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приклад
Молодий .робітник Володимир Кара

сьов з Кіровоградського заводу трактор
них гідроагрегатів у числі перших по на
шій області був нагороджений почесним 
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодий гвардієць 
п’ятирічки». Поступово, засвоївши пере
дові методи праці, творчо підійшовши до 
завдань, комсомолець В. Карасьов добив
ся того, то дві норми щозміни стали його 
особистим постійним ритмом біля верста
та. Завдяки цьому викопав п’ятирічний 
план випуску готової продукції за три з 
половиною роки. За прикладом Володи
мира на підприємстві започатковано зма
гання між молодими виробничниками лід 
лозунгом: «Сьогодні рекорд новатора — 
завтра комсомольська норма!».

х Ударно трудиться на Світловодському 
^заводі чистих металів і.м. 50-річчя СРСР 

член ВЛКСМ Віктор Чубар. При високих 
темпах праці намагається добитися і най
вищої її ефективності. Віктору належить 
ідея створення спеціальної установки для 
визначення розмірів готової продукції з 
великою точністю. За попередніми підра
хунками, економічний ефект від впровад
ження новинки у виробництво становити
ме близько ста тисяч карбованців. Чимала 
заслуга комсомольця В. Чубаря і в тому, 
то кожен другий в цеху, де він працює,— 
раціоналізатор і винахідник.

’ Свій особистий рекорд встановив на 
вахті на честь XXV з’їзду КПРС молодий 
тваринник Володимир Крачковськпй з 
колгоспу і.м-. Леніна Вільшапського райо
ну. Па відгодівлі телят віком І —1,5 роки 
він добився від кожного щодобових при- • 
ростів живої ваги по 1200 при нормі 700— 
800 грамів. Своїм досвідом комсомолець 
В. Крачковськпй щиро ділиться з товари
шами по роботі, і зрівнятися з ним у ви
робничих показниках кожен на фермі вва
жає. за честь для себе.

У різних галузях народного господар
ства несуть сьогодні трудову вахту на 
честь наступного з’їзду партії комсомоль
ці В. Карасьов, В. Чубар, В. Крачков
ськпй. Кожен по-своєму підходить до 

.■виконання завдань. Ллє придивись уваж- 
■ю. ровеснику, до кожного з трьох, спро
буй поставити їх поруч у виробничій сфс- 

_ рі людської діяльності. 1 ти обов’язково 
побачиш — єднає їх спільне бажання: 
працею своєю множити народне багат
ство, не задовольнятися досягнутим сьо
годні, бути не виконавцем, а творцем на 
своєму робочому місці. Зробиш висно
вок — їх особистий приклад трудової доб
лесті запалює па ударництво сотні і сотні 
товаришів но праці.

Кожен день соціалістичного змагання 
молодих трудівників Кіровоградщшш па 
лередз'їздівській вахті приносить вісті про 
успіхи патріотичних починань, ініціатора
ми яких є комсомольці. Міцно закріпили
ся за ними почесні звання «правофланго
вих», «першопрохідців», «ентузіастів». Ду
же важливо зараз, щоб їх приклади ста
вали загальним надбанням, піднімали на 
вінцин щабель дієвість трудового супер
ництва. Цьому повніші, в першу чергу, 
сприяти комсомольські організації і комі
тети, що їх очолюють. Завдання стоїть 
зараз так, щоб поза увагою не залишив
ся жоден прояв трудової і творчої ініціа

тиви, жоден виробничий рекорд. Комітети 
комсомолу повніші вдумливо і оперативно 
узагальнювати досвід молодих ентузіас
тів, сприяти широкому його розповсюд
женню.

Однак не вірно було б у час вссохоп- 
люючого розвитку змагання на фініші 
п’ятирічки забувати й про тих молодих ■ 
трудівників, які ще не справляються із 
своїми виробничими завданнями. Подеку
ди на фоні загальних успіхів комітети 
комсомолу в своїй діяльності не доходять 
до цієї категорії юнаків і дівчат. Завком 
«Червоної зірки», комітет заводу друкар
ських машинок м. Кіровограда, комітети 
ряду шахт м. Олександрії ще не зуміли в 
організації соціалістичного змагання спов
на взяти на озброєння силу особистого при
кладу комсомольців і молоді підприємств.

