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РЕСПУБЛІКИ
ВПЕВНЕНИЙ КРОК

Радісно, урочисто, відзначає азербайджанський на
род піввіковий ювілей своєї республіки і Компартії 
Азербайджану. Його радість у ці дні поділяють всі 
народи нашої Батьківщини, в єдиній братерській 
сім’ї яких Радянський Азербайджан твердим і впев
неним кроком Іде світлим шляхом у майбутнє.

З жовтня б столиці Азербайджанської РСР відбули
ся парад військ і демонстрація трудящих Баку, при
свячені 50-річчю республіки і Компартії Азербайд
жану.

... 10.00. На центральну трибуну на площі В. І. Ле
ніна тепло зустрінуті присутніми підіймаються това
риші Л. І. Брежнєв, П. Ю. Шелест, Д. А. Кунаєв, В. П. 
Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидов, перший секретар ЦК 
Комуністичної партії Азербайджану тов. Г. А. Алієв, 
Голова Президії Верховної Ради Азербайджанської 
РСР тов. К. А. Халілов, Голова Ради Міністрів рес
публіки тов. А. І. Ібрагімов, керівники делегацій, що 
беруть участь у торжествах.

Тут же міністр оборони СРСР, Маршал Радянсько
го Союзу А. А. Гречко, воєначальники.

На площі в чіткому строю застигли підрозділи. 
Приймаючий парад—командуючий військами Бакин
ського військового округу ППО генерал-полковник 
Ф. А. Оліфіров об’їжджає війська.

Приймаючий парад піднімається на центральну три
буну і звертається до учасників параду з промовою. 
Від імені ЦК Компартії і уряду Азербайджану він по
здоровляє воїнів, усіх трудящих республіки з 50-річ- 
чям Азербайджанської РСР і Комуністичної партії 
Азербайджану.

Починається парад військ. Карбуючи крок, перед 
трибунами проходять курсанти I слухачі військових 
училищ, представники різних родів військ, йде могут
ня військова техніка.

Після параду відбулась святкова демонстрація тру
дящих. Вони рапортували про свої досягнення в зма
ганні за дострокове виконання п’ятирічки, за гідну зу
стріч XXIV з’їзду КПРС.

Вступаючи в друге п’ятдесятиріччя своєї республі
ки, народ Азербайджану демонструє свою вірність 
ідеям великого Леніна, свою згуртованість навколо 
Комуністичної партії Радянського Союзу і Радянсько
го уряду, свою готовність під керівництвом партії та 
її ленінського Центрального Комітету добитись нових 
успіхів у комуністичному будівництві.

Баку, 3 жовтня.
(ТАРС).

КІРОВОГРАДЦІ — ПЕРШІ
Позавчора на землях Кірово

градської обласної дослідної стан
ції відбувся республіканський кон
курс тракторнстів-орачів. У ньому 
взяло участь 69 представників усіх 
областей України.

Під час змагань було визначено 
абсолютного чемпіона республіки, 
а також перших серед молодих 
механізаторів (до 26 років) і се* 
ред жінок. Чемпіоном став механі
затор з Новоукраїнського району

Мільйони юнаків і дівчат 
України взяли участь в 
ударному комсомольсько- 
молодіжному суботнику, 
присвяченому 50-річчю ви
ступу В. I. Леніна на III з'їз
ді РКСМ. З жовтня на під. 
приємствах не стихав шум 
машин і верстатів, підні
мались поверхи новобу
дов, гули на полях тракто
ри, впорядковувались пар
ки і сквери.

Пліч-о-пліч з своїми си
нами й онуками працюва
ли герої перших п’ятирі
чок, надрові робітники. 
Комуністичний суботник 
став святом творчої праці, 
яскравою демонстрацією

"Рік видання XI

№ 120 (1288}«

ВІВТОРОК

« жовтня 
1970 ра

Ціна 2 коп.

Володимир Майданник. На най
вищу сходинку п’єдесталу поша
ни серед жінок піднялась комсо- 
молка з Вільшанського району Ал
ла Кривенко, а буковинець Іван 
Левицький — серед молодих меха
нізаторів.

Докладніше про копкурс читайте в 
наступному иомері нашої газети.

відданості нашої молоді 
ленінізму, справі батьків.

Ударна праця молоді 
республіки стане гідним 
завершенням Всесоюзно
го ленінського уроку «По- 
ленінському вчитися кому
нізму», значним вкладом у 
розвиток масового соціа
лістичного змагання на 
честь XXIV з’їзду КПРС.

Не комсомольсько-мо
лодіжний суботник у Києеі 
вийшло понад 100 тисяч 
юнаків І дівчат. Добре 
попрацювали цього дня 
молоді корчагінці елект- 
ровагоноремонтнога за
воду імені Січневого пов
стання, підприємства слав

них революційних і тру
дових традицій. Вони за
писали в комсомольський 
фонд економії понад дві 
тисячі карбованців.

У «Червоній суботі» взяв 
участь півторатисячний за
гін юнаків і дівчат київ
ського заводу «Більшо
вик». Вони працювали на 
своїх робочих місцях, спо
руджували корпуси завод
ських профілакторію і гур
тожитку. Старшокласники 
Радянського району буду
вали великий спортивний 
комплекс «Піонер». Зве
дений загін київської мо
лоді прибув цього дня і на

(Закінчення на 2-й стор.І.

На Червоному суботнику працівники Кіровоградської телеграфно-телефонної станції. На передньому плані телеграфістка Марія Стрельченя. Фото В. КОВПАКА^

МИ ТАК, ЯК ЛЕНІН ЗАПОВІДАВ
ОБ'ЄДНАНИЙ ПЛЕНУМ МК І ММК ВЛКСМ

...И в этот день 
Он на десятки лет 
Нам написал
Программу комсомола...
Так згадує про виступ В. І. Лені, 

на ип 1П з’їзді РКСМ його учасник 
поет Олександр Жаров. З того дня 
минуло півстоліття. Комсомол ви
ріс, змужнів. Заслужив право на
бивати себе Ленінським. На його 
прапорах —• бойові ордени і високі 
нагороди за працю. Але й сьогодні, 
коли юнаки і дівчата 70-х років 
ставлять собі запитання: як іти до 
Наміченої мсти, вони знаходять від
повідь у промові В. І. Леніна. Мо
лодь бережно зберігає у своєму 
серці слова, звернуті до всіх поко
лінь молодих будівників комунізму. 
• Комуністом стати можна тільки то
ді, коли збагатиш свою пам’ять 
знанням всіх тих багатств, які виро, 
било людство».

Вчитися комунізму заповідав Іл
ліч. Це стало законом радянської 
молоді. І коли 1 жовтня напередод
ні БО-річчя з дня виступу Леніна на 
НІ з’їзді РКСМ молоді москвичі і 
комсомолі« столичної області при
йшли на Красну площу, щоб підда
ти данину глибокої любові і поваги 
»єдиному вчителю і другу, кожний 
В думці рапортував Іллічу про вико- 
нання його заповітів.

Біля Мавзолею В. І. Леніна уро
чисто вишикувалися всі учасники 
об’єднаного пленуму МК і ММК 
ВЛКСМ, присвяченого знаменній 
даті. До Мавзолею покладається ві
нок, На червоній стрічці слова; 
«В. І. Леніну. Від комсомольців 
Москви і Московської області».

