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• СВІТЛОВОДСЬК, ЗАВОД -ЧИСТИХ МЕТАЛІВ 
ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ СРСР.

У/ НАШОМУ цеху багато ьина- 
хідників. А в комсомольсько- 

молодіжному колективі, де бри
гадиром комуніст С. І. Столяров, 
це почесне звання носить майже 
кожен. У відповідь на по.станову 
Центрального Комітету КПРС 
«Про соціалістичне змагання за 
гідну зустріч XXV з'їзду КПРС» 
молоді умільці відкрили свій 
рахунок економії. Вже прохо
дить випробування у виробни
цтві установка для визначення 
точності вимірів готової продук
ції. Ідея її створення належить 
комсомольцеві Віктору Чубарю. 
Еиготовити перший макет уста-

В РАХУНОК
ЕКОНОМІЇ

новки допомогли йому інженер 
П. П. Рева разом з молодими ін
женерами А. Войтенком і М. Ку- 
лішем.

За попередніми підрахунками 
річний економічний ефект ЕІД 
впровадження установки сягас 
ста тисяч карбованців.

М. ЛІСНЯК. 
секретар комсомольської ор
ганізації цеху № 9.

до
ПЛАНУ

Молода доярна, кандидат в члени 
КПРС Валентина Стернійчук за вісім мі
сяців надоїла від кожної корови по 2320 
кілограмів молока. Це на 210 кілограмів 
більше, ніж планувала. Комсомольсько- 
молодіжний колектив, членом якого є 
Валентина, за підсумками роботи вось
ми місяців виборов перше місце в ра
йоні, працює вже в рахунок третьої де
кади вересня.

У боротьбі за отримання надпланової 
продукції молоді тваринники на пе- 
редз'їздівській вахті головну увагу звер
тають на пошук резервів. Понад план 
Валентина Стернійчук вирішила надоїти 
від кожної корови по 400 кілограмів мо
лока, Люба Науме.іко, Ліда Боран — по 
300. Колектив бореться, щоб річне зобо
в’язання виконати до першого грудня.

М. ОСТАПЕНКО, 
секретар комсомольської організа
ції першого відділку колгоспу іме
ні Карла Маркса Устинівського 
району.

ДРУГІ ЖНИВА

План завершального року п я- 
тиріЧки комсомольсько-моло
діжна бригада, очолювана Тетя
ною Адеркас, зобов язалася 
виконати до 25 грудня. Темпи 
роботи колективу кожної зміни 
засвідчують, що слоез' свого 
молодь дотримає обоє язково. 
Зараз члени бригади несуть тру- 

. доьу передз’їздІЕСьку вахту під 
девізом «25 ударних декад —

XXV з їзду КПРС!». Всі в брига
ді працюють за особистими пла
нами підвищення продуктивнос
ті праці. Нещодавні підрахунки 
переконують в ефективності са
ме цієї форми соціалістичного 
змагання. При зобов'язанні: під
вищити продуктивність праці на 
10 процентів — підвищили на 
12, в рахунок зустрічного плану 
виготовили продукції на 25 ти
сяч карбованців, випуск придат
ної продукції довели до найви
щих показників по заводу. Се
ред комсомольсько-молодіж
них колективів бригада Т. Адєр- 
кас йде в числі перших.

О. ЛЮТОВА, 
групкомсорг.

ТЕМПИ 1 ЯКІСТЬ
Три збиральні агрегати працюють па 

кукурудзяному полі нашого колгоспу. 
На тік механізатори вже • відправили 
8251 центнер качанів кукурудзи. Пер
шість у соціалістичному змаганні тримає 
молодий комбайнер Анатолій Бензар, 
який Скосив качанисту на площі 88 гек
тарів і вивантажив до кузовів автома
шин 3050 центнерів качанів.

На перевезенні кукурудзи з току 
Помічняпськпй елеватор, куди вже
сі явлено понад три тисячі центнерів ка
чанів, щодня зайнято 8—9.автомашин.

В. ГАВРИЛЕНКО, 
комсомолець колгоспу «Правда» 
Добровеличківського району.

*

Фото Б. ВГГОХІНА.

КІЛЬКА РОКІВ ТОМУ ПРИЙШЛА ПА ЗПЛМ’ЯНС.ЬКІГП МЕБЛЕВІЙ! 
КОМБІНАТ КОМСОМОЛКА НАТАЛІЯ БОРК.УТ. ШВИДКО ОПАНУВАЛА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВЕРСТАТНИЦІ, ОДНОЧАСНО ЗДОБУЛА СЕРЕДНЮ 
ОСВІТУ В ШКОЛІ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ. ТЕПЕР ВОНА ДЕПУТАТ 
РАЙОННОЇ ради одна з ПЕРЕДОВИХ ВИРОБНИЧНИКІВ ПІДПРИ
ЄМСТВА. ЩОДНЯ ПЕРЕВИКОНУЮЧІ! ЗМІЇНІЇ НОРМИ, 11. БОРК.УТ 
ГОТУЄ С1І1П ТРУДОВИЙ ДАРУНОК XXV З’ЇЗДОВІ КПРС.

На фото: Наталія БОРКУТ,

ЗВІТИ І ВИБОРИ 
У КОМСОМОЛІ В АТ АЖ КОМ ОІ1ГА.І И

Вже п ять років моло
дий комуніст, тракторист
ка Ніна Васильєва є при
кладом у роботі для сво
їх ровесників. Делегат 
XVII з'їзду ВЛКСМ, моло
дий 'гвардієць п’ятирічки, 
вона щороку 
чільне місце не 
змаганні серед

виборює 
лише у 
молодих

механізаторів колгоспу, а 
й району.

І цього року Н. Ва
сильєва працює ударно. 
На тракторі МТЗ-5 за ві
сім місяців виробила 1040 
гектарів умовної оранки. 
Заступаючи на трудову 
вахту на честь XXV з'їзду

КПРС, вона зобов’язалася 
виробити до кінця року 
ще 1000 гектарів умовної 
оранки. Правофлангову у 
змаганні підтримали всі 
молоді хлібороби трак
торної бригади. Взявши 
підеищєні соціалістичні 
зобов язання, колектив

бореться за звання брига
ди комуністичної праці.

Товариші по роботі ви
явили Ніні Васильєвій ви
соке довір’я — на звітно- 
виборних комсомольських 
зборах обрали її секрета
рем комсомольської орга
нізації першого відділку.

Л. МАЛЬЦЕВА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Суворова 
Уєтинівського району.

■ їг' III-»і-|ТШЬґ - - -І —, Піт-
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Обмін комсомольських документів — бойовий огляд 
лав Ленінської Спілки Молоді, сувора і принципова 
перевірка того, як кожна комсомольська організація, 
кожен член ВЛКСМ борються за виконання рішень 
XXIV з’їзду партії, XVII з’їзду ВЛКСМ. Адже в 
системі заходів' спрямованих на організаційно-полі
тичне зміцнення комсомолу, обміну належить особли
во важливе місце: необхідно в кожній організації 
Спілки піднести рівень вимогливості, принципової 
критики і самокритики, подбати про зміцнення ком
сомольської дисципліни, дотримання статутних ви
мог ВЛКСМ. Як свідчить аналіз стану справ на 
місцях чимало комітетів комсомолу не зуміли спря
мувати хід обміну па поліпшення внутріспілкової 
роботи. Особливу тривогу викликає стан обліку чле
нів ВЛКСМ. Так, в Кіровській, Ленінській районних 
комсомольських організаціях м. Кіровограда знач
ний процент вибулих без зняття з обліку. У Світло- 
водському. Голован і вськсму. Ульяновському райо- 

I пах слабо ведеться індивідуальна робота з комсо
мольцями, не налагоджена як слід боротьба з поруш
никами норм комуністичної моралі Окремі райкоми, 
міськкоми, комітети комсомолу допускають форма
лізм в організації соціалістичного змагання: нсопе- 

[ ратнвио підбивають підсумки, не популяризують дос
віду кращих молодих виробничників, рідко внкорис- 

I товують моральні стимули до праці. Кіровоград
ський, Свії ловодськпй, Олександрійськії'і районні ко
мітети ЛКСМУ телгбплп роботу з неспілковою мо
лоддю. Подекуди в занедбаному стані комсомольське 
діловоде і во, не налагод
жено дійового контролю 
за своєчасною і правиль- 

I пою сплатою членських
внесків.

