
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАІІТЕОН
ЗАВЕРШУЄМО ВИРІШАЛЬНИЙ

УСПІХ—У МАСОВОСТІ
Широкого розмаху набрало змагання за високі на

дої. На початку року близько п’ятдесяти молодих 
доярок Знам'янського району включилися в боротьбу 
за приз «Молодого комунара* «Першій тритисячний! 
Кіривоградіцппил, а нині вже більше половини з них 
подолали заповітний рубіж. Найбільше молодих 
майстрів машинного доїння, які добилися успіху, у 
колгоспі імені Шевченка та «Путь Ильича», Пред
ставники цих колгоспів і очолюють список перемож
ців змагання серед молоді району. За одинадцять 
місяців комсомолка Ольга Чиж (колгосп «Путь 
Ильича») надоїла на кожну корову по 3985 кілогра
мів молока, комсомолка Галина Скічко (колгосп іме
ні Шевченка) — по 3970.

О. цимл,
інструктор Знам'янського міськкому комсомолу.
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10 грудня 1973 року відкрився черговий Пленум 
Центрального Комітету КПРС.

Пленум заслухав доповіді заступника Голови Ради 
Міністрів СРСР, голови Держплану СРСР тов. М, К. 
БАЙБАКОВА «Про Державний план розвитку народ
ного господарства СРСР на 1974 рік» | міністра фі
нансів СРСР тов. В. Ф. ГАРБУЗОВА «Про Державний 
бюджет СРСР на 1974 рік».

На Пленумі з великою промовою виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС тов. Л. 1. БРЕЖНЄВ.

В обговорюваних питаннях на Пленумі почались де
бати. У дебатах виступили: тт. В. В. ЩЕРБИЦЬКИИ — 
перший секретар ЦК Компартії України, М. С. ГОР
БАЧОВ — перший секретар Ставропольського край- . 
кому КПРС, І. І. БОДЮЛ — перший секретар ЦК 
Компартії Молдавії, П. Д. БОРОДІН — генеральний 
директор Московського об’єднання по виробництву 

автомобілів, А. Е. ВОСС — перший секретар ЦК Ком
партії Латвії, О. В. Георгієв — перший секретар Ал
тайського крайкому КПРС, К. М. Руднєв — міністр 
приладобудування засобів автоматизації і систем уп
равління, О. К. ЧОРНИЙ — перший секретар Хаба
ровського крайкому КПРС.

11 грудня 1973 року Пленум Центрального Коміте
ту КПРС продовжував роботу.

У дебатах в обговорюваних питаннях виступили: 
тт. Б. АШИМОВ — Голова Ради Міністрів Казахської 
PCP, Г. В. РОМАНОВ — перший секретар Ленінград
ського обкому КПРС, О. К, АНТОНОВ — міністр 
електротехнічної промисловості, І. П. БОНДАРЕНКО 
— перший секретар Ростовського обкому КПРС, 
Н. Д. ХУДАЙБЕРДИЄВ — Голова Ради Міністрів Уз
бецької PCP, К. А. САЛЬНИКОВА — майстер ката- 

пізаторних сіток березниківського азотнотукового за
воду ім. К. Є. Ворошилова, П. М. МАШЕРОВ — пер» 
ший секретар ЦК Компартії Білорусії, Б. Є. ЩЕРБИ
НА — перший секретар Тюменського обкому КПРС, 
О. І. ШИБАЄВ — перший секретар Саратовського об
кому КПРС, Е. А. ШЕВАРНАДЗЕ — перший секретар 
ЦК Компартії Грузії, О. Г. БУЗНИЦЬКИЙ — голова 
ордена Леніна колгоспу ім. Жданова Миронівського 
району Київської області, Г. А. АЛІЄВ — перший сек
ретар ЦК Компартії Азербайджану, 1. П. КАЗАНЕЦЬ 
— міністр чорної металургії СРСР, В. І. ВОРОТНИ
КОВ — перший секретар Воронезького обкому 
КПРС.

Пленум ЦК КПРС одноголосно прийняв відповідну 
постанову.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчи* свою роботу. 
(ТАРС).

І 
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у боротьбі за здій-

Питанням дальшого поліпшення ро
боти комсомольських організацій рес
публіки по вихованню молодого попов
нення робітничого класу та колгоспного 
селянства був присвячений XI пленум 
ЦК ЛКСМ. України, який відбувся 10 

ь'грудня в Києві.
( ІІленум прийняв рішення скликати 
черговий XXII з’їзд Ленінської Комуні
стичної Спілки Молоді України 5 берез
ня 197-1 року (постанова пленуму дру
кується в сьогоднішньому номері газе
ти).

З доповіддю виступив перший секре
тар ЦК ЛКСМУ А. М. Гірсико.

1973 рік, говорили промовці, увійде в 
‘•історію нашої країни як рік великих пе

ремог радянського народу в комуністич
ному будівництві, , ' .
снення історичних рішень XXIV з'їзду 
КПРС, Програми миру. Комсомольці, 
всі юнаки і дівчата республіки палко 
схвалюють і одностайно підтримують 
внутрішню і зовнішню політику КГІРС, 
невтомну ----- ................. '....... —
трального 

’’/особисто
КПРС товариша Л. І. Брежнєва. На по
всякденну турботу партії молодь відпо- 

■ відає новими успіхами у праці і навчан
ні.

; Сьогодні в народному господарстві 
республіки трудяться більше 6 мільйо
нів юнаків та дівчат. Понад 7 тисяч 

. комсомольсько • молодіжних колективів 
чреспубліки, які включилися у Всесоюз

не соціалістичне змагання, виконали

діяльність ленінського Цен- 
Комітету, його Політбюро, 

Генерального секретаря ЦК

ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМУ
третього, вирішального року 

до 56-ї річниці Великого 
1250 молодих виробничників

завдашія 
п’ятирічки 
Жовтня, 
завершили особисті п’ятирічні зобов’я
зання. В битві за український мільярд 
пудів хліба ударною працею відзначи
лися десятки тисяч комсомольсько-мо
лодіжних бригад, екіпажів. Успішно ви
конують свої зобов’язання молоді тва
ринники.

Учасники Пленуму відзначали, що 
більшість комітетів ЛКСМУ стали на
дійними помічниками партійних органі
зацій, спільно з адміністрацією та проф
спілками розробляють і здійснюють 
комплексні плани трудового загартуван
ня юнаків і дівчат. Нагромаджено цін
ний досвід роботи по підвищенню про
фесійного рівня працюючої молоді. З ці
єю метою успішно використовуються ви
робничо-технічні курси, конкурси про
фесійної майстерності, курси оволодіння 
суміжними спеціальностями, школи ко
муністичної праці і передового досвіду,

Слід і далі всіма засобами формувати 
у підростаючого покоління свідоме 
ставлення до праці, глибоку комуністич
ну переконаність, високі моральні якості 
будівника комунізму, патріота-інтериз- 
ціоналіста, гідного продовжувача спра
ви батьків.

Однак, вказували 
комітети комсомолу 
дбають про створення необхідних умов 
для продуктивної праці, професійного і 

промовці, окремі 
ще недостатньо

загальноосвітнього навчання, змістовно
го дозвілля молоди^ трудівників.

Пленум звернув увагу комітетів ком
сомолу промислових підприємств, будов, 
транспорту, сфери громадського обслу
говування на необхідність поліпшення 
шефства над молоддю, яка починає 
свою трудову біографію. Треба ширше 
практикувати урочисті посвячення в ро
бітничий клас, вечори трудової слави, 
свята робітничих династій.

