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ХЕЛЬСІНКІ. (ТАРС). Всесвітня Рада 
Миру звернулась до всіх організацій, 
які ставлять своєю мстою боротьбу за 
мир і демократію, із закликом відзначи
ти день 10 грудня як міжнародний День 
солідарності з грецьким народом.

В опублікованій тут заяві секретаріа
ту Всесвітньої Ради Миру говориться, 
що проведення Дня солідарності сприя
тиме Ізоляції режиму грецької диктату, 
ри, приверне увагу до небезпечної по
літики США 1 НАТО в зв’язку з амери
канськими поставками важкої зброї Гре„ 
ції.

ВРМ закликала до боротьби за ліквіда
цію в Греції концентраційних таборів І 
звільнення всіх політичних в’язнів.
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НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Генеральна 
'Асамблея 00Н прийняла резолюцію, 
й якій підкреслюється великий вклад 
молоді у справу сприяння загально
му мирові, справедливості 1 соціаль
но-економічному прогресові.

Молодь усіх країн світу, говори
ться в резолюції, повинна рішуче 
виступати проти будь-яких акцій по 
придушенню визвольних рухів наро
дів, які все ще перебувають під ко
лоніальним, расистським або іно
земним пануванням, і подавати їм 
підтримку в їх зусиллях, спрямова
них на досягнення незалежності.

Резолюція закликає уряди країн 

_____ і? : "ч ;
Піна Резніченко — наймолодша доярка в колгоспі імені Вату

тина Кіровоградського району. Але по надоях молока вона на
здоганяє найдосвідчснішнх колег. Ось тому і настрій у неї такий 
чудовий. Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

враховувати прагнення молоді 1 
вживати ефективних заходів, спря. 
мованих на підтримку боротьби за 
мир і справедливість, міжнародну 
безпеку, самовизначення, визволення 
народів І територій, які перебува
ють під расовим, колоніальним та 
іноземним пануванням, за знищення 
іноземної колоніальної окупації, за 
невтручання у внутрішні справи ін
ших держав, поважання терито
ріальної цілісності та незалежності 
держав і за здійснення декларації 
про надання незалежності колоніаль
ним країнам і народам.

Резолюція закликає уряди І між
народні організації створити умови 
для виховання молоді в дусі ідей 
миру, співробітництва між народа
ми, поважання прав людини і прин. 
ципів міжнародного права.

ЩОМІСЯЦЯ першого і остан
нього тижня вони збираю

ться на засідання, і Олександр 
Голуб, начальник заводського 
штабу «Комсомольського про
жектора», запитує;

— Все зробили?
Потім обговорюють наслідки 

рейдів, планують роботу надалі. 
А буває й так:

— Тут, хлопці, надійшла зая
ва з модельної. Скаржаться, 
що інструментальники їх затри
мують. Пропоную назавтра 
рейд в інструментальний цех.

Після рейду на засідання 
штабу викликали робітників, 
виявили основні причини за
тримки виготовлення інстру
ментів для модельної дільниці 
виварного цеху. Потім винесли 
це питання на обговорення це
хових комсомольських зборів. 
Запросили, між іншим, началь
ника цеху В. Я. Лещенка. І інст
румент модельники почали от
римувати вчасно.

Епізод, наче б рядовий. Проте 
він характеризує стиль роботи за
водських «прожектористів»: жодної 
заяви не залишати без уваги, роз
почату справу доводити до кінця. 
Буває, що «доводиться» вона вже 
з кабінеті директора заводу Б. В, 
Головатенк

Штаб «Комсомольського про
жектора» обрано так, щоб до 
нього не тільки ввійшли енер
гійні та принципові комсомоль
ці, а щоб вони представляли 
кожну заводську службу. Та
ким чином, в полі зору «про
жектористів» всі ділянки вироб
ництва. А оскільки виробнича 
діяльність заводу складається з 
дуже різнохарактерних опера
цій, то перевірці піддаються 
вузлові питання виробництва. 
Так, під постійною увагою за

водських дозорців — виконання 
замовлень на ремонт обладнай, 
ня гірничих підприємств. Пе
ріодичність рейдів по перевірці 
ремонту — два рази на місяць. 
Виходячи з положень Листа ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ «Про по
ліпшення використання резер-

Надійшла 
ЗАЯВА...
вів виробництва і посилення 
режиму економії в народному 
господарстві», заводський штаб 
«Комсомольського прожекто. 
ра» планує постійні перевірки 
витрат електроенергії, мастиль
них матеріалів, рейди по визна
ченню коефіцієнта використан
ня робочого часу на окремих 
ділянках.

Як видно а цього, заводський 
штаб оріанізовуе перевірки у вели
кому масштабі. Однак це не оз
начає, що інші порушення (як-то: 
прогули, пиятика тощо) залиша
ються поза увагою «прожекторис
тів». Ними займаються цехові по
сти, склад яких від двох до п'яти 
чоловік, залежно від кількості ро
бітників у цеху. Роботу постів 
контролює 1 направляє заводський 
штаб «КП»,

Завод підтримує тісні зв'язки 
з підшефними колгоспами імені 
Кірова та імені Чкалова. Як 
шефську допомогу наші робіт
ники виконують роботи по ре
монту сільськогосподарської 
техніки, механізації ферм, 
удосконаленню обладнай н я

ДІЄ ШТАБ «КП»

майстерень, що також знаходи
ться під контролем «прожекто
ристів». А ще турбує дозорців 
побут і навчання молоді. Тепер 
питання розподілення житла, 
відпочинку □ санаторіях, пре
міювання не вирішується без 
заводського штабу «КП», ос
кільки тут зафіксовано всі по
рушення трудової і побутової 
дисципліни з боку окремих пра. 
цівників заводу.

Разом а виявленням недоліків в 
роботі чи в поведінці окремих пра
цівників «прожектористи» широко 
висвітлюють хороші починання, про
пагують досвід передовиків. Отже, 
стінна преса (а «Бойові листки», 
«Бискавки» виходять в кожно
му цеху) не тільки рясніє ка
рикатурами чи триво ж п и м н 
сигналами. Часто можуа по
бачити, скажімо, листок з фото
карткою робітника і поздоровлен
ням його з перевиконанням плано
вого завдання. Трибуною «про
жектористів» стала і заводська ра- 
діогазета, в якій багато місця від
водиться виступам членів завод
ського штабу.

Штаб «КП» в своїй роботі 
тісно контактує з заводським 
комітетом комсомолу. Це ціл
ком природно і дає позитивні 
наслідки. Адже разом обгово
рюються об’єкти перевірки, ра
зом намагаємось ліквідувати 
виявлені недоліки. Зараз пла
нуємо об’єднати зусилля з ра
дою молодих спеціалістів. Та
ким чином, виконує кожен свою 
роботу, але дії усіх скоордено- 
вані на ліквідації недоліків у 
виробництві.

В. СІ дяк, 
секреіар комітету комсо
молу рудоремонтного за
воду.

м. Олександрія.

ЛИСТОПАД здавна підсумо
вував працю хлібороба, 1 

- напруження сільських трударів 
зараз особливе — встигти б 

• вивезти з поля останні буряки 
й кукурудзу, зорати землю, 
утеплити ферми. А якщо це 

* листопад ювілейного року, ос- . 
. таннього року п’ятирічки твого . 

колгоспу, ферми чи механіза- 
торськоі бригади, то й праця 
твоя виливається в трудовий 
ентузіазм і натхнення.

Закінчення цьогорічного се
зону. польових. робіт прохо-

КОМІТЕТИ КОМСОМОЛУ КОМПАНІЙСЬКОГО РАЙОНУ 
НЕ ОЧОЛИЛИ ПЕРЕДЗ’ТЗДІВСЬКОГО ЗМАГАННЯ 
МОЛОДИХ ТРУДІВНИКІВ

дить в час підготовки до на
ступних XXIV з'їзду КПРС та 
XXIV з’їзду КП України. Вже 
зараз комсомольці і молодь 
колгоспів області доповідають 
про виконання своїх п'ятиріч
них планів, про трудові здо
бутки на честь з’їздів.

Два місяці минуло з часу, коли 
високі соціалістичні зоиов лзання 
були ще раз переглянуті, врахова
ні всі можливості 1 резерви, взяті 
більш вищі темпи праці. 1 нон- 
статуватн, що сьогодні комсомольці 
КомпапІТвського району залиша
ються на висоті нових завдань, — 
це значить говорити про хороші 
справи, які народилися в ході зма
гання. Ось кілька факгіп з колгоспу 
імені Урицького. Солідно тут пред
ставлена комсомолія в механізатор
ських бригадах — 12 чоловік. їм на
лежить першість в передз їздів- 
ському змаганні. Комбайнер Мико
ла Лебедко зі своїм помічником 
Григорієм Яровим зобов'язувалися 
викопати буряки на площі 90 гек
тарів.' А до закінчення копання во
ни мали на своєму рахунку 100 
гектарів, або 253С0 центнерів вико
паних коренів. Якщо врахувати, що 
весь врожай буряків по колгоспу 
— 56 тисяч центнерів, то екіпаж 
Миколи’Лсбедка зібрав майже по* 

ловнну його. За умовами змагання 
між комбайнерами за перші 50 гек
тарів викопаних буряків присуджу
ється премія. Екіпажі Аіиколи Ле
бедка та Павла Полтавського одер
жали цю нагороду. А 23 жовтня 
Микола зі своїм напарником вже 
закінчили бурянові жнива, закінчи
ли першими..