До кінця п’ятирічки залишилося ..трохи 
більше тринадцяти робочих тижнів. Ко
жен із них для кас сповнений особливого 
змісту — ми несемо відповідальну трудо
ву вахту па честь XXV з’їзду КПРС. Ще 
на початку року Центральний Комітет 
КПРС у своєму Зверненні до партії, до 
радянського народу закликав пас разом з 
комуністами йти в авангарді соціалістич
ного змагання. Тож будьмо па правому 
фланзі трудового суперництва, показуймо 
приклад високої свідомості і творчої ак
тивності на виробництві і в громадському 
житті!
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ЗВЕРНЕННЯ
УЧАСНИКІВ VII ВСЕСОЮЗНОГО ЗЛЬОТУ ПЕРЕМОЖЦІВ ПОХОДУ КОМСОМОЛЬЦІВ 8 МОЛОДІ 
ПО МІСЦЯХ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ, БОЙОВОЇ І ТРУДОВОЇ СЛАВИ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ 

ДО ЮНАКІВ І ДІВЧАТ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

З берегів великої російської ріки, з священної сталінград- 
ської землі, яка стала символом всесвітньо-історичного 
подвигу радянських людей, ми, учасники Всесоюзного зльо
ту переможців походу по місцях революційної, бойової і 
трудової слави радянського народу, звертаємось до вас, на
ші ровесники, юнаки і дівчата Радянського Союзу.

У ці хвилини на Мамасвому кургані, де споруджено еє- 
личний пам’ятник теорцям нашої Перемоги над фашизмом, 
ми, поріднені спільною справою, особливо гостро відчуває
мо наш кровний зв’язок з Комуністичною партією, з Бать
ківщиною, з народом, з його еєликою історією, з кожним із 
тих, хто її вершив, з кожним, хто її робить сьогодні.

Справу Леніна, справу революції разом із старшими то
варишами, комуністами, продовжуємо і ми, молоді, ті, хто 
сьогодні варить сталь, вирощує хліб, відкриває природні 
багатства, освоює космічні далі, стоїть _ца варті рубежів 
Батьківщини. Ми впевнено дивимося в завтрашній день, то
му що йдемо шляхом нашої партії.

Гідно пронесемо через усе життя естафету революційно
го, трудового і ратного подвигу старших поколінь.

Присвятимо новий етап походу знаменним подіям: XXV 
з їздові Комуністичної партії Радянського Союзу і 60-річчю 
Великої Жовтневої соціалістичної революції, ще ширше роз
горнемо патріотичний рух радянської молоді.

Ми закликаємо всіх молодих трудівників, учнів і студентів, 
воїнів Збройних Сил встати на ударну вахту на честь наступ
ного з їзду рідної партії, активно включитися в боротьбу за 
право підписати Рапорт Ленінського комсомолу XXV з їздо
ві КПРС.

Продовжимо рубежі ударництва і стахановського ■ руху 
на всіх ділянках комуністичного будівництва, примножимо 
свої сили і енергію в боротьбі за успішне виконання взятих 
передз їздівських соціалістичних зобов'язань!

Добиватись успіхів у праці, навчанні, військовій службі, го
тувати себе до подвигу в ім’я Вітчизни — священний обсв .*- 
зок кожного молодого патріота.

У революційному минулому і сучасному парті", е трудових 
і бойових звершеннях народу черпаємо ми сили, комуніс
тичну переконаність, пристрасність і наполегливість у досяг
ненні намічених цілей, уміння переборювати труднощі. Бу
демо і далі вивчати героїчну історію народу, рідг.сї Кому
ністичної партії і нехай участь у поході допоможе есім нам 
повніше узнати 60-річний шлях боротьби і г.єремег радян
ського народу, глибше усвідомити велич нашої могутньої 
Батьківщини.

Товариші!
Ось вже 30 років, як наша країна живе в умовах миру. М.и 

знаємо високу ціну чистого неба і гоЕсримс сердечне спа
сибі рідній партії, Центральному Комітетові КПРС, Пслітбю- 
ро ЦК, Генеральному секретареві ЦК КПРС товаришеві 
Леоніду Іллічу Брежнєву за Ееличезну, титанічну роботу по 
розрядці напруженості, за зміцнення принципів мирного 
співіснування.