Під величезним враженням від 

цього урочистого акту юнаки і дів
чата в святкових колонах пряму
ють у Великий театр, в залі якого 
багато раз звучала полум’яна мо
ва вождя. У глибині сцени з вели
чезного портрета на молодих будів
ників комунізму дивиться ІЛЛІЧ.

Пленум відкриває перший секре
тар ММК ВЛКСМ С, А. Купрєєв. 
Під звуки урочистого маршу вно
сяться прапор« Московського об
ласного І міського комітетів комсо
молу, Місця в президії займають 
секретарі МК 1 ММК КПРС, секре
тарі Центрального Комітету комсо
молу, ветерани ленінської гвардії, 
учасники III з’їзду РКСМ, визнач
ні воєначальники, космонавти, акти
вісти комсомолу, молоді герої пра
ці.

Присутні з піднесенням обирають 
почесну президію в складі Політбю- 
ро ЦК КПРС.

— Подія, якій присвячене сьогод
нішнє торжество, — сказав у вступ
ному слові перший секретар ММК 
ВЛКСМ С. А. Купрєєв, — безмежно 
дорога кожній молодій людині, 
кожному, хто носить біля свого 
серця комсомольський кантон. Яск
раве програмне звернення вождя до 
молодого покоління, пройняте вірою 
в його творчі можливості І знання, 
в здатність довести до кінця вели
ку справу старших поколінь 
стало надихаючнм маніфестом ком
сомолу.

Ми добре уявляємо, що передова 
лінія для сьогоднішньої молоді 
проходить через заводи I фабрики, 
поля I будівельні майданчики, нау
кові заклади і навчальні аудиторії. 
Ентузіазм юних потрібен скрізь, де 

кипить напружена, творча праця ра
дянських людей, іде безустанна бо
ротьба за побудову комунізму.

1 ми можемо з повною відлові, 
дальністю сказати: юнаки І дівчата 
Москви і Підмосков’я, як і вся ра
дянська молодь, гідні великих за
воювань своїх дідів і батьків. Вони 
з честю успадкували всі кращі 
якості комуністів-ленінців, впевнено 
тримають » руках естафету їхніх 
подвигів.

Слово для доповіді «Промова 
Володимира Ілліча Леніна на III 
з’їзді РКСМ — бойова програма 
діяльності комсомолу» надається 
першому секретареві ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельннкову.

Володимир Ілліч заповів учитися 
комунізму, каже він, 1 сьогодні під 
керівництвом партії комсомол ус
пішно виконує вказівки вождя. По
чинаючи оволодівати основами по
літичних знань у школі, юнаки і 
дівчата продовжують підвищувати 
рівень марксистсько-ленінської під
готовки в середніх спеціальних і ви
щих учбових закладах, у системі 
партійної та комсомольської політ
освіти.

Поняття «вчитися комунізму» Ле- 
пін зв’язував з практичною участю 
в комуністичному будівництві. Чудо
ві діла старших поколінь гідно 
продовжує молода зміна сьогодніш
ніх днів, більш як півмільйона юна
ків і дівчат Москви і Московської 
області рапортували партії про ус
пішне виконання високих соціаліс
тичних зобов’язань на честь сторіч
чя з дня народження вождя. До 
ювілею 87 тисяч молодих передови
ків І новаторів виробництва внкона. 

дії особисті п’ятирічні плани. Тепер 
число молодих трудівників Москви 
1 Підмосков’я, які завершили п’я
тирічні завдання, становить понад 
170 тисяч. Особливо високого на
пруження трудовий ентузіазм моло
ді досяг тепер, напередодні XXIV 
в’їзду КПРС.

П’ятдесятиріччя промови В. 1. Ле. 
Піна на 111 з’їзді РКСМ комсомол, 
вся радянська молодь зустрічає під. 
биттям підсумків першого етапу 
Всесоюзного Ленінського заліку 
«Мн справі Леніна і партії вірні», 
присвяченого XXIV з’їздові КПРС.

Комсомол завжди і в усьому, 
сказав наприкінці Є. М. Тяже.ть- 
ннков, буде вірний великим ленін
ським заповітам.

Як наказ, що передається від по
коління до покоління, на пленумі 
прозвучали слова, з якими до при
сутніх звернулися секретар Москов. 
ського комітету комсомолу 1919 — 
1920 років, делегат II і III з’їздів 
РКСМ Є. П. Логінова, ізольовальни. 
ця заводу імені Володимира Ілліча, 
депутат Верховної Ради СРСР Ма-\ 
рія Феоктистова, ланковий мехапізо. 
ваної ланки радгоспу «Рогачевсннй» 
Дмитровського району Московської 
обалсті, Герой Соціалістичної Прац( 
Євген Царьков, композитор Т. М, 
Хренников та інші.

...Багата сотень кілометрів від 
столиці до ударної комсомольської 
будови — найбільшого в світі наф
тового комплексу в Тюмені. 1 тут 
посланці комсомолу з честю виправ
дують добре ім’я москвича своєю 
ударною роботою. Сьогодні вони не. 
зримо присутні в залі. Учасники 
пленуму слухають у запису голос 

майстра комсомольсько-молодіжного 
будівельно-монтажного управління 
А. Ф. Торчина.

Від імені моряків Північного Вій» 
ськопо-Морсьхого Флоту пленум ві
тає старшина другої статті Анато
лій Па.мараєв.

Доповісти пленумові про те, ям 
виконуються заповіти Ілліча, при
йшли школярі столиці і Московської 
області. Разом з ними — студенти і 
учні професійно-технічних училищ. 
Як клятва звучать слова, проголо
шені ними:

порив души и творчества поле? 
направим мы к великой нашей 

цели, — 
вот лозунг наш: держать! Идти 

вперед!
Про готовність пильно охороняти 

священні рубежі Батьківщини, мир
ну працю радянських людей заявили 
у своєму привітанні воїни Радян
ської Армії.

Учасники об’єднаного пленуму 
прийняли звернення до комсомоль
ців, до всіх юнаків і дівчат Москви 
та Московської області, в якому за
кликали своїх ровесників ще актив
ніше і наполегливіше оволодівати 
марксистсько-ленінською теорією, 
вдосконалювати свої економічні І 
технічні знання.

«Хай завданням кожного з нас, — 
говориться в зверненні, — стане: «У 
нову п’ятирічку — з новими знан
нями!». ,

3. ХРОМОВА.
В. ІТК1Н, 

€. ПОКРОВСЬКИЙ, 
(кор, ТАРС).



2 СТОр „Молодий иомупар“ в жовтня 1970 роау<

одному суботнпу—молодь
(Закінчення).

спорудження кібернетич
ного центру Академії наук 
СРСР —• всесоюзної удар
ної комсомольської бу
дови.

З оцінкою »відмінно» скла
ли трудовий ІСПИТ КОМСОМОЛЬЦІ 
індустріального Харкова. На 
70 підприємствах йшло їх ви
робнича вахта. Молодими ру
ками складено десятки трак
торів, тисячі велосипеді«, ди
зелів, приладів 1 електромото
рів.

Понад дві тисячі комсомоли, 
дів турбінного заводу імепі 
Кірова пройшли через прохід
ну підприємства. Разом з ними 
працювали кадрові робітники, 
ті, хто своїми рукатій споруд
жував колись велетень радян
ської енергетики. Турбобудів
ники виготовляли деталі для 
атомних електростанцій, скла
дали турбіни для Канівської 
ГЕС, конденсатори Для Ні
мецької Демократичної Рес- 
публіки.

