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В метизному цеху Кірово
градського заводу «Червона 
зірка» відбулася здача першого 
етапу Ленінського заліку під 
Дсп'зом.. «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — и життя!» В гості до 
молодих робітників в цей день 
приишли учні 10-го класу се
редньої школи № 11.

Бригадир комсомольсько-мо
лодіжної бригади імені XXIV 
з їзду КПРС Олександр Завіна 
зачитує трудовий рапорт брига, 
ди. від десятикласників ра
порт здала групкомсорг класу 
Людмила Раздобудько.

Надовго залишиться в пам'я
ті- учасників здачі заліку день 
29 жовтня. В урочистій обста
новці секретар комсомольської 
організації цеху Василь Довгаль 
вручив комсомольський квиток 
слюсарю Валерію Мірошничен. 
ку. Десятикласників було прий
нято в почесні члени бригади, 
яку очолює О. Завіна. Після 
здачі_ Ленінського заліку учні 
ознайомилися з роботою цеху.

На фотог Олександр Завіна 
знайомить десятикласників 
роботою метнзного цеху.

Фото В. КОВПАКА.

До початку заняття спортивної 
секції—ще кілька хвилин. Та пчи ге
ля фізкультури И. Зоро вже об
ступили учні — він захоплено 
розповідає своїм вихованцям про 
чемпіонат Європи з спортивної 
ГІмнастини, згадує радянських 
спортсменок Людмилу Турищеву і 
Тамару Лазанович, гімнастку з 
НДР Ері ну Цухольд...

Подібні розмови в Світловод- 
ській школі-інтернаті № І — непо
одинокі. Вони тривають не лише 
на уроках фізкультури та на за
няттях спортивних секцій. Пропа
ганді спорту тут приділяють знач
ну увагу, влаштовуючи вечори 
спортивної слави. На них відзна
чають кращих спортсменів школи, 
зустрічаються з чемпіонами міста 
1 району, організовують спортивні 
вікторини. Вчитель разом з іншими 
фізкультурними активістами виго
товив кілька стендів, де фотогра
фії, діаграми, цифри ілюструють 
досягнення провідних спортсменів 
країни, республіки, області, міста і 
школи.

Пристрасними пропагандистами 
фізичної культури і спорту стали 
тренери з Кіровограда М. І. Рома- 
ненно, В. С. Викова, М. Д. Тере
щенко, В. К. Іванець, голова облас
ної шахової федерації М. І. Вари
вода. Вони не лише виступають 
перед молоддю з лекціями і бесі
дами. Тов, Винова, наприклад, не
рідко влаштовує перегляди кіно
фільмів, збирає студентів факуль
тету фізичного виховання педін- 
cthtvtv. щоб подивитися спор«но
ну передачу і потім обговорити п. 
[\'1. Терещенно часто виступає зі 
своїми статтями у пресі, обговорю- 
ють проблемні матеріали на спор- 
тивну тематику зі своїми вихо
ванцями.

Тож і недарма в колективах, де 
працюють ці ентузіасти, повсякчас 
зростає масовість, на вищий рі
вень підноситься майстерність 
спортсменів.

Але в цьому напрямку у бага
тьох колективах фізкультури об
ласті помітні разючі контрасти, 
значні недоліки.

Прогалини допускаються часом 
ніби й в дрібницях. Тривав, на
приклад, 9-Ю жовтня на стадіо
ні СК «Зірка» легкоатлетичний 
матч міст області, одноразово 
почався фінал спартакіади сіль
ських і селищних Рад, змагалися 
спортсмени ДЮСШ. Всь?{° 
стадіоні було близько 500 юза 
ЖЕ дівмат. А а трибун »а ними. 
Нежили десь 50 уболівальник- І 
все через те, що про ЦІ змаг-чн 
повідомляли В місті Тільки юлока 
оголошень, недбало лР*“риґ 
них біля риштувань новобудов.,.

А чому б, скажімо 
ському комітету по фізкуль
турі і спорту не виготовити 
два — три десятки спеціаль
них щитів з написами «Сього
дні на стадіонах і спортивних 
майданчиках міста» та не ви
ставити їх в найбільш люд
них ллісцях? Та поки що а об
ласному центрі рекламують 
лише футбольні матчі.

Подібні промахи у Гай
вороні, Новоукраїнці, Віль
шанці, Голованівську.
Ті’ОЖЕН фізкультурний активіст, 

звичайно, знає, що широка ау
диторія присутніх в спортивно/зу 
залі чи на стадіоні неабияк впливає 
на хід спортивних поєдинків. В під
несенні учасники змагань. І самі 
уболівальники захоплені напругою 
спортивної боротьби. І нерідко 
той, хто сьогодні був лише спо
глядачем, завтра сам прийде б 
спортивний клуб, виявивши бажан
ня тренуватись в тій чи іншій 
секції.

Неабиякий вплиз на молодь ро
бить той рівень, на якому прохо
дить процес, відзначення пере
можців. Юнаки та дівчата бачтгь, 
з якою шанобою нагороджують 
чемпіонів, і по-добрему заздрять 
їм. Салю в цей момент в спортсме- 
на-початківця виникає поривання 
будь-що стати врівні з досвідче
ним майстром і у всьому насліду
вати його.

Отже, організатори спортивних 
поєдинків, пам’ятаючи це, мають 
повсякчас дбати, щоб кожен во
лейбольний чи баскетбольний 
матч, турнір проходив на найви
щому рівні. Святковість і урочис
тість будь-якого заходу не менш 
важливі, ніж напруга спортивної 
боротьби.

Проте трапляються явища, яні 
зовсім не роблять честі фізкуль
турним активістам. Всесоюзний ко
мітет по фізичній культурі і спор
ту відзначно дипломом за участь у 
V Спартакіаді народів СРСР 
спортивний клуб «Машинобудів
ник». Звичайно, з такої нагогди в 
Кіровоградському машинобудівно
му технікумі на початку нового 
навчального рону парто було б 
влаштувати спортивний вечір і на 
ньому вручити нагороду ентузіас
там, відзначити кращих спортсме
нів, їх вихователів. Але сталося 
зовсім протилежне. Заступник го
лови спортклубу М. Викоіз в тісно
му кабінеті отримав диплом. На 
цьому і закінчився весь «ритуал» 
відзначення кращого спортивного 
колективу області-; • ■

БЕРЛІН. (ТАРС). Гене
ральний секретар Цен
трального Комітету КПРС 
тов. Л. І. Брежнєв на за
прошення ЦК Соціалістич
ної єдиної партії Німеччи
ни прибув ЗО жовтня з 
дружнім візитом у Німець
ку Демократичну Респуб
ліку.

Відбулась розмова това
риша Л. І. Брежнєва з 
першим секретарем ЦК 
СЄПН Е. Хонеккером.

«Берлін по-братерсьчо- 
му сердечно вітає товари
ша Л. і. Брежнєва», «Пал-

ка зустріч у столиці НД^», 
«Нова, важлива віха нашої 
непорушної дружби» — 
під такими заголовками 
газети НДР повідомляють 
про дружній візит Л. І- 
Брежнєва. Газета «Дер 
Морген» пише, що юстин- 
на зустріч берлінцями то
вариша Л. І. Брежнева — 
це вияв глибокої вджчнос- 
ті Радянському Союзові зв 
його боротьбу на захист, 
миру і європейської без
пеки, свідчення міцної І 
непорушної дружби між 
НДР і СРСР.