Сільським юнакам і дівчатам треба 
прищеплювати почуття любові і поваги 
до хліборобських професій. Комітетам 
комсомолу слід далі розвивати масовий 
рух молоді за оволодіння сільськогоспо
дарськими технічними спеціальностями, 
активізувати рух «Тваринництво — 
ударна справа комсомолу!»

Обкомам, райкомам, первинним орга
нізаціям ЛКСМУ необхідно використо
вувати досвід участі молоді у виконанні 
завдань вирішального року п’ятирічки, 
розгорнути дійове трудове суперництво 
під девізом: «1974 року — наш комсо
мольський зустрічний!». Пленум схвалив 
починання комсомольсько ■ молодіжних 
колективів стану «3600», Київського та 
Харківського авіаційних заводів, Ровен- 
ського льнокомбінату, хліборобів Ка
гарлицького району Київської області 
та інших, які вже зараз прийняли на
пружені зустрічні плани по достроково
му завершенню завдань четвертого року 
п’ятирічки.

На пленумі підкреслювалася важли
вість дальшого вдосконалення системи 
політичної освіти робітничої і сільської 
молоді. Нині в усіх комсомольських орга
нізаціях необхідно організувати глибоке 
вивчення промови Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва Па Всесвітньому конгресі миролюб
них сил у Москві.

Учасники пленуму багато уваги при
ділили питанням розвитку раціоналіза
торського руху, поліпшення діяльності 
комсомольських організацій по профорі
єнтації школярів, а також ролі моло
діжної преси, телебачення і радіо у тру
довому вихованні юнаків і дівчат, мо
білізації їх па успішне виконання на-, 
креслень партії.

В обговореному питанні прийнято від-. 
повідну постанову.

Пленум закликай усіх комсомольців і 
молодь республіки ще активніше вклю
читися у всенародну боротьбу за вико
нання планів і соціалістичних зобов’я
зань, ознаменувати 1974 рік новими ус
піхами у праці і навчанні, гідно зустрі
ти XVII з’їзд ВЛКСМ та XXII з’їзд 
ЛКСМУ, 50-річчя з дня присвоєння 
комсомолові імені В. 1. Леніна.

Інформацію про хід виконання рішень 
VIII пленуму ЦК ЛКСМУ «Про стан 
та заходи по дальшому поліпшенню вну
тріспілкової роботи в комсомольських 
організаціях республіки» зробив другий 
секретар ЦК ЛКСМУ А. 1. Корпієнко.

(РАТАУ).

СЬОМА СЕСІЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
\і42 грудня в Кремлі почала роботу сьо
ма сесія Верховної Ради СРСР восьмого 
скликання.с •.

Вранці відбулися роздільні засідання 
Ради Союзу і Ради Національностей Вер
ховної Ради СРСР.

Затверджено порядок денний сесії:
1. Про Державний план розвитку на

родного господарства СРСР на 1974 рік.
2. Про Державний бюджет СРСР на 

1974 рік і про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1972 рік.

3. Про затвердження Указів Президії 
Верховної Ради СРСР.

О 12-й годині у Великому Кремлів
ському Палаці відкрилося спільне засі
дання Ради Союзу і Ради Національнос
тей.

Бурхливими, тривалими оплесками, 
стоячи, депутати і гості зустріли керівни
ків Комуністичної партії і Радянського 
Уряду.

Сесія почала розгляд першого питання 
порядку денного — про Державний план 
розвитку народного господарства СРСР 
на 1974 рік. З доповіддю виступив за- 
ступник Голови Ради Міністрів СРСР го
лова Держплану СРСР депутат М. К. Бай
баков.

У другому питанні порядку денного 
доповідь «Про Державний бюджет СРСР 
на 1974 рік і про виконання Державного 
бюджету СРСР на 1972 рік» зробив мі- 
ністр фінансів СРСР депутат В. Ф. Гар
бузов.

ПАРС).

ПОСТАНОВА
XI пленуму ЦК ЛКСМУ

ПРО СНЛИКАННЯ ЧЕРГОВОГО XXII З’ЇЗДІ 
ЛЕНІНСЬКОЇ НОМЇНІСТИЧНОІ спілки 

МОЛОДІ УКРАЇНИ
XI Пленум ЦК ЛКСМУ постановляє:
1. Скликати черговий XXII з їзд ЛКСМ України 5 березня 1974 року з поряд

ком денним:
звіт про роботу ЛКСМ України;
звіт ревізійної комісії ЛКСМ України;
вибори Центрального Комітету ЛКСМ України;
вибори ревізійної комісії ЛКСМ України.
2. Встановити норму представництва на ХХ!І з'їзд ЛКСМ України: один деле

гат від 3500 членів ВЛКСМ, які перебувають на обліку в комсомольських орга
нізаціях.

3. Делегати на XXII з їзд ЛКСМ України обираються згідно із Статутом 
ВЛКСМ закритим (таємним) голосуванням на обласних комсомольських конфе
ренціях.

Члени ВЛКСМ,~ які перебувають на обліку в комсомольських орг інізаціях Ра
дянської Армії, Військово-Морського Флоту, внутрішніх, прикордонних та інших 
військових частинах, обирають де пега ті» на XXII з’їзд ЛКСМУ разом з іншими 
комсомольськими організаціями на обласних конференціях.



2 стор.

ДРУЖБА
НА ВІЧНІ
ЧАСИ

ПРАГА, 10 грудня. Ти
сячі чехословацьких юна
ків і дівчат разом зі свої
ми радянськими ровес
никами, які приїхали □ 
ЧССР з комсомольським 
Поїздом дружби, зібра
лися в суботу в Празько
му парку культури і від
починку ім. Ю. Фучіка 
на урочистий мітинг, 
присвячений завершен
ню місячника чехосло
вацько-радянської друж
би і 30-річчю підписання 
договору про дружбу, 
взаємну допомогу і піс
лявоєнне співробітництво 
між СРСР і Чехословач- 
чиною.

У мітингу взяли участь 
чехословацькі партійні і 
державні керівники на 
чолі з членом Президії 
ЦК КПЧ, головою Цент
ральної Ради профспілок 
ЧССР К. Гофманом, а та
кож делегація ЦК ВЛКСМ 
на чолі з секретарем ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастухо- 
вим.

Наприкінці мітингу йо
го учасники прийняли 
послання радянському 
народові, молоді СРСР.

Ми клянемося вам, до
рогі радянські товариші, 
говориться в посланні, 
що будемо й далі зміц
нювати і свято берегти 
чехословацько-радянську 
дружбу, що в боротьбі 
за наші спільні цілі — 
соціалізм і комунізм — 
будемо працювати і жи
ти в дусі девіза Клемен
та Готвальда: «З Радян- • 
ським Союзом — на віч
ні часи і ніколи інакше»,

(ТАРС).

ЗРУЧНИЙ 
ТЕРМОМЕТР

Першу партію портатив
них транзисторних електро- 
термометрів «ТЕТ-2», що да
ють можливість за кілька 
секунд з точністю до иівгра- 
ду.са вимірювати температу
ру грунту й добрив, сигналі
зувати про «погоду» в теп
лицях, парниках, холодиль
никах і на фермах, відпра
вив споживачам Ризький 
дослідний завод «Гідромет- 
прилад». Новинка підприєм
ства допоможе тваринникам 
і рільникам стежити також 
за змінами температури у 
сховищах грубих і сокови
тих кормів, постійно трима
ти під контролем умови збе
рігання зерна, овочів і фрук
тів.