Панувало пожвавлення і 
на підшефних харківсько
му комсомолові об єктах—- 
будівництві приміщень 
цирку, готелю «Інтурист», 
водного комплексу «Спар- 
так», клініки грудної хірур
гії, комунікацій метрополі
тену, прокладенні трамвай
них і тролейбусних ліній на 
нових житлових масивах.

По-ударному працювала 
на суботнику юність Дон
басу — краю вугілля і ста
лі. Заспівувачами ударних 
справ були численні ком
сомольсько-молодіжні змі
ни, бригади, колективи.
Підсумок трудового дня— 

ешелони надпланового ву
гілля, тисячі тонн чавуну, 
сталі, прокату. Чимало ма
шин, механізмів, устатку
вання дали донецькі ма
шинобудівники.

Більше половини учас
ників суботника працювали 
на благоустрої міст, селищ 
і сіл. Вони впорядковували 
вулиці, садили дерева і 
кущі, закладали в зонах 
відпочинку зелені масиви. 
Загони молодих робітни
ків, службовців, студентів 
вирушили в підшефні кол
госпи і радгоспи, де пра
цювали .на збиранні вро
жаю кукурудзи, овочів, 
фруктів.

Дві тисячі криворізьких бу
дівельників і миптажішків ви. 
йшли на спорудження дрото
вого стана металургійного за
воду Імені В. І. Леніна — 
всесоюзної ударної комсомоль
ської будови.

Підбито перш] підсумки су
ботньої трудової вахти ком
сомольських колективів Одс- 
щинн. По швидкісному заван
тажували судна цього дня по. 
над 500 юнаків і дівчат Іллі- 
чівська — одного з наймо
лодших і найбільших портів 
країни. 12 портових робітників 
комсомольсько . мо.тодіж н о ї 
бригади Степана Комягіпа, 
ставиш па ударну вахту, вико
нали по дві'норми на зпванта, 
женпі теплохода «50-рІччя

комсомолу». їх приклад наслі
дували колективи ще чотирьох 
комсомольсько . МОЛОДІЖ II Н X 
бригад, зайнятих на обробці 
трюмів теплохода »ІІово-Куй- 
біішев»,

У фонд п’ятирічки іллі- 
чівці внесли понад три ти
сячі карбованців з коштів, 
зароблених на суботнику.

Святом праці оголосили 
З жовтня комсомольські 
організації прозідних про
мислових підприємств Кі
ровограда. Близько 200 
юнаків і дівчат заводу 
тракторних гідроагрега
тів виїхали ранком у 
підшефний колгосп імені 
Петровського. На проведе
ному тут мітингу вони пе
редали своїм сільським 
друзям, виготовлені із зе
кономлених матеріалів 
інструменти і деталі сіль
ськогосподарсько" техні
ки. Потім разом з колгосп
никами шефи працювали • 
колгоспних майстернях І 
на фермах, на збиранні 
картоплі та цукрових бу
ряків.

У підшефних колгоспах 
трудилися сьогодні сотні 
комсомольців за в о д І > 
«Червона зірка» та ре
монтного «Укрсільгосп« 
техніки». А а вечері а 

сільських клубах пройшли 
спільні комсомольські збо
ри на тему «Ми справі Ле
ніна і партії вірні», на 
яких підбито підсумки ро
боти.

Протягом усього дня в 
штаби надходили відомос
ті про хід суботника, про 
самовіддану працю юнаків 
і дівчат республіки. Близь
ко трьох тисяч студентів 
Львівського політехнічно
го інституту поряд з на
вчанням відпрацювали по 
три години на міських но
вобудовах. Суботник у 
колгоспників Буковини за
вершив місячник по ре

монту тваринницьких ферм 
для худоби, яка повер
тається з гір на «зимові 
квартири». Севастополь
ська молодь впорядкову
вала території будов, озе
ленювала місто, була зай
нята на збиранні виногра
ду в підшефних господар
ствах. Швидше вивезти з 
полів цукрові буряки, кар
топлю, зорати на зяб—під 
таким девізом працювали 
механізатори колгоспів І 
радгоспів Івано-Франків
ської області.

Вірний ленінським запо
вітам, справі Комуністич
ної партії, комсомол Ук
раїни своєю натхненною 
працею примножує багат
ства Батьківщини, готує 
славні подарунки XXIV 
з’їздові КПРС.

(РАТАУ).

Комсомольське слово — романтика— 
сьогодні значить: робота!

Ледве на сході червоною ки
тайкою запломенів обрій, як на бу
рякових плантаціях колгоспу імені 
Леніна Новгородківського ра
йону загрюкотіли трактори, гру
зовики. Одна за одною виру
шають автомашини, наповне
ні солодкими коренями. По
переду — Анатолій Рубанепко та 
Віктор Адядімов. Допомагати зби* 
рати урожай приїхали і водії з 
районного об'єднання «Сільгосп
техніка». Анатолій Радзгок, Олек
сандр Орлов, Віктор Левіков не 
вперше сьогодні в полі. На їхньо
му рахунку по 550 тонн перевезе
них буряків. Бо пе було такого 
дня, щоб комсомольці не перевнко-

пали норми. Тож і буряки уже зі
брано на площі 2500 гектарів. А 
сьогодні, як сказав у розмові Олен- 
сандр Орлов, у всіх хлопців на
стрій робочий, і планують вони 
зробити по дві норми. Лише на 
мить він вийшов з кабіни і знову в 
дорогу; до Верблюзького прий
мального бурякопуіікту.

А в цей час на колгоспному току 
кипіла робота. Дівчата й хлопці з 
райлікарні, райспоживспілкн, це
гельного заводу, міжколгоспбуду, 
працівники райкому ЛКСМУ 
вийшли чистити кукурудзу. Секре
тар комсомольської організації 
районного Будинку культури Ніна 
Лебедєва привела голосистих дів«

чат. Аякже! Щоб не сумно було. 
Технолог цегельного заводу Віктор 
Скоробогатько фотографував на 
згадку учаспиків комсомольського 
суботника.

Варто сказати похвальне слово па 
адресу школярів, воин теж прийшли на 
тік. Учні Богдаяівської середньої шко
ли, Новгородківської М 1 збирали в 
колгоспному саду урожай яблук.

Секретар Новгородківського РК 
ЛК.СМУ Надія Компанієць підби
ває підсумки. Ударно попрацювали 
молоді. Лише за один день очисти
ли 20 тонп кукурудзи, перевезли 
300 тонн буряків? Зароблені гроші 
перерахують у фонд п’ятирічки.

' Л. МАРКІДОВА-

V ОРОШІ справи завжди мають своє 
продовження. З часом сума їх, ставши 

рисою колективу, виростає в традицію, 
довговічну і прекрасну своїм змістом. 
Саме до таких молоді червонозорівці 
відносять непорушне правило: найвиз
начніші події в житті країни відзначати 
ударною працею, за верстатом на субот
нику чи недільнику.

Ранок 3 жовтня. Біля парткому група 
юнаків І дівчат у дорожному опоряджен
ні .нетерпляче поглядає на автобус. Ко
ротка команда Сергія Вишницького — 
заступника секретаря завкому комсомо
лу — і загін рушив. Це комсомольці 
ДСКТБ вирішили суботник, присвячений 
50-річчю виступу В. і. Леніна на НІ з’їзді 
РКСМ, провести у підшефному колгоспі.