Важливий вклад у справу мируЗарубіжна преса широко коментує підсумки візиту Л. І. Брежнєва у Францію, Газети публікують і викладають спільний радянсько-французький документ — «Принципи співробітництва між Союзом Радянських Соціалістичних Республік* і Францією», радянсько-французьку декларі-. цію та інші матеріали, зв’язані з 'візитом Л. Брежнєва. У статтях 1 коментарях газет підкреслюється важливе значення цього візиту для справи миру в Європі і в усьому світі, для дальшого плідного економічного 1 політичного співробітництва двох країн.
Лауреати стшентського конкурсу

ПРОПАГАНДА СПОРТУ—ПИТАННЯ 
ПЕРШОЧЕРГОВЕ

© В ШКОЛІ — ВЕЧІР СПОРТИВ
НОЇ
о ТА, НА ЖАЛЬ:
— В місті — три афіші на задвірках:
— диплом спорсменгм вручають 

«підпільно»;
— на легкоатлетичних змаганнях — 

5С0 учасників і... 50 уболівальників;
— поединки при опущеному прапорі;

Здасться, 
рапірист...»

Низький рівень пропаганди фіз
культури і спорту веде навіть до 
цілого ряду курйозів. Наприклад, 
у Вільшанському районі в біль
шості колективів фізкультури не 
подбали, щоб виготовити фотога- 
лереї кращих спортсменів села, 
щоб на спеціальних стендах відо
бразити досягнення у фізкульту
рі й спорті. І у Вільшанській СШ 
деякі учні всесвітньовідомого важ
коатлета Рігерта можуть наззати 
рапіристом, а в колгоспі «Дружба» 
молодь не знає навіть про най
більш важливі події в спортивному 
світі.

Байдужість деяких ватажків мо
лоді призвела до того, що в Улья
новському, Гайворонському та 
Гслосанівському районах юнаки та 
дівчата стали осторонь будівни
цтва спортивних споруд. Хоча 
саме через їх відсутність на міс
цях низький рівень зростання 
спортивних рядів.
[!А НИНІШНЮ п’ятирічку, поряд з 
В® накресленнями а економіці, 

науці, кіровоградці визначили ру
бежі і о розвитку фізкультури і 
спорту. До занять фізкультурою 
слід буде залучити 225 тисяч чоло
вій, підготувати 100 майстрів спор
ту і 2 тисячі кандидатів у майстри 
І першорозряднинів, 230 тисяч 
трудівників поповнять шеренги 
спортсменів масових розрядів. 
Поліпшиться і спортивна база. На
мічена побудувати два палаци 
спорту, 6 плавальних басейнів, кін
но-спортивний та легкоатлетичний 
манежі, 277 спортивних залів, 29 
стадіонів, 6 дитячо-юнацьких спор
тивних шкіл.

Щоб досягти такого зростання, 
в першу чергу комсомольські та 
фізкультурні активісти мають в 
значній мірі розширити русло 
своєї діяльності в напрямку про
паганди фізичної культури і спор
ту. Бо від цього залежить кінцева 
мета розв’язання проблеми масо
вості й майстерності.

.. М. ШЕВЧУК.

Щороку близько G00 тисяч радянських студентів беруть' 
участь у науково-дослідній роботі.

Колегія міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 
СРСР та секретаріат ЦК ВЛКСМ розглянули підсумки есе? 
союзного конкурсу 1970 — 71 навчального року на кращу 
студентську наукову роботу з природничих і технічних 
наук.

Комісії, які складаються з відомих радянських учених, 
високо оцінили багато з дев’яти тисяч робіт, поданих на 
конкурс. Медаллю «За кращу наукову студентську роботу* 
відзначено 220 досліджень, авторами яних с майбутні спе
ціалісти. Велику групу молодих дослідннніз та їх наукових 
керівників нагороджено грамотами міністерства і ЦК 
ВЛКСМ.

(ТАРС). .

ДЛЯ В’ЄТНАМСЬКИХ 
РОВЕСНИКІВ

Піонери, школярі та 
комсомольці Митрофа- 
нівської середньої шко
ли Новгородківського 
району по-діловому від
повіли 
світньої 
мократичної 
відправити 
ного 
бель 
На сьогодні вони зібра
ли і здали державі 8 
тонн металолому.

Через кілька днів ми- 
трофанівські школярі ці 
кошти перерахують у 
фонд солідарності з на
родами Індокитаю. «Ко-

на заклик Все- 
Федерації де- 

молоді — 
для героїч- 

В’єтнаму «Кора- 
ударних загонів;).

рабель ударних зато
нів», що через місяць 
вирушить з Владивосто- 

повезе обладнання 
молодіжних 
загонів

щоб наші 
ровесники 

поспішали де

кз, 
для 
них 
дикаменти 
чої лікарні 
Ван Чоя.

— Хочемо, 
в’єтнамські 
щодня 
школи, — говорять Яьс- 
ня Канікольський, Вале
рій Блоха, Валентин Баб-« 
ченюк та їхні одноклас
ники, активні збирачі ме
талолому.

А. БАБАК.

‘.у
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ника французьких комуністів почесним членом. В 
'ісплін відповіді Вальдек Роше подякував поділ;/ 
ським школярам і побажав їм великих успіхів у 
навчанні і в зміцненні дружби між народами.

Маршрути дружби
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, (РАТАУ). В інтер

національному клубі «Планета дружби» 
Хмельницької середньої школи № 16 ство
рено незвичайну карту. Стрілочками позна
чено столиці держав, з якими підтримують 
зв язки учні. Одна з них показує Париж. А 
в музеї клубу — листи, телеграми, сувеніри, 
одержані від французьких друзів. Особливо 
бережливо зберігають діти лист Генераль
ного секретаря Французької комуністичної 
партії товариша Вальдека Роше. Рада 
«Планети дружби» вирішила обрати керів

Т ВАРИШ ІИЦЬКЕ містечко йол- ' 
госпу «Мир» БЖС зовні обо- 1 

в язково приверне увагу нової л?о- 
дини. Навіть не особливим розпла
нуванням будівель чи охайністю 
подвір'я. На одному з корпусів —• 
велике зображення комсомоль
ського значка і напис: «Тут працює 
комсомольсько - молодіжна фер
ма» — як посвідчення особйстості 
колективу, як рука, протягнута 
для знайомства.

Таких ферм, з атестацією «ком
сомольсько-молодіжна», в районі 
поки що дві. Та справа не в кіль
кості. Мова зараз про ціпу цієї 
форми колективної праці для по
ліпшення виробництва, організа
ційної роботи серед комсомольців.

Вже сам процес створення ком
сомольсько-молодіжних ферм несе 
хороший заряд активності, по
жвавлення у внутріспілковій робо
ті. Юнаки і дівчата хочуть довес
ти, іцо приходять не лише відпра
цювати відведену кількість годин. 
Факт створення ферми — це вже 
заявка: ми беремо всі справи тут 
в свої руки і віднині за все з одві- 
ті. Прослідкувати ж сам процес 
її народження допоможе невели
кий екскурс у минуле.

В колгоспі «Мир» вже кілька 
разів оголошували про скликання 
звітно-виборних комсомольських 
зборів. І кілька разів доводилося 
їх відкладати, міняти в об'яві да
ту. Ніяк пс вдавалося комітету 
зібрати всіх комсомольців. То в 
різних змінах працюють, а то 
запізнились після роботи і посоро
мились прийти. Принаймні, так 
пояснювали причини неодноразо
вих відкладувань зборів. У райко
мі комсомолу занепокоїло таке 
становище в одній з великих орга
нізацій ВЛКСМ. В чому справа? 
Невже керівництво колгоспу пе 
може піти назустріч комсомоль
цям і знайти підмінних їм па час 
зборів? Ці та інші питання стали 
причиною відрядження членів рай
кому в колгосп «Мир». Як кажуть, 
па місці видніше.

• Розібрались, точніше — зробили 
аналіз першопричин тодішнього 
зриву. Те, що ощирилось і членам 
райкому, і членам комітету комсо
молу нолгоспу, стало хорошим уро
ком □ подальшій практиці. А ви
явилось ось що. Колгосп «Мир» по 
виробництву сільськогосподар
ських продуктів був у районі і не 
в перших, І не в останніх. По на
доях молока на корову і продажу 
державі м’яса, наприклад, посідав 
то третє, то четверте місце. І лк 
не прикро, найбільше комсомоль-

ців було зайнято саме а тварин
ництві. Лише на фермі із ЗО 
доярок 20 — комсомолки.