(ТАРС - РАТАУ).
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ДО МІЦНОГО МИРУ
В ЄВРОПІ

зброй- 
у цент-

---------- „МОЛОДІІІІ КОМУНАР"

ПУЛЬС ПЕРВИННОЇ"“

Тракториста Михайла Воробиова 
обрали секретарем комсомольської ор

ганізації колгоспу імені 40-річчя Жовтня 
Світловодського району одноголосно. Знали 
його як ініціативного, неспокійного вдачею, 
завзятого у праці, активного у громадсько
му житті.

Із запалом узявся Михайло за роботу. Побував 
на фермах, у бригадах, розмовляв з молодими 
трудівниками, цікавився відпочинком, побутом. Не 
всім залишився задоволений.

— Дисципліна кульгає в декотрих, — сказав при 
зустрічі секретареві партійної організації госпо
дарства І. Я. Третяку.

— Взяти хоч би шофера Михайла. 11с зовсім 
дисциплінований...

— Поговоріть про це па комсомольських збо
рах, — порадив Ілля Якович. Поставте йому у 
приклад кращих членів колективу...

Іншим разом обговорили питання про на
вчання комсомольців у вечірній школі. Ре
гулярно відвідували заняття тракторист 
Іван Аксьонов, помічник комбайнера Степан 
Фоменко, працівники колгоспного консерв
ного заводу Марія Іонова та Марія Седнє- 
ва. А ось механізаторів Івана та Миколу 
Карпових у школі бачили рідко. Довелося 
доповідати хлопцям на зборах, про те,, як 
вчитимуться.

Росла й міцніла комсомольська сім’я. 
Юнаки і дівчата сгали застрільниками у

змаганні, ініціаторами багатьох починань. 
Ось один з прикладів.

Навесні минулого року правління І партійна ор
ганізацій колгоспу звернулася до колишніх меха
нізаторів з проханням надати допомогу у прове
денні польових робіт. На частину тракторів неви
стачало водіїв, а час не чекав. Михайло Воробйов 
швидко знайшов спільну мову з юнаком. Створи
ли комсомольсько-молодіжну механізовану ланку. 
Сам попросився напарником до брата на Т-74. Сі-

НА ПОРЯДКУ

ли за важелі дизелів працівники консервного за
воду Федір Савельев і Єлізар Рудов. До складу 
ланки увійшли також Іван Аксьонов, Іван Єрма- 
ков, Василь Найдьонов, Володимир Третяк — 
всього II чоловік. Одностайно вирішили: щозміни 
давати не менш як півтори норми при відмінній 
якості роботи! Так і працювали, закриваючи во
логу в грунті, культивуючи, сіючи ярі.

По-ударпому жнивували молоді хліборо
би. Врожайними гонами водили степові ко- 
ргблі Антон Волков, Володимир Ласіцин та 
Іван Прозоров. Переможцем у змаганні став 
Волков, зібоавшн ранні зернові на площі

150 гектарів і намолотивши майже 4 тисячі 
центнерів зерна.

Нелегко було налагодити фізкультурно- 
масову роботу. Невистачало спортивного 
інвентаря, змагання не проводилися. Михай
ло звертався за допомогою до правління 
колгоспу. Запропонував членам комітету 
комсомолу:

— Давайте стадіон збудуємо. Такий, щоб 
на весь район! Зберемося на один суботник, 
на другий...

Є сьогодні у Микольському і стадіон, і чемпіони. 
Лише цього року вибороли першість у районпиі 
змаганнях футболісти, волейболісти, велосипедис
ти легкоатлети, тенісисти. Виконкому Миколь- 
ської сільської Ради вручено кубок за організа
цію здачі норм ГПО серед молоді допризовного 
віку.

З числа найбільш активних і свідомих 
комсомольців черпає своє поповнення пар
тійна організація колгоспу. Комуністами 
стали Михайло Воробйов, Антон Волков, 
який заочно закінчив технікум і зараз пра
цює завідуючим гаражем, головний еконо
міст Галина Горохова, токар Яків Рябов...

Цікаво і повнокровно живе юнь. І в тому 
є заслуга її ватажка, всіх членів колективу.

А. ШУЛИМОВ, 
працівник редакції Світловодської 
міськрайонної газети «Наддніпрян
ська правда».

ДОЗО-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Т РИДЦЯТЬ років тому, здій- 
4 снюючи Кіровоградську на

ступальну операцію, війська 2-го 
Українського фронт}7 під коман
дуванням генерала армії І. 
Конева, долаючи опір 
рівців, просувалися вперед, 
панпя 5-ї і 7-ї гвардійських

С. 
гітле- 
З’єд- 

і

ШЛЯХАМИ
ГВАРДІЙЦІВ
53-ї загально-військових та 5-ї 
гвардійської танкової армій на
ступали з двох напрямків на пів
ніч і південь від Кіровограда. І 
Хоча ворожі контратаки були ду
же жорстокі, зупинити наступ на
ших військ противникові не вда
лось.

. Частини і підрозділи шести 
з'єднань 5-ї і 7-ї гвардійських ар
мій в другій половині дня 7 січ
ня, розвиваючи наступ, просува
лися з півночі, сходу і півдня до 
центру Кіровограда і о вісімнад
цятій годині зустрілися нз вули
цях міста, і

IIИНІ в нашому інституті йде 
44 діяльна підготовка до відзна
чення знаменної дати — 30-річчя 
визволення Кіровограда від ні
мецько • фашистських загарбни
ків.

В ході підготовки і проведення 
естафети по шляху наступальних 
боїв частин і з’єднань значну ро
боту провели партійна, комсо
мольська організації педінституту 
та комітет ДТСААФ. Активно по
працювали М. Є. Фукс. В. І. Пана- 
сов, А. Д. Тисленко, Н. М. Голов
ко та інші товариші.

8 грудня шість студентських 
загонів педінституту 
формі, пов'язаних 
стрічками з цифрою «ЗО» і ембле
мами дивізій, йшли напрямком 
наступальних боїв шести з'єднань 
і зустрілися на площі імені С. М. 
Кірова. Вони схематично повто
рили зустріч воїпів-визволіітелів.

Першою на площу прийшла ко
манда студентів, яка рухалась із 
північно-східної околиці міста по 
шляху 9-ї гвардійської повітряно
десантної дивізії генерал-майора 
О. М. Сазонова. Старший коман
ди студент А. Самотюк рапорту
вав воїнам-ветеранам про успіш
не виконання завдання.

Потім підійшли інші загони, які 
пройшли місцями боїв 6-ї гвар
дійської повітряно-десантної ди-

в споріивиій 
червоними

візії генерал-майора М. М. Смир
нова, 13-ї гвардійської стрілець
кої дивізії генерал-майора Г. Б. 
Бакланова, 84 стрілецької дивізії 
генерал-майора П. І. Буняшіна, 
50-ї стрілецької дивізії генерал- 
майора М. Ф. Лебеденка та 297-ї 
стрілецької дивізії полковника 
А. І. Ковтун-Станковича.

Потім учасники походу і воїни- 
ветерани зібралися в інституті. 
Тут відбувся вечір бойової слави. 
Підполковник у відставці Г. К. 
Мслентієв розповів про героїчні 
подвиги воїнів 409-ї стрілецької 
дивізії, якій було присвоєно по
чесне найменування «Кіровоград
ська». Б. А. Рилов згадав бій, ко
ли він з іншими воїнами захищав 
залізничний міст, який гітлерівці 
хотіли підірвати. За цей подвиг 
він був нагороджений орденом 
Червоної зірки. Колишній коман
дир танка Т-34 із 25-і танкової 
бригади 29-го танкового корпусу 
І. П. Чумаченко розповів про тс, 
як він, викопуючи бойове завдан
ня, 7 січня першим увірвався в 
південну околицю Кіровограда, за 
іцо був теж удостоєний урядової 
нагороди.