Інтернаціоналізм ббійшов у наше життя разом з револю
ційним поривом Жовтня, став невід’ємною частиною нашого 
характеру. Будемо і далі зміцнювати братерську дружбу з 
молоддю соціалістичних країн, тісний союз з прогресивною 
молоддю світу.

Перед лицем ветеранів революції, громадянської війни, 
героїв перших п’ятирічок і Великої Вітчизняної війни, перед 
батьками і матерями нашими, перед світлою пам’яттю по
леглих, ми, учасники Всесоюзного зльоту, закликаємо вас, 
дорогі друзі:

високо нести прапор будівників комунізму, примножувати 
революційну, бойову і трудову славу Комуністичної гар-її ■ 
радянського народу, бути завжди готовими до праці і за
хисту нашої соціалістичної Батьківщини!

іишза доблесть 
ШЗїЖВІКПРС

ПІШОВ ПЕРШИЙ
ЇІ’уі Ш ЦУКОР УДАРНОЇ 
МІ V КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

БУДОВИ ОБЛАСТІ

РЕПОРТАЖ

(АЛЬКОВЕ

Е_Ц А УДАРНУ комсомольську 
І І будову області — Сальків- 
ський цукровий завод при
йшло трудове свято. Після ре
конструкції вступила в дію 
друга черга комплексу і з нею 
відбувся пуск одного з най
більших підприємств цукрова
ріння на Кіровоградщині.*

З настанням вечірніх сутінок за
світились вогнями корпуси. О 22-й 
годині зміна Алли Ссрафимівни 
Міркотуи стала до роботи. Забило
ся серце підприємства — слектро- 
турбіиа. Цукрові буряки з кагат
ного поля пішли па переробку.

Кому ж доручили працювати в 
день пуску? Начальник зміни А. С. 
Міркотун розповідає:

■— Сьогодні несуть вахту 
оператор мийної системи Та
мара Бобровська, оператор 
дифузії Станіслав Фірман, са-

туратерниця, комуніст Галина 
Шаповал.

Поряд із старшим поколін
ням до нових агрегатів стали 
й комсомольці. Пізніше в їх 
трудовому житті будуть інші 
зміни, неповторні і, можливо, 
чимось схожі. Але ця, в день 
пуску, запам’ятається назав
жди. Зосереджені, сповнені 
відповідальності обличчя у ви- 
парювальниці Любові Гетьман, 
чергових електриків Миколи 
Царенка, Володимира Грабов- 
ського.

Невпізнанно змінився Сальків- 
ський завод. Удвічі вище піднявся 
вад селищем головний корпус під
приємства порівняно з колишнім. 
І хоч заводові нещодавно сповни
лося 75 років, зараз він переживає 
своє друге народження. Зрослі 
його потужність — щодоби тут вс-
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реробляти.меться 15 900 центнерів корероблятн.меться 15 900 центнерів ко
ренів.

Біля прохідної я зустрівся з 
бригадиром монтажників БУ- 
200 Олександром Смілянцем. 
Це його бригада протягом 
всього періоду реконструкції 
йшла попереду в соціалістич-

ренів.
Біля прохідної я зустрівся з

бригадиром монтажників Б>
200 Олександром Смілянцем.
Це його бригада протягом
всього періоду реконструкції 
йшла попереду в соціалістич
ному змаганні серед комсо
мольсько-молодіжних колек
тивів. " Дружні, працьовиті 
хлопці. А на згадку майстерно 
виготовили з пінобетону бюст 
Володимира Ілліча Леніна . по
дарували робітникам заводу,

О. ПАВЛИЧУК, 
керівник корпункту «Мо
лодого комунара».

ГайБоронський район.
На фото: зліва — загальний 

вигляд Сальиівського цукрозаводу;- 
вгорі — члени комплексної бригади 
теслярів-бетонників, яку очолює 
О. П. Дер.кач (зліва направо) Во
лодимир ЛЯХОБИЧ. Казарсс 
ЄМЕНІЯН, Людмила ЧЕРКЕС.

Фото В. КОВПАКА.
S3
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ХХУЗЇЗДОВІ КПРС-ГІДНУ зустріч!