Та і тут, і в інших колективах, 
де працювала молодь, було запу
щено виробниче змагання, а часом 
і зовсім не велось. Виходило — 
трудились поруч, а насправді — 
ніби ширмами розділені: кожен за 
себе і для себе. Така відокремле
ність позначалась на виробництві, 
адже не підбивались підсумки 
змагання — значить невідомо бу
ло, на кого рівнятись. Негативно

на роботу вже в більх халатах, бо 
чисто біля корів, в проходах між 
рядами. Якщо ж говорити про 
економічний бік справи, то й тут 
мали виграш — з введенням до
їльних апаратів виросли групи 
корів, відповідно — вивільнилось 
кілька доярон, що могли взяти 
нову групу. 20 доярок-номсомолок 
вирушили у великий похід за ви
сокі надої.

Ці події сталися три роки тому. 
Вже в перший рік комсомольсько- 
молодіжний колектив МТФ ко. 
госпу «Мир» і ----------- ~ ”
про- себе в своему господарстві,

авторитетно заявив---------------- : вКОМПЛЕКТУЄМОМОЛОДІЖНУФЕРМУ Q

Орієнтир 
комсомоль
ської 
дії

© ЇХ БУЛО ДВАДЦЯТЬ 
ВІСЬ «МИР» — «УКРАЇНА» 
СУПЕРНИЦТВО КОЛЬОРІВ - СИНЬОГО й ЧЕРВОНОГО

проявилась вона, як говорилось 
вище, і у внутріспілковій комсо
мольській роботі. Бо відсутність 
цікавих справ, справ загальногро- 
мадського значення сіє пасивність 
і байдужість серед юнаків та дів
чат.

Всі ці висновки потім обговорю
вали на комсомольських зборах. 
Тоді ж вирішили створити ком
сомольсько молодіжні колективи, 
а на фермі, де найбільше комсо
мольців, — комсомольсько-моло
діжну ферму; між комсомольсько- 
молодіжними колективами органі
зувати соціалістичне 
регулярно підбивати 
Знову обраний комітет при 
трпмці райкому від рішень одра
зу ж перейшов до діла. Та п ком
сомольці загорілись. Вперше не 
лише назвались хазяями ферми, а 
й відчули всю відповідальність 
цього звання.

Ц' СТАДІ тоді налічувалось 450 
корів. Обходили їх вручну від 

доїння до прибирання приміщення. 
Комсомольці разом з групкомсор- 
гом «- головним ветфельдшером 
Олексієм Хитруном напосіли на 
правління: давайте нам доїльні 
установки, автопоїлки, гноєтраь- 
спортери. Допомогло: згодом в 
двох корівниках всі роботи були 
механізовані. Доярки приходили

змагання і 
підсумки.

і під-

усьому районі. В 1968 році серед
ній надій на кожну .фуражну коро
ву становив 3354 кілограми моло
ка. Результат найвищий по району. 
И А ПРИКЛАДІ роботи ферми 

колгоспу «Мир» в райкомі 
комсомолу зробили висновок; 
справа потрібна і своєчасна. По
чуття колективізму міцніє і росте 
там, де у найвищий ранг підно
сять соціалістичне змагання. А не
вдовзі в районі ще одна ферма 
стала називатись комсомольсько- 
молодіжною. В колгоспі «Украї
на», де на МТФ працювало 15 до
ярок-комсомолок, на 
мольськнх зборах теж постанови
ли організувати комсомольсько- 
молодіжну ферму.

Колективна форма роботи, від
повідальність за себе і товари
шів — все цс підносить соціаліс
тичне змагання серед молоді па 
високі щаблі. Обидві ферми весь 
час ведуть боротьбу за першість 
по надоях від корови, у естетиці 
виробництва, максимальному ви
користанні механізації. Райком 
комсомолу слідкує за станом зма
гання між колективами, регу
лярно підбиває підсумки з усіх 
показників. Щокварталу кращі

комсо-

доярки одержують перехідний май- І 
дат райкому комсомолу. Від комі- І 
тетів комсомолу щомісяця вііма- І 
гаємо інформацію — зведення по 
кожній фермі.

Тан, перше місце в районі зараз 
займає МТФ колгоспу «Мир». За 
три квартали середній надій ста
новить тут на кожну корову го 
2611 кілограмів молока. А на МТФ 
колгоспу «Унраїна» доярки-комсо- 
молни Тетяна Білоус, Поліна Крив
да, Галича Пересунчак вже набли
жаються до трьохтисячного рубе
жа, маючи в групах по 25 корів.

Нове ставлення до праці, яке 
виховує у молоді ферм соціаліс
тичне змагання між окремими до
ярками і колгоспними колектива
ми, нерідко виношує і своєрідні 
форми морального заохочення. 
Сьогодні вже загальновідомо, що 
на комсомольсько-моло д і ж п и х 
фермах району біля робочих місць 
встановлюються червоні і сині 
прапорні. Ще и 1968 році народи
лась ця форма висвітлення ходу 
змагання да МТФ колгоспу 
«Мир». І як ведеться між хороши
ми друзями, комсомольці з кол
госпу «Україна» запозичили ново
введення. Заходиш на ферму за
раз і можеш побачити, хто сього
дні по надоях молока йде попере
ду. Найвищий надій — біля групи 
червоний прапорець, упав надій — 
синій прапорець.

Райком комсомолу схвалив та
ку форму висвітлення змагання. 
Адже декада, місяць, квартал — 
строк великий, і суперники не зна
ють, як справи у сусіда в цей час. 
А ось прапорці відображають зма
гання саме сьогодні, що допома
гає не збавляти темпів у роботі.

Створення комсомольсько-мо
лодіжних ферм заслуговує на ве
лику увагу в світлі Постанови 
ЦК' КПРС «Про дальше поліп
шення організації соціалістично
го змагання». І якщо в районі за
раз всього 2 такі колективи, то цс 
не ознака послаблення роботи рай
кому. Поки що все питання вирі
шують кадри. Мало молоді йде 

. працювати в тваринництво. Так, 
нині на фермах з'явилося всього 

[ 10 комсомольців. Відмова зводи- 
, ться до одного: ми не проти робо- 
, ти на МТФ, ми — проти ручної 
і праці. Отже, слово за мехааіза- 
. цією, за перетворення ферм в під- 
[ приємства сучасного типу.

М. ЖУРБА, 
338. відділом комсомоль- 

: ських організацій Ганворои-
і ського РК ЛКСМУ.

ЩЕ ОДНА 
ТРОЛЕЙБУСНА

Невеличкий майдан 
поблизу середньої шко
ли № 9. Ще зовсім не
давно громадськість Кі
ровограда, мешканці 
Черемушок 
тут радісну 
закінчення 
газопроводу, 
четверга — знову свято.

Мітинг відкрив заступ
ник голови Кіровоград
ського міськвиконкому 
А. М. Смітюха. Він при
вітав будівельників, тру
дівників тролейбусного 
управління, кіровоград- 
ців з введенням в дію 
нової тролейбусної лі
нії.

Перший тролейбус по 
новій лінії повів моло
дий водій, кандидат в 
члени КПРС, ударник 
комуністичної праці Ми
кола Барков. За ним 
повели свої тролейбуси ■ 
кращі водії — комсомо- 
лець Володимир Щер- ! 
бина, Юрій Зайцеа, Во- і 
лодимир Го-нчаров, Гя- І 
лина Шехонцова, Іван 1 
Михеєв.

Щодня послугами но- і 
вої лінії користуватиму
ться 10—12 тисяч чоло-і 
вік.

На фото*, перші тро
лейбуси на новій лінії.
Фою Ю. Лівашиикова.

ешканці 
відзначали І 
подію —. 

будівництва 
а минулого

Л

УНІВЕРСИТЕТ 
КРАЄЗНАВЦІВ
Нещодавно розпочав 

роботу народний універ
ситет охорони пам’ят чи
нів Історії та нультурм» 
Він створений місьвою 
організацією Товариства 
охорони пам'ятників іс
торії та культури, Кіро
воградським педагогіч
ним інститутом та облас
ним Будинком вчителя.