Обмін комсомольських 
документів торкається 
всіх сторін діяльності 

і ВЛКСМ, стосується кож- 
I його комсомольця. Його 
І результатом неодмінно 

повинні бути посилення 
авангардної ролі членів 
ВЛКСМ серед молоді,

I ще більша згуртованість
II комсомольських ' рядів, 

підвищення рівня робо-
I ти всіх ланок Спілки.

Звіти і вибори — головні збори року, серйозна не- 9
I ревірка стилю, форм і методів роботи кожного комі-

II тсту комсомолу. Тому так важливо, щоб всюди вони 
II пройшли на високому організаційному рівні, посту- 
II гува.ти дальшому вдосконаленню всієї комсомоль

ської роботи но комуністичному вихованню молоді.
II Із змістовними доповідями, В ЯКИХ — ВИМОГЛИВИЙ, ca
ll мокрії пічний аналіз зробленого, виступила на звітно- 
Ц виборних більшість ватажків комсомольських груп, 
а первинних організацій ЛКСМУ Долпнського, Олек- 
Ц саїїдрімського, Знам’явськОго районів. Тому в органі- 
II ЗОЦІЯХ і відбулось всебічне обговорення участі кож

ного комсомольця' у виконанні рішень XXIV .з’їзду 
партії, XVII з’їзду ВЛКСМ, визначено конкретні на 
лрямкн майбутньої роботи по піді стовпі до наступ
ного партійного форуму. При рскомегдапії кандида
тур до виборних органів ці комсомольські комітети 
виходили ’передусім з ідейної загартованості, освіче
ності, партійності та компетентності товаришів, їх 
організаторських здібностей Воднораз, до поліпшеи- В 
ня комсомольської роботи залучено широкий актив, І 
правильно розподілено обов’язки між членами комі- І 
тетів. Аргументована розмова відбулась про хід об- | 
міну комсомольських документів, про стан внутрі
спілкової ДИСЦИПЛІНИ. про дієвість соціалістичного І 
змагання

Перші підсумки звітно-виборних показують, то в І 
деяких комсомольських організаціях та групах під 1 
час зборів ис створили обстановки ділового обміну 
думками, високої взаємної вимогливості. Переважа
ла безадресна критика, парадність, низька активність 
членів ВЛКСМ. У Петрівському районі чимало ком
сомольців навіть не з’явилися па звітно-виборні, в 
Устшіівському— формально поставились до спадко
ємності комсомольських працівників, допустили ве
лику змінність секретарів первинних.

Особливість цьогорічних звітів і виборів в тому, 
що вони проходять напередодні знаменної дати в 
житті Комуністичної партії і радянського народу — 
XXV з’їзду КПРС. Тому кожен комітет, кожен ком
сомольський працівник повинен подбати про те, щоб 
збори стали школою комуністичного виховання мо
лоді. сприяли мобілізації юнаків і дівчат на успішне 
зазершепня п’ятирічки, посиленню трудового супер 
пицтва за право підписати рапорт,Ленінського ком
сомолу XXV з’їзду партії.

Підготовка до нового навчального року в системі 
комсомольської політосвіти вимагає вдумливого ана
лізу минулорічної роботи поліпуртків. організатор
ських зусиль комітетів, наукового підходу до поліп
шення ідейного загартування молоді. З допомогою 
партійних комітетів слід добитися дальшого поліп
шення якісного складу пропагандистів, залучити до 
навчання максимальну кількість комсомольців, по
дбати про політичну освіту песпілкової молоді. Вже 
сьогодні кожен комітет ЛКСМУ повинен вік-пачитн 
примішеній для занять, впорядкувати його, забезпе
чити необхідними технічними засобами х

Першого жовтня в усіх формах комсомольського 
політичного і економічного навчання відбудеться Ле
нінський урок П’ятирічці — переможний фініші 
XXV з’їзду КПРС — гідну зустріч’.». До уроку слід 
підготуватися особливо ретельно Tow па районних 
семінарах пропагандистів треба подбати, щоб кожен 
керівник гуртка заздалегідь провів консультації з 
слухачами, допоміг їм глибоко проаналізувати свою 
участь у виконанні п’ятирічки, вписати свій новин 
рядок у рапорт Ленінського комсомолу XXV ‘їзду 
КПРС. Адже така робота стане надійною передумо- 
р.сю забезпечення високої ефективності політосвіти 
молоді в новому навчальному.

Всі ці питання, що стоять першими на порядку ден
ному діяльності комсомольських активістів, були по
рушені на параді перших секрета[ ів міськкомів та 
райкомів ЛКСМУ, яку провів обком комсомолу.
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А ЯКЩО
САМОКРИТИЧНО

На звіпіо-виборіїнх зборах груші в центрі 
Уваги сто.іло також питання про піді тон
ку до обміну комсомольських документів. 
Слухав я своїх іонарпшів по роботі і радів 

них: відчувалося, що хлопці старанно 
дотуються до цієї важливої водії.

ІІро трудові успіхи членів нашого ко.мсо- 
мрльсько-молодіжного коілі нву говори::і 
не соромно: вогьмимісячие завдання внко- 
їіалц достроково. Комсомольці Костянтин 
Рябовол, Леонід Бершадський, Іван Ша- 
Ьун, Валерій Винницький вирішили пере
виконати соціалістичне річне зобов'язання 
ца 5—7 тисяч тонно-кілометрів. Один з од
ним юнаки уклали договори на трудове су 
іТерішцтно.

ІІро іеіі.чо вже чи
мало часу від і оді, як 
і я склав особистий 
план пі.її тонкії до 
обміну. Які зміни ста
лися? Якими здобут
ками зустріну тон 
дейь, коли отримаю

червону кініжечкі із силуетом Ілліча. Я під- 
рахував, іцо понад план .можу мані 10 ти
сяч тонно-кілометрів. Вже наїздив 37 тися 1 
при зобов'язанні 50.

Ніде гріха таїти, раніше комсомольські 
доручення никоих вав час від часу. Якось 
групкомсорг рочіовів про важливість рей
дів «Комсомольською прожектора». 'Гак я 
став дозорцем. Виконаєш доручення і при
ходить відчуття, що ти потрібен людям, що 
ти є Часткою колективу. З’являлося бажан
ня втручатися в громадське життя ще ак
тивніше. Згодом мене обрали членом ред
колегії «1(11». Уже тоді критично подумав 
про свою успішність в ШРМ. Навчався в 
десятому класі заочної ніколи. Переважали

..ВІДПОВІДАЄ 
ВІКТОР ЛУНЬОВ

Ось уже кілька років член комітету комсомолу Олек
сандрійського електрон эха ні іного заводу інжеиер-тех- 
ііолої Віктор Луньов відповідає за ідейно-виховну робо
ту серед молоді підприємства.- Віктор — досвідчений агі
татор, часто виступає з бесідами перед молодими ви
робничниками.

Зараз турбогн комсомольських активістів заводу про 
повнії навчальний рік у гуртках комсомольської поліг- 
Освіти, який почнеться Ленінським уроком «П’ятирічці— 
.ударний фініш! XXV з’їзду КПРС — гідну зустріч!». 
Комітетники лопіачилм у своєму плані: «3« підготовку 
уроку — відповідальний Віктор Луньов».