танкової

І. АРТЕМЕНКО, 
викладач педінституту ім. О. С. 
Пушкіна.

м. Кіровоград.

Високо оцінюючи ре
зультати візиту Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва в Індію, По- 
літбюро ЦК КПРС, Прези
дія Верховної Ради СРСР, 
і Рада Міністрів СРСР у 
документах про підсумки 
візиту знову підтвердили, 
що Радянський Союз іти
ме шляхом, наміченим 
програмою миру, прийня
тою на XXIV з’їзді КПРС. 
Роблячи все необхідне, 
щоб успішно реалізувати 
всі пункти цієї історичної 
програми, наша країна ве
ликого значення надає, зо- 
крема, поставленому з'їз
дом завданню — здійсни
ти корінний поворот до 
розрядки миру в Європі. 
Саме на досягнення цієї 
мети спрямовані зусилля 
делегацій СРСР на друго
му етапі наради з питань 
безпеки і співробітництва 
в Європі, що проходить 
уже більш як два місяці в 
Женеві, і на триваючих у 
Відні переговорах гро вза
ємне скорочення 
них сил і озброєнь 
ральній Європі.

І в Женеві, і 
йдуть спори і дискусії, йде 
дипломатична боротьба. 
Це цілком природно. Ад
же вироблення колектив
них конкретних рішень, 
які б створили міцний 
фундамент нових взаємо
відносин у Європі, — 
справа не проста, якщо 
врахувати й різницю в су
спільному ладі держав 
континенту, і розбіжності 
в їх підході до тих або ін
ших питань. Проте і в 
Женеві, і у Відні спільна 
робота делегацій просува
ється вперед. Важливо, що 
ця робота проходить у ді
ловій атмосфері, чому 
сприяє, насамперед, кон
структивна позиція Радян
ського Союзу та інших 
країн соціалістичної спів
дружності.

Одним з основних пи
тань, обговорюваних у 
Женеві, є вироблення по
літичного документа, по
кликаного стати стрижнем 
усієї системи європейсь
кої безпеки. Проект тако
го документа —- Генераль
на Декларація — був за- 

I пропонований Радянським
Союзом ще на першому

у Відні

етапі наради, що проходив 
у Хельсінкі влітку цього 
року. Дискусія в Женеві 
по кожному з десяти 
принципів європейської 
безпеки, сформульованих 
у радянському проекті, 
показує, що учасники на
ради вважають, що всі во-> 
ни є принципами першо
рядної ваги. Тепер необ
хідно, погодити прийняту 
для всіх 35 країн — учас
ниць наради остаточну ре
дакцію як цього докумен
та, так і документів по ін
ших пунктах порядку ден
ного, які будуть потім по
дані учасникам третього, 
заключного етапу загаль
ноєвропейської наради.

Реалістичну і конструк
тивну пропозицію, яка пе
редбачає поетапне скоро
чення збройних сил у Єв
ропі і не ущімляє нічиїх 
інтересів, внесли СРСР, 
НДР, Польща і Чехосло- 
ваччина на переговорах у 
Відні, в яких беруть участь 
делегації 19 країн. Вона 
обговорюється зараз ра
зом з пропозицією захід
них держав, яка сформу
льована дуже розпливчас
то і до того ж має на меті 
добитись односторонніх 
переваг для країн — чле
нів НАТО, незважаючи на 
серйозні відмінності між 
цими двома пропозиціями, 
європейські політичні спо
стерігачі розцінюють як 
позитивне явище той факт, 
що вже в перший місяць 
віденських переговорів на 
них почався діалог у ці«-' 
ком конкретних питаннях.

Звичайно, треба буде 
ще подолати чимало пере
шкод, перше ніж буде до
сягнуто взаємоприйнятих 
рішень. Проте, цілком 
очевидно, що коли всі 
сторони виявлять добру 
волю, такі рішення ціл
ком досяжні. «У пер
спективі, як ми вважаємо, 
— підкреслив Л. 1. Бреж
нєв у своїй промові в пар
ламенті Індії, — зведена 
спільними зусиллями бу
дова європейського миру 
і співробітництва поступо
во замінить нинішній поділ 
цього континенту на воєн
но-політичні блоки, ЯК’ 
протистоять один одному».

(ТАРС).
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ИИ З ОТЧОЇ СЛАВИ В ТРУДІ ВИРОСТАЄМ
„МОЛОДИЙ КОМУНАР**

g ВЕЧЕРІ йому доповіли: раптово 
D захворів водій. Навантажена зер- 

НОМ машина стоїть на центральному то
ку. Під загрозою виконання добового 
завдання по вивозці хліба державі Хай- 
лина на роздуми. Він сідає в кабіну ав
томобіля, щоб залишити її тільки 'опів
ночі. А вранці - довелось виручати 
тракториста 1 працювати робочий’день 
“?^аКТОр‘ (<Ме пР°®*оввати ж агрега* 

Æ" 1 і,іми"а »« w
ї," бо . свій чаї XI? 11 станови,
ща, оо в свій іас, після закінчення школн, ппа-

1 «»"Æ- 
ром, і шофером. Сьогодні ж Леонід Степано
вич Халявка - керуючий першим виробничим 
Відділком у колгоспі «Родина», член парткому 
депутат Богданівської сільськії Ради деп^т^ 
ТІВ трудящих. дсизга

твоя
БОРОЗНА
В ЖИТТІ

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ГІТАЛОВ І 
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИН- 
СЬКИЙ. ХЛІБОРОБ І ВЧЕНИЙ. ВИХОВА
ЛА І ПІДНЕСЛА ЇХ ДО ЗОРЯНИХ ВИСОТ 
САМОВІДДАНА ПРАЦЯ.

А ОСЬ СТОРІНКИ ПОКИ ЩО ЗВИЧАЙ
НОЇ ТРУДОВОЇ БІОГРАФІЇ.

...Юрія Чугункова приймають у ком
сомол. На запитання товаришів, з якою 
метою вступає в спілку, він відпові
дає:

— Маю бажання по-діловому викопа
ти свою програму молодого будівника 
комунізму.

Товариші поцікавились, в чому ж суть 
його програми. І Юрій відповів:

— Після закінчення школи буду пра
цювати в колгоспі трактористом, потім 
служитиму в лавах Радянської Армії, а 
після демобілізації — знову на трактор. 
І за книги — продовжуватиму вчитися.

Юрій Чугунков з честю виконує свою програ
му нині. Він — знатний механізатор Знам’ян- 
щини, ударник комуністичної праці, депутат 
Богданівської сільської Ради депутатів трудя
щих, студент-заочник третього курсу Дніпро
петровського сільськогосподарського інституту 
факультету механізації сільського господар
ства.

ПРОГРАМА трудового життя вихован
ців шкільного комсомолу і колекти

ву учнівської виробничої бригади Леоні
да Халявки, Юрія Чугункова і їх това
ришів має великий моральний вплив на

РЮЮТІ пп старшокласників. її повто-
Ь " В0ЄМу’ своєРіДно молоді удар- 

™ к?муністичної праці. А це означає, 
конпРитпааС“НХ- умовах спеціалізації і 
концентрації сільськогосподарського вн- 
р бницгва, якому притаманні освоєння 

ТЄХНІКІЇ’ • пР°гРесивної технології і 
наукова організація виробничого проце
су, яке за своєю технічною оснащеністю 
стає все більше і більше індустріальним, 
промисловим, народжується нове став
лення до сільськогосподарської праці, 
1 ставлення це — комуністичне.

