з лег
ких: спробуй, намалюй майбутнє «Червоних вітрил»? У 
кожного свій смак, своя фантазія. Проходить п’ятнадцять 
хвилин, і жюрі вибирає кращу роботу. Фантазії — хоч від
бавляй. Кожна робо
та не побажання
клубу на майбутнє. 
Та осе ж екіпаж
школи № 3 справився 
найкраще. Він і став 
переможцем к о н- 
курсу.

Кожен присутній — 
учасник клубу. Такий 
девіз. І коли в залі 
прозвучала музика 
шкільного вальсу, 
дружно закружляли 
пари Учитель баль
них танців Палацу 
культури Георгій 
Сергійович Марущак 
теж учасник клубу. 
Конкурс — хто кра
ще засвоїть вивчений__ ______  ____ ___ танець. Кілька танцювальних рухії:,
але їх потрібно викопати з усією майстерністю. Учасників 
багато. Адже при підведенні підсумків береться до уваги і 
масовість, участь у конкурсі хлопців. Та п цьому найкраще 
показали себе старшоктаснккн шостої середньої школи.

Іде конкурс «маленьких перебільшувачів». Необхідно 
розповісти цікаву історію, яка трапилась з тобою або твоїм 
товаришем у перший день навчального року. Ось тут витри
май екзамені Бо цих історій не переговорити. Перебільшен
ня має бути в межах реальності. Були перебільшення різ
ного роду. Тут І те. як учні класу переплутали дні і при
йшли до школи за день раніше, але такн прийшли в другу 
зміну. Як товариш трохи прикуііян на першому уроці, а ін
ший, забувші!, що йде урок, у вікно керував футбольним 
матчем. Чого тільки не траплялось з хлопцями і дівчатами 
у перший день навчального року! Та псе ж і перебільшувати 
треба уміти. Школярі шостої школи уміють ие робити. Але 
не на уроках, а лише в конкурсі «Червоних вітрил».

Хоч усі члени клубу були рівноправними, але слід пере
вагу піддати дівчатам. Вони були більш ініціативними Бзчн- 
ли б ви. як цікаво пройшов серед них конкурс — у кого ко
са найкраща. Спочатку пробували виміряти прикладанням 
одна до одної. Та де там! Нарешті спір зав’язався серед 
двох. Тут уже не обійтись було без приладу. Перевага у 
Тані Артеменко. Вона і стала переможцем цього незви
чайного конкурсу. В нагероду — гарна стрічка.

Цікаво пройшло заняття клубу «Червоні вітрила». На про
тязі року на старшокласників чекають вірні друзі — роман
тика, мрія, чудові відкриття, подорожі до країн поезії, мис
тецтва, музики. Тепер кожна школа районного центру взяла 
на своє озброєння умови клубу І кожного разу засідання 
принесуть з собою радість, посмішку, скрнпю дотепів і гу
мору. Клуб допоможе у відпочинку, навчанні.

С. БРОВЧЕНКО, 
А. ЧАСТОКОЛ.
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У ПОШУКАХ СІМ’Ї ГЕРОЯ
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Завтра «Зірка» 

чернівецьку «Буковину»,

„Зірка“ відігруєтьсяЦе—політична рооота
Минув місяць передплатної кампанії. Сьогодні, коли весь 

радянський народ готує зустріч Ленінському ювілею, по
всюдно зростає інтерес до друкованого слова, особливо до 
партійних видань, де трудящим розкривається гравдіозна 
панорама комуністичного будівництва, яскрава картина всс* 
народної творчості і дерзання.

Здобувають все нових 1 нових своїх читачів молодіжні га
зети і журнали. І заслуга в цьому в першу чергу працівни
ків «Союздруку», численного загону громадських розповсюд
жувачів. З кожним днем зростає число передплатників серед 
молоді в Кіровограді, Олександрії, Знам’янському, Бобри- 
нецькому, Маловнсківському, Новоукраїиському районах. 
Комсомольські комітети проводять тут дійову пропаганду 
друкованих молодіжних видань, відзначають громадських 
розповсюджувачів, цікавляться ходом передплати.