В село Аджамку добирались не без 
пригод, адже вночі пройшов рясний 
дощ. Та всю дорогу не змовкали пісні, 
сміх, жарти, , Біля правління колгос
пу імені XX з їзду КПРС шефів зустрів 
секретар комсомольської організації ар
тілі Микола Ткаченко і відтоді вже не 
розлучався з гостями.

техніі у 'jvotuMiiy студенти Кіровоградськогомашииобудіаельиого

СВІТЛОВОДСЬК

І дощ не перешкодив
У суботу небо над Світловодськом ніби провалилось. Зран

ку і до самого вечора не вщухай дощ. Але він не став нп 
перешкоді молодим ентузіастам, що вийшли на суботник.

Школярі в цей день були схожі на мурашок. Кожен з них 
тягнув до школи залізяччя під час більше від його самого.

Комсомольці ж об’єднання «Дніпроенергобудіндустрія» 
працювали на своїх робочих місцях. А зміни, які були віль
ні. були зайняті збиранням металолому.

Та найбільше відзначились комсомольці і молодь колгоспів 
імені Жданова (село Озера) та імені 40-рїччя Жовтня (село 
НІкольське). На 11 годину дня вони рапортували, що здали на 
приймальний пункт «Вторчормету» по машині металолому.

ГАЙВОРОН

Поступіться, старі будови
На свій суботник комсомольці, молодь, всі робітники Гайво- 

ронського тепловозоремонтного заводу вийшли з ломами, ло
патами. Вони почали розвалювати старі будівлі, що псували 
весь вигляд території заводу. На їх місці ось-ось почнуться 
зводитись нові. То« учасники суботника прискорили цю ро
боту.

Комсомольці всіх, без винятку, колгоспів працювали и цей 
день на збиранні буряків. Школярі збирали металевий лом, 
робітники вагонного локомотивного депо прибирали свою 
територію. Словом, всі 5 тисяч 12 учасників суботника були 
зайняті роботою.

ОЛЕКСАНДРІВНА

Один другого краще
В учаспиків комсомольсько-молодіжного суботника Олск- 

сандрівщнки важко виділити кращого. Бо всі працювали 
прямо-таки відмінно. Погляньте, либонь, на цифри. Комсо
мольці південно-української геологічної експедиції дібрали 
4,9 тонни металолому, колгоспу імені Кірова — 4,5 тонші, 
колгоспу сАврора» — 3,8 тонни, колгоспу імені Свердлова — 
З тонни 950 кілограмів.

Ще кращі справи у школярів. Учні Красносільсько7 се
редньої школи зібрали в цей день 4,9 тонни металолому, Ми
хайлівської школи — 4 тонни. Словом, за суботами молодь 
Олександрівщнни зібрала 35 тонн 750 кілограмів металезого 
лому.

Але не всі 4 тисячі 143 учасники суботпнка були забияті 
цією роботою.

Учні Родняківської середньої школи працювали в місцево
му колгоспі на збиранні соняшника, Олександрівської СШ 
№ і —• на збиранні кукурудзи. А комсомольці колгоспу імені 
Горького працювали на обладнанні повозбудованого Будинку 
Культури.

О. РИТИНЧУК.

Радість 
творчої 
праці

До смарагдового поля райграсу їхали 
недовго. Перші інструкції по техніці про
полювання багаторічних кормових трав— 
І головний агроном колгоспу Богдан Ми
хайлович Гранат дає команду:

— По три рядки на кожного, зліва на
право!..

Ніби перед масовим змаганням. Та

Ця субота стала справді Червоною у Малій 
ВнсцІ, Вулиці розцвіли кумачем, збуджені гру
пи молоді направилися на свої дільниці ро
боти. Червоні прапори увінчували колони.

В республіканському суботнику взяли участь 
близько трьох тисяч комсомольців. Лише 
пчптелі-комсо.мо.тьці Маловисківської школи- 
Іитернату виконали робіт за одну зміну на 
130 карбованців. Комсомольці спиртового ком
бінату перевезли за одну зміну близько двох 
сот тисяч мілкотари. йдуть і йдуть комсомоли, 
ці на Червоний суботник. На робочих місцях 
несуть свою трудову вахту доярки молочного-

парної «ферми колгоспу імені ? Травня, інші 
відзначилися на впорядкуванні території фер
ми. Сто п'ять процентів до плану дали на 
своїй робочій змін) комсомольці Маловисків- 
ського цукрового комбінату.

Заблищала молодою красою Мала Виска. Це 
учні школи № 2 на чолі з Раєю Мушкет взя
лись за упорядкування міста. Молодь працю
вала захоплено, результати визначаться потім. 
А нині — радість від колективного труда, ра
дість творчої праці.

м. Мала Виска-
В. ДІМїН.

структорів, випробувачів та креслярів 
ДСКТБ за звання кращого прополювана, 
А через кілька днів вони побачать себе 
на кінострічці — фотолаборант Сергій 
Ясинський зазняв суботник на кіноплівку.

А поруч працювали комсомольці села. 
На сусідньому буряковому полі тракто
рист Віктор Ухань на 12 годину дня від

Разом з шефами
воно й почалося одразу з перших метрів. 
То один, то другий, а то й групою вири
ваються хлопці й дівчата вперед. ! все- 
таки першим прополов свої три рядки 
інженер Захар Дрітер. А Олександр 
Томпаков, що наздоганяв його, вже 
одержав від першопроходця букет осій, 
ніх квітів.

До трьох годин дня тривало це неглас
не змагання молодих інженерів, кон-

вантажив до 400 тонн центнерів корене
плодів. _

— Буде близько півтори норми, — 
говорить секретар комсомольської орта- 
нізації колгоспу Микола Ткаченко.

Свої підрахунки зробили і гості. Тіль
ки-но першими пройшли останні тони 
креслярі-конструктори Ольга Земченко, 
Тетяна Хорун і конструктор Сергій Ба- 
жор, як їхній колега Віктор Олійник вже 
повідомив:

— Без малого шість гектарів.
Микола Ткаченко дякує гостям за до

помогу І запрошує приїздити частіше.
Вирувала Червона субота і в цехах за

воду. До цього дня у кожного були свої 
завдання, плани. Комсомольці коваль
сько-пресового цеху, механоскладальних 
цехів N2 2 і № 3, ливарного цеху ковко
го чавуну та ливарного сірого чавуну 
зібрали близько 70 тонн металевого 
брухту. Повний робочий день відпра
цювали за верстатами на першій і дру
гій змінах комсомольці метизного цеху.

Сьогодні з бригад, цехів і дільниць 
продовжують надходити звіти про субот
ник. Ще кілька днів чекання — І еконо
місти назвуть цифру грошей, що стане 
вагомим внеском молодих червонозо- 
рівців у «комсомольський фонд еконо
мії».

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Завод «Червона зірка» — 
колгосп імені XX з’їзду 
КПРС Кіровоградського району.



З ©тор,
»Молодий комунар* в топтпя 1070 ропу«

Фото В. БРОВЧЕНКА.

Тиждень української літе
ратури закінчився. Але поиі- 
Тії продовжує приносити лис, 
|Н про теплоту зустрічей з 
Письменниками, Пропонуємо 
увазі читачів ряд знімків.