благородні ростки комуністичного 
-ги П?«ННіЯ Ао прац* треба дбайливо вирощува- 
, • закР«плювати, щоб вони стали моральною 
нормою практичної трудової діяльності молоді 
сучасного соціалістичного села. Мені, ветерану 

РУДа, який з’єднав свою долю з селом, сіль- 
ською школою, хочеться сказати у зв’язку з 
ЦИу Кт”>ка сл,в старшокласникам сіл області.

У хлібороба — своя борозна п полі, а в кож
ної людини — вона на ниві комуністичної 
праці.

Нехай же ваша борозна буде глибокою і 
повного, як душа народу-творця духовних і 
матеріальних благ на землі.

Вам, юнакам і дівчатам, випало велике 
щастя — жити і працювати у першій 
країні соціалізму, яка під керівництвом 
Комуністичної партії здійснює велику 
програму будізництва комунізму. Ви — 
сини і дочки радянського народу, спад
коємці його революційних, бойових і тру
дових традицій. Любовно бережіть, зміц- 
іп'ойте і розвивайте ці традиції своєю 
працею. Пам’ятайте, що в нашій країні 
праця має не тільки економічну цінність, 
а й моральну, бо в ставленні людніш до 
праці виявляєтьсг і її ставлення до су
спільства, народу, Батьківщини. Тож 
примножуйте її трудову славу.

На Всесоюзному зльоті студентів Л. І. 
Брежнєв говорив: те, що робить сьогодні 
рядовий робітник на заводі, колгоспний 
механізатор, у недалекому минулому 
вважалось доступним тільки техніку або 
інженеру. Настільки пішла вперед наша 
наука і техніка, виросла професійна май
стерність людей. І вам. людям, які ви
росли на просторах колгоспних ланів, 
варто замислитися над тим, що сучасно
му сільському господарству потрібні 
спеціалісти, здатні управляти сучасною 
технікою.

...Вийдіть, юні друзі, па світанку в по
ле. І вслухайтесь у його ранкове про
будження... Вас кличе поле. Йому — 
ваш інтелект і працьовиті руки. Орігь, 
засівайте його добірним зерном, а люди 
згадають вас з глибокою вдячністю.

І. ТКАЧЕНКО. 
директор Богданівської середньої 
школи ім. В. І. Леніна, Герой Со
ціалістичної Праці, Заслуженим 
учитель УРСР. ч

Сімнадцять років учні Новопразько. середньо, школи впро 
щують кокони тутового шовкопряда. За ко
стили і здали державі понад чотири з половиною тисячі Ы 
Л°НРа"з\\°мКку\°юнІ шовківники школи перебирають гусінь.

МИ —ЮННАТИ
Певне, небагатьом з вас до

велося бачити, як ростуть огір
ки... у качані капусти. Правда 
ж? А в нашій школі це пере
стало здаватися дивним після 
того як Наталка Хильченко 
продемонструвала нам резуль
тати своєї роботи на шкільній 
виставці юннатів.

Наші юннати вже звикли так

Понад 15 тисяч юнаків і дівчат у складі 205 шкільних виробничих бригад працю
вали цього року на полях і дослідних ділянках області, їх руками вирощено високий 
урожай пшениці, цукрових буряків, кукурудзи, соняшників та інших сільськогоспо
дарських культур. Юні виробничники старанно трудилися на фермах і тваринниць
ких містечках колгоспів і радгоспів, бережно доглядали лісове господарство, прово
дили цікаві досліди.

Сьогодні юні господарі землі зібралися до міста Кіровограда на XII обласний зліт 
активу учнівських виробничих бригад та шкільних лісництв. Про їх трудові справи 
розповідається на цій сторінці газети.

'■it

Міцна дружба єднає юних виробничників Комншуватської середньої школи з їх шефами —1 
трудівниками колгоспу імені XX з’їзду КПРС Повоукраїнського району. Па фото ви бачите чле
нів шкільної виробничої бригади в гостях у знатної доярки господарства Героя Соціалістичної 
Праці Л. М. КРАВЧЕНКО.

працю, її честь. Завжди згаду
вали ми слова одного з кол
госпників: «Земля не забавка. 
Гратись нею не годиться. 
Вам, нашій майбутній зміні, 
ми довірили добрий її. шмат. 
Тож піклуватись про неї по
трібно не менше, ніж про п’я
тірки в щоденнику».

І ми піклувались. Кожен 
день приносив нам задоволен-. 
ня. Бо працювали ми дружно. 
Намагались зробити якомога 
більше, стежили за якістю, 
своєї праці. До вечора стом
лювались, але повертались 
щасливими. Перепочивши, за-., 
повнювали бібліотеку, спор
тивний майданчик, кінозал. 
На вечірній лінійці підбивали 
підсумки роботи за день. На
зивали імена кращих. Найчас
тіше ними були Марійка Кі- 
вачук, Григорій ІІечнпорсїіко.' 
Ліда Козаченко, Анатолій 
Кузьмович, Ганнуся Склейко, 
Віктор Вірченко. Потім керів
ник нашої бригади А. Ф. Ко
зинець пршТОНУпав завдання

' ; — ЇИИ

НА БЕРЕЗІ ДОБРОЇ
Річка Добра протікає непо

далік під нашого села. Вона 
заажди лагідно пропонує ссою 
прозору глибочіні, і затишні 
зелені шати прибережжя. Ми
нулого літа ми, скориставшись 
гостинністю Доброї, розкину
ли на її березі свій табір пра
ці й відпочинку — члени 
шкільної виробничої бригади 

. вирішили провести тут п’яту 
трудову чверть.

Цс було вже влітку, а пе
редувала цьому щоденна пра
ця протягом всієї весни. На
ша бригада господарює на 
50 гектарах землі. Засіяли ми 
їх пшеницею, кукурудзою, со
няшником, посадили картоп
лю. На бригадних зборах зо
бов’язались виростити по 45 
центнерів 
центнерів 
центнеру 
центнера

Певно, не варто говорити, як 
хотілось нам виростити вро
жай не нижчий за колгоспний! 
Кожен з нас пам'ятав ту 
спільну нараду бригади з пра
цівниками правління, на якій 
йшла мова про хліборобську

«дивувати» учнів школи. Дослі
ди, які вони задумують і вико
нують, корисні й цікаві, а тому 
познайомитися з результатами 
нашої праці завжди багато 
охочих.

Відвідувати гурток юннатів 
дуже цікаво. Виконуючи дослі
ди, — вчимося розуміти навко
лишній світ, пізнаємо його, Ог

45 
пшениці, близько 90 
кукурудзи, по 21 

соняшника, по 134 
картоплі з гектара.

на наступний день, який при
носив нові турботи про вро
жай і ставав ще одним у на
шій хліборобській практиці.

Завершила перебування в 
таборі поїздка до Києва. А ко
ли ми повернулись, колгосп 
вже закінчив косовицю. Ді
зналися. що з тих площ, які 
доглядали ми. зібрано по 54 
центнери пшениці та по 2Б,7 
центнера соняшника з гекта
ра. Цс значно більше, ніж на
мічалося. Непогано вроди
ла картопля, кукурудза.

Перед шкільним святом вро
жаю ми зібралися На нараду. 
На сг.яго запросили теперіш
ніх дев’ятикласників.

Наступного літа їм поселя
тися на березі Доброї. І ми 
впевнені — дні в таборі праці 
й відпочинку стануть для них 
такою ж незабутньою подією 
я житті, якою вони лишилися 
для нас.

р. куліш, 
ланкова учнівської ви
робничої бригади Лип- 
нязької середньої шко
ли Добровеличківсько- 
го району.