В числі кращих водіїв кол
госпу — теж комсомольці. За 
три квартали року Микола 
Шамко, наприклад, наїздив 
84204 тоннокілометрів. Майже 
стільки ж у молодого комуніс
та Віктора Залойка, і в дощ, і 
в хуртовину мчить молоковоз

Миколи Шамка. Делікатний 
вантаж довірений хлопцеві, а 
його лише встигай вивозити. 
Адже комсомолки-доярки Ка
терина Білецька, Люба Сінчук 
наближаються до трьохтисяч
ного рубежу по надою моло
ка, а ферма № 3, де завідую
чим комсомолець Іван Пше- 
ченко, 20 жовтня винонали 
річний план молокоздачі.

ПРИВЕРТАЄ увагу, що ком
сомольці, включившись в 

змагання на честь з’їздів, не
рідко випереджають більш до
свідчених, тих, що мають за 
плечами десятки років роботи. 
В Лозуватському відділенні 
Компаніївського райоб'єднання 
«Сільгосптехніка» перше місце 
з усіх показників змагання на
лежить групкомсоргові — зва- 
рювальнику Володимиру Олек- 
сієнку. Його товариші — токар 

'Григорій Щирий та інструмен- 
тальниця Софія Олексіенко 
міцно утримують відповідно 
четверте і шосте місця. Така 

змагання, 
бригада, 
залнша-

ж картина і в колгоспі імені 
Чапаева. Доярки-комсомолки 
Ольга Чернега, Валентина По
пович, Ганна Мельниченко, Ва
лентина Барбаренко та телят
ниця Марія Таборовець за 10 
місяців наблизились до завер
шення своїх річних завдань. 
На фермі № 3, де працюють 
10 доярок, Валентина Барба
ренко зараз займає третє міс
це по надоях молока, її сестра 
Лідія — четверте.

Виробничі показники 
як встановила рейдова 
свідчать — комсомольці 
ються хазяями свого слова. Шкода, 
що комітети комсомольських орга
нізацій зайняли пасивну позицію 
стороннього спостерігача. Вони не 
надають ор анізованого характеру 
змаганню — і г результаті все йде 
самопливом, В колгоспі імені 
Урицького і Лозуватського відді
ленні райоб’єднаїїпя «Сільгосптех
ніка» навіть не розроблені умови 
соцзмагания серед комсомольців і 
молоді. Тут комсомольські ватажки 
Анатолій Ні ми гиль і Володимир 
Олексіенко посилюються па те, що 
молодь просто підключилася до 
загальних змагань.

Не кращі справи І з висвіт
ленням досягнень та заохо
ченням переможців. Тут теж 
все зводиться до загальних і 
давно усталених форм. Най
більш популярним залишаєть
ся стіннівка «Комсомольського 
прожектора». Щоправда, в 
жодній з трьох відвіданих 
бригадою організаціях їх не 
було, і довелося про їх існу
вання повірити на слово. Пе
рехідні вимпели — ті ж, що 
були кілька років тому. Показ
никам досягнень кращого 
місця, ніж розграфлені дош
ки, не знайшлося. Жодного 
плаката чи діаграми, які б наз
вали переможця змагання, ні 
на робочих місцях, ні на кол
госпних садибах не зустрінеш, 
ФОРМА змагання —- конкурс 

на кращого по професіях 
чомусь залишилась поза ува
гою комітетів комсомолу. Хо
ча саме вона допомагає залу-

слабо 
робо- 
орга- 
імені 

лекції

чити найбільше юнаків і дівчат 
в щоденне виборювання над
планових кілограмів, центне
рів, тоннокілометрів, гектарів.

Як з’ясували учасники рейду, 
серйозною причиною самопливного 
характеру змагання є мала кіль
кість комсомольських груп на фер
мах і в бригадах. На 45 членів 
ВЛКСМ колгоспу імені Урицького 
— всього одна комсомольська гру
па на фермі № 2. 11 трьох механі
заторських бригадах колгоспу імені 
Чапаева 12 комсомольців і... жодної 
комсомольської групи. А ось в Ло- 
зуватському відділенні раііоо’єднан
ні. «Сільгосптехніка» в групу вхо
дять аж 17 комсомольців — ціла 
комсомольська організація! Дві 
крайності. 1 вони говорять про не
дооцінку комітетами ролі колекти
вів, почуття колективізму і това
риськості в організації змагання.

Нарешті, доводиться говори
ти про той прикрий факт, що 
в ході передз’їздівського зма
гання □ комсомольських орга
нізаціях колгоспу імені Уриць
кого і Лозуватського відділен
ня «Сільгосптехніка» 
проводиться політмасова 
та. З трьох перевірених 
нізацій лише в колгоспі 
Чапаева були прочитані 
для молоді за матеріалами 
липневих Пленумів ЦК КПРС 
та ЦК КП України.

Ще понад гри місяці трива
тиме змагання на честь виз
начних подій а житті країни і 
республіки. Комітетам комсо
мольських організацій району 
час облишити позицію сторон
нього спостерігача. їх* місце —• 
організаційно очолити почесну 
і відповідальну справу — зма
гання серед комсомольців і 
молоді в передз’їздівські дні.

Рейдова бригада: І. КУЗЬ
МЕНКО — секретар пар
тійної організації колгоспу 
імені Чапаева, О. ЄФ1МКІН 
— інженер-ковгролер Лозу- 
ватського відділення рай- 
об'єднання «Сільгосптехні
ка»,* О. БАСЕНКО — спец
кор «Молодою комунара». 
Компаніівський район.

Дні радянсько- 
чехословацької 
дружби

12 листопада в вашій краї, 
ні почались традиційні дні 
радянсько - чехословацької 
дружби. Організатор їх <=? 
Товариство радянсько-чехо
словацької дружби» відділен
ня якого тепер діють у 127 
містах, областях і районах 
Радянського Союзу.

На промислових підприєм
ствах і будовах, у колгоспах 
і наукових інститутах прой
дуть урочисті вечори і збо
ри, відкриються фотовистав
ки, що розповідають пра і 
плідне співробітниці ви гро
мадськості двох країн. У ро. 
бітничих клубах, будниках 
і палацах культури иріанізо. 
вуєгься показ чехословаць

ких документальних і худож
ніх фільмів, відбудуться зу
стрічі радянсько і чехосло
вацької молоді, вечорі! че
ської і словацької музики, 
поезії, вийде усний літера
турно-музичний журнал 
«Москва — Прага».

Багато цікавих заходів го
тує громадськість міст і ра
йонів, які мають побратимів 
у соціалістичній Чехослпвач- 
чині.

За традицією дні радян
сько-чехословацької дружби 
закінчаться 10 грудня — на
передодні 27-і річниці Дого
вору про дружбу, взаємну 
допомогу і післявоєнне спів
робітництво між двома краї
нами. Цій даті присвячує
ться урочистий вечір у Мо
сковському будинку дружби.

(ТАРС). І
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{Закінчення. Початок в газеті 
за 14 листопада),

ГРАМОТА... ЩЕ РАЗ ГРАМОТА
Метод заохочування сприяє вироб

ленню внутрішньої потреби робити 
ВЧИНКИ, які відповідають комуніс
тичній моралі.

В комсомольській практиці ми ко
ристуємось ним дуже широко. Роз
роблена широка школа заохочень: 
значки, грамоти, премії і т. д. Але. 
Чи можна сказати, що цим все об
межується? іноді букет квітів пе
реможцю, одне слово «спасибі», 
сам факт, що вчинок помічений, 
схвалений служить уже достатнім 
заохоченням, задовольняє самолюб
ство людини, пробуджує до нових 
успіхів.

Сьогодні ще не завжди люди роб
лять добрі вчинки через внутрішню 
потребу: іноді вони виходять із того, 
що порушення загальноприйнятих 
правил призведе до неприємних на
слідків, або діють заради набуття 
жнттєвонсобхідннх блаа.

Матеріальне стимулювання є сьо
годні важливим фактором у боротьбі 
за підвищення продуктивності пра
ці. Але надмірне захоплення ним на 
шкоду моральному стимулюванню 
може призвести до розпитку некому, 
містичних рис характеру, до втрати 
почуття колективізму і т. п.