Мета університету — 
всебічно сприяти ідейно- 
патріотичному вихован
ню трудящих, підвищен
ню їх освіти, культури. 
Курс навчання в універ
ситеті розрахований на 
8 щомісячних занять.

Перше заняття в уні
верситеті розпочалось 
лекцією «XXIV з'їзд 
КПРС про виховання но
вої людини І гармоній
ний розвиток особи», яну. 
прочитала доцент кафед
ри історії КПРС і філосо
фії педагогічного інститу
ту Г. Я. Маногон.

А. МЕРЖіеВСЬКА, 
завідуюча бюпо про
паганди обласної ор
ганізації Товариства 
охорони пам’ятників 
історії та культури.

I

В ЦЕНТРІ УВАГИ ПІДЛІТОК
щуку обласного управління 
внутрішніх справ Г. В. Ха- 
річкін. Зупинившись на зав
даннях, поставлених XXIV 
з'їздом КПРС но вихованню 
підростаючого покоління, 
він зробив детальний аналіз

В Кіровограді відбувся 
семінар членів комісій у 
справах неповнолітніх. Роз
глянуто питання боротьби з 
правопорушеннями с с р е д 
підлітків.

З доповіддю виступив на
чальник відділу карного рої- роботи з неповнолітніми в

області. Доповідач відзна
чив, що протягом дев’яти 
місяців року здійснено чи
мало заходів но профілак
тиці правопорушень серед 
підлітків. Значно зросла 
кількість 
яких на 
ться 353. По підсумках кон
курсу перше місце посідає

Значно 
дитячих 

сьогодні

Глииська дитяча кімната у 
Світловодському районі.

Великого поширення на
були загони юних- дзержнп- 
ців. їх нині близько шести
сот. Вони нараховують у 
своєму складі десять з поло
виною тисяч учнів.

Доповідач вказав на окре
мі недоліки в роботі з не
повнолітніми.

семінарі виступили 
обласної комісії у 

час- 
голови виконкому 

Ради депутатів

На 
голова 
справах неповнолітніх, 
тупннк 
обласної 
трудящих Є. М. Чабаненко, 
помічник обласного проку
рора А. Я. Саенко та інші.

Т. КУДРЯ.

з життя
НАУКОВЦІ ПРОПАГУЮТЬ РІШЕННЯ 

ПАРТІЙНИХ З’ЇЗДІВ

Найголовніша робота, яку нині прово
дять культосвітні заклади Кіровоград
ської обласної науково-дослідної станції, 
, це різнобічна пропаганда рішень 
XXIV з'їзду КПРС та XXIV з їзду КП 
України. Підкреслюю, саме різнобічна.

Щопонеділка лекторська група читає 
змістовні лекції по матеріалах з'їздів на 
виробничих дільницях, 0 майстернях, на 
полі, В гуртожитках, проводяться усні 
журнали, тематичні ,вечори,, вікторини.

Оформлено наочну агітацію, постійно 
діють дві книжкові виставки: «Величним 
походом до світлих 
радянський народ» 
з'їзду — в маси!»

Проводячи масові 
во використовуємо 
Так, під час усного 
партії — програма до дії» говорили про 
те, які завдання стоять перед нашим 
господарством в новому п’ятиріччі, як 
зміниться життєвий рівень працівників. 
Традиційними стали у нас і зустрічі з 
кращими виробничниками, передовики 
праці розповідають про свою роботу, 

< ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ. , І ' • . '
Хочу відзначити Ще’ один бік нашої 

пропагандистської діяльності — роботу 
серед спеціалістів. Адже на дослідній 
станції часто проводяться семінари фа-

висот іде героїчний 
і «Матеріали XXIV

заходи, обов'язчо- 
місцевий матеріал, 
журналу «Рішення

хівців сільського господарства. Тому ми 
постійно проводимо огляди новинок 
сільськогосподарської літератури, тісно 
пов'язуючи їх з матеріалами XXIV 
ду партії.

Культпрацівники — часті гості в 
лі. Нещодавно тут провели усний жур
нал «Плани партії — плани народу». Пе
реглянули учні діафільм «Україна від 
з’їзду до з'їзду». Взагалі, ми досить 
широко використовуємо засоби унаоч
нення — діафільми, кінофільми, книж
кові виставки тощо.

Про матеріали з іздів ведемо мо$у 
не лише -на вечорах, що присвячені цим 
подіям, а й на таких, • які мають більш 
широку тематику. ‘Так, проводячи в 
школі усний журнал «Мандри у тварин
ний світ», ми дві сторінки цього журна- 

. Лу, присвятили; рішенням з'їзду. Це,—

з’їз-

шко-

ЧОТИРИ СТОРІНКИ 
ПРО ГЕРОЇЗМ

Учні Олександрійської 
середньої ніколи № 1 
добре знають сьій клуб 
«Берізка». Він об’єднує 
любителів поезії та літе
ратури. Нещодавно члени 
клубу провели усний 
журнал, присвячений 
повсякденній героїці ра
дянської людини. Чотири 
його сторінки розповіда
ли про подвиги борців за 
перемогу Жовтня, учас
ників громадянської та 
Великої Вітчизняної вона, 
про трудовий героїзм су
часника.

Почесними гостями ве
чора були батьки школя
рів, шефи та місцеві лі
тератори.

А. КРИУЛЕНКО.
м. Олександрія.

родина

«Розвиток тваринництва у світлі рішень 
XXIV з їзду партії» та «Охорона при
роди».

Слід сказати і про віддачу дійової по
літичної пропаганди. Цікавий такий 
факт. В минулі роки бібліотека мала 
план; обслужити 500 читачів. А зараз їх 

850, за неповний рік видали 12106 
книг при плані 15 тисяч екземплярів.

Показники роботи бібліотеки, без
умовно, не виражають повністю резуль
татів вивчення рішень з’їздів. Але вони 
розповідають про зростання заціказле- 
ності трудівників планами та перспек
тивами нової п ятирічки. А остаточні на
слідки виллються у роботі, в повсякден
них справах і ділах.

Л. АНТИМОНОВА. 
завідуюча Сазонівською сільською 
бібліотекою.

Кіровогоадс^кнй район.
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Напевне, для того, щоб узвати, 
чим живе гуртожиток,' варто 

побувати на зборах. ‘Гака нагода 
трапилась: рада гуртожитку № 2 
тресту «Кіровоградсільбуд» звіту- 
вала перед ного мешканцями.

Цілком закономірно, що за під
сумками змагання на кращу ро
бітничу оселю, названий гуртожи
ток, посівши перше місце, наго
роджений І рамотою Міністерства 
сільського будівництва УРСР та 
грошовою премією. Бо й справді, 
чисті, добре умебльовані кімнати 
свідчать про те, що до робітників, 
які тимчасово відірвані від дому, 
або ж ще не встигли завести сім’ю, 
тут ставляться дбайливо. А щоб 
заохотити їх до постійного дотри
мання чистоти і порядку, встанов
лено три перехідних призи — те
левізор, радіола та програвач.

Робітникам не доводиться суму
вати. Протягом року їм прочитано 
15 лекцій і проведено 24 бесіди, 
вечори запитань і відповідей та 
вечори відпочинку. Постійно пра
цює університет здоров’я. Органі
зовується змагання з настільного 
тенісе та шахово-шашкові турніри. 
Більше двадцяти стінних газет ви
пущено редколегією. До ПОС.'І.\Т 
любителів фіксувати на плівку 
Ираєв.чди — фотолабораторія.

І в тому, що робітникам ство
рено хороші умови для проживан
ня, заслуга коменданта ЛІ. І. 
Ляшенка, вихователя П. II. Саф
ронова, голови ради гуртожитку 
В. А. Романчука.