И а ф о т о: член комітету комсомолу Олександрійського 
електромеханічного заводу Віктор ЛУНЬОВ.

Фото Р. 1 РЛНОВСЬКОГО.

традиційні «трійки». І ось до кінця навчаль
ного року такі оцінки залишитися тільки з 
маїема-тилп. З інших предметів у табелі - 
<. 1» і «5» А \ вересні до осооистоіо ціан 
вніс ще один’ пуркт’. «Закінчити одіиш^^і 
тип клас без «грінок».

Працювати і вчитися одноразово нелсі • 
ко. І коли я поділився думками з товари 
шами, що хочу у жовіиі піти на курси шо
ферів, підвитії ні кваліфікацію, дехто ан- - 
речував: і- працювати будеш гірше, і на 
комсомольські доручення махнеш рукою. А 
ось дрмзі по змаганню зрозуміли: < Коли до
ручення до душі — впораєшся».

У січні насипного року комсомольці на
шого господарі- гва о гримають комсомоль
ські квитки нового зразка. Кожен з них 
активно гсгує.іься до цього екзамену на 
зрілість. З нетерпінням чекаю заповітного 
цня і я, щоб разом з усіма прозвітувати про 
вірність ідеям Ілліча.

В. ІГНЛТЕНКО, 
шофер колгоспу імені Кірова Усти- 
нівського району.

В ІМ’Я МИРУ

ДІМ—ДЛЯ
ВЧИТЕЛІВ

Велике число щасли
вих господарів незаба
ром поповнять чотири 
родини педагогів Спа
сівської середньої
школи 
ського 
заселять новий чотири- 
квартирний будинок. 
Цього року будівель
ники області звели для 
вчителів 21 дім загаль
ною кількістю на 96 
квартир.

Ще 111 квартир на
дано педагогам з фон
дів місцевих Рад депу
татів трудящих Кірово- 
градщини.

М. КОРІННИЙ.

середньої 
Новгородків- 

району. Вони

Гіолітвидав України 
випустив українською 
мовою збірник «В ім'я 
миру, безпеки і співро
бітництва. До -підсумків 
Наради з питань безпе
ки і співробітництва ц 
Європі, яка відбулася в 
Хельсінкі ЗО 
1 серпня 1975 р.»„

У збірнику 
вано виступ 
ного секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва 
на загальноєвропейській 
нараді, прийнята Політ- 
бюро ........... ~
дією 
СРСР 
СРСЇР 
підсумки 
тань безпеки і співробії- 
ництва в Європі». У збір
нику дано повний текс; 
Заключного аклу, підпи
саного керівними діяча
ми 33 європейських дер
жав, США і Канади.

липня —

опубліко- 
Генераль-

ЦК КПРС, Прези- 
Верховної Ради 

і Радою Міністрі 
постанова «Про 

Наради з пи-

ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 
ТРУДЯЩИХ

Спеціалісти соціалістич
них країн обміняються дос
відом проектування закла
дів охорони здоров’я на 
нараді, яка відкрилася в 
столиці України. В її робо
ті беруть участь представ 
лики Болгарії, Угорщини, 
Німецької Демократично- 
Республіки, Польщі. Руну 
пії. Радянського Союзу і 
Чехословаччпнн. і

Вони обговорять; •важливі 
питання, як. наприклад, 
-скорочення строків проекту
вання медичних комплексів, 
можливість проводогм замі- 

. ну застарілого сп?.ташіаі.:і:і 
без припинення функціону
вання закладів та інші.

(рлтА^).

.

І

Вересень — перший місяць чілійської весни, коли 
після довготривалої дощової і холодної зими про
буджується природа, коли тепле соцце Щедро зали
ває Сантьяго своїми променями, і па вулицях столиці 
з’являються яскраві квіги...

А сьогодні планета кипить від гніву і обурення 
проти безчинств фашистської хунті яка втопила в 
кропі кращих синів і дочок чілійського народу, роз
топтала всі права подіти і іромадянські свободи. 
Режим Піночета множить свої злочини. Про жахливе 
становище в Чілі свідчать цифри: внаслідок масових 
репресій в країні налічується понад двадцять дві ти
сячі вдов і сімдесят тисяч сирії.

В умовах небувалого піднесення міжнародного 
руху солідарності з народом Чілі військово-фашист
ський режим Піночета почуває себе мовби на вулка
ні. Чілійські борці за демократію, за права людини 
з кожним днем сильніше відчувають підтримку Ра
дянського Союзу, інших соціалістичних країн, всіх 
прогресивних сил світу. <Пуїс Корвалан і тисячі ін
ших патріотів Чілі — не одинокі!

«Свободу Луїсу Корвалану! Свободу чілійським 
демократам!» — нині це лозунг всіх лк-дей доброї 
РОЛІ.

...Чілійці чекають нового вільного буяння квітів, з 
нетерпінням чекають приходу нової весни в житіі 
країни. І жадане обов’язково прийде.

Я люблю життя, але 
це боюсь смерті, якщо по
трібно номері її за праве 
діло.

Марксизм ніколи не мож
на знищити, як не можна 
знищити ніяку ідеологію, 
що відповідає своїй епосі і 
основним інтересам 
нюсі і народу.

Нинішнє становище 
ре, сумне, важке. Але 
це повніше зломиш 
Ми повніші зберігати 
твердість, гідність, 
для того, щоб йти 
Зате завтра ми 
величе шу радість
цомлеиня 'Іого, що змогли 
перемогти сьогоднішні труд
нощі.

Лій, чілійські комуністи, 
завжди боролись за про
грес, незалежність нашої 
країни і звільнення трудя-

біль-

суво- 
ВОІІО 
нас... 
сили, 

достатні 
вперед, 

відчуємо 
від усві-

Луїс КОРВАЛАН.

ПРОТЕСТУЮТЬ
ШШАРІ

Тиждє-нь солідарності з 
патріотами Чілі активно’ 
проводить учнівська мо
лодь міста Олександрі*. 
Старшокласники ще до 
початку цієї міжнародної 
кампанії підготували пла- 
кати'й гасла, стенди й ку
точки в стінах рідних 
шкіл. Серед юних худож
ників провели конкурс на 
кращий малюнок, присвя
чений подіям у Чілі. Гнів
не, пристрасне слово лу
нає і в випусках учнів
ських радіогазет.

ю вересня, мовби зібравши 
весь біль і 1ІІІВ чистих днів 
чиє сердець, в міському 
.іаііі піонерів вирував 
УЧЇІІВ Олександрії, 
школу представляла 
ній. Над головами 
се.тьііого натовпі - 
гасла. плакати, 
Луїсл Корва.тана.

«( коболу Луїсу 
ну!» — закличним

Па- 
мі ІИІІГ 
Кожну 

дслегн- 
багато*! II- 
полотня, 
портрети

Корвала- 
тисячої о-

СВОБОДУ ЧІЛІ!
ВІДНОВИТИ 
ДЕМОКРАТІЮ!
Валент ина 111К О.П А Є В А-Т Е Р Е Ш КО В А, 

і олова Комітету радянських жінок: 
Майже два роки минуло з часу фа

шистського перевороту в Чілі і загибелі 
президента Сальвадора Альенде. Вій
ськова хунта встановила терористичний 
режим в країні. Здійснюються арешти, 
вбивства, катування і переслідуванню 
патріотів і демократів Чілі. До цього ча
су в тюрмах і концтаборах страждають 
тисячі чілійських патріотів — чоловіків 
і жінок. Постійно порушуються елемен
тарні права людини, зьеважасться люд
ська гідність.

В 1975 році, оголошеному ООН Між-

народним роком жінки, з ще більшою І 
силою звучить голос жінок світу на за
хист демократичних сил у Чілі.

Комітет радянських жінок з перших 1 
днів фашистського перевороту1' рішуче 
засудив фашизм в Чілі і таврує ганьбою 
злочини чілійської вояччини. Він бере 
активну участь у всіх акціях солідарнос
ті з чілійським народом, які проводя
ться як в Радянському Союзі, лак і за 
кордоном.