Проте ця важлива політична робота пущена на самоплнв 
деякими комсомольськими комітетами Новомиргородського, 
Долннського, Ульяновського районів. Необхідно, щоб кожен 
юнак був передплатником. Особливо слід мати на увазі ус
пішну передплату иа місцеві видання,

Кіровоград 
Зиам’янський 
Маловисківський 
Бобринецьннй 
Новоукраїнськпй 
Олександрія 
Світловодськнй 
Нюпоархангельський 
Добровелнчківський 
Олександрійський

3600 
1378
J199 
1G60 
1023
955
827
747
723
720

Олександрійський 
Гайворонський 
Кіровоградський 
Новгородківський 
Голованівський 
Вільшансьхий 
Ульяновський 
Уствнівський 
Онуфріївськнй 
Петрівськнй 
Долинський 
Компаніївськнн 
Новомнргородськнй

КОМСОМОЛЬЦЯМ 
СВОЮ ГАЗЕТУ
В рік ювілею В, І, Леніна особливо зріс інтерес 

молоді до друкованого слова. Півтора десятка кви
танцій виписала листоноша колгоспу імені Чкалова 
Голованівського району Марія Григорчак електрику 
артілі Андрію Янчуку.

В передплатному листі Андрія на наступний рік — 
газети «Правда», «Молодь України», «Молодий ко* 
мунар», журнали.

До десятка друкованих видань одержуватиме в 
новому році тракторист Володимир Могилинець, три 
газети та два журнали передплатив комсомолець 
Кость Цибулько, по три—п’ять комсомольських ви
дань одержуватимуть Лариса Коновальчук, Вален
тин Поліщук, Зіна Куленко.

Всі тридцять чотири комсомольці артілі передпла
тять молодіжні газети «Молодий комунар» та «Мо
лодь України».

c. Журавлинна, 
Голованівського району.

НАШ КОЛЕКТИВНИЙ 
КОМСОРГ

Зовсім недавно, радя
чись про те, які періодич
ні видання передплатити, 
юнаки і дівчата з виробни
чої бригади Хмелівської 
середньої 
ли обрати 
ну газету 
мунар».

Нас сімдесят п’ять і при
мірників газети буде пе
редплачено стільки ж. Це 
стане основою для наших 
спільних розмов. Газету

школи виріши- 
свою молодіж- 
«Молодий ко-

ми нашим колєк- 
комсоргом, бо 
що вона завжди 

обласних, союзних 
подій, дру- 

матеріалів з 
життя,

обрали 
тивним 
знаємо, 
в курсі 
і зарубіжних 
кує багато 
комсомольського 
вірші, оповідання, нариси.

П. ТАНЦЮРЕНКО, 
керівник виробничої 
бригади Хмелівської 

середньої школи.
Маловисківський район.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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На підступах до Олександ
рії під селом Михайлівною 
точилися кровопролитні бої. 
Брязкотіли гусениці танків, зі 
свистом рвалися міни. Роз
лючені тратою хваленого 
«східного валу» — правобе
режного дніпровського плац
дарму, 
бій все 
частині!, виставляли броньові 
заслони 
динандів».

Танковий підрозділ, яким 
командував офіцер Петро 
Олександрович Баранов, після 
форсування Дніпра крізь вог
ненний смерч пробивався на 
Олександрію. До міста, над 
яким клубочилися заграви по
жеж, було вже рукою пода
ти. Під Михайлівною танко
вий підрозділ змушений був 
прийняти нерівний бій з пере
важаючими силами ворога. У 
навальній сутичці на околи
ці села «тридцятнчетвірка»

П. Баранова підбило два 
«тигри». Та в цьому двобої 
командир був смертельно по
ранений.

Друзі — побратими по зброї 
з воїнськими почестями похо
вали біля сільської школи 
свого улюбленого командира 
і дали клятву помститиси за 
нього, добити фашистського 
звіра в його лігві.