Першого жовтня починається навчальний рік. в 
системі комсомольської політосвіти. Близько ЗО ти
сяч юнаків і дівчат нашої обласіі начнуть вивчати 
теоретичну спадщину Н. І. Леніна, провідні пар
тійні документи, матеріали XXІ \ з’їзду КГІРС і 
XVII з’їзду комсомолу, питання економічної по
літики партії. Гой факт, що нині вся країна на
пруженими трудовими діяннями готується зустрі
ти знаменну дату в житті нашої партії, всього ра
дянського народу — А АЖ з'їзд КПРС, підносить 
сьогодення до важливої історичної віхи.

І

ліст-іпсіпуктор Володимир Крохмаль) підтримали по
чин ударників комуністичної праці, членів бригади 
формувальників, очолювану делегатом XXIV з’їзду 
КПРС В. І. Гетьманцем заводу «Червона .зірка»,,—боро
тися за присвоєння колективу імені XXV з’їзду КПРС.

Молоді робітники Кіровоградського заводу трактор
них гідроагрегатів, включившись у змагання за право 
підписати Рапорт Ленінського комсомолу XXV з’їздо
ві нашої партії, зобов’язалась ударно трудитися 25 
декад.

Готують трудові дарунки партійному форуму і мо
лоді хлібороби Кірозоградіцннп. Нещодавно про вико
нання річного плану та п’ятирічки в цілому по вироб
ництву і заготівлі зерна звітували господарстга Улья
новського ранену. Одним з перших рапортував про це 
комсомольсько-молодіжнії її колектив механізаторів 
колгоспу «Родина:», який очолює Анатолій Харкавші.

«Боротьба за якість повинна пронизати всі сторони 
нашої діяльності — хай мова йде про матеріальне ви
робництво чи про створення духовних цінностей, про 
виховання дітей чи сферу обслуговування. Де б не 
трудилась людина, вона повинна гордитися результа
тами своєї праці», — ці слова Генерального секретаря 
ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва радянська молодь 
сприймає як керівництво до дії. 11а звітио-виборі-пх збо
рах комсомольської організації цеху № 7 Світловод- 
ського ордена Трудового Червоного Прапора заводу 
чистих металів імені 50-річчя СРСР юнаки і дівчата 
ухвалили звернення до всіх комсомольців і молоді рід
ного підприємства — включитися в боротьбу за відміп-

ТЬСЯ І МОРАЛЬНО ЗРОСТАЄ НАШ МОЛОДИЙ 
СУЧАСНИК? •

ЧИ ТРА’І ІЯІОТЬСЯ ІДЕ ВЧИНКИ, НЕ! ІДИ) 
ЗВАННЯ комсомольця, У ТВОЄМУ КОЛЕКТИ
ВИ ЯК ТИ ОСОБИСТО БОРЕШСЯ З ТАКИМИ НЕ
ГІДНІ ЇМП ПРОЯВАМИ В НАШОМУ ЖИТИ?

Бажано, щоб ти, готуючись до уроку, не лише про- 
гляїі'.в конспект виступу В. І. Леніна на з їзді ком
сомолу, а й ознайомився з промовою вождя па І Все
російському з’їзді в справі освіти 28 серпня 1918 року, 
з відповідними розділами книги «Біографія В. 1. Ле
ніна».

•'j=l
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1. Боротьба КПРС, радянського 
народу за виконання рішень 
XXIV з’їзду КПРС, за успішне 
завершении дев’ятої п’ятирічки.

На Ленінському уроці разом з товаришами ио робо- 
'Ц ти, друже, ще раз дослідиш сукупність всіх тих ви
соких критеріїв, якими В. і. Ленін пропонував керува
тися ініціаторам «Великого почину», через призму ле
нінської думки поглянеш на іе, наскільки по-комупіс- 
тпчному працює колектив твого заводу чи колгоспу.

Но всій країні шириться соціалістичне змагання, рух 
новаторів виробництва. Нещодавно ми дізналися: тру
дящі Української PCP достроково, у вересні ниніш
нього року, викопали завдання п’ятирічки у зростанні 
загатьного обсягу промислового виробництва.