Тепер про інше. Мені доводилось 
чути від нагороджених: «Ну що це— 
знову грамоту дали! Куди їх стіль
ки?»

Звідки таке ставлення?
Часто ' одні й ті ж передовики 

заохочуються дуже часто і непроду
мано, причому однаковими нагоро
дами і за.незначні успіхи, до яких 
вони самі ж ставляться без гордості. 
Так порушується правило, якого ми 
повинні дотримуватись: краще рід
ше, але вагоміше, за діло, щоб зао-

прагне домогтися найкращих резуль- 
татів, але не виходить: «Вимагаєш, 
вимагаєш, а толку ніякого. Ще й 
ображаються», в чому иі справа?

Користуючись методом вимогли
вості, не погрібно забувати, що У 
нього як 1 в будь-якого іншого 
методу виховання, є свої конкретні 
правила і будь-яке порушення їх 
зводить нанівець найблагородніші 
ДІЇ. Одне із правил — вимога по
винна бути реальною.

Дається завдання: «Зробиш за 
день те й те!» На чому основана 
така вказівка? На бажанні швидко 
одержати результат, мобілізувати 
енергію працівника. А чи зроблений 
тверезий розрахунок його можливос
тей 1 обсягу завдання? Якщо не 
зроблений, користь, як правило, бу
де зведена практично до нуля. І в 
результаті може виникнути невпев
неність в своїх силах або неповага 
до керівника.

Вимогливість, як відомо, не без
заперечне виконання, а творчість. 
Організатор вимоги продумує суть 
вказівки, а зробити її розробку — 
турбота виконавця, справа його 
розуму, ініціативи, енергії. Виходя
чи з довір’я до цих його якостей і 
видається розпорядження. Вимогли
вість керівника повинна виступати 
таким чином, як каталізатор здіб
ностей та Ініціативи працівників.

сказав: «А який толк від покаран
ня? Адже йому, комсомольцю, від 
наших доган ні жарко, ні холод
но,..» Думаю, що багато хто пого
диться зі мною: в результаті пока
рання часто не відбувається того 
самого «усунення від колективу».

Так буває, коли секретар або бю
ро беруть на себе роль мораліста, 
вважають достатнім тільки повідо
мити, прокоментувати проступок, не 
турбуючись про формування думки 
колективу, про те, щоб комсомольці 
висловили своє ставленая до того, 
що відбулось. Вважається, що коли 
комсомольці проголосували за по
карання, то цим уже й все сказано 
і «усунення від колективу» відбу
лось. Але це далеко не завжди так. 
Важливо, щоб переконання, нор
ми іі правила співжиття колективу 
не залишали місця байдужому 
ставленню до проступків І порушень, 
щоб проступок був дійсно, а не 
формально осуджений. Без цього 
покарання позбавляється педагогіч
ної цілеспрямованості.

1. іллінський.

ПЕДАГОГІКА
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
ДІЇ
©ЗАПИСКИ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРАЦІВНИКА

кочування справді сприймалося як 
нагорода, вдохновляло на нові діла.

Тут часто буває ще одна, мені 
здається, важлива помилка. Вису
вання кандидатури на заохочення 
часто робиться одноосібно секрета
рем або вузькою групою активістів, 
без участі організації. Вручення на
городи відбувається на якійсь нара
ді,.де нагородженого ніхто не знає, 
Заохочення в такому випадку має 
значення тільки для самого наго
родженого і робиться за принципом: 
«Заслужив — одержуй». хіба в 
цьому смисл заохочення — цього за
собу виховання не тільки особистос
ті, але й всього колективу? Хіба сам 
процес обговорення кандидата, а по
тім вручення йому нагороди не слу
жить вихованням решти? Адже, 
заохочуючи одного, виділяючи його 
Із загальної маси прилюдно, ми 
цим створюємо зразок для насліду
вання. в процесі виховання ні па 
мнть не можна розглядати колектив 
і особистість у відрив] один від од
ного.

В кожній людині закладено праг
нення до добра І благородства. 
Спираючись на це, ми І ведем її До 
дос-кокалості. від нашого вміння 
бачити в людині краще, інколи на
віть те; чого вона не бачить сама, в 
значній мірі залежить її майбутнє.

ВИЩА ФОРМА ПОВАЖАННЯ

Коли ми говоримо про такий ме
тод виховання, як вимога, то має
мо на увазі т| прийоми | засоби 
впливу на людину, які формують в 
ній відповідальність за вчинки, дис
циплінованість і організованість.

| Основою вимоги організації до
■ члена ВЛКСМ. як відомо, є обов’яз

ки. які він взяв на себе, вступаючи в 
спілку. Але основні мотиви поведін
ки і вчинків людини — це його по-

К треби. Інтереси, життєві плани. На
ша спілка гарантує комсомольцю

I підтримку у їх виконанні.
Завдання організації — розвива- 

Н ти здібності комсомольця, давати 
Я йому такі конкретні громадські спра- 
9 ви, які б задовольняли одночасно 
Ц його інтереси, І при цьому — вима- 
Я гати їх виконанні!. Вимога не тіль

ки право, але й обов'язок організа
ції. ’ ”

У Ефективною формою контролю за 
м діяльністю комсомольця є його зві- 
Ц ти перед організацією і її керівпи- 
В ми органами. Але практика пока- 
И лує. що звітуються в основному ви

борні активісти, рядові а: комсо
мольці — рідко. В березні 19Б7 року

II був проведений опит в ряді облас
них комсомольських організацій. Ііа 
питання: «Чи звітуєш ти перед
комсомольськими зборами за вико
нання доручень», — ствердно відпо. 
віли лише 20 процентів опитаних.

Вимогливість — необхідна якість 
керівника, організатора. Дисципліна 
п колективі починає похитуватись 
тоді, коли керівник сам перестає 
бути дисциплінованим. Це, я думаю, 
не вимагає допедень.

Але ось, здавалося б, обернений 
випадок. Людина всією душею

К-мМмтяюяиянааа

УСУНЕННЯ ВІД КОЛЕКТИВУ

Бажаючи якось вплинути на лю
дину, ми прагнемо добитись цього 
роз’ясненням, переконанням. Але 
далеко не кожний готовий прислуха
тися до добрих порад. Дехто почи
нає діяти за загальними правилами 
лише тоді, коли до цього його при
мушують.

Здавалося б, зрозуміло, що пере
конання повинно поєднуватись в 
якійсь мірі з примушуванням. Але в 
багатьох комсомольських організа
ціях метод переконання став чи не 
єдиним, і це нерідко веде до падін
ня дисципліни.

Одна з форм примушування — 
покарання. Дуже важливо створити 
в організації обстановку, коли кож
ний комсомолець знає, що жоден 
його проступок не залишиться поза 
увагою секретаря, бюро, всієї орга
нізації, що він зіткнеться із засуд
женням, якщо порушить загально
прийняті правила. Говорячи слова
ми юристів, потрібно, щоб здійсню
вався принцип неминучості покаран
ня, засудження.

Зараз (в цьому переконують бага- 
точнелениі факти) грубі порушення 
Статуту ВЛКСМ — несплата внес
ків, вибуття без зняття з обліку, 
неявка на збори і інше — нерідко 
залишаються без наслідків. Але ж 
якщо проступок не засуджений, 
значить, він вважається допусти
мим. Одних лякає число покарань. 
Як так в минулому році суворих 
доган було 100, виключених — 5. 
а зараз ще більше! А боротись тре
ба не проти кількості покарань, а 
проти росту проступків. Мета пока
рання в тому, що, караючи одного, 
ми попереджуємо решту.

Інша справа — як карати. Звіє 
по. дуже важливо, щоб покарання 
було справедливим, щоб його тяж
кість відповідала мірі проступку. 
Важливо, щоб дотримувався прин
цип: кожному но «заслузі». Тільки 
в цьому випадку можна розрахову
вати на те, що засудження буде 
правильно сприйняте.

Інколи достатньо розмови один на 
один. Але трапляється, іцо думка 
секретаря для даної людини не ав
торитетна: чи то людина не визнав 
своєї пропяни, а секретар не може 
аргументовано довести її, чи то 
секретар не зовсім правий, «пере
гинає», і цс викликає протест, за 
туманом образи вже не видно ос
новного. Тут необхідна думка колек
тиву, потрібна гласність.

Секретар, організатор виховання, 
повинен знати, коли і в якій мірі 
слід використовувати думку органі
зації.

Якщо людина ие визнає за собою 
вини, вважає себе ображеною, зна
чить не досягнуто головного, зна
чить, покарання з точки зору вихо
вання даної людини було безглуз
дим. А. С. Макаренко говорив, то 
суть покарання полягає в пережи
ванні людиною своєї помилки, п 
«переживанні усунення від колекти
ву. хоча б мінімального».