То був листопад 1943 року.
Минули години лихоліття, 

почалися роки мирного будів
ництва. Але в пам’яті бага- 
іьох жителів села Михайлів
ни і понині живе безприклад
ний подвиг офіцсра-танкіста 
Баранова, Очевидці цього бою 
робили багато спроб, щоб 
розшукати сім’ю або близьких 
загиблого. Вони 
різні міста країни, надсилали 
запити у військові відомства. 
Але безрезультатно.

До цих пошуків підключи
лися юні СЛІДОПИТІ! місцевої

восьмирічної школи, 
ті-решг пощастило 
дружину полеглого ____
Віру Гераснмівну, Проживає 
вона в одному з сіл па 
Пскопщнні. Віра Баранова 
свого часу теж довідалася, 
що її чоловік загинув десь 
під селом Ліихайлівкою на 
Кіровоградщнні і там похова
ний. Але як знайти могилу, 
коли в області багато сіл з 
такою назвою? Яке саме з 
них стало вічним пристани
щем дорогої для неї людини? 
Тим більше, що й часу після 
героїчної загибелі воїна-тан- 
кіста спливло чимало — по
над чверть століття.

Після одержання листа від 
слідопитів, в якому вони за
пропонували відвідати село, 
Віра Гсраснмівна без про
гаявші виїхала на Україну. 
Важко передати словами всю 
теплоту і сердечність зустрі-

їм преш- 
знайти 

героя —

чей жителів села з дружиною 
героя-внзволнтеля.

Школярі любовно догляда
ють братську могилу, над 
якою в скорботній задумі схи
лилася солдатська постать. В 
числі інших полеглих у боях 
за Правобережну Україну тут 
вічним сном спить 1 1 ерой 
Радянського Союзу Петро 
Олександрович Баранов.

В сільській школі юні слі
допити обладнали краєзнав
чий куточок. У ньому чільне 
місце займають експонати, 
що відтворюють життя І рат
ні подвиги мужнього офіцера- 
танкіста.

В, СЕРГЕЕВ.

• СПОРТ ® СПОРТ • СПОРТ

|Я ЕРШ. ніж розповісти про 
жм те, як проходив матч у Кі
ровограді між місцевою «Зір
кою» і криворізьким «Кривба
сом», повідомимо читачам 
прнємпу новину: вперше на
нашому стадіоні гра проходи
ла при електричному освіт
ленні.

...Команди виходять на поле 
для того, щоб добитися пере
моги. Вона потрібна і лідерам, 
і аутсайдерам. Але в зустрічі 
між криворіжцямл й кірово- 
градцямп, очевидно, два очка, 
що їх можна взяти з матчу, 
більш вотрібві були гостям. 
Адже перед останнім туром 
вони були в небезпечній зоні, 
тобто займали трете місце 
знизу в турнірній таблиці. А, 
як відомо, за положенням 
про розиграш, саме три нан- 
слабкіші команди в кінці се
зону змушені будуть поступи
тися місцем найснльпішнм з 
класу «Б».

Одне слово. криворізьким 
футболістам немає куди від
ступати. Тому вони так від
чайдушно атакували, самовід
дано захищалися, коли їм за
грожувала небезпека.

Та небезпечні моменти чи не 
частіше виникали біля воріт 
«Зірки». Можливо, так скла
лося тому, що кіровоградці 
розраховували на легкий ви
граш. А коли часу лишилося

мало, вони схаменулися
Не збиралися складати зброї 

1 суперники «Зірки», На 83-й 
хвилині матчу Валентин Тро- 
яновськнй чудово вивів на 
удар Сергія Соколова, а той 
без обробки м'яча, сильно 
пробив у лівий верхній кут 
воріт, так. що Іван Барамба 
не встиг навіть зреагувати.