На фото; вгорі ліворуч »« 
виступає Олесь Гончар, 
(Ігорі праворуч "• Сава Го- 
.'іованівський зустрічається а 
{врТмн земляками, внизу лі
воруч — автографи земли« 
Кам дає Сергій Плачнндй, 
онйзу праворуч — групі 
(остей виступав перед хлі
боробами Устннівського ра» 
Мну,

І. ОЦЕНКА, В. КОВПАКА,

Незабутні зустрічі

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ

СЛАВА про Олександрійську 
школу-інтернат давно пере

росла не тільки межі області, а й 
республіки. Ідуть сюди за досві
дом з усіх усюд — Москви, Ленін
града, Одеси, Києва, Харкова та 
інших міст. Бо вона, школа, стала 
справжнім центром методичної ро
боти. / велика заслуга в цьому — 
її директора, справжнього педаго-

найвищої нагороди — ордена Ле
ніна.

Наш кореспондент Г. Прокопен
ко побувала в Олександрійській 
иіколі-інтернаті і мала з Г. К. На- 
стасьєвим бесіду.

— Грнгоріє Кяриловнчу, будь ласка, 
декілька сліп про перші кроки станов
лення школи.

— Важкими вони запам’ятались. Тим 
більше, що школи-інтернатя лише тіль-

«ТИ, ПЕРШ ЗА ВСЕ— 
ЛЮДИНА»

га лі.ч'чн великої душі, Григорія 
Кипиловича Ііастасьева.

Він організував цю школу. І 
тепер незмінно працює в ній вже 
десять років.

Батьківщина високо оцінила 
труд Григорія Кириловича. В 
1963 році йому було присвоєно 
звання заслуженого вчителя Ук
раїнської республіки. Через рік 
нагороджено медаллю Макаренка. 
А в 1966 році він був удостоєний

ки зароджувались. Досвіду ще не було 
ніякого. Хоч. правда, п мав пагоду по
бувати в одній в таких перших шкіл на 
Київщині. Бачив, що справу нам дове
деться мати з особливим контингентом 
учнів. їм треба буде дати не тільки ос
віту. р. й замінити батька чи матір.

Підбираючи колектив пчителів, я 
кожного разу звертав увагу саме иа цей 
бік питання. 1, здається, не помнлнесп.

— Як ленінські принципи виховання 
молоді застосовуються у вашій школі?

—• Педагогічний колектип прагне до 
того, щоб ленінські Ідеї визначали дух, 
весь напрямок нашої роботи. Ми ніколи 
не забуваємо, що маємо справу з діть-

ми. А їхні серця не терплять фальші. 
Найстрашніше, що може бути, це коли 
дитина помітить, що ти не такий на
справді, а тільки граєш роль.

Мені здається, що наші вчителі Лю
бов Степанівна Ноинкова. Галина Федо- 
рівип Тимченко, Тамара Володимирівна 
Козуб, Катерина Яківна Шевчук пра
цюють саме так •— захоплено, віддаю
чись повністю роботі. Задля цього 
доводиться підмовитись віл власних ін
тересів. Але коли до тебе підходить 
дитина чи пише лист уже доросла лю
дина, яка вийшла із стін нашої школи, 
( щиро дякує тобі за шлях, на який 
випів. відчуваєш, що ги справді живеш 
недаремно.

— Яке місце ви підводите трудовому 
вихованню як основі формуванню харак
теру підростаючого покоління?

— Найголовніше. У пас є свій пре
красний сад. 23 гектари поля, підсобне 
господарство. За всім цим доглядають 
самі ж учні.

— Як ваша школа відзначила ювілей 
вождя?

— Насамперед, добоимя показниками 
у навчанні та праці. По-друге, ми з цієї 
нагоди -переобладнали музейну кімнату 
Леніна. Тепер поруч Із стендами про 
життя та діяльність Ілліча, фотодоку
ментами. репродукціями стоять учнів
ські роботи — подарунки всіх класів.

У нас успішно пройшов Ленінський за
лік (а 2 жоптня закінчився перший 
етап заліку «Заповітам Леніна І партії 
вірні», присвячений XXIV з’їздові 
КПРС). ЦІ заліки стали не лише пере
віркою знань ленінських праць, а й са
мозвітом кожного комсомольця про 
свою успішність | громадську роботу.

------ вади
ВЕЧІР СЛАВИ

Протягом всього минулого навчального року учні Велико« 
шісківської восьмирічної школи змагались за право поїздки 
на екскурсію в Севастополь. Близько двадцяти чоловік, кот. 
рі побували на легендарних місцях, привезли незабутні вра
жений про місто-гєрой.

І Ось подвір’я школи переповнилось дзвінкоголосою юнню. 
Прийшли сюди в гості батьки 1 комсомольці села, члени 
правління колгоспу, ветерани праці, учасники боїв зя ви
зволення міста Севастополя.

Урочиста частина розпочалась. Учениця 7 класу Ольга 
їваськова — голова ради дружини — від Імені всіх учнів 
школи дала клятву, що цього навчального року піонери ще 
з більшим натхненним будуть підмінно вчитись, завзято 
боротись зя право поїздки в Одесу. Мета піонерів — побува
ти о усіх містах-героях.

Ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник визволення 
міста Севастополя Г. В. Ракун вручав піонерам скриньку, В 
ній земля з Малахова кургана.

— Земля, скроплена кров’ю героїв... Пам’ятайте, діти, про 
це...

На урочистому вечорі Слави виступили директор школи 
Т, М. Чайка та завуч О, В. Жсрдій.

Л. ГРИГОРЕНКО. 
Колгосп імені Жданова 
Маловисківського району.

УВІЧНЕНО ІМ‘Я ПОЕТА
Ще в грудні 1939 року з 

кореспонденції «Це було 39 
років тому», яка була вмі
щена в «Літературній газе
ті», кіропоградцям стало ві
домо, що в нашому місті з 
листопада 1920 по січень 
1921 року в приміщенні ни
нішньої школи ЛЬ 7 навчав
ся па курсах полігпрацівнн- 
ків Червоної Армії Володи
мир Сосюра. Тут майбутній 
пост писав російською мо
вою спої перші вірші, які 
були надруковані в місцевій 
газеті «Известии». Сосюра 
часто виступав перед мо
лоддю, робітниками заводів 
І фабрик, брав участь у 
розгромі численних банд 
під Єлисаветградом.

У 1044 році поет одним а 
перших відгукнувся віршем 
нп честь визволення Кіро
вограда від німецьких за
гарбників.

І ось позавчора а нагоди 
відкриття на кіровоград
ській- середній школі -М 7 
меморіальної дошки Воло
димиру Миколайовичу Со- 
сюр| відбувся мітинг.

З промовами на мітингу 
виступили заступник голови 
виконкому Кіровоградської 
.міської Ради депутатів тру
дящих В. І. Агафінець, ви
кладач технікуму радіш- 
ської торгівлі Г. М. Пой- 
ченко. який листувався з 
поетом, токар заводу трак
торних гідроагрегатів М. С. 
Вахраньов, вчителька ук
раїнської мови СШ Лї 7 
Л. Г, Стряжакова, поети 
Володимир Чабаненко та 
Іван Драч.

На фото: відкриття мемо
ріальної дошки.

Фото В. Ковпака.

Наставник 
Гіталова

На околиці міста стоїть 
нічим непримітний будино
чок. У його господаря гар
ний сад. І сюди частенько 
заходять гості. Здебільшого 
школярі.

Микола Георгійович радий 
таким візитам. Як-не-як, а 
сам все життя своє присвя
тив вихованню отаких же 
щебетунів.