Ось в чому суть — «усунення ВІД 
колективу». Чи завжди ми пам'я
таємо про це? Якось один комсорг

ЗМАГАННЯ... ДЛЯ КОГО!

Людині властивий дух змагання. 
Соціалізм, створивши нову мораль, 
зумів використати цю якість на гу
манній основі — у -формі змагання, 
спрямованого па загальне благо.

Благо суспільства—-вищий мораль, 
ний критерій змагання. Ми домагає
мось, щоб він став основним і в по
ведінці людини, і тому в оцінці по
ведінки і досягнень молодої люди
ни зберігаємо всі атрибути, які су
проводжують змагання: виявлення 
переможцям честі (вибираємо в ке
рівні органи, о президію, нагород
жуємо, присвоюємо звання і т. п.), 
славимо в народі (розповідаємо в 
книгах, газетах по радіо, телебачен
ню). Заохочуючи до нових перемог, 

створюємо тим самим зразки для на
слідування.

Духу «суперництва» даний масо
вий вихід в руслі соціалістичного 
змагання, де набуваються якості 
колективістів, навик жити за прин
ципом «один за всіх, псі за одного». 
Ось в чому суть змагання як мето
ду виховання.

На практиці ж принципи цього 
методу виховання інколи порушую
ться. Ось, скажімо, в комсомоль
ській організації заводу (або райо
ну) оголошено декілька видів зма
гання: назустріч ювілею, «Відмінна 
якість — справа кожного», за зван
ня кращої комсомольської групи 
З т. д. У кожного змагання свої умо
ви і зобов'язання. В комітеті и,е 
виглядить переконливо. Але ж зма
гатись повинні люди, у яких згідно 
такої системи повинно бути по де
кілька зобов’язань одночасно! Ось і 
створюється лише видимість змагай, 
ця. Змагаються керівники, а в рядо
вих комсомольців виховується бай
дуже, або навіть іронічне ставлен
ня до нього. В таких випадках по
рушується одне з основних правил 
змагання: перед людьми повинні 
ставитись реальні, конкретні завдан
ня. Невиконання цього правила пе
ретворює змагання у фікцію.

Гласність зобов’язань і ходу зма
гання, порівняння результатів при 
підведенні підсумків, своєчасне 
заохочення, поширення досвіду кра
щих — ось такі правила, без дотри
мання яких ефективність змагання 
як методу виховання зводиться на
нівець.

Є ще один момент, про який ін
коли забувають, але який для нас, 
організаторів, дуже важливий: пе
ріодичність.

Молоду людину завжди захоп
лює нове, незвідане, оригінальне. В 
його діяльності є періоди злету і. 
природно, спаду активності — свого 
роду фаза «відпочинку?». Цей за
кон, очевидно, розповсюджується на 
будь-яку діяльність, в тому числі і 
на змагання. Але в нас часто буває 
так: не встигли підвести підсумки 
одного змагання, а тут вже почина
ють наступне. Все ті ж однотипні 
обов’язки, та ж організація, ті ж на
городи.

Необхідно в кожній справі врахо
вувати психологію людини. Між за
кінченням одного і початком іншого 
змагання повинен бути етап пропа
ганди нового, роз’яснення завдань і 
умов, підготовки, якщо можна так 
сказати, духу змагання, який би від
повідав настрою колективу. Пере
конаний, що дух змагання в повній 
мірі присутній тоді, коли кожна 
людина відчуває, що вона змагає
ться з іншою, навіть коли йде зма
гання колективів. ІЦо ж стосується 
питання, чи потрібне взагалі змаган
ня в комсомолі, то, думаю, поста
новка такого питання протипока
зана.

ПЕДАГОГОМ БУТИ 
ЗОБОВ’ЯЗАНИМИ

В. і. Ленін говорив, що в полі
тичній діяльності нашої партії завж. 
ди є іі буде відомий елемент педа
гогіки. Правота цієї думки особли
во очевидна сьогодні, коли вирі
шення багатьох політичних завдань 
вимагає значного поліпшення всієї 
роботи по комуністичному вихован
ню, підвищення виховної ролі гро
мадських організацій, зокрема ком
сомолу.

Педагогіку не дарма називають 
однією з найдіалектичнішнх наук. 
Проблеми застосування педагогічних 
знань в комсомольській роботі, зро
зуміло, не вичерпуються тими, про 
які мн говорили.

Основи педагогіки, методи вихов
ного виливу взяті на озброєння ба- 
гатойнсельною армією комсомоль
ських працівників, вожаків молоді. 
Повсякденна практика комсомолу 
вписує в «комсомольську педагогі
ку» все нові і нові сторінки.

У центр) міста Нопоукраїнки, в мальовничо
му сквері, встановлено напередодні свята Вели
кого Жовтня пам’ятник славному земляку, ге
рою громадянської війни М. І, Мокряку. Ніко
ли не заросте до нього стежка.

Новий альманах
ПК ВЛКСМ і цк Дими?- і 

рІВСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІД' І 
ки Молоді вирішили разом 
видавати громадсько . полі
тичний і літературно-худою- і 
ній альманах, який лередба- І 
чається випускати двічі на 
рік в Москві і Софії — на 
російській І болгарській мо
вах.

— В знак вірності молодо
го покоління двох країн бра- 
терській дружбі наших паро, 
дів альманах буде назива
тись «Вірність». — сказав у 
бесіді з кореспондентом 
ТАРС головний редактор 
російського видання альма
наху лауреат премії Ленін
ського ' комсомолу поет 
В. Фірсол.

Сторінки нового видання 
розкажуть про життя і спра
ва днмитрівського комсомо
лу, про цікавий досвід, ко
рисний комсомольським ор
ганізаціям нашої країни. 
Гідне місце в альманаху зай
муть публікації про історич
ні' і класові коріння радян
сько-болгарської дружби, про 
революційні традиції паро, 
дів-братів, про бойову спів
дружність наших армій.

Фото Л. ПАПЧЕНКА,

ТРАБІНЕТ другого секретаря 
Голов аніагького райкому 

комсомолу нагадував ту ділову 
пристань, де кидали якір різні 
довідки, звіти, плани тощо, що 
надходили з усього району.

Картонні 
сторінками 
пропагандистів 
комсомолу. Зарябіли струнки
ми колонками цифри і прізви
ща виступаючих. Як-не-як, гурт
ків — «Бесіди про соціалістич
ну економіку» — 38, «Наш Ле
нінський комсомол» — 31, «Во
йовничий атеїзм» — 10... За ци
ми числами — сотні комсо-

теки 
планів 

при

зашелестіли 
семінарів 

райкомі

А СТРУМ
НЕ
ВВІМКНУЛИ 88І

ЯК В ГОЛОВАНІВСЬКОМУ 
РАЙОНІ ПОЧАЛИ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
в комсомольських 
ПОЛІТГУРТКАХ

по- 
свої 
по-

мольців, які бажають 
справжньому наповнити 
знання вагомим вантажем 
лігосвіти. Наскільки це серйоз
на і відповідальна справа, ма
буть, наголошувати не варто. 
Адже мова йде про освіту, а не 
про чергову репетицію.

1 тому відразу здивувало, що в 
деяких гуртках перші заняття вже 
були... зірвані. Хоч і неприємно, 
але цей факт відразу хочеться до
повнити прикладами. В колгоспі 
імені Жданова заняття не відбулось 
з причин хвороби пропагандиста (а 
замінити його не було ким). В По
бужжі зірвалось два заняття з вини 
комітету комсомолу нікелевого заво
ду. як пояснив сам секретар комсо
мольської організації Іван Власюк, і 
через відсутність знову ж таки про
пагандиста.

Коли дитина спіткнувшись на пер
ших кроках, падає, то далі вона 
йде неохоче, без ентузіазму. Дити
на після падіння(!) Може і часто 
йде охоче! Згадаймо, що в Го.юпа- 
нівському районі відбулося лише чо
тири заняття в політмережі. і вже є 
вікна, іцо світять темним більмом, 
лід назвою «не відбулося».

Можливо ми перебільшуємо 
значимість цих випадків. Адже 
заняття, ті що відбулися, були 
на високому рівні, відзначалися 
змістовністю, активністю слуха- 

. чів.
Що ж, давайте послухаємо 

того ж Івана Власюка:
— Заняття проходять цікаво. 

Між іншим, всім гуртківцям ми 
, придбали загальні зошити для 
конспектів і олівці. Не вірите?

Охоче віримо. До речі, один 
такий зошит Анатолія Красно- 
польського випадково попав 
нам до рук. Дійсно, хоч весь 
конспект слухача і складався 
із єдиної сторінки, зате вона 
мала «пзревагу» над іншими 
конспектами тим, що була спи
сана звичайним, 
Цем. Уже зараз 
стёрлись. Через кілька занять 
їх зможе розшифрувати хіба 
що добре досвідчений архіва
ріус.