і зараз усі 29 членів шкільного 
гуртка юннатів продовжують 
працювати над своїми питання
ми. Наприклад, Оля Бойко та 
Ніна Усенко цікавляться впли
вом авітамінозу на організм 
перепілок. У «живому куточку» 
мешкають не лише перепілки, 
ай попугаї, солов’ї і ще багато 
пташок. Ми з Надійною Орлен- 
ко цікавимось також тварин
ним світом: досліджуємо, як 
виробляються умовні рефлек
си у риб. Люда Лісняк та Іра

Лише гой, хто відчув, як під його руками змінює
ться світ, як народжуються з дум його і дій добро, 
звідав найвеличніще з почуттів людських — радість. 
І красива її чиста душею та людина, гідність і честь 
якої, характер виплекані на цьому величному почутті. 

• Саме таких людей і прагнемо виховати ми, вчителі.
Далеко не перший рік працюю я в школі, і вже не раз 

довелося переконуватися: ніщо не дарує дітям стільки ра
дості й внутрішніх сил, як самостійна творча праця. Тому в 
житті нашої школн такс важливо місце займає трудове 
виховання.

Центром'його стала учнівська виробнича бригада. Сімнад
цять років працює вона в школі і за цей час в її рядах 
виховалось сотні чудових трудівників. Багато з них — агро
номи, зоотехніки, інженери, механізатори, тпариннпки на
завжди лишилися працювати на батьківській землі.

Напевне,.і.серед нинішніх членів виробничої брига
ди буде немало хороших працівників народного госпо
дарства. Про цс свідчать результати праці учнів на 
85-гектарні.й площі, закріпленої за шкільною вироб
ничою в цьому році. Юні трударі виростили тут чу
довий урожай цукрових буряків, озимої пшениці, ку
курудзи, соняшника, гороху. Хорошими господарями 
хліборобського лану зарекомендували себе учні Оле
на Губенко, Віктор Ткач. Володя Сотниченко. Вален
тин Литовський, Люба Яровснко, Галя Бараніок і 
чимало їх друзів.

Вже зараз учні привчаються до сервозної самостійної пра
ці. Вони не лише вчаться азам хліборобської мудрості, але 
працюють вдумливо, експериментуючії. Кожного року шкіль
на виробнича бригада проводить досліди за завданням прав
ління нашого колгоспу, науково-дослідних установ області, 
республіки, країни. Здається, зовсім недавно наші учні 
виконали замовлення Одеського Всесоюзного сслекпінно-гене- 
тичного дослідницького інституту, довівши дослідним шля
хом перспективи врожайності кукурудзи сорту ОД-50М п 
умовах Гайворонського району. Цього року ми за завданням 
правління колгоспу «Україна» також продовжували проводи
ти досліди з гібридною кукурудзою.

В минулому активним членом шкільної виробничої 
бригади була Катерина Юхимівна Захареико. Нині 
вона одна з кращих спеціалістів району, заслужений 
зоотехнік республіки. Незважаючи на свою зайня
тість, Катерина Юхимівна не пориває зв’язків з ви
робничою бригадою. Під її керівництвом чимало на
ших учнів трудяться на тваринницьких фермах, 
освоюючи професію тваринника.

Віддавна передається в Хащуватому — з поколін
ня в покоління — наказ: любити землю, працювати 
на ній не шкодуючи рук. Наші хлібороби свято вико
нують його. Сподіваємось і в майбутньому традиція 
не порушиться — в ряди народного господарства 
ввіллються працьовиті трудівники, відмінні спеціа
лісти.

Ф. ДОНЕЦЬ, 
вчителька Хащуватської середньої школи 
Гайворонського району.

Лавриненко вивчають вплив 
добрив на врожай гарбузів. Ба
чили б ви, яких велетнів вирос
тили ці дівчатка! А все тому, 
що вміло скористалися перева
гами різних органічних добрив. 
Ставити досліди допомагає нам 
М. К. Бондаренко, вчителька 
біології.

У школі працює виробнича 
бригада старшокласників. По
трапити до не* нелегко, бо 
приймають туди тільки кращих 
гуртківців. Тих, хто особливо

закоханий у працю, любить 
землю, природу. Отож і нама
гаємося ми проникати у най- 
потаємніше, вивчати все навко
лишнє, виховувати у собі лю
бов до людей праці, щоб у 
майбутньому стати добрим по
повненням нашим старшим то
варишам.

Тетяна КОБЕЦЬ, 
староста гуртка юннатів 
Новгородківської серед
ньої школи № 2.
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І ,ЧРА, НАСЛІДКИ ЯКОЇ
І НЕБЕЗПЕЧНІ
• ПРОТИПОЖЕЖНА 

ПРОПАГАНДА 
З ЕСТРАДИ

I
Хто хоч раз був свідком по

жежі, знає, яке то страшне 
видовище Вогонь з невлови
мою пожадливістю в лічені 
хвилини занщує надбане ро
ками. І особливо прикро, коли 
в біді, що трапилась, винні 
діти — паші маленькі всюди
сущі громадяни. Нерозуміючії 
небезпеки у грі з вогнем, ді
ти часто стають винуватцями 
пожеж, а інколи і їх жерт
вами.

Як же запобігти цьому ли
хові? Перш ва все, проведен
ням поз чснювальної роботи 
серед ДГі’.Ч. іКСбЛИНО ДО
ПІК:'.ЬгНГ <■ 1 молодшого шкіль
ного віку.

І артисти Київської естра
ди — дипломант міжнародно
го фестнгзлю у Кардових Ва
рах Яків Вітебський га Олег 
Дяченко, які прибули на Кі- 
ровсградшниу на запрошеній 
обласної ралн добровільного 
протипожежного товариства, 
теж продемонстрували справ
жню майстерність протипо
жежної пропаганди серед ді
тей.

Програму майстрів сцени — 
тематичний кониерт-гру «Жар
тувати з вогнем-небезпечно» 
цими днями переглянули сот
ні учнів з двадцяти шкіл міст 
і сіл області.

Напружена тнша стоїть в 
актовому залі Кіровоградської 
школя-Чнтернату № 2. Уваж
ні, зосереджені обличчя учнів 
I -IV класів. Лунають слова 
казки «Пожежа в лісі».

Привертає увагу оригіналь
ність постановки. Казки, вір
ші, загадки чергуються з де
монструванням цікавих фоку
сів, захоплюючими іграми, 
змаганнями.

Доступно і цікаво Яків Ві
тебський розповідає при ту 
користь, яку приносить людям 
вогонь. Він рухає машини, ва
рить сталь, опалює наші квар
тири. Але він може перетво
ритися на страшного, запек
лого порога, якіцо з ним по
водит нсь необережно.

«Вогонь — добрий слуга 
Та поганий хазяїн».

Артист нагадує: 
«Дітям пам'ятати варто. 
Що з вогнем погані 

жарти».
І може саме під час цього 

тематичного концерту хлопчи
ки й дівчатка по-справжньому 
почнуть розуміти, що 

«Сірники для дітей — 
не іграшка, 

Вогонь — не забава».
Програма — захоплююча від 

початку до кінця, з цікавим 
музичним оформленням. Ось 
чому н залі немає байдужих. 
Артисти Київської естради Ві
тебський і Дяченко завжди у 
творчому пошуку більш до
хідливих, дійових форм робо 
ти з дітьми. Приємно, що на
слідки його вдалі.

У відгуках з шкіл, де про
йшли концерти, висловлюєть
ся щира подяка майстрам 
сцени за ідейну, цілеспрямо
вану, змістовну програму.

Б. АНТОНОВ, 
інженер відділу по
жежної охорони уп

равління внутрішніх 
справ облвиконкому.