Сьогодні ми, радянські жінки, знову 
висловлюємо гнів і обурення злодій
ствами фашистської хунти в Чілі і вима
гаємо негайного звільнення Луїса Кор- 
валана та інших політв язнів, у тому чис
лі і жінок. Ми з-зявляємо про солідар
ність з чілійським трудовим народом. 
Ми вимагаємо відновлення демократії і 
знехтуєанил прав людини в Чілі.

лоссям линуло пал шахтар
ським містом після виступів 
учениці середньої школи № 17 
Наталки Тухар. яка очолює 
клуб інтернаціональної пруж- 
би при Палаці піонерів, Ольг.і 
Діімптрової з СШ № 13, .Па
рией Ткач з середньої школи 
№ 17 та і її ні ї х.

В кінці мітингу іоні учасни
ки одностайно ухвалили рі
шення послати телеграму Ко
мітетові захисту миру, и якій 
засвідчили свою підтримку 
патріотів і демократів Чілі.

Ширококрилим 
злетіла 
дзвінка
на найвищій ноті до 
приєднався голос 
нього' Віктора 
нескореним акордом 
звучали струни його гіта
ри, несучи стрімку мело
дію далі й далі.

Багатолюдні мітинги під 
час Тижня солідарності з 
чілійськими патріотами та 
демократами відбулися в 
місті Світловодську, Но- 
воукраїнському, Гайворон- • 
ському районах та бага
тьох інших куточках на
шої області.

А. НЕЧИТАЙЛО.

СВІТ
ЗНАЄ
ПРАВДУ
1—1 AM, тим, хто воював
• ■ ПГЇІ

Роман КАРМЕН, кі
нооператор, лауреат Ле- 
нінської премії, автор 
фільму «Чілі: час бороть
би, час тривог» та інших 
документальних (стрічок 
про Латинську Америку, 

фашизмом, колись здааа-

птахом
з дитячих уст 
пісня і здалося: 

неї
муж-

Хари і . 
за-

Ширяться акції солідарності з чилійським народом - збір 
коштів для надання допомоги чілійським патріотам, вимоги н- 
іаино і»і.и,ни.и Генерального секретаря Комуністн4ної партії 
Чілі Лука Корі,вдана і всіх політв’язнів

На фото: перед бідинком Державного музею в Шверипі 
(НДР), де була організована внегавка-продаж карти і графіки 
художників І ДІ* га піших країн, кошти від продажу яіщх пе
редаються у фонд солідарності з народом Чілі.

Фото ЦБ —АПН.

з фашизмом, колись здава
лося, що після падіння Берліна, після трибуналу 

в Нюрнбергу, розгромлений і розвінчаний фашизм 
вже не підніматиме голови. Ми гадали, що свавілля 
і звірства, беззаконня і злочини, які чинили гітлерів
ські кати, повторитись не можуть. Але це повтори
лось. Повторилось завдяки потуранням, прямій і 
непрямій підтримці чілійських фашистів урядами 
країн, які облудливо проголошують високі принципи 
демократії. Всі таємниці з часом розкриваються. Світ 
уже^ знає правду про мільйони доларів на підтримку 
чілійських реакційних, фашистських організацій. Хун- 
т* відкриті кредити, хунті — зброю в нагороду за 
позернені монополіям мідні рудники, заводи, банки. 
Відмова військової хунти Чілі у дозволі на в їзд пред
ставників Комісії ООН по правах людини можна 
пояснити лише тим, що в цій країні права людини 
ліквідовані, розтоптані чобітьми солдатів Піночеті- 
Хунта боїться викриття, боїться правди.

Які «звинувачення» хунта може висунутй ;-проги 
патріотів Чілі, котрі без суду і слідства страждаю:» 
в тюрмах і концтаборах? Будь-яке судилище перетво
рилося б у ганьбу для його організаторів. В чом/ 
могла б хунта на відкритому судовому процесі зви
нуватити Луїса Коовалана, самовідданого патріота 
своєї батьківщини, вірного сина свого народу, видат
ного керівника народних мас? Які докази «зради 
країні» має хунта проти людини, котра віддала всі 
роки власного життя служінню своєму народові? 
, Мільйони чесних людей у вс'ьЬму світі з обуоенням 
і гнівом вимагають: «Свободу Луісу Корвалану!».
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рожу

І—| А 1ВОЇХ грудях, іоннії друже, па.іа° 
» 1 червоний галстук. Це значить, що ти 
належиш до багатомільйонної армії піонерії 
нашої країни. Цс значінь, що твоїми рука
ми вже зроблено багато цінних справ, а ще 
більше їх чекає попереду.

Юні ленінці знову крокуватимуть марш
рутами Всесоюзного маршу, у якого інші 
новіш девіз: «Берем з комуністів приклад’.». 
Кожна_ піонерська дружина, загін, ланка, 
кожний піонер рівнятимуть свій крок на 
старших товаришів, готуватимуть свій по
дарунок XXV з’їзду КПРС.

Маршрути, якими проходитиме Всесоюз
ний марш, для тебе не нові. Ними ти вже 
крокував, юний друже, і добре пам’ятаєш, 
як вивчав на маршруті «Моя Батьківщи- 
іш-—СРСРх історію свого краю, біографію 
В. І. , Леніна і ного сора тників, як зустрічав
ся з ветеранами війни, включившись в опе
рацію «Ніхто не забутий, ніщо не забуто». 
У Знам янському районі, наприклад, піонери 
Казарняиської восьмирічної школи відшу
кали 8> сімей воїнів, які загинули за визво
лення їх рідного села. А червоні слідопити 
Варварівської 8-річної школи Долииського

ВЧИТИСЬ!
району не лише встановили 56 нових імен 
бінців-визволителів Варварівкн, а й відшу
кали героя, який помилково значився у 

■ списках воїнів, похованих у братській мо- 
, тилі. В багатьох школах області були від

криті музеї бойової слави. Та є ще багато 
невідомих імен героїв, які не повинні стер
тися в людській пам'яті. Тож, пошук три
ває, слідопити'.

Одним з .найголовніших маршрутів піоперії об
ласті став маршрут «В країну знань». Ставитись 
до навчання як до свого найпершого обов’язку — 
ось завдання кожного піонера. Піонер повинен 
бути допитливим, виховувати в собі інтерес до 
знань, Для цього треба, щоб кожний став актив
ним членом одиого з предметних чи технічних 

1 ІГурткіп.
Хороший приклад у цьому подає червоногал- 

стучна юнь Гайвороиського району. З чотирьох з 
половиною тисяч піонерів району — 103 — відмін- 
цнки, 1320 — навчаються лише на «добре» та 
«відмінно». В школах працюють гуртки, това
риства.

Піонери гідна зміна своїх батьків. Ще за 
щкіяьниіин нартами готують вони себе до праці. 
Ось тут і розпочинається маршрут «Піокероуд». 
Юні ленінці й надалі братимуть участь у Всесо
юзних піонерських операціях: «БА.Му — піонерські 
рейки!» та «Мільйон — Батьківщині!». Минулого 
року піонери “і школярі області зібрали і здаля 
державі 48) тонн макулатури і 5093 тоннії метало
брухту. Ще ширшого розмаху набере цього року 
операція < Живи, книго!». Адже піонери — актив
ні учасніїли Всесоюзного походу та дбайливе 
ставлення до навчальних посібників і шкільного 
майна.

Багато цікавих справ у юних ленінців иа 
маршруті: «Мир і солідарність». В піонер
ських дружинах області створено 497 клу- 

• бів інтернаціональної дружби. Вже п'яті. 
/ років існує такий клуб в І'айворопській СШ 

. № 5, Піонери листуються з ровесниками із 
союзних республік та соціалістичних країн. 