Наші земляки уникли по
разки тільки завдяки тому, 
що Анатолій Кравченко I Бо
рне Петров добре розіграли 
штрафний удар поблизу воріт 
«Кривбасу». 1 в цьому випад
ку голкіпер Юрій Коротких, 
який добре провів увесь матч, 
був безсилий перепинити 
шлях м’ячеві, що стрімко врі
зався в сітку»

Так команди 1 розділили 
між собою два очка.

В зустрічі між дублюючими 
складами цих команд, яка 
відбулася напередодні, пере
мога з рахунком 4:1 дісталася 
кіровоградцям.

Всі інші команди підгрупи 
зіграли в останньому турі так: 
«Локомотив» (Вінниця) — 
СКА (Київ) — 0:2, «Букови
на» — «Автомобіліст» —. 1:0, 
«Карпати» — «Десна» 
«Локомотив» (Херсон)

дівельник» — 1:0, «Суднобу
дівник» — «Металург» — 2:1» 
СКА (Одеса) — «Дніпро» — 
0:0, «Хімік» — СКА (Львів) — 
2:1, «Металіст» — «Динамо» 
— 1:0, «Шахтар» — «Аван
гард» — 1:0, «Азовець» — 
«Таврія» —■ 1:1,

На сьогодні турнірна табли
ця має такий 
«Дніпро» 
СКА (К) 
«Автомобіліст» 
«Карпати» 
«Зірка» 
«Металіст» 
«Буковина» 
«Металург» 
«Локомотив» , . 
«Суднобудівник» 
«Будівельник» 
«Таврія» 
СКА (Л) 
СКА (О) 
«Авангард» 
«Локомотив» 
«Азовець» 
«Десна» 
«Хімік» 
«Динамо» 
«Кривбас» 
«Шахтар»

24 9 6 57
15 16 8 46
18 9 J2 45
17 11 9 45
17 11 П 45
16 ІЗ 9 45
16 12 11 44
14 13 12 41
13 14 12 40
14 12 13 40
12 15 12 39
11 16 12 38
14 0 16 37
13 10 16 36
10 15 14 35
8 18 ІЗ 34

12 10 17 34
10 12 17 32
J0 11 18 31

8 14 17 зо
Ю 10 19 зо
9 12 17 зо
*
прийматиме

22 названі
Футболісти восьми радянських 

провідних клубів включені в 
заявочний список «22-х» на від- 
Сірковий матч чемпіонату світу 
зі збірною командою Турції, 
який відбудеться 15 жовтня в 
Києві.

В списку, направленому в Між
народну федерацію футбола, 
вказані такі імена: воротарі — 
Євген Рудаков («Динамо», Ки
їв), Анзор Кавазашвілі («Спар
так», Москва), Олександр Тка
ченко («Зоря». Луганськ); за
хисники — Реваз Дзодзуашвілі 
(«Динамо», Тбілісі). Єпген Лов
чев і Геннадій Логофет («Спар
так». Москва), Валентин Афо
нії!, Альберт Шсстсрньов і Во
лодимир Капличиий (ЦСКА), 
Муртаз Хурцйлава («Динамо», 
Тбілісі); півзахисники — Воло
димир Мунтян і Віктор Серебря
ников («Динамо», Київ). Мико
ла Киссльов («Спартак», Моск
ва), Кахі Асатіані («Динамо», 
Тбілісі); нападаючі — Микола 
Осянін («Спартак», Москва), 
Анатолій Пузач, Анатолій Би- 
шовець і Віталій Хмельницький 
(«Динамо», Київ), Гіві Подія 
(«Динамо». Тбілісі), Анатолій 
Зінченко (СКА, Ростов-на-Дону), 
Михайло Гершкович («Торпедо», 
Москва) і Геннадій Єврюжихів 
(«Динамо», Москва).

(ТАРС).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» ш. орган Кировоградского 
обкома ЛкСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Гліпки, 2.