о ІД РІЗКОГО стуку у вікно сс- 
ред глухої ночі прокинулись 

всі. Але до дверей пішла Таїса 
Юхимівна. Вона була впевнена, 
що це до неї. Перед порогом сто
яв міліціонер, тримаючи за руку 
дівчинку.

— Що? Мого полку прибуло? — 
сприйнявши нічного гостя за на
лежне, перепитала і потяглась до 
дитини.

Таїса Юхимівна не стала з’ясовувати 
як і чому дівчинка залишилась одна, 
чия нона. Жінка знала: дитині зараз 
потрібен догляд. Пропела її до кімна
ти, помила, нагодувала, поклала спа
ти. Л вже наступного дня довіда
лась від дільничного інспектора, що 
дівчинку було знайдено на автовокза
лі. Очепндці розповіли деталі: батьки 
чомусь посварились. Розгніваний «тат
ко» вирішне. втекти. Не довго думаю
чи, сів на перший же рейсовий авто
бус. Мати кинулась за ним. А дитина 
залишилась одна серед чужих людей, в 
незнайомому місті. Звідси й забрав її 
міліціонер, привів до інспектора дитя
чої кімнати міліції — Таїсн Юхимівни 
Колядн додому (як вже не раз бувало).

Тільки через місяці, з’явилась мама, 
щоб забрати доньку. В Таїсн Юхимів
ни боляче стнслось серце, коли, дівча 
благало ис віддаляти його матері...

Віддала. Гарненько при цьому 
^прочистивши» горе-магір. А в 
пам’яті залягла ще одна неблаю- 
получна доля.

Скільки їх в Гаїсн Юхимівни? 
«Книга реєстрації приводів у ди
тячу кімнату міліції» поцяткована 
прізвищами та адресами. Із закри
тими очима вкажи на будь-яке з 
них, і Таїса Юхимівна годинами 
розповідатиме про подальшу долю 
кожного, хто сюди занесений, про 
те, що було зроблено, щоб наста
вити його на правильний шлях,

— Ось Льоня Оксамитний, — 
перебираючи в руках конверти, 
говорить вона. — Справжній хулі
ган був. Скільки нам довелось з 
ним повозитись! Стояв на обліку в 
дитячій кімнаті аж до армії. А те-

В НИНІШНЬОМУ РОЦІ 
ВИХОВАНЦІ ДИТЯЧО-ЮНА
ЦЬКИХ СПОРТИВНИХ
ШКІЛ КІРОВОГРАДА МАИ- 
СІРІЇ СПОРТУ СРСР ВІК
ТОРІЯ ПАНЬКОВСЬКА, ЛЮД
МИЛА ШУМИХП1Л І ТЕТЯ
НА КЛЛІНІЧЕВА УСПІШНО 
ВИСТУПАЄШ НЛ ОБЛАС
НИХ 1 РЕСПУБЛІКАНСЬ
КИХ ЗМАГАННЯХ. ВОНИ 
БУЛИ ПРИЗЕРАМИ ПЕР- 
ШОСТЕП РЕСПУБЛІКИ, 
БРАЛИ УЧАСТЬ В ПО
ЄДИНКАХ З НАПСИЛЬНІ- 
ШИМИ ЮН11МІІ СПОРТ
СМЕНАМИ КРАЇНИ,

НА ЗНІМКАХ: (ЗЛІВА НА
ПРАВО) — ТЕНІСИСТКА 

В. ПЛНЬКОВСЬКА, ГІМНАСТ
КИ Л. ШУМИХІНА, Т. КА- 
Л1НІЧЕВА.

Фото А. ПЕЧЕШОКЛ. 

пер, — дивіться, — каже вона, 
протягуючи листа.

«Дорога Таїсо Юхимівно! Тра
пилось так, що я служу у внутріш
ніх військах. 1 як згадаю, що бу
ло до армії зі мною — соромно 
стає. Адже я сам трохи не потра
пив сюди. Але цього не сталось,

МОРАЛЬ:
ЧЕСТЬ! ЖИТТЯ

«Я
ВИПРАВДАВ 
ВАШІ
НАД» Е.»
дякуючи вам. Спасибі ж вам за 
все. А зараз хочу порадитись. 
Служба моя підходить до кінця. І 
я мрію піти працювати в міліцію. 
Як ви дивитесь на це? Напишіть 
мені».

Мою увагу привертає фото, на 
якому два моряки.

— Це теж ваші вихованці? —- 
запитую.

— Один з вих. Ось цей. Віктор 
Днкнренко. Дебошир був — страш
но й згадувати. А тепс-р иевпіяаан- 
ннм став. Училище військово-мор
ське закінчив, хоче продовжувати 
навчання.

На зворотному боці фотографії 
— напис: «Таїсо Юхимівно, я ви
правдав ваіиі надії».

1 теплішає у Таїсн Юхимівни від та
ких листів, таких слів на серці, веселі
шають очі. Бо бачить плоди своєї ро
боти. А вони, нк і в будь-якому іншо
му ділі, прийшли з роками, з досвідом. 
І тепер їй, вчителю за фахом, Інспек
тору дитячої кімнати міліції при Ново- 
українському райвідділі внутрішніх 
справ, може позаздрити навіть слід
чий.

Ось не так давно надійшов сигнал 
про кражу велосипеда в учня шостої 
школи. Розслідувати цю справу до
ручили Т. Ю. Коляді,

Першим ділом -- зустрілась із 
потерпілим. Але що з нього візь
меш. Плаче хлопчик — та й годі. 
І все ж із незв'язної розповіді Та
їса Юхимівна вловила деталь: се
ред однокласників потерпілого 
був незнайомий хлопець з роз
куйовдженим волоссям. Цього бу
ло досить. Таїса Юхимівна їде в 
сусіднє село, знаходить хлопця і 
забирає в нього велосипед, якого 
тон вже почав «.потрошити».

—- Як же це вам так швидко 
вдалось? —. запитували здивовані 
батьки..,

Зараз в окремій папці в неї ле
жать так звані «Профілактичні 
справи» на вісьмох підлітків, які 
схильні до правопорушень. Чим 
хто відзначився у школі, яку оцін
ку одержав, що робив після уро
ків — та хіба перелічиш всі «дріб
ниці», які батьків інколи не цікав
лять. А Таїса Юхимівна не за
спокоїться, поки кожного дня не 
іінясннть всі ці деталі.

І тому не буде перебільшенням, 
якщо скажемо: в тому, що в Но- 
воукраїнському районі найменше 
правопорушень серед неповноліт
ніх — заслуга Т. 10. Коляди.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара.

ПІД ПРАПОР ТОВАРЙСТВА
СПАР ГАК ІВ ЦІ ОБЛЛЦ’1: 
«€ ЗУСТРІЧНИЙ ПЛЛНід

В спартаківських допекти-» 
вах фізкультури нині підвив 
щують свою спортивну май* 
стерність більше ?8 тисяч 
юнаків і дівчат області, 15 
тисяч з них треную'ться о 
спортивних секціях. • Напе-ч 
редодні свята Великої^ 
Жовтня обласна рада ДСТ 
«Спартак» достроково ра- 
портувала про виконання 
річного завдання.

Нині спартаківці області 
виступили із зустрічним 
планом. Замість чотирьох 
майстрів спорту (як булб 
заплановано раніше) будск 
підготовлено вісім, кандидат 
тів у майстри — 14 (замість 
12), першорозрядник^"-* 
115 (90), спортсменів мвеоч 
вих розрядів -— 5250 (5008),

Значну роботу проведено 
по впровадженню п ді'К> 
фізкультурного комплексу 
ГПО. В попередноому ра« 
порті обласна рада повідом 
мила: є 4720 значківців при 
річному завданні 4700. Те-» 
пер в зустрічному плані ще 
вища цифра — 5 тисяч.