: Вони завжди відгукуються на всі події між
народного життя. Були в них засідання, 

: присвячені житло і діяльності Сальвадора
Альєнде, співака-патріоіа Чілі Віктора Ха- 

: ри, кубинського революціонера Ернєсто Чо
Гевари, німецького комуніста Ернста Тель- 
мана.

Маршрут «Тимурівець» вчить піклуватися 
про інвалідів війни і праці, допомагати 
сім’ям загиблих воїнів. Тимурівці Маловис- 
ківського район} 30-річчю Перемоги при
святили операцію «Радість людям». Воші 
поздоровили всіх учасників визволення сво
го міста з святом, вручили їм подарунки, 
зроблені своїми руками. Тимурівці ніонер- 

, ської дружини імені Клавдії Бапраченко 
Новоархаигельської СШ постійно допома
гають матері героїні, ім'я якої носить дру
жина. Придивіться уважніше, юні друзі, чи 
не залишились поза вашою увагою ті, кому 
необхідна ваша допомога?

Багатьом юним леніппям лрппа.тіі до душі ціка
ві справи па маршруті «У світі прекрасного». Бо 
Ж усі школярі люблять і вміють співати, танцю
вати, подобається їм заглибитись в народну твор
чість. Цікавим був для них III Міжнародний кон
курс дитячих малюнків «Я бачу світ», Багато 
піонерів стали учасниками обласного конкурсу 
дитячих .\|.іліонків за мотивами фільмів па пій- 
ськово-питріотнчні темп. А зара і вони готуються 
до фестивалю мистецтв, присвяченої о XXV з'їзду 
КПРС.

Байдужих до спорту серед юних, звичайно, теж 
немає. 95 тисяч сильних, сміливих і спритних бу
ли учасниками військово-спортивної гри «Зірни
ця-. Активно складали піонери й иорматичн 
комплексу ГПО. На новому марші юних спорт
сменів чекають нові старти і нові перемоги.

Дбають піонери про свою зміну, допома
гають їп вчитися і житі:, як заповідав Ілліч. 
Всі дружини області працюють лід девізом 
«Кожен піонерський загін — шеф жовтенят- 
ської групи» — па маршруті «Зірочка».

Багато-багато цікавого чекає на тебе, 
Юний друже, цього року на маршруїах Все
союзного маршу. Тож крокуй ним впевне
но, сміливо, чітко!

»Молодий комуя&р“

„живи, 
КНИГО“
L_|A УРОЦІ Лариса заглянула до 
“ ’ сусіда по парті і жахнулася.

— Що ти зробив? Навіщо так 
розмалював сторінку?

— А що? — здивувався хлопчи
на, — ми цей матеріал вже про
йшли.

В той день після уроків був 
терміново скликаний збір загону. 
Обрали авторитетну комісію. її 
члени детально оглянули підруч
ники школярів. Довелося декому 
й почервоніти.

...Рішення збору загону прийня
ли одноголосно. А було воно та
ким: всім піонерам загону імені 
Олександра Чекаліна негайно 
включитися в операцію «Живи, 
книго!:», яку проводять піонери 
всіх шкіл країни. Це значить — 
протягом навчального року так 
ставитись до кожної книжки, щоб і 
наступного року її приємно було 
взяти до рук.

Минув рік. Не розгулювали вже 
ручки та олівці по друкованих 
сторінках, не проливалось чорни
ло. А наприкінці року знову зібра
лися піонери разом і з приємніс
тю подивилися на чисті охайні 
книги. Звичайно, деякі з них по
требували невеликого «ремонту», 
але їм швидко допомогли книж
кові «айболіти». Всі двадцять три 
піонери здали в шкільну бібліоте
ку по кілька підручників. А Зоя 
Коспан, Люба Чернявська, Лариса 
Вискуб принесли разом аж двад
цять три.

З перших днів нового навчаль
ного наш п’ятий «Б» вирішив вклю
читись у Всесоюзний похід за дбай
ливе ставлення до навчального 
приладдя та шкільного майна.

1. БУЛЬДОВИЧ, 
голова ради загону імені Чс- 
каліна Мошоринської СШ, 
Знам’янського району.

СЛІДОПИТИ— 
ПОШУК ТРИВАЄ

Влітку учні двох сьомих класів 
Тишківської середньої школи № І 
їздили до Канева та Корсунь-Шев- 
ченківського, де відвідали музей 
Корсунь-Шевченківської битви. 
Потім ходили у похід місцями бо
йової слави, відвідали села Ан
дріївну, Федорівну, Богданівну. 
Нові враження, розповіді учасни
ків Великої Вітчизняної збагатили 
внутрішній світ школярів.

І зараз слідопити продовжують 
пошук. Вени листуються з рідними 
воїнів, які загинули, визволяючи 
наш край.

Л. ГНІДЕЦЬ.
с. Тииіківка
Добровелнчківського району.

стар

«ВІДЧУТИ СЛОВО НА КОЛІР. НА СМАК 
ВІДЧУТИ НОГО ВАГУ...». КОЛИ ДІВЧАТКА. 
ПОЧУЛИ ЦІ СЛОВА БОРИСА О.ПП111ІКА ТО 
З ЗАХОПЛЕННЯМ ЗАТАМУВАЛИ ПОДИХ. А’’- 
ЖЕ ПОЕТ ТАК КОРОТКО П ВЛУЧНО ВИРА
ЗИВ ЇХ ЗАХОПЛЕННЯ. БІЛЬШЕ ТОЇ О - НІЛ 
ПРОГРАМУ. ЯКУ ОСВОЮЮТЬ ВОНИ В ГУРТ 
КУ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА В ПАЛАЦІ І1ІОІІЕ 
РІВ. ЗВИЧАЙНО, КІРОВОГРАДС ЬКИМ піко 
ЛЯРКАМ СВІТЛАНІ ТРІІКОЛЕНКО І ЛАРИСІ 
ПЕТРЕНКО ЩЕ БАГАТО її БАГХТО ГГРДЦІОВА 
НІ НАД СОБОЮ. АЛЕ КОЖЕН. ХТО СЛУХАВ 
ЇХ НА СЦЕНІ. ВЖЕ ТЕПЕР СКАЖЕ - ПЕРЕ і 
ЮНИМИ ДЕКЛАМАТОРАМИ- ВЖЕ ВІДКРИ 
ЛИСЬ ГОТОВІЙ ЗАКОНИ ПРАВІЧНОЇ НАУКИ 
РИТОРИКИ...

Фото Б. ЛАСУНА.

ПІОНЕРСЬКА 
СТОРІНКА № З

І знову ми повернулися з республіканських змагаїь 
на • приз «Шкіряний м'яч», де вибороли четверте місце.

— Ого! — може сказати дехто — Хіба цс нога но-1 
Па Україні сотні, якщо не тисячі футбольних команд.

Проте ми не дуже раділи. Бо їхали в Крим з твер
дим наміром будь-що перемогти грізних суперників 
і прикро оуло, коли севастопольські футболісти заби
ли нам після рівної гри всі п’ять пенальті, а мп — 
лише три..

Раїса Іванівна Овчаренко, паш інструктор по спор 
гу, потім сказала:

— Ну що ж, хлопці, будемо тренуватись далі. Го 
повні перемоги попереду.

І мп тренуємось. Часто й охоче. Адже завоювати 
перше місце в області теж нелегко. 1 заслужити зван
ня кращою захисника, як цс зробив наш капітан 
Сергій Стеланенко, не просто Доводиться не дише 
футболом займатися, а и легкою атлетикою, голейби- 
лом. Дечого, здається, вже досяглії. Недавно ми по- 
вернулися з спортивно-оздоровчого табору «Олімпія», 
ас всі разом відпочивали. Там перемогли у спортив
ному турнірі між загонами.