Це приклад із гуртка «Бесіда 
про соціалістичну економіку».

В інших гуртках можливо, 
ставляться серйозніше до своєї 
справи? Розмовляємо з чудо
вою людиною, пропагандистом 
ВРС А. І. Петрович, яка керує 
гуртком «Про комуністичну мо
рель», Анна ~ 
горить своєю 
багато читає, 
намагається 
провести заняття, щоб воно за
хопило, зацікавило гуртківців. 
Але...

На заняття, як правило, при
ходить тільки... половина слуха
чів. Це слова 
Петрович.

Зараз на поверхню 
бузької комсомольської 
(йдеться про нікелевий завод) ви
пливла ще одна вельми цікава де
таль. З ким з пропагандистів я не 
розмовляв (нач. автобази № 14 
А. Ю. Теслею, начальником будуй- 
равління № б тресту «Кіровоград- 
нромбуд» В. С. Бабіннм та секре
тарем партійної організації заводу 
Ю. О. Петровичем) всі войн скар
жаться на нестачу потрібної літера
тури і в перші' чергу журналу «Мо
лодой коммунист». А цей журнал 
не передплатила навіть Побузьиа 
бібліотека...
ТТЕВТІШНІ справи в багатьох 

гуртках. Але давайте повер
немось знову в кабінет Г. Пет
ренко, що нагадує ділову при
стань. Коли ми захотіли ознайо
митись із списками пропаган
дистів, що були присутні на се
мінарі у вересні, Галина спер
шу звернулась до пам'яті, а по
тім зізналась, що в неї списку 
як такого нема, зате вже є кни
га обліку, яка поки що теж..< 
пуста.

Принагідно, кілька спів скажу 
про семінари. їх відбулось два. 
Один спеціально проводився 
для пропагандистів гуртків «Бе
сіди про соціалістичну економі
ку» лише для пропагандистів— 
голів колгоспу. Можливо, тут І 
є рація відокремити семінари 
для пропагандистів, що пра
цюють із колгоспними гуртків- 
цями, і пропагандистів, що ве
дуть гуртки на підприємствах. 
Проте, чи допустимо зволікати 
із семінаром (тим більше пер
шим) з останніми?

Ще одне. Звичайно, те що про
пагандистами керівники організацій 
— луже добре. В той же час. врахо
вуючи. що, це люди вельми зайняті 
і іноді не зможуть приходити нл за- 

■ няття гуртка,' то. мабуть, доцільно 
.їм мати своїх заступників. Це пи- 

иирішується в районі, 
вирішується, а це 

заступників ще не-

Петрівна, дійсно 
справою. Вона 

сама конспектує, 
у, формі бесіди

самої ж А. І

роботи По- 
організації

7

І

І

простим олів- 
записи трохи

. тацня зараз. 
Підкреслюємо 
вирішилось. Бо 
ма...

» На заняттях 
товується місцевий краєзнавчий 
матеріал, деякі слухачі не одер
жують конкретних практичних 
завдань, що мають бути після 
кожної теми і т. ін.

Відверто кажучи, політична 
мережа навчання 
ського райкому комсомолу на
гадує електромережу, де дро
ти натягнуті в правильному на
прямку і в потрібній кількості, 
але по 
струм. Ось чому багато політ- 
гуртків 
ком гасової лампи.В. ГОНЧАРЕНКО, спецкор «Молодого комунар^’■ Голованівський район.

мало ще викооис-

Голованів-

них забули пустити..

світять блідим вогни-
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їм просто-таки не щасти

ло. Суперники ніби були й не 
завжди агресивними, але 
взяти над ними верх сповна 
авангардівці так і не змогли. 
Інколи в першій половині.грн 
протжншк втрачав рівновагу 
од суцільних і впертих атак 
снітловодських1 форвардів. 
Та потім почерк «Авангарду» 
ставав іншим. Уболівальни
ків навіть дратувала така 
зміна в стабільності своїх 
улюблавців. 1 ось невтішний 
результат минулорічних поє
динків — лише п'ята сходин
ка на. турнірному табло се
зону.

ФУТБОЛІСТИ - 
СВІТЛОВОДСЬКОГО 
•АВАНГАРДУ» — 
ЧЕМПІОНИ ОБЛАСТІ 
1970 РОКУ

Чи не найкраще збагнув 
таке невтішне становище тре
нер світловодських авангар- 
дівців Юрім Махно. Він знав: 
причина всіх невдач — то н 
першу чергу прорахункп в 
загальній фізичній підготов
ці спортсменів, а потім вже 
певна технічна блідість, якою 
«хворіли» й інші команди, 
що намагались сягнути най
вищого щабля в міжвідомчій

першості області з футбола.
і коди довелось знову бра

тися за підготовку своїх ви« 
хованців до нового сезону, 
Юрій Махно, в першу чергу, 
звернув увагу саме на цю 
прогалину. При пробі сил 
деяким молодим футболістам 
навіть довелось залишити 
команду — те. чого вимагав 
тренер, здавалось їм недо
сяжним. Л Юрій кликав у 
колектив новачків, вимірював 
футбольний ансамбль друж
нім півзахистом, майстерним 
довершенням атак форвардів. 
І ще турбота про психоло
гічну струну команди.

З перших відповідальних 
матчів радув В. Дібров, 
А. Старков, В. ІОр’єв. Ось 
уже визріває надія заволо
діти кубком' області. Та рап
том в команді психологічний 
перелом — Валерія ІОр'ева 
запрошують в «Зірку», в 
розпалі футбольних баталій 
команду залишають В. Ков
тун. І. Дудаков, які виріши
ли вчитись п інституті. І тре_ 
нер замінює їх вихованцями 
ДЮСШ. Олексій Макаров 
показує неабиякий хист стра
жу воріт. Л капітан «Аван
гарду» В. Дібров з кожним 
матчем бентежить суперників 
умілими довершеннями атак 
всієї команди... Світловодці 
будь-що намагаються наслі
дувати своїх старших това
ришів, які вийшли на вищу 
платформу майстерності. А 
рівнятись було на кого: он 
Б. Білоус вже серед київ
ських динамівців, О. іонов 
— в гурті майстрів Хмель
ницького «Динамо», В. Юр’ев 
вдало дебютує в «Зірці»,

Рівний «почерк» авангар- 
дівців вже не могли пере
креслити футболісти жодної 
команди області, і світло, 
водці впевнено виборюють 
кубок обласного комітету по 
фізкультурі і спорту, потім— 
чемпіонський титул обласної 
ради ДСТ «Авангард»... Ре
зультативний напад вихован
ців Юрія Махиа і в першості 
області. Ось уже Ю. І ваших 
забиває сотий гол сезону... 
Під завісу футбольних поє
динків року нікому не дово
диться сумніватись в реаль
ності надій світловодців:« 32 
перемоги,серйозні прорахуп- 
ки лише п 6 зустрічах. З не
зламною волею і тверезою 
вірою в перемогу свігловод- 
ців згадуються спартаківці 
Кіровограда, спортсмени Но. 
поукраїшні, Новомнргорода...

Отже, чемпіони області — 
авангардівці Світловодська!

І ось. їх вшановують в 
місцевому Палаці культури. 
З нагоди успіху команди 
енергетиків тут було влашто
вано вечір спортивної слави.

Голова обласного комітеті' 
по фізкультурі і спорту В. А. 
Жученко вручив світловод- 
цям перехідний кубок чемпіо„ 
Н.’в і диплом першого сту
пеня.

Тепер їм настала черга 
захищати честь Кіровоград^ 
щннн на інших стадіонах 
республіки. 1 світловодці 
заявили:

— Ми постараємось виправ- 
дати надії своїх прихильни
ків.

М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Світловодськ..

НА РІЗНИХ

ПОЛЮСАХ

Неабиякого успіху па особисто-командній першості Ук
раїни серед школярів з спортивної гімнастики, що прохо
дила у Львові, добилися кіровоградські спортсмени — во
ни стали чемпіонами республіки в командному заліку. 
Вихованки тренерів Ю. Толчниського та Л. Яковської 
Тамара Никитенко, Люда Шумн.хіна та Таня Калінічева 
з особистому заліку ввійшли до п’ятірки пайсильнішнк, 
А ось юнаки — вихованці тренерів В. Підхомутнього та 
В. Куликова «підвели». У них — останнє командне місце.

Вершин спортивної май
стерності можна досягти різ
ними шляхами. Одні добива
ються високих результатів за 
рахунок фізичного обдару
вання, а Інші — за рахунок 
працьовитості. Я особисто 
симпатизую спортсменам, мкі 
досягли високих результатів, 
дякуючи своїй старанності, 
їх, як правило, відрізняє 
скромність. взаємовиручка, 
уміння розподілити спій 
час.