У такі хвилини Миколі 
Георгійовичу Славінському

пригадується початок його 
вчителювання.

...Це було на початку 
тридцятих років. Микола 
Георгійович був посланий 
партією завідувати початко- 
пою школою в селі Татаров- 
ка (нині Комншувате). В 
тій школі тоді було троє 
вчителів. Приміщення дуже 
маленьке.

На прохання М. Г. Словін
ського сільська Рада виді
ляє школі ділянку землі в 
З гектари.

Першим учнем, що почав 
допомагати вчителеві на ціп 
ділянці вирощувати буряки, 
картоплю, був Саша ГІталов.

Рано залишився він без 
батька І тому рано довелось 
пізнати працю.

Саша нічим особливим не 
відрізнявся від своїх одно
класників. Хіба що з біль
шою увагою слухав розповіді 
про колективізацію, про нові 
машини. Будучи в третьому 
класі. Саша сказав своєму 
вчителеві, що ніде учитись 
иа курси трактористів і буде 
працювати у рідному кол
госпі.

Так і вийшло. Закінчивши 
школу, Саша поїхив на кур
си у Малопомічмяпеьку 
МТС. які встиг закінчити до 
війни.

Всю подальшу долю Олек
сандра Васильовича Гіталова 
знав кожен. А про його 
вчителя — ні.

Повернувшись з війни. Ми.

кола Георгійович Славіи- 
ськіїй працював о школі се
ла Варварівкн Новоукраїи- 
ського району. Зараз вій на 
заслужепому відпочинку.

14 червня цього року Ми
кола Георгійович першим 
віддав свій голос за свого 
учня — знатного механізато
ра країни — Олександра Ва
сильовича Гіталова. Разом з 
тим М. Г. Славіиськнй по
просив членів дільничної ви
борчої комісії передати де
путатові О. В. ГІталопу лист. 
У ньому була виражена впев
неність, що Олександр Васи
льович Гіталоп, як депутат, 
по-партійному б)’де відстою
вати Інтереси виборців У ви
щому органі державної вла
ди — Верховній Рал) С.РС.Р.

10. ГОРКЛТОВ. MW ------

і троянди,
і жоржини...

Цікаву й оригінальну ии- 
ставку осінніх квітіп влаш
тували п НовоукраїнськІЙ 
середній школі ЛІ 3. В лій 
взяли участь як учні пер
ших класів, так І старшо
класники. Троянди поєдну
валися з ромашками, айст
ри з червоними, білими і 
жовтими жоржинами, а ніж
ні гладіолуси з цинією. 
Виростили ці квіти учні сво-

їми руками вдома, на при
шкільній ділянці.

Жюрі підмічено букети 
квітіп «Росинка» (десятий 
клас). «Дитинство» (третій 
клас), «Дружба» (другий 
клас), «Щасливе дитинст
во» (перший клас).

Па фото: учні оглядають 
виставку осінніх квітіи. 

Текст І фото
С, БРОВЧЕНКА.

/
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На вас чекають нагороди

РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

ба

м. п и рожен ко.
Фото М. ВАРИВОДИ,

ВИМПЕЛИ 1 ДИПЛОМИ КОМІТЕТУ ПО ФІЗИЧНІЙ 
КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ПРИ

серед 
чи не 

легку 
тренуються

НАШІ ПРОФЕСІЇ

НА МОСТУ

НДША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

само- 
Тсле-

ПЕР- 
- Но-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г. Кировоград.

1

■ порт

Для заохочення фізкультур
них організацій, які доб’ються 
високих показників в органі
зації масових стартів V літ
ньої Спартакіади народів 
СРСР, Комітет по фізичній 
культурі і спорту при Раді Мі
ністрів СРСР ВСТАНОВИВ 200 ' 
ВИМПЕЛІВ 1 1000 ДИПЛО
МІВ.

Вимпелами нагороджувати
муться комітети по фізичній 
культурі і спорту при викон-

комах районних і міських Рад 
депутатів трудящих, диплома
ми — колективи фізкультури 
підприємств, установ, колгос
пів, радгоспів, військових час
тин 1 підрозділів, вищих і се
редніх навчальних закладів, 
загальноосвітніх шкіл.

Нагородження здійснювати
меться за поданням Комітетів 
по фізичній культурі і спорту 
при Раді Міністрів союзних 
республік і виконкомах Мос
ковської та Ленінградської мі
ських Рад депутатів трудящих.

До нагородження рекомен.

дуються колективи, котрі до
сяглії найкращих показників 
за кількістю фізкультурників, 
які взяли участь у змаганнях 
першого егппу V літньої Спар
такіади народів СРСР, і за 
кількістю тих, що виконали 
нормативи спортивних розря
дів.

Нагородження кращих колек
тивів фізкультури і спортивних 
клубів проводитимуться вже 
нинішнього року. Комітети по 
фізичній культурі | спорту 
одержать пам’ятні вимпели в 
День фізкультурника 
серпня 1971 року.

ЯК СТОЯТИ ПЕРЕД ЛІДЕРОМ?
Останні два роки виступи запорожців у Кі

ровограді супроводжувалися відчайдушнішими 
дощами. Цього разу задощило ще за день до 
матчу, і в якійсь мірі на гру футболістів обох 
команд погода таки вплинула.

Скільки разів минулої неділі ми бачили не
точні передачі, незрозумілі падіння і все цс — 
важкий грунт, «Зірка» вийшла на поле на
строєна рішуче. Перемога над «Металургом» 
давала їй можливість зміцнити не тільки тур
нірне становище, а й свою репутацію грози лі
дерів, Не встигла ще луна відгукнутись н» 
свисток судді, як ваші земляки піднесли гос- 
тям цілий ворох небезпечних моментів. Але І 
тоді, І потім кіровоградці занадто метушилися 
у штрафному майданчику суперників. По-люд. 
ськн їх можна зрозуміти. Виступаючи в ос
лабленому складі (відсутні були А. Кравчен
ко та В. Ступак), воин, щоб запобігти випад
ковостей, прагнули скоріше відкрити рахунок. 
Та забити гол ні швидко, ні навіть просто пер. 
шимн не зуміли. На перерву пішли, програвши 
— 0:!. М’яч, що наприкінці тайму влетів у сіт
ку воріт Макарова, який не зарахував арбітр,

внзначивши офсайт, не послужив попереджен
ням захистові «Зірки». І тому через декіль
ка хвилин вона отримала ще один гол — тіль
ки тепер вже «законний».

Цікаво, що у запорожців, крім цих моментів, 
в активі нічого більше не було.

Вже на початку другої половини гри Б. Пет
ров точним ударом головою встановлює рівно
вагу. Захиспики «Металурга* розгубились, по. 
чннають все частіше вдаватися до грубощів. 
Незабаром за це — розплата. На жаль, тільки 
з боку судді, який вилучає з поля футболіста 
гостей. Щодо наших улюбленців, то вони пе 
змогли покарати голом суперників (до речі, но 
виявили властивого їм «запорізького характе
ру») за некоректну поведінку.

І хоча воротар з міста на Дніпрі грав вкрай 
невпевнено, на табло залишалася цифра «І»...

Це, мабуть, пайсправедлнвіша оцінка коман
ді, за невикористання сприятливих ситуацій. 
Щодо гри, то за неї «ваші», безумовно, заслу
говують більш високий бал.