До нових змагань, що будуть наступною ліга, ще- 
багато часу. Але ми збираємось па стадіоні тричі на 
тиждень. Ґреііуємось наполегливо. Бо ж юлошіі пе
ремоги і справді попереду.

В. КАТЕРИНИЧ, 
член футбольної команди «Юність», учень 
6 «В» класу Кіровоградської СШ № 9.

Г"1ЕРШИРІ збір ланки 
* * відбувся вже дру
гого вересня. Звався 
він: «Чи особиста спра
ва — твоє навчання, піо
нер?». Як завжди, гово
рили, сперечалися, зга
дували. В нашій ланці 
Люба Русавська та Ганна 
Цвігун навчаються на 
«відмінно», п'ять піоне
рів — на «4» та «5». їх 
обрали членами кон
сультаційного пункту.

- ЗНОВУ
ПРО 

„ДВІИКИ"?
Тепер той, хто не зрозу
міє щось на уроці, звер
гатиметься до них. Лари
сі Дусвіт та Сергійові 
валюті доручили бути 
лаборантами: вони до
помагатимуть вчителям 
проводити уроки з хімії 
та фізики. Кожен піонер 
записався в один з пред
метних гуртків. Вибір 
широкий: в школі пра
цюють гуртки математи
ки, хімії, фізики, худож
нього читання, техніч
ний...

Є в нас і перші цікаві 
справи. Наприклад, дис
пут «45 хвилин. Багато це 
чи мало?». Після нього 
всі зрозуміли: за урок 
треба встигати зробити 
якнайбільше.

Думаємо, що тепер на 
зборах ланки нам не до
ведеться більше нікого 
картати за «двійки».

В. ЗАХАРОВА, 
ланкова загону 
ім. В. Дубініна.

1 Іовоселпцька СНІ,
Ульяновського 
району.ПАМ’ЯТІ «СПАРТАКА»

РОЗПОЧАВСЯ похід біля могили за- 
* гиблих воїнів у місті Гайвороні. Ми 
поклали на гранітні плити квіти, звідси 
вирушили в село Хащевате. Там керів
ник загону червоних слідопитів Ха- 
щеватської середньої школи Л. І. Сол- 
гуговський та члени цього ж загону 
Людмила Лопушинсьиа і Валерій Тка
чук показали нам музей 5-ї гвардій
ської Чсрвонопрапорної ганкової Ар
мії, що визволяла Гайворонський ра

йон сід німецько-фашистських загарб
ників.

Та найбільш хвилюючою була зустріч 
з членом підпільної організації «Спар
так», у самій Красногірці. Як багато ці
кавого розповіла нам Катерина Абра- 
мівна Забіла, ' з яким хвилюванням 
оглянули ми експонати музею!

А закінчився похід в-селі Кримкз 
Миколаївської області. Тут ми побува
ли в музеї «Партизанської іскри». Ра- 
ЗОАА з колишнім підпільником Іваном

Павловиче-л Герасименком відшукали 
місце, де загинув командир «іскрян» 
Арсентій Гречаний. Піонери поклялися 
бути вірними пам'яті героїв. •

Кожний учасник походу місцями бо
йової слави повіз у свою школу розпо
відь про нього. І тепер червоні слідо
пити з новими силами • візі/луться за 
пошуки. Девіз «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуто» кличе юні піонерські серця 
в дорогу,

В. МАЛАХОВСЬКИЙ, 
учень Гайверонської СШ № 1, 
літописець походу червоних слі
допитів.

«ФІНЛЯНДІЯ,
Найчастіше заходять сю

ди хлопчики й дівчатка з 
червоними галстуками. І їх 
не назвеш гостями. У шкіль
ному ленінському музеї во
ни справжні господарі. Ра
зом із старшими друзями 
збирали лтатеріали, оформ
ляли альбоми, виготовляли 
експонати.-1 коли сюди за
вітає хтось із шкільних 
і остей, то піонери розпові
дають і показують їм все зі 
знанням справи.

А захопитися в музеї є 
чим. Ось, наприклад, фото
копія читацького білета на 
ім я доктора права Якова

Ріхтера. 29 квітня 1902 року 
цей білет було вручено Во
лодимиру Іллічу Леніну, 
який перебував на той час 
в Лондоні. І знаходиться 
цей документ зараз в лон
донському музеї. Саме 
звідти надіслали до нашої 
школи фотокопію. А було 
це так.

В школі готувалися до . 
ленінських днів. Коли ви
вчали біографію вождя, всі 
звернули увагу на те, що в 
Ленінській кімнаті зовсім 
немає матеріалів про пере
бування Володимира Ілліча 
за кордоном.

— А що, коли ми напи
шемо листа до Англії і по
просимо надіслати .нам 
якісь цікаві експонати?

Члени клубу інтернаціо
нальної дружби разом з 
вчителями англійської мови 
Ніною Денисівною Бритвич 
і Валентиною Василівною 
Спільник склали такого лис
та. І не одного. На другому 
конверті стояла адреса: 
Фінляндія, місто Тампере, 
музей імені Леніна.

А потім листоноша при
ніс у школу великий пакет 
з Англії. Незабаром наді
йшов лист і з Фінляндії. В

ньому були фотографії му
зею імені Леніна, його екс
понатів, фотокопія карти 
тих місць у Фінляндії, де 
побував Володимир Ілліч, 
фотокопія документа, що 
проголошував незалежність 
і самостійність Фінляндії, 
який підписав Ленін відра
зу після Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Зараз ми плануємо зібра
ти матеріали про перебу
вання вождя світового про
летаріату в Польщі. Пише
мо листа до Познаньського 
музею.

Г. КОНОГРАЙ, 
учениця 7-го класу 
Олександрійської СШ 
№ 5.
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9 І ПО на марші

кількість 
набрали

ХТО ПРОТИ кого?СУДИ ІО було в хан селянина Петра Пе- 
даиа. Старшого сина Степана провод

жали в солдати.
Батько пробував відкупити сшіа від рекрутчини. 

Як не як. старший, роботяга в сім’ї. Волосним 
старшиною уже дев’ять років був Яків Полісько. 
От Степанів батько і пішов до нього.

— 11у, що ж. — скі.іів той, — купиш смушку, 
] анулюємо рекрутську.

Це звеселило батьків, і найближчої неділі вони 
пішли на базар.

До світлиці старшини зайшли перед обі
дом. Кварту на стіл, смушок господареві. 
'Гой поглянув:

— Ти що, Петре Кнри.ювичу! Смієшся з 
мене. Мої сини не одягнуть шапки з такого

ДО 100-РІЧЧЯ СЕЛЯНСЬКОГО 
ЗАВОРУШЕННЯ
В ПЕТРОВОМУ

Як ми вже повідом
ляли, 6 і 7 вересня в 
Кіровограді, Ульяновці 
та Світловодську "три
вали фінальні змагання 
першості області з ба
гатоборства ГПО на 
призи Комсомольской 
правды»: В Ульяновці в 
трійку призерів у ко
мандному заліку по
трапили місцеві спорт
смени та представники 
Гайворона і Доброве- 
личківки, в обласному 
центрі — кіровоградці, 
знам янчани та пред
ставники Олександрів- 
ського району, в третій 
зоні — команда Світ- 
ловодська, олександ- 
рійці та юнаки і дівча
та СвітловодсьКого ра
йону.

Визначені чемпіони з 
комплексу ГПО за сту
пенями. В І — С. Сме- 
танін та Н. Мартинюк, 
в II — В. Дудник та 
Л. /Аукасієнко, в III —
A. Сов’як та С. Ума- 
нець, в IV — В. Рогозін,
B. Ков язін, М. Гри
щенко та О. Євдокімо- 
ва. Всі з Світловодська.

нах вийшло 270 чоло
вік. І лише 7 з них на
брали більше ста очок, 
виконавши норматив 
першого розряду.