Ось, наприклад, студент 
четвертого курсу факультету 
фізвиховашія нашого інститу
ту Олексій Янупок. Він на
лежить до спортсменів трудо
любивих. В Інститут при
йшов, маючи вже за плечи
ма службу в рядах Радян
ської Армії та сталі фіз
культурної роботи. Спочатку 
було важко. Дуже хотілось 
добитись високих спортивних 
показників, але ж треба бу
ло також наполегливо вчи
тись.

За справу Олексій взявся 
рішуче І палко, але успіх 
прийшов не відразу. Навіть 
спочатку результати в бігу 
на півторакіломстровій дис
танції значно знизилися. Ін
ший би кинув заняття лег
кою атлетикою, а Олексій, 
навпаки; почав тренуватись 
ще з більшим завзяттям. До
водилось тренуватись при 
будь-якій погоді, за основу 
підготовки були взяті кро
сові тренування, біг на шосе, 
доріжках стадіону.

Олексій готувався поліпши
ти рекорди області в бігу на 
5 тисяч метрів, та зробив цс 
не він. а його товариш по 
команді Володимир Буть, 
який стартував у Києві. 
Правда. Олексій реабіліту
вав себе-перемогами в кро
сі, але повного задоволення 
не мав: бажав перемогти на 
доріжці і виконати норму 
першого спортивного розря
ду, наблизитись до рубежу 
кандидата в майстри спорту.

Інтенсивні тренування в 
цьому році Олексій розпочан

лише після того, як було пе
реглянуто річний графік тре
нувань. Та п в нього були 
інші обов'язки, адже комсо
мольці факультету вибрали 
його своїм вожаком і треба 
було встигати всюди. І ком
сорг справлявся з усім. Б 
його заліковій книжці тільки 
«4» та «5», в щоденнику тре. 
кувань — жодною пропуску.

Весну розпочав стартами 
в Ялті, потім — Кірово
граді. Вже перші забіги по
казали, що праця затрачена 
недарма. На першості фа
культетів фізвиховання вузів 
УРСР Олексій виборює трете 
місце в бігу на 3 тисячі мет
рів, І що найголовніше — 
показує результат, який від
разу на 9 секунд вищий від 
обласного рекорду. 14 хвилин 
і 48 секунд були потрібні йо- 
му, щоб пробігти 12,5 кола.

Олексій зараз на піднесен
ні. Він готується до штурму 
рубежу на рівні кандидата 
в майстри спорту. Особливо 
радий успіхові свого друга 
Володимира Бути, який вже 
виконав кандидатський ру
біж, беручи участь в забігу 
марафонців в Естонії. Але н 
сам він горить бажанням 
подолати цю висоту най
ближчим часом.

Дру.зі-однокурсникп люб
лять свого ватажка. Він 
завжди дасть добру иораду, 
але іі не приховує своєї дум
ки, коли поступок йде врозріз 
з вимогами нашого спорту.

Мені приємно працювати з 
О. Яцукком. Думаю, коли 
він буде хорошим педаго
гом, його вихованці будуть 
теж долати майстерські ру
бежі.

А до зустрічі цієї залиши
лося менше року.

М. ФУКС, 
зав. кафедрою спорту 
факультету фізвнхо- 
вання Кіровоград
ського. педінституту.

На фото: О. Яцунок на 
тренуванні.
Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА.

Ю. СТОРЧАК.

-------------------------------------------------------------ö ВЧИМОСЯ МУЖНОСТІ---------------------------------------

ТРАДИЦІЯ—ЙТИ ПОПЕРЕДУ
В Ульяновському райкомі 

ДТСЛЛФ та в райкомі комсомолу 
мені рекомендували побувати в 
колгоспі імені Орджонікідзе, де 
справи з питань оборонно-масової 
роботи кращі, ніж будь-де в ра
йоні.

Секретар парторгавізації колгос
пу В. Г. Бліндер розповів про успі
хи односельчан в соціалістичному 
змаганні за право підписати трудо
вий рапорт Кіровоградщини XXIV 
з'їзду КПРС. Молоді хлібороби ра
зом з старшими товаришами вирос
тили багатий урожай зернових (по 
30.S центнера з кожного гектара 
(план 25,8) пшениці — 39,7 цент
нера з гектара (план 30,5).

Поряд з рішенням виробничих 
питань тут велику увагу приділя
ють оборонно-масовій роботі, і в 
першу чергу, підготовці допризов
ників до служби в лавах Радян
ської Армії. Це питання — в цент
рі уваги партійної, комсомольської 
та профспілкової організацій.

Головою комітету первинної орга
нізації ДТСЛЛФ колгоспу О. Шев
чук етап більше року тому. Спо
чатку було важко, бо Олександр,

як секретар комсомольської органі
зації, мав багато невідкладних 
справ. Допомогло правління кол
госпу, партійна та профспілкова ор
ганізації: виділили кімнату для 
гуртківціз, закупили малокаліберні 
гвинтівки та пістолети. Разом з уч
нями місцевої школи молодь збу
дувала тнр. Тепер у колгоспі по
стійно працюють секції з автомото- 
стрілецьких видів спорту. Лише за 
програмою V спартакіади з техніч
них видів спорту комітет ДТСЛЛФ 
провів п'ять змагань, в яких бра
ли участь більше 300 чоловік.

Складаються нові традиції. На
приклад, в день свята працівників 
сільського господарства завжди 
проводяться стрілецькі змагання на 
честь першого голови колгоспу Ии- 
канора Аркадійовича Нсмиропано- 
го, який загинув у роки Великої 
Вітчизняної війни. Чзсто прово
дяться лекції, вечори зустрічей з 
воїнами-землякамн, які приїздять у 
відпустки, з ветеранами громадян
ської та Великої Вітчизняної війни.

Цій же темі присвячені барвисто 
оформлені в сільському Будинку 
культури стенди «Заповітам Лені

В Новоукраїнці відкрито новий ресторан «Ук
раїна». Красиво оздоблений, він радує око і все
редині, і зовні. Працюють в ньому такі ось ве
селі і привітні дівчата, як Галина Дудурмч. (Фо
то ліворуч).

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА,

на пірні» сНарод і партія — єди
ні». с.Герої-комсомольці». А стенд 
«Вони захищали Батьківщину», 
присвячений односельчанам.

Заслуговує на увагу і така фор
ма роботи, як постійні зв’язки з 
Героями Радянського Союзу. На
приклад комітет ДТСЛЛФ веде по
стійне листування з Олексієм Пет
ровичем Мересьєвим.

Велику увагу приділили в кол
госпі підготовці до Всесоюзного 
огляду спортивної та оборонно-ма
сової роботи та здачі комсомольця
ми та молоддю екзамену з фізичної 
та військово-технічної підготовки. 
Всі комсомольці екзамен здали ус
пішно, а юнаки призовного та до
призовного віку здали також нор
мативи комплексу ГЗБ.

Зараз низовий колектив ДТСЛЛФ 
колгоспу імені Орджонікідзе за 
почином колективу Горьковського 
авіаційного заводу включився в со
ціалістичне змагання за гідну 
зустріч XXIV з’їзду КПРС.

В. МАШУК, 
старший інструктор об
кому ДТСААФ.

------ ....

ІБИ весняні струни, з усіх око. 
лиць села Со.’ігутового збі

гаються Вранці до школи діти. 
Старшокласники — люди статен, 
ні. крокують повільніше, впевне
но ступають по пругкій піща
ній вулиці, обабіч якої виструн
чились дерева. '

Не запізниться й Галина Семе, 
пінна Мельник, хоч іде, ніби й 
не поспішаючи, в центрі гурту 
юнаків і дівчат. Вони оточили її 
щільним півколом’ продовжують 
ту розмову, яку вчора і поза
вчора вели.ОКРЕМА
• БІЛЯ ПАРТИ - 
МОЛОДИЙ УЧИТЕЛЬ

У колективі вчителів СолгутІв. 
ської середньої школи третій рік 
трудиться комсомолка Галина 
Семенівна Мельник. Та, що в 
гурті старшокласників не відріз- 
яиш — не висока, з русявим во
лоссям. Вона, викладає матема
тику в четвертих класах, а в 
старших — англійську мову. Фа
хівці можуть здивуватися таким 
збігом, тому пояснимо: Галина 
Семенівна закінчила відділ ма
тематичного факультету Оде
ського державного університету, 
де викладання математичних 
дисциплін велось англійською 
мовою. Нею вона ніші розмов
ляє вільно.

...Зграйка учнів збіглась доку, 
точка, де вивішено свіжий номер 
шкільної стіннівки. Він не по
дібний до тих. що поряд. Ні. не 
ляше художнім оформленням, а 
й тим. що пнййюв ... англійською 
мовою. Хлопчики і дівчатка чи
тають, колективно перекладають 
кожен допис, бо ж цікаво знати, 
про шо написано.