В. ГРИЦЕЛЬ.

АТАК, ходило маленьке 
Л біляве, босе і білі ніж
ки покололо. Точнісінько, як 
у тій пісні співається. До 
мами ходила маленька Лю
ба, у поле, допомагати. 
Відтоді й запали в душу 
широчінь степу та прохоло
да порослих споришем сте
жок рідної Всрблюжки. 
Тож і тепер, коли пишною 
квіткою спалахнула її 
юність, не забуває отих сте
жок, вірніше, вони стали її 
захопленням і її професією. 
Люба Гевнч — листоноша.

Біля однієї з отих трьох 
хат, що у самісінькому кін
ці Всрблюжки, за глибо
кою балкою, нас зустріла 
симпатична, з сумкою при 
боці, русява дівчина. 1 ко
ли привітались та розговори, 
зись...

Ні, таки здатні паші дів- 
чата-степовнчки здивувати 
тебе і вродою, і щирістю, і 
розумом. Аїенс вразило те, 
як Люба розуміє суть своєї 
професії, на перший погляд, 
здавалося б, скромної. Во
на, бачите, дівчина сучасна 
не лише модною зачіскою 
та смаками до танців, а й 
гим, що листоноша—не про
стий рознощик газет і жур
налів. Це в певному розу
мінні — пропагандист.

Так говорить Люба. Так 
вона і діє. Якщо для дея
ких листонош передплата^ 
фахових видань є «пробле
мою», то в Люби це вихо
дить добре. Бо вміє запро
понувати людині потрібно 
видання. Якось, кілька ро
ків тому, порадила обліков
цю першої тракторної 
бригади колгоспу імені Ка- 
Лініна Леопіду Коршуну 
передплатити журнал «Сель- 
синй механизатор».

— А для чого він мені? 
— здивувався той. — Адже 
8 ве механізатор.

Люба пояснила, що в цьо 
му журналі пишуть и 
тільки про новини техніки 
чи експлуатацію машин, а 
й про облік та організацію 
праці механізаторів, про най
різноманітніші питання з 
життя сільського механіза
тора. Леонід Іванович не. 
редплатив журнал, а нині 
радить це зробити іншим.

Любині передплатники 
одержуватимуть у наступно
му році по 10 і більше пе
ріодичних видань. Серед 
партійних, фахових, загаль
но-політичних газет та жур
налів часто зустрічаються 
літературно-художні журна 
ліг та газети: «Дніпро» 
«Ранок», «Літературна Ук 
раїна», «Огонек», «Перець» 
та Інші. З одного боку це

свідчить про високий куль
турний рівень сучасного 
сільського трудівника, з ін
шого — це показник роботи 
листоноші. Адже Люба не 
промине жодної нагоди, 
щоб розповісти людині про 
той чи інший журнал, про 
цікаву літературну новин
ку, опубліковану в ньому. 
Бо сама любить художню 
літературу, слідкує за мис
тецьким життям.

Хочеться згадати ще про 
одну хорошу особливість у 
роботі комсомолки — по
стійна турбота про перед
платника. Кожному зрозумі
ло, що доставити вчасно га
зети і -журнали жителю 
Верблюжий і жителю міста 
чи райцентру — не одне і 
те ж. І треба бути справді 
людиною наполегливої та

щирої вдачі, щоб і в дощ, і 
в заметіль устигнути обійти 
село. А там і словом пере
мовитись, 1 адресу чи листа 
написати старій людині...

Хай уже дарують читачі, 
що, розповідаючи про Лю
бу, не назвав жодної циф
ри. Можна б і цифру, та 
хотілося більше про душу. 
Ось вона, симпатична, по- 
дівочому замріяна, з оспі
ваною б піснях поштар
ською сумкою при боці, 
зібралася в дорогу. її зно
ву кличуть стежки рідного 
села.

На фото; листоноша Лю- 
Геяпч.

32-ї серед 
___Кіровогра- 

Володимир Товстоган 
не раз піднімався на

ятнкласвик 
ньої школи міста 
да І И
вже не раз піднімався на 
сходинку шани разом з най- 
снльнішнмн юніорами об
ласті, Вів — срібний при
зер України з кульової 
стрільби серед школярів 
(вправа ДП-7).

Володимир Товстоган 
першорозрядник, його 
зультат: 289 очок з 300 мож 
лнвих.

Фото Г, ТОЛОКА.

ЗУСТРІЧ

Кіровоградські 
Володя Зіменс, 
Слава Туманов 
Болохов 
спорту 
люблять 
Нині вони _ .
ДЮСШ спортивного 
«Зірка». Тренер _____
Дмитрович Стецюк бачить в 
цих юних спортсменах май
бутніх чемпіонів. Нині ці 
юніори вже домоглися пев
них успіхів. Кожен з них 
долає планку на висоті 
120—140 сантиметрів.

♦ото Г. ТОЛОКА.

школярі 
Біти Короб, 

та Володя 
всіх видів 
найбільше 
атлетику.

в 
клубу 

Василь

Дев'ять спортивних секцій 
створено в Кіровоградсько
му будівельному технікумі, 
А кращі спортсмени цього 
учбового закладу відвіду
ють спортивний клуб «Зір
ка». Леонід Стапінський та 
Петро Татков, наприклад, 
тренуються тут разом з кра
щими юними важкоатлетами 
міста,

Фото М. ТЕРІІАВСЬКОГО,

ПЕРШИЙ ФІНАЛІСТ ВІДОМИЙ
На волейбольних майдан

чиках Кіровоградської дослід
ної станції закінчились зма
гання на першість області з 

волейбола в залік V облас
ної спартакіади (перша зо
на). В поєдинках брали 
участь збірні команди Компа- 
ніївського, Кіровоградського, 
Знай’ямською та Олександ
рійського районів. Вже в пер
ших матчах найкраще пока
зали себе спортсмени КІрово-

градського району. Вони здо
були перемоги над номпаніїв- 
цями та знам’янчанамн. і до 
кінця змагань були непере- 
моженнми. Волейболісти Кі
ровоградського району набра
ли три очка І очолили тур
нірну таблицю. На другому 
місці були спортсмени Ком
пановки, на третьому — 
Знам’янки.

Серед жіночих команд на 
найвищу сходинку п’єдеета-

лу пошани піднялися спорт 
сменки Комланіївського райо
ну.

Варто відзначити, що ниж
че своїх можливостей висту
пали спортсмени Олександ
рійського району, яиі не зу
міли виграти в жодному поє
динку.

В. НЕЧИПОРЕНКО, 
головний секретар 
змагань.

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

відділу військово-паїріотичного виховання і спор
ту — 2-43-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02538. Іадекс 61197.

Пізньої ночі Інспектори Попомиргородського 
райвідділу внутрішніх справ Козаков і Янков* 
ський повертались з оперативного завдання. 
Вони вже відчували теплий затишок рідних 
осель, коли раптом вдаліші почули тупіт кін
ських копит, і на мосту з’явились два верш
ники. Через шнї коней 6v.ui перекинуті мішки.

— Хго такі, куди на піч?—Думки працівників 
міліції запрацювали, як завжди, чітко. На 
мосту розмова була короткою, потім продов
жилась у районному відділі внутрішніх справ. 
Затриманими виявились мешканці міста Но- 
вомиргорода — комсомольці, учень місцевого 
ветеринарного технікуму Сергій Владимиров та 
дев'ятикласник школи № 1 Василь Буркун.