/ Та неприродно було б, якби па 
зборах розмова велась лише про 
хороший бік справи. Зауваження, 
зроблені у виступах, викликають 
на серйозну розмову.

У гуртожитку проживають ро
бітники з БУ-1, автобази тресту, 
ПЛіК-134, ПМК-137, ПМК-139, СПМК- 
518, СПМК-552 та СПМК-353. 
Здавалося б, що представники 
адміністрації, профспілок та 
особливо комітетів комсомолу по
винні бути частими відвідувачами 
помешкання. Проте, ні. Вони до-

ТУРБОТИ РОБІТНИЧОЇ ОСЕЛІ
сить-таки рідкі гості. Більше того, 
звільнюючи з роботи ту чи іншу 
особу, відділи кадрів, як- правил '), 
не цікавляться, чи виписалась со
на з гуртожитку.

Окремо хочеться сказати про 
начальника ПМК-137 ЛІ. О. Холо
дова. Микола Оиисимовнч завжди 
знаходить час провідати робітни
ків. колони. Пригадується випадок, 
коли один робітник захворіз. Уве
чері того ж дня Холодов приїхав 
у гуртожиток, поговорив з хворим. 
А другого дня приїхав знову, цьо
го разу з головою місцевкому і 
вручив хворому грошову допомогу. 
Ось де приклад для наслідування 
іншим керівникам, а комсомоль
ським працівникам і поготів. МИ ВЖЕ згадували, що у гурто

житку добре поставлена ви
ховна і спортивна робота. Але на 
проведення заходів власних коштів 
гуртожиток не має. Доводиться 
коменданту і вихователю ходити 
по місцевкомах названих орга
нізацій і буквально випрошу
вати оті 10 — 20 карбован
ців. А що на прохання не зав
жди реагують, про те свідчать 
факти. Наведу слова В. М. Тка- 
ченка, відповідального секретаря 
обкому профспілок будівельників:

— Гроші на культурно-масові 
заходи га спортивну роботу міс
цевкоми, як правило, використову
ють на 40—50 процентів, а в кінці 
року шукають причин, якими мож
на було б це'пояснити.

Отже, кошти є. І вони не ваі:о-

рнстовуються. То ЧИ по доцільно 
частину з них виділити для гурто
житку? Адже вони підуть на ви
ховну роботу з робітниками цих 
же організацій.

Чекає па поліпшення роботи й 
буфот. Коленому зрозуміло. ІЦО лю
дям, котрі зайняті на роботі і час
то вимушені дуже рано вставати, 
іцоб вчасно потрапити на об’єкт, а 
увечері позбавлені сімейного за
тишку. хотілось би харчуватись і 
смачно і недорого. Проте (незва
жаючи на добросовісну роботу бу
фетниці) асортимент бідний, іноді 
навіть хліба немає. Довгий час то
чаться розмови відносно гарячих 
страв, але далі розмов справа но 
йде. Хотілось би відчути турботу 
про будівельників директора відді
лу робітничого, постачання тресту 
В В. Ковтуненка.

І ще одне зауваження. Час 
від часу до гуртожитку приїздять 
практиканти з Ульяновського 
профтехучилища. Отоді й починає
ться клопіт. Бо практиканти ве
дуть себе розв'язно, починають 
пиячити, грають у карти, не до
тримуються елементарних правил 
особистої гігієни. Невже керівники 
П ГУ не помічають подібних вад у 
їхніх вихованців там, в Ульяновці? 
І чи не варто було б хоч раз при
їхати до Кіровограда та поцікави
тись, як вони живуть? Інформації 
постійного представника училища, 
закріпленого за групою практи
кантів, недостатньо. Адже не па 
його користь доповідати, що учні 
вели себе погано.

Гуртожиток включається у нове 
змагання на кращу робітничу 
оселю. Вірпться, що і цього разу 
він буде одним з перших. Та щоб 
не було зворотного, варто відпо- 

■^відним керівним товаришам пода
ти йому руку допомоги.

Б. КУМАНСЬКНЙ, 
спец. кор. «Молодого кому
нара».
м. Кіровоград.

„ШАНА ХЛІБОРОБІВ“—
ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ

Торік, під час Тижня 
української літератури 
на Кіровоградщині, до 
колгоспу імені Лені
на Долинського райо. 
ну завітала група пись
менників, які зустрі
лися з трудівниками села, 
прочитали свої твори, по
ділилися планами на май
бутнє. Ця пам’ятна друж
ня зустріч і поклала по
чаток добрій справі — 
правління нолгоспу імені 
Леніна на розвиток тіс
ного єднання трудового 
селянства й творчої інте
лігенції нещодавно вста
новило літературну пре
мію, що має промовисту 
й символічну назву «Ша
на хліборобів».

Згідно з положенням, 
розробленим правлінням 
нолгоспу імені Леніна, 
Кіровоградським обкомом 
партії та Спілкою пись
менників України, літера
турна премія присуджує
ться за кращий літера
турний твір року (роман, 
повість, добірна нарисів, 
цикл поезій чи публіцис
тичних статей) про сучас
не життя колгоспного се
лянства Радянської Ук
раїни і передусім про 
трудівників орденоносної 
Кіровоградщини.

На здобуття літератуо- 
ної премії «Шана хліборо
бів» висуваються твори, 
в яких з позицій кому
ністичної партійності і 
народності глибоно й 
високохудожньо зображе
ні трудові будні сучасно
го села. самовіддана 
праця хліборобів, механі-

заторів, тварини и к і в. 
творчі шукання сільської 
інтелігенції. Важл и в и сл 
критерієм для присуд
ження премії є створен
ня яскравих образів но- 
муністів, а також зобра
ження соціально-куль
турних перетворень на 
селі, висвітлення найак
туальніших проблем гос
подарювання, культурно
го будівництва, охороіи 
природи тощо.Твори на здобуття літе, 
ратурної премії «Шана 
хліборобів» висувають 
творчі спілни і товари
ства, господарські органі
зації, видавництва, ред
колегії газет і журналів, 
нолентиви колгоспів І 
радгоспів.

Повідомлення про ви
сування творів на здо
буття премії, публічно IX 
обговорення провадити
меться на сторінках га
зет «Сільсьні вісті», «Лі
тературна Україна», «Кі
ровоградська правда», 
«Молодий комунар», 
«Шляхом Ілліча» (район
на газета) та на читаць- 
них конференціях у кол
госпі імені Леніна Долин- 
сьного району.

Присудження м колгосп
ної премії здійснювати
меться спільним рішен
ням партійної організації 
й правління нолгоспу 
імені Леніна та президії 
правління Спілки пись
менників до 1 березня.

Особам, яким присуд
жена «Шана хліборобів», 
вручається диплом, на
грудний знак та грошова 
премія.

ЕКЗАМЕН ДОВЖИНОЮ В ТРИДЦЯТЬ
ФІЛЬМІВ складав відділ кінофакультетів Київ
ського державного інституту театрального мисгс- 
цтва УРСР.імені І. К. Карпешса-Карого в дні сво
їй десятирічного ювілею. Про успіхи В ПІДГОТОВЦІ 
кадрів українських кінематографістів вуз «рапор
тував» картинами на II республіканському кіно
фестивалі студентських фільмів «Молодість-?!», 

Різноманітність жанрів, стилів, почерків, фанта
зію і пошук продемонструвала молода зміна на 
фестивальном}' екрані.

Сімнадцять представників молодого загону кі
нематографістів України удостоєні привів і дипло
мів за кращі фільми, найбільш вдалі режисерські, 
чператорські>актюрські роботи.

Приз Комітету по кінематографії при Раді Міні
стрів УРСР і диплом жюрі присуджено режисеро
ві Одеської кіностудії Б. Павловському за стрічку 
ЙЦасливнй Кукушкін». ЦК ЛКСМУ удостоїв сво
єї нагороди режисера Л. Автономова за краще 
втілення молодіжної теми в стрічці «Формула 
ікиття». Автор картини «Андрій Семенюк» — доку- 
менталіст Г. Шкляревський одержав приз комі
тету комсомолу Київського заводу «Більшовик» 
за втілення образу людини праці на екрані. Кра
щими операторами названі А. Гаврилов і А. Вла
димиров, акторами — Л. Лобза, В. Іалаїико, 
П. Бенюк.