Ці. показники свід
чать про те, що на міс
цях байдуже постави
лись до підготовки 
збірних команд, не ві
дібрали для поєдинків 
найсигу>нІших значків
ців ГПО. А представ
ники Знам’янського, 
Кіровоградського та 
Олександрійського ра
йонів зовсім не прибу
ли на змагання. Отже, 
знову можна робити 
висновок, що комсо
мольські та фізкуль
турні активісти тут 
пустили на самоплив 
підготовку значкЇБЦІв 
ГПО, не серйозно став
ляться до впроваджен
ня комплексу в життя. 
Тож і не було, мабуть, 
кого вести на обласні 
змагання.

М. ВІНЦЕВИЙ

Найбільшу 
очок (756) 
спортсмени обласного 
центру. А ось у пред
ставників Новгородки 
та Компаніївки відпо
відно 79 і 88. Це най
гірший показник зма
гань. 4 ■ ‘ 4

Низьку майстерність 
продемонструвала в 
усіх зонах допризовна 
молодь. Тільки дв-з 
учасники змагань під 
час поєдинків з кульо
вої стрільби набрали 
по 44 очка з 50 можли
вих. Багато юнаків на- 
еіть не виконала 
мативних 
приклад, 
Сідсльников з Онуфрі
ївни набрав лише 5 
очок, олександрієць 
П. Кахно — 27, зна- 
м янчанин Ю. Матве
ев — 23, новгородкі- 
вець Г. Ющенко — 23. 
Під час легкоатлетич
ного кросу низькі ре
зультати показали до
призовники Бобри- 
нецького і Новгород- 
ківського районів.

На старт у трьох зо-

Брутальною лайкою і погрозами намагався
встановити порядок. Впмаїав від селян видачі 
заколотників на чолі з Сергієм Решіткою. Та лю
ди стояли непохитно. Тоді Меркулов вихопив піс
толет і почав загрожувати селянам роніракою. 
Це іі переповнило чашу гніву. Патоки кинувся па 
Меркулова та Поліська. Відсташппї солдат Фео
фан Бараиинк обеззброїв зарозумілого чипопви- 
ка. а селянин Григорій Недап зіргав з шиї По
ліська знак старшинської влади. .Тише з допомо
гою печпе.теипнх своїх прибічників начальству 
удалося уникнути розправи, а потім з ііоштовлї 
станції утекти з села.

Про події в селі Петровому скоро стало 
відомо в повіті, а згодом і в Херсонській 
губернії. Сюди прибули поліцейські і судові 
чиновники, які поставили перед селянами 
вимогу відновїітп па посаді Копаия і видати 
заколотників Але погрози не допомогли. 
Рух селян продовжувався. Не днвлячнсьиа 
жнива, .події всі як один з’являлися па сіль
ський сход і вимагали від прокурора вести 
допит своїх ватажків при всій громаді.

Нарешті, поліцейські і судові чиновники 
губернії і повіту вирішили ліквідувати 
конфлікт компромісом, тобто відставкою 
волосного стариш.ш Поліська, і визнати за
коптім зняття селянами з посади сільсько
го старости Коцаня, але з умовою, щоб у 
виборах нових керівників ' села і нолосгі 
пс брали участь призвідники бунту. Маси 
сприйняли цей захід по-своєму. І не лише 
не позбавили своїх товаришів права голосу 
па сході, але тут же обрали свого ватажка'* 
Сергія ^Даниловича Решітку сга])остою се
ла.. Воші не схилили голів перед силою.

Це не па жарт стурбувало представники 
влади. З губернії до Петербурга в міністер
ства внутрішніх справ і юстиції полетіли 
депеші. Про події в селі Петровому допові
ли самому імператору Олександру II, який 
в цей час відпочивав у Царському Селі.

Щоб ліквілунпгн тліюче вогнище. царсі кий уряд 
послав сюди чнігишнк > з міністерства внутрішніх 
справ з надзвичайними повноваженнями. З міста 
Єлнсавстграда було наказано направити в село 
Петрове 2 сотні козаків. 12 серпня воки вступили 
в село. А наступного дня знову зібрали сход. Тут 
же було вншпкуіьсіо сотню козаків. Нього дня 
чуііоііішку з міністерства внутрішніх справ і свя
щенику вдалося біт сутичок умовити селян. На 
сході було підтверджено ріпніїпя про зняття з 
посад Коначя і Поліська, обрано сільським ста
ростою Григорія Рапасія і кандидатом при ньому 
Олексу Щербака. А ватажків заворушення при
тягнуто до слідства.

По закінченії! попереднього слідства 17 серпня 
• отнрпадцять селян було заарештовано. Серед 
них: підставні нижні чніш російської армії Кале- 
пік Саєііко. Феофан Баранник. Панас Ковтун, 
селяни Сергій Решітко. Михайло і Герасим Гаве- 
111. Семен і Григорій Педапїі. Іван Захарченко— 
Шатан, ГІегро Єлнць. Кирило Реца, Єьстрафін 
Саенко та інші. Крім того, 9 осіб ще перебували 
під слідством.

Майже дна роки тривало слідство в справі за
ворушення в селі Петровому. Це питания розгля
далося в губернському п селянських справах при* 
сутствії, земсі кому відділі та в раді міністра 
внутрішніх справ, де поведінка Меркулова, «для 
видного ока» була визнана ьенравнльїфю. За 
грубість, ланку і погрози сходу зброєю йому на
віть було оголошено догану. Проте заарештовані 
селяни поневірялися по тюрмах 
Селянські рухи в істор 

ної Росії, в тому числі
дігравалн велику прогресивну роїь, і едпа 
із сторінок цієї боротьби .з царською вла

дою написана селянами села Петрсгого.

і
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«ЗІРКА»

смт Петрове.

НА РІК - 2 КРГ>. 40 КОП.
ПЛ К МІСЯЦІВ — І КРБ. 20 КОП. 
НА З МІСЯЦІ — С0 КОП.

«ГОВЕРЛА»

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА НА «МОЛОДИЛ 
КОМУНАР»!

Передплату приймають усі агентства 
зв'язку та поштові відділення, листоно
ші, громадські розповсюджувачі преси.

нор- 
вимог. На- 
ВолодимирПОЛУМ’Я

НА СТАРТІ «РАДИСТ»

Всесоюзна

Т. ПАНТЕЛЕЙЧУК.

f «МОЛОДОЇ! КОММУПАР» 
орган Кировоградского обкоме

ЛКСМУ, г. КнропограД.

май-
Олег

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

У черговому турі друго'о кола чемпіонату України і Фут
болу серед команд колективів фізку тьтури кірошп р.ідеькіїй 
«Радист», (завод рп.чіовіїробів) гр:.п у Києві з минулорічним 
переможцем третьої іони міец'.вн.ч 'Більшовиком». ІІеріпп 
зустріч ніїх'сун-ріінків принесла перемогу заводським спорт
сменам з .мінімальним рахунком 1:0. Звітний магч закінчив
ся внічию — 1:1.

Зараз турнірну таблицю очоліос чернігівський -Хімік» (13 
очок), на другому місці «Більшовик» (12 очок). По одинад
цять оч >к,л:і'от.і> представники нашої області — < л< ксшідрііі- 
сг.кий • Шахтар» та 'Радист». Але в гірників краще співвід- 
ноїш'їниі забитих і пропущених- м’ячів, тому вони па третій 
сходинці, а кіровоградці на четвертій.

/
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Смушку. Хіба наймит?
Гордий Петро не чекав нікого поличшіка. 

Плюнув і пішов геть.
Шість років Степан служив солдатом. В 1877— 

1878 роках в складі загону генерала Гурка ходив 
за Дунай гурка воювати. Буг, у вирі «їою від Тир- 
ново, захищав Шпику, пнззо.іяп Софію.