Вагома частка у загальному здо
бутку трудящих республіки і ордено-. 
носної Кіривоградіциііи. Колектив 
ордена «Знак Пошани» Кіровоград
ського заводу тракторних гідроагре
гатів одним з перших рапортував 
про виконання п’ятирічною плану ви
пуск) валової продукції на чотири з 
половиною місяці раніше строку. 
Це досягнення разом з досвідченими 
машинобудівниками виборювала й 
робітнича молодь.

У відповідь на Звернення Цент
рального Комітету КПРС до партії, 
до радянського народу понад 18 ти
сяч молодих виробничників області 
переглянули свої плани і взяли підви
щені зустрічні зобов'язання. За перше

півріччя -182 комсомольськр-молодіжні колективи ра
портували про дострокове завершення останнього року 
п’ятирічки.

В основу цього питання розмови на уроці можна по
класти ленінські думки з «Великого почину».

Володимир Ілліч Ленін надавав величезного значен
ня вихованню комуністичного ставлення до праці. Він 
шгстіїніо вимагав: «Більше уваги до того, як робітнича 
і селянська маса НА ДІЛІ будує щось НОВЕ у своїй 
буденній роботі. Більше перевірки того, наскільки 
КОМУНІСТИЧНЕ це нове».

ЯК ТИ ОСОБИС ТО, ТВОЇ ТОВАРИШІ, вся КОМ
СОМОЛЬСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ 
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ВИСУНУТИХ ГЕНЕРАЛЬ
НИМ СЕКРЕТАРЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КПРС ТОВ. Л. І. БРЕЖНЄВИМ У ПРОМОВІ ПА 
XVII З’ЇЗДІ ВЛКСМ? НАСКІЛЬКИ УСВІДОМ
ЛЮЄШ ТИ, ЩО ВСЕ КРАЩЕ, НОВЕ, ЗРОБЛЕНЕ 
РУКАМИ ТВОЇМИ і ТВОЇХ РОВЕСНИКІВ, НА
СПРАВДІ Є ВИЩОЮ СХОДИНКОЮ НА шляху 
КОМ У111 СТ 1111IIО ГО Б У ДІВ11ИІІТ В А?

«Комуністична організація суспільної праці, до якої 
першим кроком є соціалізм, тримається, і чим далі, тим 
більше триматиметься на вільній і свідомій дисципліні 
самих трудящих..,».

ЯК ТИ РОЗУМІЄШ ЛЕНІНСЬКЕ ВИЗНАЧЕННЯ 
ВІЛЬНОЇ І СВІДОМОЇ ДИСЦИПЛІНИ? ЧИМ НА 
ДІЛІ ДОВЕДЕНО ПРОЯВ ВІЛЬНОЇ 1 СВІДОМОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ У ТВОЄМУ колективі? які 
ШЛЯХИ ВЕДУТЬ ДО ЗМІЦНЕННЯ ТРУДОВОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ?

'Гобі, друже, добре відомо, що Ленінський комсо
мол — це ударний загін завершального року п’ятиріч
ки. Сорок вісім мільйонів учасників Всесоюзних комсо
мольських зборів палко під гримали клятву, дану мос
ковськими комсомольцями, — клятву працювати по
ста ханойсько.мм, ио-коммністпчіїому.

ЯКЕ. МІСЦЕ ТИ ОБРАВ СОБІ’ У ПРОЦЕСІ НА
ПРУЖЕНО! ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ? 
ЧИМ ЗАХОПЛЮЄ ТЕБЕ СЛАВЕТНИЙ СТАХАНОВ? 
ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ ТОБІ В НИНІШНЬОМУ МА
СОВОМУ РУСІ ПЕРЕДОВИКІВ СОЦІАЛІСТИЧНО
ГО ЗМАГАННЯ?

>РОЕ-ЗАВДАІІНЯ
пглт^і^лзг/.
ну якість продукції під девізом: «П’ятирічці якості —
комсомольську гарантію».

У нашій області 1012 молодих виробничників пра
цюють з особистим клеймом, або з комсомольською 
гарантією якості.

ЧИ МОЖЕШ ТИ ПА ЛЕНІНСЬКОМУ УРОЦІ НА
ЗВАТИ ПРИКЛАДИ УДАРНОЇ І, ГОЛОВНЕ, ВИСО
КОЯКІСНОЇ ПРАЦІ ПА СВОЄМУ ПІДПРИЄМСТВІ, 
В КОЛГОСПІ ЧИ УСТАНОВІ?