(РАТАУ).
ТУТ ВЧАТЬСЯ ПЛАВАТИ

Новий плавальний ба
сейн відкрито цього року 
у Воронежі.

На знімку: тренер Юрій 
Борисов проводить за
няття з юними спортсме
нами.

Фото Ю. ДОЛЯГІНЛ.
АПН.

«БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ 
ФОНТАН» НА САХАЛІНІ

В Палаці культури наф
товиків у місті Оха на 
Сахаліні відбулась пре
м’єра балету Б. Асаф’єва 
«Бахчисарайський фон
тан» за однойменною 
поемою великого росій
ського поста Олександра 
Пушкіна. Поставив спек
такль народний театр ба
лету. т

На знімку: сцена із ба
лету Б. Асаф'єва «Бах
чисарайський фонтан»

Фото
В. МАРІКОВСЬКОГО.

АПН.
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® Серед рапортів про 
г^/Доаі звершення на честь 
Нп РОк.овин Великого Жовт- 
їи«.які прозвучать по Укра-

• телебаченню під 
ПчгЛ,Єаа₽та’,£іу ПР° святкові 

в містах г~" 
л'.';.*’ буде й виступ кава- 

Трудового Чср- 
прапора Л. І. Долішя- 

!ІІ ш^’^Дира колгоспу іме- __ кінорозпр^м» /їії’Иб
і;: ''іс 'пР"' Ульян°зсьг<я’аґпооД Ж0йтнйві 'горжества ( •

’>• (Перша програма); • іі про

Кіровоградський телетиждень
: 0 В нашій країні вводя-

області.- ‘ ться нові .знаки,,що.регулю-
а «На конвейєрі — нова ІоТь рух’пішоходів і тран- 

г<о ппешукція» — така тема ро- спорту на вулицях і дорогах, 
з Кіровоградського 2-го листопада о 18.00 по 

ту’ ваговиміріо'в'альних першій програмі з розповід- 
«пилапів що його покаже дю про нові дорожні знаки 
^тупія телебачення гляда- виступить начальник авто- 
чзМД республіки 3 листопада .інспекції облуправління г. и>- і 
,ам-£__ перша ’гірограіма’). трішпіх бйрав О. О. Голуб,

Олександр МОТОРНИЙ 

соколиний 
ЗЛЕІ
(Продовження. Початок в газетах за 9—30 жовтня).

— Панночко, — зупинився візник серед дороги, — 
не каляйте рук, ви мені цим мало що запоможете, а 
на вас випадково ляпне цією бурдою, то ви і за тиж
день не обмиєтесь...

Все ж вона не відстала, поки не витягнули тачку на 
гору. Там старий присів на голоблю і потягнувся в 
кишеню за кисетом.

— То ви мене не впізнали, Тарасе Сергійовичу? —: 
звернулася дівчина.

— А ви хто7 — прищурив він очі.
— Та вашого Ваню вчила...
— А-а, — згадав старий. — Як же, знаю. А що ж 

це ви?.. Той...
— А, бачите...
Щоб перевести розмозу, запитала;
— А де ж Ваня, що з ним7
— Хтозна, в училище пішов...
Так поговорили першого разу і розійшлися. Та з 

доброю людиною в житті ніколи но можна розми
нутися. Якось Олена на Балашівці забрала листівки і 
несла їх на явочну квартиру. Якраз проходила мимо 
базару, коли почула свист і крики. Здогадалась: об
лава! Кинулась в один ближній завулок, а там — ше
ренга гітлерівців; заглянула в другий — теж стоять 
з автоматами. Що робити? Десь у таємному куточку 
непомітно викинути пакунок з кошика? Але як? Кіль
це звужується...

Кинулась у ближню підиорітню.
— Це ви?
Старий відпочивав у холодку, присівши на кам'я

ному карнизі. Поруч стояла його тачка з бочкою.
— Що сталссл?
Глянувши на сполотнілу вчительку, він, певно, від

разу здогадався, чим викликана тривога. За мить 
старий звів бочку і показав рукою:

— Кладіть, що там у вас.
А ще через хвилину Олена йшла неквапливо в гу

щину охопленої панікою базарної юрби і здалека 
через плече спостерігала, як старий потягнув езого 
важкого кадуба назустріч озброєній шерензі, як нім
ці, заглянувши зверху, відразу повідскакували і зама
хали руками, щоб проїжджав швидше.

— Фу-у, — зітхнула Олена, відчувши, як її покидає 
страх. Злякалась вона на за себе, а за старого.

Після то«о Тарас Бульба не один раз перевозив 
листівки, зброю, все, що потрібно було підпільникам. 
Його трачепорт був найбільш надійним. Старий із 
бочкою ядушливої браги, яка вихлюпувалася по до
розі і смерділа на всю вулицю, не викликав ні о кого 
ніяної підозри. До того ж. він міг почвалати в будь- 
який кінець міста, буцім-то везе брагу на продаж. 
Коли треба було дати сигнал хазяям конспіративних 
квартир, щоб виводили вночі втікачів-льотчиків, то 
старий під’їжджав до ножного двору І гунав: «Сьо
годні свіжа брага, беріть, завтра не буде’..» А в опера
ції по викраденню Із тюрми кандидата математичних 
наук грузина Шалви Григоровича Горделадзе старий 
перевіз у потаємне місце спитну.

Деяких в'язнів виводили працювати на цегельний 
завод чи десь інде. Кому випадало піти, той радів. 
Вдавалось ооздобути кусень хліба чи картоплину. 
Якось прибіг німець, той самий, що ніколи не розлу
чався з губною гармошкою, і високим фальцетом 
крикнув:

— Хто електромонтер?
«Такої нагоди не треба втрачати», — подумав 

Оршанський. Глянув на Куценка, той кивнув бровою. 
Борис ніколи електромонтером не був. Проте ця 

(Продовження на 4-й стор.). 1 • ”
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Н. ЗУБЧЕНКО.

спрааа йому знайома ще з школи, та й на заводі 
раз доводилося дещо робити. І віч сміливо ступнув 
уперед.

— Я.
— Ти? Марш.
Німець повів у канцелярське приміщення. Там тре

ба було полагодити прополку. Робота дуже проста. 
Але Борис назмисне но-тирсався дуже довго, щоб 
створити ВИДИМІСТЬ ЧОГОСЬ дуже серйозної о. Вклю
чивши світло, німець був Дуже задоволений. Він ді
став із кишені свою запальничну, чиркнув нею і пока
зав, що теж потрібен ремонт. Борис відремонтував і 
запал ьничну.

— Ксрош, норош, — хвалив німець.
З того часу Бориса Стлій викликати для оізиих 

справ. Вставити водолрозідний кран, перевірити ка
налізацію. Німці і поліцаї почали наперебій носити 
йому запальнички і ножний, навіть жіночі гребінці. 
За це його пригощали сигаретами, і кожна з них 
обходила всіх курців камери. Одного разу принесли 
ремонтувати навіть замки. Такі, помітив Борис, висіли 
на дверях камер. Він довго возився з ними, все кле
пав та пиляв. Замки справив, але потай від охорони 
зробив до кожного замка запасний ключ і, порадив
шись з Куценком, заховав їх. «На всякий випадок», — 
сказав староста. В гаражі була обладнана невелика 
майстерня. Працював там радист Білоус, якому полі
цаї давали ремонтувати прхймачі. Вдвох їм вдавалося 
слухати московські передачі. Ставив на верстаку два 
приймачі, Один включали на есю силу, він верещав 
по-німецькому, а другий тихесенько доносив голос 
Москви. Прихилившись до нього вухом, можна було 
розібрати все, що передавали. Проте, це бдзвалося 
не часто, але вістями радісно повнилась в’язниці. 
Про це, певно, проникли відомості до начальства, 
пробудилося підозріння. Спочатку в карцер кинули 
Білоусе. Потім схопили і Бориса Довго били, ставили 
в коридорі очима до стіни. Нарешті, нічого не добив
шись» кинули назад в камеру. Тільки ніхто гже не 
кликав на роботу.