Lflfeb
ИМЯ
0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 10 жовтня. Пер» 

ша програма, 10.00 — Новини, 
(М) 10.15 — Для дошкільників і 
молодших школярів. «ЧУДеса 
природи». (Калшшград). 10.30 
Для ДОШКІЛЬНИКІВ і Молодших 
школярів. «Сяє зірочка» (М), 
11.00 — 'Гслевісті. (К). 11.10 — 
Телефільм. (К). 1.1.35 - Шкіль- 
'пий екран. Українська літера- 
тура для учнів 8 класу. «і.СкО1: 
порода — поет, просвітитель, 
філософ». (К). Кіно*
журнал та художній фільм 
«Абесалом і Егері». (Кірово
град). 18.10 — До 25-річчя виз
волення України від німецько», 
фашистських загарбників. До
кументальний фільм. (К). 10.20
— Виступ командуючого Київ
ським військовим округом ге
нерал-полковника Куди нова, 
(К). 19.40 — Кіно, актори, ролі. 
«Дмитро Мілютевко». (К).
20.40 — Естафета новин. (М). 
21.25 — Інформаційна програма 
«День за днем». (Кіровоград). 
21.45 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 21.50 — Леніну при
свячується, «Книжкова поли
ця». (Кіровоград). 21.55 — «Дів
чина і квітень». Телеспектакль. 
(К). В перерві — телсвісті.

СУБОТА, 11 жовтня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика. 
(М). 9.15 — Новини. (М). 10.00
— «Будьте щасливі», (М). 10.30
— «Життя танцю». (М). 11.16
— Наша афіша. (К). 11.20 — 
Мультфільм «Орлятко». (К).
11.40 — Телеспектакль для ді- „
тсй. «Занепало королівство». 
(К). 13.00 — Телевізійний на
родний університет, (М). 14.30 — 
Телефільм «Тайга розповідає». 
(К). 15.00 — «Доктор Шлютер». 
Телевізійний художній фільм. 
V серія. (К). 17.30 - «На ме
ридіанах України». (К). 18.00 — 
До 25-річчя визволення Украї
ни від німецько-фашистських 
загарбників. (К). 18.30 — Старт- 
69. (К). 19.00 — КВН-69. (М),
21.00 — .«Ленінізм — прапор на
шої епохи». (М), 21.30 — Про
грама кольорового телебачення. 
Художній фільм «Тихий Дон». 
II серія. (М). 23.25 - Грай
естрадний оркестр. (М).
© ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, 10 жовтня. 9.40 — 
Художній фільм «Провулок». 
11.00 — Програма Республікан
ської студії телебачення. 17.10
— Програма Республіканської 
студії телебачення. 21.25 — Ху
дожній фільм «Золоте теля». 
II серія.

СУБОТА, 11 жовтня. 9.С0 — 
(Програма Республіканської сту? 

дії телебачення. 10.30 — Акту
альний екран. 11.00 — Докумен
тальний фільм. 11.20 — Програи 
ма Республіканської .студії те
лебачення.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ

Новгородківське сільське
ПРОфтеХУЧИЛИЕДе № 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА КУРСИ ШОФЕРІВ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ 

СЛЮСАРЯ
Строк навчання — 1 рік.
Приймаються особи віком 17 і більше років з 

освітою не нижче 8 класів.
Учні забезпечуються стипендією (10 крб., для 

сімейних — 20 крб.), безплатним триразовим хар
чуванням, постіллю, спецодягом.

ТРИВАЄ НАБІР:
ПА КУРСИ ТРАКТ0РІІСТ1В-МАШИІ1ІСТ1В 

ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
Строк навчання — 2 роки.
Приймаються особи народження другої полони

ни 1953 і 1954 року.
НА КУРСИ ТРАКТОРИСТІВ 3-ГО КЛАСУ 
Строк навчання — 1 рік.
Приймаються особи народження 1952 і першої 

половині) 1953 року.
Учні забезпечуються стипендією (10 карбован

ців на місяць), безплатним триразовим харчував- 
ним, гуртожитком, спецодягом.

Адреса училища: смт. ІІовгородна Кіровоград
ської області.
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