«В роки цієї п'ятирічки з особливою силою розгор
нулося соціалістичне змагання. 1 форми його, і зміст 
тепер багато в чому нозі, вони відповідають рівневі 
розвитку країни, вимогам нашою майбутнього. Деві
зом учасників змагання стало тепер — не просто зро
бити більше, а зробити ще и краще, й економніше». 

(Л. І. Брежнєв).
який ТВІЙ ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У СПІЛЬНІ 

ЗДОБУТКИ ЗАВЕРШАЛЬНОГО РОКУ П’ЯТИРІЧ
КИ? ЧУ БЕРУТЬ УЧАСТЬ ЮНАКИ І ДІВЧАТА ТВО
ГО КОЛЕКТИВУ У ВСЕНАРОДНОМУ СОЦІАЛІС
ТИЧНОМУ ЗМАГАННІ ПІД ДЕВІЗОМ «XXV З’ЇЗДУ 
КПРС — ГІДНУ ЗУСТРІЧ!».

«Бути ідейним — це значить усвідомити свою працю 
як частку великої загальної справи — будівниціва ко
мунізму, привчитися усвідомлювати і відчувані, як, го
ворячи словами поета, «мій труд вливається в трут 
моєї республіки».

(Л. І. Брежнєв).
ЧИ УСВІДОМЛЮЄШ 'ГИ САМ, ЧИ РОЗУМІЮТЬ 

ТВОЇ ДРУЗІ, ЩО ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ 
ПЛАНІВ 1975 РОКУ, ВСІЄЇ П’ЯТИРІЧКИ В ЦІЛО 
МУ, ПЕРЕДЗ’ЇЗДІВСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗО
БОВ’ЯЗАНЬ -ПАТРІОТИЧНИЙ ОБОВ’ЯЗОК КОЖ
НОГО комсомольця, юнака і дівчини?

3. Промова II. 1. Леніни 
на 1ІІ з’їзді РКСМ.

а юневши квітневого (1975р. ) 
Пленуму ЦК ВПІРС про скликання 

азДУ партії, всенародна 
підготовка до цівї знаменної події

І обі відомо, що у квітні цього року відбувся Пленум 
ЦІ\ КПРС, який ухвалив рішення про скликання чер
гового, XXV з їзду КПРС. Трудящі нашої країни ши
роко розіорнулн змагання за гідну зустріч знаменної 
події в житті партії і народу. Комсомольсько-молодіж
ні колективи області па чолі з бригадою формувальни
ків Олександра Дацсика з ливарного цеху сірого чаву
ну заводу' «Червона зірка», комсомольсько-молодіж- 
ііоіо елеклровозною колоною станції Помічна (маши-

Другого жовтня сповнюється 55 років з дня історич
ного виступу Володимира Ілліча Леніна на 111 з’їзді 
комсомолу «Завдання Спілок молоді». Ти, друже, 
безумовно, знайомий з цим виступом, вивчав його, 
маєш і конспект. Знаючії цю прашо, разом з товари
шами ще раз осмислиш сьогодення через призму ле
нінської думки.

«...Спілка молоді і вся молодь взагалі, яка хоче при
йти до комунізму, повинна вчитися комунізму».

ЯК ТИ ОСОБИСТО, ТВОЇ ДРУЗІ, ТОВАРИШІ ПО 
РОБОТІ, НАВЧАННЮ СПРИЙМАЮТЬ ЛЕНІН
СЬКИЙ ЗАПОВІТ «ВЧИТИСЯ КОМУНІЗМУ»?

«...Без залучення всієї маси робітничої і селянської 
молоді до... будівництва комунізму, ви комуністичного 
суспільства не побудуєте».

ЧИ ЗСЕ РОБИТЬСЯ В ТВОЄМУ КОЛЕКТИВІ 
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ НЕ ЗАЛИШАЛОСЬ ЖОДНОЇ 
молодої людини, яка :
ВІД КОНКРЕТНОЇ УЧАСТІ В КОМУНІСТИЧНОМУ 
БУДІВНИЦТВІ?