Такого успіху спартаківці 
домоглись завдяки активіза* 
ції спортивно-масової робо* 
ти в низових колективах 
фізкультури, поліпшений? 
роботи Тренерів З ВИСОКО* 
класними спортсменами.

В. СУ РЖА 
начальник оргвідділу 
облепорткомігету.

патниця II
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 

Новини. (ЛІ). 9.45 — «17 мо
ментів весни». Телевізійний би- 
гатосерійний художній фільм. 
И і 12 серії. (М). 12.00 — Для 
школярів. Концерт. (М). 12.30
— «Шахова школа». (М). 13.00
— Кольорове телебачення. 
«На арені цирку». (М). 13.45 
•— Програма Читинської студії 
телебачення. 15.50 — Програма 
документальних фільмів. (М).

36.30—«Скарби народу». (Львів).
17.15 — Для дітей. «Клуб 

трьох китів». (Донецьк). 17.45
— Мультфільм. «Сгіортлан-
дія». <К). 18.ио — «Хроніка
тижня». (Кіровоград). 18.10 — 
«Економічний всеобуч». Ви
ступ секретаря Добровслнч- 
ківського РК Компартії Ук-

раїпи тов. Пашолока М. К. 
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.40 — 
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орля» з Героєм Радянського 
Сопшу, заслуженим льотчи- 
ком-випробувачем А. П. Яки- 
мовим. (М). 19.40 — Інтерба
чення. Кольорове телебачення. 
«Молоді голоси». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Інтербачення. Кольорове те
лебачення. «Московські ковза
ни». Міжнародні змагання з 
фігурного катання. Но закін
ченні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 — 
ТелевістІ. (К). 11.20 — Малень
кий конверт. (К). 11.35 —•
«Шкільний екран». Російська 
мова для учнів IV класу. «Си
ноніми, антоніми, омоніми». 
(К). 16.30 — Навчальна пере
дача з історії. (М). 17.00 —
Для школярів. «У кожному 
малюнку сонце». (М). 17.30 — 
«Пошук». (М). 18.00 — «Насе
ленню про цивільну оборону». 
(Ворошиловград). 18.30 — Рек
лама, оголошення. (К). 19.00 — 
Програма «Вісті». (К). 19.30 — 
Кольорове телебачення. «Фізи
ки і лірики». (Вистава). (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове тсле- 

бачення. Продовження вистави 
«Фізики 1 лірики». (Ку.'22.30 — 
Вечірні новини. (К).

субогия
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Тгатр «Дзвіночок». (М). 10.00
— «Для вас., батьки». (М). 
10.30 — Концерт. Кольорове те
лебачення. (Ленінград). 11.00
— Наш друг — Індія. (М).
11.15 — Поезія. В. Брюсов. До 
сторіччя з дня народження. 
(М). J1.35 — інтербачення.
Концерт. (М). 12.20 — «Здо
ров’я». (М). 12.50 — «Кіно
стрічки минулих років». (М). 
14.40 — Кольорове телебачен
ня. «Вам відповідає міністр 
нафтової промисловості СРСР 
В. Д. Шашни. (М). 15.10 —
Кольорове телебачення. Для 
дітей. Програма мультфільмів. 
15.45 •— Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин». (М). 16.45
— Музичні вечори для юнац
тва. (М). ІЗІОО — Новини. (М). 
18.10 — Кольорове телебачен
ня. «Наші сусіди». (М). 19.00
— Міжнародна програма. (М). 
20.00 — Кольорове телебачен-

ня. Всеросійський конкурс ар
тистів естради. І відділення. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Всеросійський кон
курс артистів естради. 2 відді
лення. (М), 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.45 - 
Наша афіша. (К). 11.50 — «Лі
си та вода». (Харків). 12.30 — 
ФІльм-балет. «Блискучий ди
вертисмент». (К). 12,50 —
О. Махнач. «Гавроші Брест
ської фортеці». Вистава. (Во- 
роїииловград). 14.20 — «У тих, 
хто йде попереду». (Львів). 
14.50 — Музичний фільм. «Ча
рівники зими». (К). 15.20 — За 
накресленнями XXIV з'їзду 
КПРС. «Трудовий переклик». 
(К). 15.50 — «Літературна су
бота». (К). 16.30 — Телефільм. 
«Відкритий урок». (К). 17.20 — 
«Народний телсуніверситет». 
(К). 17.50 — Мультфільм. «Ста
рик і журавель». (К). 18.00 — 
Для юнацтва. «Орієнтир». 
(Донецьк). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — «Якщо ви 
любите пісню». (Композитор 
О. Білаш). (К). 20.20 - Теле
візійна школа передового дос
віду. (К). 20.50 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — 

«Тепло твоїх рук». Художній 
фільм. (К). 22.15 — Вечірні но
вини. (К).

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

Ранкова гімнастика для дітей. 
(ЛІ). 9.20 — Новини. (М). 0.30
— Для школярів. «Будиль
ник». (ЛІ). 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу». (М). 11.00
— Для школярів. Прем’єра
телевізійного багатосерійного 
спектаклю «Хлоп’ята з нашого 
двору», Історія шоста. (М). 
1135 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 12.00 — Кольорове теле
бачення. «Музичний кіоск». 
(М). 12.30 — аСільська годи
на». (М). 13.30 — Художній
фільм._ «.Музична історія». 
(М)/ 15.15 — Кольорове теле
бачення. «Про балет». (М).
16.15 — «Як мн змагаємось». 
(ЛІ). Ю.гз — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жсй». (М). 17.25 — Політичний 
оглядач 10. Л. Жуков відпові
дає на запитання телегляда
чів. (М). 17.55 — Кольорове те
лебачення. Інтербачення. Хо
кей. Збірна СРСР - збірна 
Швеції. (М). в перервах — 
«Новини» і кіноварне. (М). 

20.30 — Музична програма «За 
листами глядачів». (ЛІ). 21.00
— Програма «Час». (ЛІ). 21.30
— Кольорове телебачення. 
Міжнародний турнір з боксу. 
(Ленінград). 23.00 — НопН- 
іім. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. .12.00 -• 
Наша афіша. (К). 12.05>— Для 
дітей. «Кіт без чобіт». Виста
ва. (Запоріжжя). 13.30 — «П’я
тирічка. Проблеми. Люди», 
(К). 14.00 — Кольорове теле* 
бачення. «Концерт молодих 
виконавців». (К). 11.45 — Для 
школярів. «Весела сстафеті'А’ 
(К). 15.35 — Телефільм.
16.25 — «Плідні пошуки», 
(Херсон). 10.50 — Фільм-ков- 
нерт. «Класичні дуети». (К).
17.35 — «Герої третього, вирі
шального». (Запоріжжя). 18.06 
— «Сім’я». (Донецьк). 19.00
Програма «Вісті». (К). 19.30 
«Усмішки». (К). 20.30 —- «РіК 
третій, вирішальний». (Ужго- 
род). 2(1,45 — «На добраніч«
дітиі». (К). 21.00 — Програмі» 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм. «Злочин і кара». Пер
ша серія. (К). 23.20 - Вечірні 
новини. (К).

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР» m. 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050, ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
Рідділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Сьогодні по території області та місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, невеликі опади. Вітер 
південно-західний 10—14 метрів на секунду. Температура 
повітря по області 0—4, по місту 0—2 градуси.
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