— Штиль, — сказав Кирило Іванович.
Раптом вранці в намеру прийшов рябий.
— Василенко!
— Я.
— На вихід. Без речей.
В душі щось обірвалось. Невже кінець? Розстрілю

вали в тюрмі ножного дня. Без суду, без розбору. 
Тільки напередодні провокатор видав в’язнів сусід
ньої камери, що готували втечу. Всіх розстріляли.

— Виходь* — квапив рябий.
Та тривога була даремна. Виявилося, що герекла- 

Дачеві Яші треба відремонтувати плитну. Зносу Борис 
зробив це блискуче. І недаремно.

За рекомендацією перекладача Оршансьиого взяли 
навіть в місто обладнузати віллу яиомусь високому 
чииові. Борис монтував там електропроводку, лагодив 
водопровід. Два поліцаї ножного дня конвоювали, мого 
з тюрми І в тюрму, а весь час, коли він працює, по 
черзі охороняли. Один Із них, як правило, спить, дру
гим ходить позіхає біля воріт.

ЧИ БУТИ
«ЗІРЦІ»

8.____
Коли Бориса виводили з камери і супроводжували 

на роботу, та кожного разу він проходив біля швей
ної майстерні; через відхилені двері він бачив біляву 
дівчину, худу, вимучену, як і всі в’язні. Завжди вона 
щось шила, латала, припушена нитка постійно висіла 
в неї в зубах. Кирило Іванович якось показав на цю 
дівчину і шепнув; «При нагоді не минай».

То ж Борис встиг перекинутися з нею кількома 
фразами, дізнався, що сиділа в тюрмі більше року, 
взяли її по підозрінню в зв’язну з партизанами, але 
доказів бртнувало, тільки й того, що схопили е лісі: 
«Гриби збирала». Судити — не судили, але й иа солю 
ке випускали. В тюрмі Фрося несподівано виявила 
кравецький хист. Вона і Борисові якось підлатала 
гімнастьорку. Вона знала всіх в'язнів, хто і за що 
сидів, пн поводився. В підготовці задуманого вона бу
ла незамінимою радницею. Проходячи мимо майстер
ні, Борис подавав сигнал, що хоче поговооити, і 
Фрося кивала у відповідь:

— Добре.
з

дуйте ___
гаяній тритуровиіі цикл ігор 
вдома, набрали лише три 
очка із шести можливих. 
Після цього вони вирушили 
н тритуровс турне по чу
жих полях. Першими їх су
перниками були армійці 
Києва, які мають великий 
досвід гри не тільки в другій 
ліві, а й у першій. Правда, ни
ні столітні спортсмени дале
кі від того рівня гри, який 
попи демонстрували два ро
ки тому, займають лише 
шістнадцяте місце в турнір
ній таблиці.

У першому колі, коли кіро- 
ногрвдці приймали на своє
му полі киян, вони зазнали

(Закінчення буде).

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, З ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10 05 
— Новини. (М). 10.15 —
Для школярів «В майстерні 
умійка». (Львів). 10.45’ — 
кольорове телебачення. 
Художній фільм «Овод». 
(М). 12.20 - Концерт ла
уреатів Московського кон
курсу духових оркестрів. 
(М). 17.10 — «Синам». (До
нецьк). 17.40 — ТелевістІ. 
(К). 18.00 — «Дзвени, наша 
пісне». Концерт хору хлоп
чиків Дніпропетровського 
Будинку вчителя. (Дніпро- 
петровски). 18.45 — За на

кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. «На конвейєрі нова 
продукція». (Кіровоград на 
республіканське телебачен
ня). 19.00 — Новини кіно
екрану. (К). 20.30 — Кубон 
володарів кубків європей
ських країн з футбола: 
«Динамо» (М) — «Есхіше- 
хірспор» (Турція). 11 тайм. 
(М). 21.15 ----------------
«Час». (М).
церт. (М). ____
європейських чемпіонів 
футбола: ЦСКА 
дарт» (Бельгія). 
Гелевісгі. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05
— Новини. (М). 17.15 — «В 
ефірі «Молодість». «Наш 
сучасник». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Для ді
тей. «Лічилочка». (М). 18.30
— «Єнісейський меридіан».
(М). 19.05 —- «Дунай з
Дніпром братаються». (Оде
са). 19.35 — Концерт. В пе
рерві — «На добраніч, Ді
ти!» (К).

— Програма
21.45 — Кон- 

22.15 — Кубон 
з 

- «Стан- 
23.45 -

ПЕРШЕ захоплення... Пого 
11 переживають не лише 

Олександ і його подруга, а й 
тисячі таних, ян вони. Як 
хороше мати близького доу- 
га чи подругу, до якої ти 
відчуваєш потяг серця, яка 
тебе завжди вислухає, зро
зуміє, порадить, допоможе, 
яка готова пройти з тобою 
поруч усе жигтя. Таке по
чуття притаманне 16 — 18- 
річним юнакам і дівчатам. 
Джерельно чисте . 
тично забарвлене, воно ціл
ком закономірне.

Захоплення людиною ін
шої статі, □ пору ранноої 
юності, пов’язане із завер
шенням фізіологічного фор
мування, з якісними зміна
ми в психічній діяльності, з 
формуванням у неї світо
гляду. Не дивно, що юнаки 
та дівчата поєднують свої 
взаємини з майбутнім, з 
життєвим самовизначенням, 
з мрією про посне людсько 
щастя.

Дуже хороше це почуття. 
І його потрібне поважати, 
зміцнювати,’ оберігати від 
грубощів та опошлення. 
Спроби ж дорослого втрути
тися грубо у світ пережи
вань юнака чи дівчини і, 
тим більше, перешноджтти 
дружнім взаєминам між ни
ми, слід вважати не лише 
нетактовністю, але й корот
козорістю і недоброзичли
вістю до вихопанців. Якщо 
ж вихователь користується 
великим, по праву завойо
ваним авторитетом, учні 
часто самі звертаються до 
нього, довіряють йому свої 
почуття, сумніви та побою
вання, просять поради • 
підтримки. Це стосується як 
шкільних учителів, так і 
батьків.

ПРИЄМНО, що стосунки 
•І між Олександром і його 

подругою склалися на основі 
взаєморозуміння і дружби. 
Ще більш приємно, що і од
нокласники добре усвідоми
ли: справжнє кохання не 
можливе без дружби і вза
ємної поЕаги. Однак: «Я по
кохав! Понохав усім сер
цем...». Чи не надто поквап
ливо Олександр робить то
нни висновок? Адже кохан
ня — дуже глибоке і склад
не почуття. Воно таке бага
тогранне, як саме - 
І тільки перевірна 
може ствердити його 
та надійність.

Нерідко буває так. І юнак, 
і дівчина щиро вважають, 
що покохали один одного, 
але проходить два —три ро
ки (або й менше) самостійної 
діяльності, наповнені нови
ми справами, новими зустрі
чами, новими думами та пе
реживаннями, і обидва пе
реконуються у зворотньому. 
Хоча дружба залишається на 
довгі роки, питання про 
шлюб і сім’ю відпадає саме 
по собі.

Сергій П. та Людмила М. 
десять років навчалися ра
зом в одній з кіровоград
ських шкіл. Починаючи з 
восьмого класу, вони по- 
справжньому здружилися, І з 
того часу до закінчення 
школи майже завжди були

і роман-

життя, 
часом 

силу

ESE3
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316050 ГСП. Кіровоград. 50, вул. Луначарсьного. 36. 

Телефони: відповідального секретаря та відділу ном« 
сомЬльсьяогс життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від- 
Ділу листів І місової роботи та інших відділів — 2-45-36.