«Спілка повинна бути такою, 
бачив у ній людей, вчення яких, можливо, йому незро
зуміле, вченню яких він відразу, можливо, і не пові
рить. але на живій роботі яких, на їх діяльності він 
бачив би, що це дійсно ті люди, які 'вказують йому 
вірний шлях».

ЯКІ СПРАВИ, ПА І ВІГІ ПОГЛЯД. СПРИЯЛИ 
РОСТУ АВТОРИТЕТУ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГА
НІЗАЦІЇ У ВИРОБІIIІЧОМУ 1 ГРОМАДСЬКОМУ 
житті КОЛЕКТИВУ?

НА ЩО ВАРТО БУЛО Б ЗАРАЗ СПРЯМУВАТИ 
ЗУСИЛЛЯ ТВОЇХ ТОВАРІІШІВ-КОМСОМОЛЬЦІВ? 
У ЧОМУ СЬОГОДНІ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ НАПОЛЕГЛИ
ВІСТЬ, ІНІЦІАТИВА, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ВОГ
НИК?

«В основі комуністичної моральності лежить бороть
ба за зміцнення і завершення комунізму».

НА ЯКИХ КОНКРЕТНИХ СПРАВАХ ВИХОВУЄ-

БУЛА Б ОСТОРОНЬ

щоб кожний робітки {

4. Боротьба КПРС за втіленая 
в життя Програми миру, 
міжнародна діяльність К.ІКСІі,

І ІереКОіїЛИВИ.М свідченням позитивних ЗМІН, ЩО ВІД- * 
буваюгься на планеті, стала Нарада з питань безпеки А 
і співробітництва в Європі. її успішне завершення на 
найвищому рівні означає надзвичайно важливу віху 
на шляху зміцнення європейського миру і гарантуван
ня загального миру і безпеки народів

Ленінська партія, її Центральний Комітет, Політбю- 
ро ИК, згідно з рішеннями XXIV з’їзду КПРС, прово
дять лінію на дальше зміцнення соціалістичної :~ 
дружності, розвиток дружніх 
країнами, координацію нашої і 
спрямованої на досягнення нових 
за мир, за зміцнення позицій соціалізму на міжнарод
ній арені.

ЧИМ УТВЕРДЖУЄШ ТИ СЕБЕ ЯК ПАТРЮТ-ІН- 
ТЕРІІАЦЮНАЛІСТ?

Нещодавно їй сгав не лише свідком, а її учасником 
Іііжия солідарності з чілійськпмн патріотами і демо
кратами, який проходив під лозунгом «Радянська мо
лодь з тобою, Чілі!».

В цій широкій міжнародній кампанії активну участь 
взяли юнаки і дівчата нашої обласіі. студентська і 
шкільна молодь Кіровоградщини. На багатолюдних 
мітингах воші рішуче засудили кривавий терир фа
шистської хунти, виступили на захист патріотів і де
мократів Чілі, за звільнення Луїса Корвалана і інших 
політичних в'язнів.

ЧИ ПІДГРИМУЄ ТВОЯ КОМСОМОЛЬСЬКА ОР
ГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ 
ВІ.СІПІКАМИ ЗА РУБЕЖЕМ, ЯКІ 
МИР, ДІЖ>КРЛТ1Ю І ПРОГРЕС? 
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕСВІТНЬОЇ 
І-ЮЇ ФЕДЕРАЦІЇ МОЛОДІ. ПРО ПІДГОТОВКУ ДО 
XI ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ І С.ТУ- 
ДЕІІТІВ НА КУБІ? ЧИМ СТАНЕ ДЛЯ ТЕБЕ І ГВО- 1 
ЇХ ТОВАРИШІВ ЦЕП ФОРУМ /МОЛОДІ ВСІЄЇ 
ПЛАНЕТИ?

СІІ1В- 
зв’язків з братніми 
CII І.ї ЫІОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

успіхів у боротьбі

ЗВ’ЯЗКО З РО- 
БОРЮТЬСЯ ЗА 
ЩО ТИ ЗНАЄШ 
ДЕЛЮКРАТІІЧ-

Теми ДЛЯ 
пропагандистів

Розмову на Ленінсько
му уроці можуть цікаво 
доповнити фонозаписи ви
ступів Г. І. Петровського, 
Н. К. Крупської, 
фільми.