ІЦоб поглибити знання учнів із 
спого предмету, вчителька вико
ристовує не лігше ті посібники, 
які є в школі. а <1 допоміжні. 
Вона передала в школу для ко
ристування Власну бібліотеку'. 
Скільки там захоплюючих опо

СВЯТО
ДРУЖБИ

ПРАГА, 16 листопада. 
(ТАРС), Широкоуро
чисто проходить у Чехо- 
словаччині традиційний 
місячник чехословацько- 
радянської дружби. Цій 
події присвячені числен
ні радіо- і телепередачі, 
концерти, спектаклі.

Великим успіхо/л у че
хословацьких любителів 
кіно користується фести
валь радянських фільмів. 
Найбільшу увагу привер-

відань. казок, віршів. Окрім то» 
го, па її адресу надходить бата» 
то періодичних видань: газет, 
журналів. і

У дні. колп людство відзначало 
видатну подію — сторіччя з дня 
народження Володимира Ілліча 
Леніна — вчителі цієї школи го, 
тупали спеціальні реферати з 
праць засновника Комуністичної 
партії і Радянської держави. Ок. 
рему тему обрала собі Галина 
Семенівна. В рефераті, який ни
ні зберігається в шкільній музей
ній кімнаті, розповідається, як 
твори Леніна знаходять стежкуТЕМА
до сердець трудящих Англії. До
слідження досить обгрунтоване. 
Треба було перечитати багато 
літератури, щоб написати такий 
реферат.

Комсомолка постійно працює 
над підвищенням своїх знань. 
Бо у цьому немає меж. немає 
кінця. Вона читає багато про 
досвід роботи кращих вчителів 
республіки, області, району, і все 
найцінніше, що може дати добрі 
сходи, бере до скарбниці, щоб 
робити щедрий засів, засвічува
ти любов до знань у своїх вихо
ванців, Таку ж мету мають за
няття л гуртку іноземної мови, 
яким керує Галина Семенівна 
Мельник.

І ніс один цікавий захід здійс
нюють учні. Вже кілька років 
при школі діє клуб інтернаціо
нальної дружби. Ного члени пи
шуть листи своїм друзям у Бол
гарію і одержують сповнені щи
рості відповіді. На Новий рік — 
чекають посилки, самі готують 
дарунки. Так завжди В альбомі 
зібрано листи фотографії. І той 
альбом, і клуб інтернаціональної 
дружби — теж турбота молодої 
вчительки,

М. СІВАК.
м, Гайворон.

нули до себе художні кі
нокартини «Посол Радян
ського Союзу» режисера 
Г. Натансона і «Чайков- 
ський» режисера і. Талан- 
кіна. Демонстрацію філь
му про великого росій
ського композитора було 
на численні прохання 
празьких глядачів про
довжено на тиждень.

Центральне місце а 
програмі місячника зай
мають Дні радянської 
культури. Вони тільки по

чались, але квитки на кон
церти І спектаклі радян
ських майстрів мистецтв 
Давно продані.



Микола СТОЯН

ПОВІСТЬ

(Продовження. Початок в газетах за 20. _ 
жовтня тВ 3. 5, 7, 10, [2 та И листопада).

Не пролунало салюту, хлопці берегли 
набої для інших стріч, загорнули яму, на 
грубо витесеному із ясена стовпчику 
простим олівцем Микола написав:

«Курсанти-трактористи
Антін Дрімлюга —- 1925—1941 
Аврем Верба — 1924—1941
Загинули за Батьківщину».

І

—18—
Гнітюче почуття не лишало нікого... 

Колона рушила у ніч, у нову зливу, до 
Дніпра, що чекав і не міг дочекатись 
її, що ніби віддалявся від них.

Війна затихла, причаїлась від густого 
дощу, трактори натужно ревли, долаю
чи круті схили. Піскуваті і глинясті, вони 
немов не хотіли пускати колону вперед, 
думалося здолати хоч тридцять, хоч со
рок кілометрів, а кілометри тієї ночі 
були довшими. Машини пробуксовува
ли, відмовлялись виповзати на круті уз
гір’я, Степан Якович сам сідав за кермо 
і виводив неслухняні, бунтівливі, знемо- 
жені трактори, а на окремих схилах 
хлопці виносили машини майже на ру
ках. Вимазалися, вибрьохалися. Мовчаз
ні, рішучі, поскидали пудові чоботи. 
Дехто скинув і фуфайки. Никифор пропо
ров босу ногу гвіздком в темряві, ви
тяг його і жбурнув геть. Ногу обмотав 
ганчіркою і йшов з усіма. На причепі 
сиділа вкутана ряднами одна Оленка і 
теж не спала в ту пекельну ніч, їй не бу
ло ні кінця, ні краю. Дісталося всім по 
повній чаші, та всіх найбільше вразив 
Микола: темінь, хоч око виколи, ві
тер і дощ, все розгасло, лабіринти шля
хів, ніякого компаса, а він вів колону по 
вірному шляху, до маяків - сіл, що не
помітно виринали з дощу і негоди.

Дощ ішов усю ніч, лише під ранок 
визорілося, засяяли зорі. Вітер з півден
ного змінивсь на північний, холодний і 
рвучкий, він посилювавсь, проймав до 
кісток. Коли вже не було ніяких сил, на 
світанку широка, густа степова лісосму
га прийняла їх у свої обійми, хоч трохи 
захистила від вітру.

Замаскували трактори, а потім зій
шлися до причепа, і він не пізнав їх, 
Таке видіння, таку картину годі було й 
придумати. Босі, о болоті, в мазуті, в 
глині — одні очі блищали.

Навколо була тиша й безлюддя, десь 
далеко лишилась війна і недалеке село 
з трьома вулицями немов вимерло. З 
нього придибав дядько з глибоко запа- 
лими очима, він казав, що чув, як ~ 
ли їхні машини, думав, що танки,

— А як тут, дядьку, боїв близько 
чутко?

— Гупає, а де — хтозна. Туди — 
Дніпропетровська.

— До Дніпропетровська? Він неда
леко?

— Та верстов з п’ятдесят!
— Що? Миколо, де твоя карта?
Миколина карта ствердила дядькову 

мову. Від них відлетіла втома. Знайшли 
недалеко озерце, геть переповнене 
водою, полоскали себе, одіж, чоботи, 
тягли відрами воду до тракторів, змива
ли й з них бруд і болото.

Дядько тупцював біля голих, як мати 
народила хлопців, показував ціпком, що 
за соняшниками є баштан, хай беруть 
мішки і несуть скільки зможуть кавунів 
і динь, бо він гасом оббризкає їх, щоб 
не дісталися німцям. Два голі з двома 
лантухами пішли у соняшники, на баш- 1 там.

„Молодий комунар“

Степан Якович сердився:
— Та понадівайте хоч труси, ідоли, 

Оленка ж оні
—Оленка заснула А одіж сохнеї

Ніби отямившись, дужче почало грі
ти землю сонце, і вона запарувала, пі
діймався легенький туман і вітер при
тих, два голяки притягли два лантухи ка
вунів. Черговий кухар покликав:

— Прошу до столу, перелітні птахиі
«Перелітні птахи», вже в трусиках і майках 

оточили «стіл» — розстелені на траві рядна, 
а на них звичайний сніданок—все, що ще за
лишилось у промоклих торбах: хліб, ковбасу, 
сало, цибулю — і... сім пляшок московської. 
Степан Якович обвів їх суворим поглядом. 
Знайшли- час для горілки! Ну, звичайно, за
раз Володя щось заспіває!

Володя м’яко, винувато всміхнувшись, 
сказав:

— Степане Яковичу! То нам матері в 
дорогу поклали. Ми не пили й не збира
лися пити. Ви ж не бачили нікого з нас 
п’яним. Але ж ніч яка була, ми до кіс
ток перемерзли. Дозволите, щоб хоч 
трохи зігрітися?

В майках, засмаглі і дужі, от тільки 
синці під очима і на плечах, і на спинах. 
Чогось Никифор ногу ганчіркою обв'я
зав, що у нього там таке? І як це він не 
помітив, що у Данила Ярчука і в Чорну- 
хи сивина? В шістнадцять років!.. То 
правда — перемерзли до кісток, не міг 
же їх і пізнати — в болоті, глині й мазу
ті. Усміхнувсь:

— Наливайте!
Першому — йому, бо склянок було 

небагато,
— Хлопці! Мені 6 вам багато сказати, 

та я скажу одне, що вірив вам і вірю. 
А ще скажу вам: спасибі, що не гнетесь, 
що йдете! Спасибі!

Випив до дна, віддав у якісь руки 
склянку, йому —- хліб і цибулю, шмат 
ковбаси, поснідали й забралися у при
чеп до Оленки, що зігрілась і спала.