БИ 00445.

і*) Наша адреса і телефони

Іплеігс 61197,

І

ЕКЗАМЕНУЄ ВЕЛОКРОС
Кращі велогонщики Олександрійського 

індустріального технікуму представляли на
шу область в полпграші кубка республікан
ської ради ДСТ «Авангард» з велокросу, 
який тривав на Херсонщині. В число призе
рів змагань потрапили кандидати у маш гри 
спорту Тетяна Пащенко та Вален гина .в,і 
піна.
рахунком 0:2. 

між цими двома 
пройшов у на- 

". Він не 
жодній з 
задозоль- 

НІЧЛС.Юі

поразки 
другий матч 
командами 
пруженій боротьбі, 
приніс переваги з 
них. Суперники 
пилися нульовою 
поділили між собою по очку.

Минулої суботи «Зірка» 
зустрілася у Черкасах з міс
цевими футболістами <Дніп- 
ра>, які перший рік перебу
вають у цій лізі. Дебютан
там важко суперничати з 
більш досвідченими коман
дами. І не випадково, що по
пи займають двадцять чет
верте місце п зоні.

Маючи перед собою силь
ну команду, Черкащини 
зробили ставку хоч на ні
чию. Вони тривалий час

стійко захищалися, тільки 
часом контратакували. Пе
реважаючи ■господарів поля | 
в усіх лапках, гості довго не і 
могли добитися успіху. На
решті вони вийшли вперед. [ 
Десь на 70-й хвилині Андрій 
Товт з подачі Віктора Сту
пака відкрив рахунок. А не
задовго перед фінальним 
свистком судді матчу Віктор 
Квасов і Олексій Кацман ро_ • 
зіграли між собою триходо
ву комбінацію 1 останній ос
таточно закріпив перемогу 
своєї команди (2:0).

Наступний тур — 4 листо
пада. Цього дня <3ірка> гра
тиме у Вінниці з -Локомо
тивом».

Л. ВАЙНШТЕЙН.
________________________________

До редакції надійшов схвильований лист:
* До рога редакція!
Мені 16 років. Разом зі мною в дев'ятому класі 

вчиться дівчина, яка мені подобається, а я їй. Між 
нами склалися хороші відносини. Я покохав!.. Поко
хав усім серцем. Але батьки говорять, що в шістнад
цять років не може бути ніякого кохання... Я ж ду
мав зовсім інакше. Про нашу дружбу знають усі уч
ні класу, вони поважають нас і нашу дружбу.

Поясніть, будь ласка, хто правий — я чи батьки?

Олександр Т., Гайворонськнй 
район.

Відповісти Олександру /ии попросили кандидата 
педагогічних наук, старшого еикладача Кіровоград
ського педагогічного інституту і.м. О. С. Пушкіна 
Ä. Я. Розенберга.

поруч. І педагоги, і батьки, 
і учні — всі поважали цю 
дружбу і були переконані, 
іцо з них вийде «хороша 
пара». По закінченні школи 
друзі продовжують бувати 
один у одного вдома. Бать
ки Сергія вже називали 
Людмилу дочкою. Все, зда
валося, йшло закономірно. 
Та ось дівчина незабаром 
поїхала вчитися до іншого 
міста. Пройшов рін, і листи 
стали надходити все рідше й 
рідше. Та й теплота їх посту
пово згасалз. Сергій почав

розуміти, в чому справа, 
коли ще через два рони 
дівчина приїхала у відпуст
ку з нареченим, він уже був 
підготовлений. Пройшло 
кілька років, і Сергій також 
зустрів кохану, з якою ів’я- 
зав життя. Нині вони жи
вуть в одному місті, часто 
зустрічаються, продовжують 
друїнити, але сім’ї у них 
різні, сім'ї хороші і цілком 
задовольняють обох.

Отже, щира порада 16 — 
18-літнім: бережіть, цінуйте 
свої почуття, але не лоспі-свої почуття,

Подекуди питання кохання про
довжують перебувати у «забороненій 
зоні» діяльності вчителів і комсомоль
ських організацій. І даремно. Так втра
чаються великі можливості виховного 
впливу на шкільну молодь, па її мо
ральне вдосконалення та життєве само
визначення.

Юнаки та дівчата тягнуться до пи
тань стики і моралі. Вони' хочуть багато 
знати, це їм потрібно для житія, для 
майбутнього. І потрібно все зробити для 
рішучого піднесення моральної оезігп 
старшокласників. Чим краще вона буде 
поставлена як щодо змісту, так і щодо 
форм, тим менша буде небажаних вчин
ків і досадливих непорозумінь у пове
дінці юнаків і дівчат, тим упевнепіше 
молодь входитиме в життя.

Говорять, що почуття кохання

«МОЛОДОЇ! КОМЛІУІІАРд. орган. Кировоградского 
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шайте з висновками. Тим 
більше, що за справжню 
кохання молода людина не« 
рідко сприймає відчугтй 
звичайного потягу, емоцій? 
ної прихильності до старшо
класника чи до юнака, дій? 
чини поза школою. При 
цьому не беруться до увд? 
ги ні спільність ЖИТТЄВИХ 
інтересів та поглядів, ні внуЗ 
трішня позиція щодо При? 
значення людини в суспіль« 
стві, розуміння ролі сім’ї < 
т. п. — фактори, без яких 
кохання втрачає свій зміст» 
Не треба змішувати почуття 
кохання із іншими — почуй 
тями дружби і взаєморозу« 
міння. поваги.
ЩО Ж стосується стаалец» 

ня батьків до відносин 
між Олександром і дівчиною, 
то з листа важно дізнатися 
про його справжній хара»^* 
тер. Думається, що вони н«Э 
заважають синові зусгріч.т? 
тися з подругою в шяол/і, 
спілкуватися, спільно готу« 
ватися до уроків, відзідува« 
ти бібліотеку, КІНО ТОІЦСа 
Якщо ж мова йде про забо» 
рону з’являтися додому ЛІЗ» 
но ввечері, то батьків можна 
зрозуміти. Адже і не що да еі» 
но прийнятий новий «Ста* 
тут середньої загальяоос? 
вітньої школи» забороняє 
затримувати учнів старший 
нласів після десятої години 
вечора.

Олександр просить розсу» 
днти його. Важно припусти» 
ти, що батьки можуть дати 
синові погану пораду. Аджа 
вони, безумовно, піклуюгьсй’ 
лише про нього, про чисте-, 
ту його почуттів і прагнень 
і користуються при цьому 
своїм багатим життєвим до
свідом. Тим більше, якщо 
життя батьків, яке добре ба» 
чить і знас син чи дочка, 
дійсно життя чесне, трудо« 
ве, не можна не прислуха» 
тися до їх голосу. Правда, 
на жаль, іноді ще буваєі 
що поради старших всту* 
пають у суперечність з йор» 
мами комуністичної моралі« 
з принципами нашого :иит» 
тя. Тоді можна аести себе 
цілком самостійно, ало всім 
дальшим життям довести 
батькові та матері їх непра
воту, їх помилку.

кожного приходять по-різному. Та й грів 
воно не однаково. Це правда, і гому 
давати конкретні поради тут важко, 
Однак говорити про нього потрібно, і 
говорити так, щоб усі старшокласники 
чули і добре розуміли.

В. 1. Ленін учив не відокремлювати 
питания особистого щастя людини 'від 
завдань суспільства, від перспектив йй* 
10 розвитку. Коли ми сьогодні говоримо 
про кохання, то спрямовуємо свої думки 
па здійснення найбільш прогресивної $ 
найбільш гуманної „ св!т', , ‘
всебшіпш та гарионійим розвито« л№ 
днин, В якому чудово поєднуються ,под» ські мри про особисте щастя з шг-оХ 
ми всього суспільства. шгерсиа*

А. РОЗЕНБЕРГ, 
кіпА^!ІДІ,Дат ,,с-’аг0І’ічиих наук.

М. Кіровоград, м. Гайворон.
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