Хлопці спочатку хотіли викрутитись, збива» 
ли зі сліду працівників міліції, та цс їм не 
вдалося. Потрібна була всього година, щоб 
картина пограбування стала зрозумілою. Ва
силь і Сергій призналися, що вони вкрали ко- 
ней, вкрали в технікумі- зерно і повезли в се
ло продавати.

Тоді ж вияснилось, що це пе перша їхня 
крадіжка.. Зерно вони вивозили і раніше. Ва
силь Буркун продавав його на базарі, те ж 
саме 'збирався робити і Сергій. Зерно він по
ки що заховав вдома.
• Можливо, це збіг обставин, але через три 
дні комсомолець Василь Крещенко о кол
госпу ’ .«Прогрес» Новомнргородського району 
вкрав більше тисячі карбованців.

Відомо, що успіх виховання в сім’ї зале
жить, перш за все. від авторитету батьків, 
їх особистого прикладу. В бесідах з підлітка
ми довідались, що батьки їхні В. С. Крещен
ко то О. М. Буркун, теж не минають чарки. 
На питання, де були батьки, коли Буркун- 
молодший виносив вранці крадене зерно, Ва
силь відповів, що мати було на весіллі, а 
батько, мабуть, міцно спав. Підлітки допізна 
гуляли, ніхто їхньої поведінки ве, контролю-

На жаль, ще трапляються випадки, коли 
батьки забувають, що від того, як вихову
ються діти в сім’ї, ідо вони бачать тут, зале
жить і ге, якими вони виростуть: чесними 
трудівниками Чи споглядачами, дармоїдами. 
Дуже вірно роблять ті батьки, які не чека
ють, що син чи донька «виховаються самі», 
що це зробить школа, а повсякденно контро- 
люють їхню поведінку, подають їм особистий 
приклад.

Значна вина лягає 1 на комсомольські орта- 
нізації, де вчаться, працюють Сергій і Василь. 
Вони не залучили юнаків до громадсько ко
рисної праці, яе зайняли їх цікавими спра
вами під час літніх канікул.

Автор цих рядків ознайомився зі станом 
справ спортивної, культурно-масової, виховної 
роботи з підлітками по місцю проживання в 
м. Новомиргороді. Виявляється, що навіть 
влітку райком комсомолу, районні спортивні 
організації не проводили разом з будннкоуя» 
равліппямн ніякої роботи по місцю прожи
вання ПІДЛІТКІВ. Ні про яке шефство тут не 
може бути й мори, антигромадським проявам,, 
які допускались «важкими» підлітками, 
належної принципової оцінки не давалось.

Питання про правопорушення підлітків на 
зборах у первинних організаціях обговорюва
лись дуже рідко, а на бюро райкому комсо
молу подібні питання зовсім не виносились.

Мабуть, в зв’язку з цим виникає ще одна' 
. проблема — відпочинок молоді. Справа в то

му, що танці довгий час залишаються в рай
центрі єдиним видом відпочинку. Але 1 на 
танцювальному майданчику рідко побачиш 
когось з оперативного .загону.

Робота по попередженню правопорушень — 
складна, багатогранна і важка. Кампанією тут 
нічого не вдієш, потрібно вести її щодня, що
години. Тому райкому комсомолу, первинним 
комсомольським організаціям разом з орга
нами внутрішніх справ необхідно мати чіт
кий план проведення виховної роботи серед 
підлітків, але проводити її не лише на па
пері.

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ, 
інспектор відділу карного розшу
ку УВС Кіровоградського облви
конкому.
м, Новомиргород

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, С ЖОВТНЯ. 
ЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
овини. (М). 10.15 — Кольоро- 

ве телебачення. Мультфільми. 
«Робін Гуд», «Жадібний Ку- 
зик». (М). 10.45 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Сліпий музикант». (М). 12.30
— ТелевістІ. (К). 16.15 — На
допомогу школі. ФІльм-спск- 
такль. «Лихо з розуму». II 
серія. (К). 17.25 ■— Рішення
липневого Пленуму ЦК КПРС
— у життя. «За врожай на
ступного року». (Львів). 17.40
— ТелевістІ. (К). 18.00 - До

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласною управління 

по пресі, м. Кіровоград, еул. Глінкн, 2.
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XXI річниці з дня проголошен
ня Німецької Демократичної 
Республіки. (К). 18.30 — Ле
нінський університет МІЛЬЙО
НІВ. (Лі). 19.00 — Програма
«Час». (М). 19.30 — Телефільм. 
(’Кіровоград). 19.45 — Інфор
маційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 19.55 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
20.00 — Чемпіонат СРСР з фут
бола, «Динамо» (К) — «Тор
педо» (Кутаїсі). 11 таіім, (К).
20.45 — Чемпіонат СРСР З 
футбола. «Спартак» (М) — 
«Динамо» (Тбілісі), 21.15 — 
Новини. (М). 21.25 — Кон
церт учасників восьмого Між
народного конкурсу імені 
Фредеріка Шопена. (Варшава). 
00,05 — ТелевістІ. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.30 - 
Культура слова. (К).

СЕРЕДА. 7 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 - Те
левістІ. (К). Г1.10 — Теле
фільм. «Скульптор Дубиноп- 
с>кий». (К). 12.10 — Телефільм 
«Кінець чорних лицарів». (Кі
ровоград). 10.45 — Телеальма- 
нах «Краса людська». (Львів). 
17-15 — «Світ соціалізму». (М), 
17.45 — ТелевістІ. (К). 18.00 — 
Для дітей, «Мандрівники», 
(К). 18.30 — Музичний фільм. 
«Танцювальна галерея». (К). 
13.55 — Прем’єра студії «Укр- 
телефільм». М. Старицький — 
«Лиха доля». (К). 20.26 —

Програма «Час». (М). 20.55 — 
Новини кіноекрана. (К). 22.00
— Концерт художньої 
діяльності, НДР. 23.40 — 
вісті. (К).

ЧЕТВЕР, 8 ЖОВТНЯ. 
ІІ1А ПРОГРАМА. 10.05 < 
вини. (М). 10.15 — Для дітей, 
«Подорож сонячного зайчика», 
(Калінінград). 10.45 — Худож
ній фільм. «Софія Перовська», 
(М). 12.35 — Сторінки творчос
ті письменника ЛЕ Алексеева, 
(ЛІ). 13.20 — ТелевістІ. (К).
17,20 — «Голубий екран -4 
школярам». (Кіровоград). 17.48
— ТелевістІ. (К). 18.05 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.10 — 
Рішення липневого Пленуму, 
ЦК КПРС — у життя. «Село, 
п’ятирічка дев’ята». Виступ 
начальника Петрівського ра
йонного управління сільського 
господарства топ. Яковенкп, 
секретаря парткомітету код- 
госпу Імені Чкалова тов, 
Кодолн. (Кіровоград). 18.30 -4 
Ленінський університет міль
йонів. Актуальні проблемі^ 
наукового комунізму. «Твои 
зброя, атакуючий клас». (М), 
19,00 — Програма «Час». (М)« 
19,30 — Кольорове телебачення« 
Кубок Європейських чемпіонів 
з хокея. «Спартак» — ЦСКА- 
(ЛІ). 22.00 — Художній фільм 
«Ленін в жовті», (К). 23.40-^ 
ТелевістІ. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.05 
«Тобі, юність», (М).

■нмммаааашимЕкямкя
Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО,
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