Степан Якович після вчорашнього ве
чірнього нальоту вдень їхати не нава
жувавсь, та йому стало легше — адже 
ж Дніпропетровськ недалеко, примо, 
стивсь і сам на возі, і дививсь через 
кленове гілля на поля.

А на полі нескошену пшеницю погойдував 
вітер, спорожнілі колоски розгубили зерно. 
Буряки позаростали бур’яном мишієм і лобо
дою. 1 таке чинилося по всьому Правобе
режжі — від моря і до лісів Київщини,

Важкі думи не кидали його, а вітер 
лопотів листом, а сонячні промені про
бирались через густе гілля, і він заснув, 
спав би й до вечора, та хтось нечутний, 
невидимий торкнув його рукою і зашеп
тав:

— Вставай, Степане, нова біда в ко- 
лоні!.,

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

Мирон читав листівку, в якій 
люжилось все найрідніше, найдорожче, 
найсвятіше і неначе в захопленні підви
щував голос:

«Українцю! Кидай зброю, кидай пісок у мо
тори автомашин, тракторів, танків, літаків, 
кидай грудочки цукру у пальне. І з цим 
листком з’являйся до німецьких ВІЙСЬК, він 
буде тобі перепусткою, Він буде твоїм визво
ленням від смерті, від большепнцького раб
ства!»

Ніхто не вирве її в пикатого Мирона з 
рук, ніхто не вдарить по огидному об
личчю, він сам зупинивсь, шморгнув но- 
сом-картоплиною, своїм совиним оком 
оглянув усіх:

— То як, ви друзяки, — туди, — пока
зав рукою на схід, де синіли й синіли 
далі, де підіймались на Правобережжі 
піскуваті придніпровські гори. — Чи 
сюди? — Показав рукою на залишений 

• захід, де лежали стоптані і вимолочені 
танками, гарматами, підводами, трак
торами пшениці, ячмені, лани кукуруд
зи, буряків, соняшників.

Хлопці мовчали, а він говорив:
— Краще туди, назад, у Тарасівну. Нащо 

нам ці ночі, нащо нам ця каторга? 1 попере
ду фронт, а там 1 смерть, і каліцтво. Гниють 
же в ямі Воронюк, Бабенко, Дрімлюга, Вер
ба. Гарячого заліза і мін, { бомб у німців 
вистачить для всіх. Казали ж, що жодного 
вершка землі не віддамо, а що вийшло? Кі
нець усьому... Наш комісар спить, як убитий. 
То йому повороту назад нема — комуніст же... 
А ми молоді, мам жити треба. Ми — ирами й 
лісами. Сховаємось десь у урвищі, фронт 
пройде—і ми додому. В мене цих, листівок- 
перепусток багато, є для всіх, ніхто нас у 
полон не візьме, військового одягу не носимо!

Про все він подумав і все обдумав, 
мерзотникі Про все розсудив по-своє
му, хто гниє у землі, кому повороту на
зад нема, а кому жити треба, все своїм 
куцим розумом розсудив.

Важко дихати, важко дивитись на світ, 
важко згадувати, що ще 
синам, казав спасибі за 
хід, за дні і ночі, за те, 
казав, що вірив і вірить

Не має й він зброї —
серце,..

и

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.10 — Теле
фільм. «Радянська пісня.,. 
Георг Оте». (К). 11.36 — 
«Шкільний екран», історія 
для учнів 7 класу «Розвиток 
російської культури в XIV — 
XV століттях». (К). 12.10 —

Художній фільм. «Десята част
ка шляху». (Кіровоград). 16.20
— Населенню про цивільну обо. 
ропу. «Що треба знати про

евакуацію». (Кіровоград). 17.00
— «Піонерський телетеатр—50». 
(Львів). 17.40 - Телевісті. (К). 
18.00 — Програма передач, (К).
18.03 — Світ соціалізму. (ЛІ). 

18.35 — Назустріч XXIV з’їзду 
КПРС та XXIV з’їзду КП Ук-

раїни. «Будівництво і техніч
ний прогрес». (К). 19.15 — Бе
сіда лікаря. (К). 19.25 — «Му
зичний салоп», 
винної сонати.
19.55 — «Закон . .................
20.30 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.00 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 21.05 — Художній 
фільм «Десята частка шляху». 
(Кіровоград). 22.20 — Теле
фільм. «Мінливість долі». 
(Кіровоград). 22.45 — Україн
ське кольорове телебачення. 
«Мистецтво України».
23.45 •— Телевісті. (К).

ЧЕТВЕР, 19 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини, (М). 10.15 — Програма 
передач. (Кіровоград). 10.20 — 
Художній фільм «Розв'язка». 
(Кіровоград). 11.35 — Кольоре, 
вс телебачення. Мультфільм. 
«Дзеркальце». (М). 11.45 —
Для школярів. «Краю рідний». 
(ЛІ). 12.15 — «Заради життя
на землі». Документальний

на платні заочні підготовчі курси 
для вступу на заочне та стаціонарне 
відділення (спеціальності «Матема» 
тика», «Математика і фізика», «Біо
логія і хімія»].

Бажаючі навчатись на курсах пода
ють заяву на ім’я ректора Інституту, 
в якій зазначають факультет, спеці
альність та форму навчання.

Зараховані на підготовчі курси ви
конують контрольні роботи, одержу
ють письмові та усні консультації, а 
за два тижні до вступних Іспитів 
(травень—червень] навчаються без-

Друзі, хто з вас бажає 
займатись велосипедним 
спортом, мріє про хороші 
результати і лідерські май
ки, перш за все, повинен 
придбати надійну машину.

У магазинах спорттоварів 
споживчої кооперації ви 
можете купити велосипеди 
різних марок вітчизняного 
виробництва та підшипни
ки до них.

Гоночні й дорожні вело
сипеди вітчизняного вироб
ництва чудово зарекомен
дували себе !— -----------
міжнародних 
витримали 
найкращими 
марками.

Щасливого 
друзі!

УХООІ7ТОРГРЕКЛАМА.

17 листопада 1970 року.-------—•
фільм. (М). 12.45 - Телевісті. 
(К). 16.05 — «За перевалом}
перевал». (Кіровоград). Теле
фільм. 10.35 — «Голубий екран
— школярам». Російська літе^
ратура. «О. Пушкін у внгнан. 
ні». (Кіровоград). 17.00 -4 
Для школярів. «Клуб юних 
олімпійців». (Ворошиловград)', 
17.30 — Рішення липневого 
Пленуму ЦК КПРС — у життя'. 
(К). 17.40 — Телевісті. (К),
18.00 — Для дітей. «А у пас у. 
дворі». (К). 13.30 - «Ленін
ський університет мільйонів», 
(ЛІ). 19.00 — Програма «Час»; 
(ЛІ). 19.30 —• Сьогодні День
ракетних військ і артилерії «Я
— громадянин». (К). 20.10
Кольорове телебачення. Чем« 
піонат СРСР з хокея. ЦСКА' 
«Динамо» (М). В перерві -4 
«Село, п’ятирічка дев’ята»^ 
(Кіровоград), 21.45 — «На да
лекій точці». Художній теле« 
фільм. (М). 22.55 — «Концерт»^ 
(ЛІ). 23.25 — Телевісті. (К). .

Вечір старо- 
(Кіровоград).
і мн». (К).

(К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

посередньо в Інституті. Крім цього, 
будуть проводитись заняття в містах: 
Звенигородка, Гайсин, Умань.

Прийом заяв до 1-го грудня 1970 
₽о«У.

Плата за навчання 10 коб. за весь 
період (гроші пересилаються пошто
вим переказом на розрахунковий ра
хунок N3 14102 в Уманському відді
ленні Держбанку).

За довідками звертатись в навчаль
ну частину з 9.00 до 16.00, телефон 
21-08.

Музична скринька
Голоси улюблених акторів, рідних 

( друзів, грампластинки можна за
писати і прослухати власникам маг
нітофона «ДНІПРО».

Магнітофон «Дніпро» відзначаєть
ся високою якістю і чистотою запису 
па плівку. На ньому можна здійс
нювати запис від мікрофона, радіо
трансляційної мережі або радіоприй
мача, а також перезапис грампласти- 
нок за допомогою електропрогравачі. 
Магнітофон «ДНІПРО» призначе
ний не тільки для індивідуального к 
користування .Він незамінний у клу
бах, палацах культури, у навчальних 
кабінетах, для самоконтролю при ви
вченні іноземних мов, виконанні му
зичних творів. :

Магнітофон «ДНІПРО» вам пропо
нують магазини культтоварів спо
живчої кооперації.

УКООПТОРГРЕКЛАМА,

Шва АДРЕСІ І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вуй. Луначарського, 36, 

Телефони: зідповідального секретар* — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор' 

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
БК 01432. Індекс 61197.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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