Поки поневірявся но світу, старші односельчани 
поверталися іодому з війська. Серед них: Ка
лении СаСпко, Феофан Баранник, Панас Ковтун 
та інші. Злиденне селянське життя зустрічало від- 
стаїшпх нижніх чинів російської арм.ії, Попутнії-х 
камн були здирства і хабарництво місцевих вер
ховодів і дуків, безпросвітна тяжка праця.

Важким було життя державного селяни
на, та ще гіршою ставала доля відставного 
солдата. Тяжкі поземельні і подушні подат
ки, беззаконня місцевих властей викликали 
загальне обурення.

На початку літа 1875 року відставні і ижїіі чипа 
російської армії подали скаргу в повіт (м. Олек- 
«•апді.ію) з питань поземельної і подушної пода
ті. В іі.нінс.ішіі і поданні скарги пайіікпіннішу 
участь виїли і Жигулі села. Але повітове нпч.іть- 
. іно не поспішало втручатися. Було це до цього. 
На арепдонашіх псі рівцями землях вводилися 
херсонські пари. Треба було негайно зібрати пе- 
вистіг. лі хліба. Для селян це стало повою каба
лою. За позичкою насіння доводилось звертатися 
в економію до князя Кочубея. Жаль було косити 
уже вирощений хліб па сіно. Все цс викликало 
нові незадоволення серед селян.

Нарешіі, для розгляду скарги петрівчац бу.Ио 
призначено сільський сход па 20_лшпія 1875 року. 
Ще до схід сонця площа перед управою, да 
стояв-п’єдестал з погруддям імператора, вирува
ла. Зібралося понад -ІОО чоловік.

Маючи своїх ватажків, селяни діяльно готува
лися до цієї події і. не чекаючи повітового на- 
чальстщ». відкрили сільський сход. Тож, коли при
був з повіту НЄІДМІШІІІІІ член Меркулов І ВОЛОС
ИНІ) старшина Полісько, селяни уже зняли з по
сади сільської о старосту Копаия і вимагали знят
тя і волосного старшини, самого Поліська.

Самоуправство розгнівало Меркулова.

я. ЗАХАРЧЕНКО, 
вчитель історії.

9 вересня кіровоградська «Зірка.» 
знову грала на чужому полі. В Уж
городі наші земляки зустрілися з 
футболістами Говерли». В середині 
першого тайму біля воріт «Зірки» 
був призначений 11-метровий удар. 
Пого успішно реалізували господарі 
поля — 1:0. В другому таймі м'яч 
знову погранив у сітку воріт «Зір-

ки». Man закінчився перемогою 
ужгородських футболістів 2:0.

J2 вересня кіровоградці грають в 
Івано-Франківську з «Спаргаком». 
Це буде перший півфінальний матч 
розтрату кубка України.

В. ТВЕРДОСТУП.

СТАДІ О II 
СПОРТКЛУБУ 
«ЗІРКА». КІ- 
РОВОГР А Д- 
СЬКІ ФУТ- 
Б О Л I С Т 11 
ВЗЯЛИ ВЕРХ 
НАД «КРИВ
БАСОМ».

Фото 
ТЕР II АВ- 
СЬКОГО.

: Г,'.'/

З І вересня ПО
чалась передпла 
та на періодичні 
видання 1976 ро-

Ленінська 
Комуністична Спілка Моло
ді нндае велику кількість 
газет і журналів спеціально 
для юнаків і дівчат. Список 
цих видань очолює най
улюбленіша наша галега 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВ
ДА». Популярний теоретич
ний та політичний журнал 
«МОЛОДИЙ КОМУНІСТ», 
пмтаиия внутріспілкової ро
боти висвітлює журнал 
*К її М СОМО Л І» С К А Я 
ЖИЗНЬ». Пропонуємо вам 
Також передплати пі журна
ли «ВОЖАТЫЙ». «СЕЛЬ
СКАЯ МОЛОДЕЖЬ». «ВО
КРУГ СВЕЛА». •ЗНАНИЕ— 
Sl^IA». «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ЕРИДИАН». «POBECT- 
НИК», «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ». «МОЛОДЕЖНАЯ 
ЭСТРАДА». «КОСТЕР». 
^ПИОНЕР». «ЮНЫЙ ТЕХ
НИК». «МОДЕЛИСТ-КОН
СТРУКТОР».
/

 

А твоя обласна газета «МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» — трибуна молоді Кірово- 
градщини. В рік XXV з’їзду КПРС на її 
сторінках в першу чергу публікуватиму
ться матеріали про досягнення кращих 
молодіжних колективів, переможців со
ціалістичного змагання, новаторів ви
робництва. Ми розкажемо про життч, 
працю і навчання юнаків та дівчат на
шого степового краю, допоможемо їм 
з'ясувати складні питання, які їх хвилю
ють, проінформуємо про події е нашій 
країні, за рубежем.

В НОМЕРАХ .МОЛОДОГО КОМУНАРА- 
ЗА 1976 РІК ВИ ПРОЧИТАЄТЕ НАРИС ПРО 
МОЛОДОГО ХЛІБОРОБА І СТАТТЮ ПРО 
АВТОРИТЕТ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ВАТАЖ
КА КОРЕСПОНДЕНЦІЮ ІЗ БРИГАДИ ІМЕ
НІ XXV З’ЇЗДУ КГ1РС І РЕПОРТАЖ З ВЕ
ЧОРА ТРУДОВОЇ СЛАВИ. СВОЇ КРАЇНІ ВІР
ШІ. ОПОВІДАННЯ ЗАПРОПОНУЮТЬ ВАМ

МОЛОДІ ЛІТЕРАТОРИ К1РОВОГРАДЩИІ1И. 
г, СУБОТНІХ НОМЕРАХ «МОЛОДОГО КО
МУНАРА» ви знайдете нову пісню, 
ЧЕРГОВІ 1П ГУМОРІ ІСТПЧНО-СА’П 1Р1ІЧ- 
П11ГІ ВИПУСК. СПІ’ІІАЛЬНІ сторінки 
БУДУТЬ ДЛЯ ПІОНЕРІВ. СТАРШОКЛАСНИ
КІВ. ДІВЧАТ. ШАНУВАЛЬНИКІВ ЛІТЕРА
ТУРИ Я МИСТЕЦТВА. СПОРТСМЕНІВ.

НАША ГАЗЕТА ДЛЯ МОЛОДІ І ПРО 
МОЛОДЬ.

ЧИТАЙТЕ І ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
СВОЮ ОБЛАСНУ КОМСОМОЛЬСЬКУ 
ГАЗЕТУ.

НАШІ ГОСТІ
ВЕТЕРАНИ
КИЇВСЬКОГО

дять заслужені майстри 
спорту СРСР Віктор Банні- 
ков, Йосип Сабо, Володи
мир Щегольков, майстер 
спорту міжнародного класу 
Анатолій Бишовець, 
стри спорту СРСР 
Макаров, Володимир Єро- 
хін, Юрій Сорокін, Сергій 
Даценко, Володимир Лев-

ЗИ6050. ГСП, Кіровоград-50, вуя. Луначарського, 36. 
■єлефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
виділу 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 видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, ГлІінки, 2.

ДИНАМО«
Вже стало традицією кож- ченко, Валентин Троянов- 

ного року проводити това- ський, Ігор Балакін, Анато- 
риські футбольні зустрічі з 
ветеранами київського «Ди
намо» та командою класу 
«А» другої ліги кіровоград
ською «ЗіркАю». 16 вересня 
в Кіровограді' уболівальни
ки'знову зустрінуть гостей 
з столиці України. Наші , .__
іемляки гратимуть з коман-розпочнеться о 18-й годині 
дею, до складу якої вхо- на стадіоні «Зірка».

лій Богданович, Ігор Зай
цев, учасник матчу смерті 
Макар Михайлович Гонча
ренко, Микола Мирошин та 
інші ветерани київського 
«Динамо».
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