Доброю школою 
товного засвоєння 
щини Ілліча можуть 
Ленінські читання, 
доповіді на такі теми:

Промова В. І. Леніна на 
III з'їзді РКСМ — про
грамний документ партії 
і комсомолу по комуніс
тичному вихованню під
ростаючого покоління.

Завдання Спілок моло
ді — бойова програма дій 
кожного комсомольця.

В. І. Ленін про роль і 
місце комсомолу в соціа
лістичному суспільстві.

В. І. Ленін про вихован
ня у молоді ідейної пере
конаності та відданості 
ідеалам комунізму.

В. І. Ленін про комуніс
тичну мораль. Ленінські 
принципи комуністичної 
моралі і формування осо
бистості молодого будів
ника комунізму.

В. І. Леьін про естетику 
та актуальні проблеми 
естетичного виховання мо
лоді.

В. І. Ленін про вихован
ня молоді в дусі радян
ського патріотизму та ви
сокої політичної пиль
ності.

КПРС про комсомол 
молодь.

Ленінський наказ «вчи
тися комунізму» та його 
розвиток в документах 
партії останніх років.

XVII з’їзд ВЛКСМ та 
XXII з їзд ЛКСМ України 
і.ро завдання ідеологічної 
роботи серед комсомоль
ців та молоді.

діа-

грун- 
спад- 
стати 

лекції,

Пр античні 
завдання 

Учасниками Ленінсько
го уроку мають стати не 
лише комсомольці і не- 
спілкова молодь, яка на
вчається в системі комсо
мольської політосвіти, а й 
усі юнаки та дівчата, котрі 
трудяться на виробництві, 
в колгоспах та установах, 

ф Оформити стенд 
«XXV з’їзду КПРС — гідну 
зустрічі».

ф Організувати зустрі
чі з ветеранами партії і 
комсомолу, Героями Ра
дянського Союзу, Героя
ми Соціалістичної Праці, 
стахановцями, гвардійця
ми п’ятирічки, делегата
ми партійних з їздів.

ф Провести школу ви
щої продуктивності праці. 
Створити пост якості.

ф Підготувати лекцію, 
доповідь, бесіду:

— Про 55-ту річницю 
промови В. І. Леніна на 
III з’їзді РКСМ;

— Про діяльність ВЛКСМ 
по вихованню молоді в 
дусі ленінських заповітів, 
по гідній зустрічі XXV 
з’їзду КПРС.

ф Надати шефську до
помогу школі у зміцненні 
навчально - матеріальної 
бази, в полігшенні кому
ністичного виховання ком
сомольців, піонерів 
школярів.
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ââas
ОИХОВАННЯ молодої люди- 

НИ — одне з основних зав
дань Ленінського комсомолу. 
Особливої ваги набирає воно 
напередодні знаменної дати в 
житті Комуністичної партії і 
радянського народу — XXV 
з’їзду КПРС. Залам’ яталися 
слова Генерального секретаря 
Центрального Комітету КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва, звер-
нені до нашої молоді: «...Роз
ширення свого кругозору, під
вищення культурного 
політичної підготовки, 
рідного краю, фізичне 
гуаання — все це дорогоцін
ний капітал. Нажитий у молоді 
роки і постійно поповнюваний, 
иін служитиме вам, дорогі то
вариші, все життя». Цей

рівня, 
знання 
Загар-

за шкільною партою чи 
робничих колективах.

важ- 
пивий процес протікає не лише 

у аи- 
Саме 

про поліпшення організації до
звілля молоді ми й вели нещо
давно розмову в Бобринецько- 
му райкомі ЛКСМУ. Обміню
валися думками члени бюро, 
комсомольські активісти. Як 
підсумок дискусії, чітко про
ступила провідна думка: лише 
тоді відпочинок юнаків і дів
чат стає повноцінною ланкою 
у вихованні гідної зміни наших 
батьків, коли організовують 
активно й цілеспрямовано.

Часто доводиться чути, мов
ляв, чого їм ще треба, моло
дим? Будинки культури он які 
позводили, музичний інстру
мент закупили всілякий, а, ди
вись, — хлопці тиняються по 
Селі увечері, дівчата вдома си
дять, хіба що в бібліотеку за
гляне котра. Іноді з «мужчи
нами» буває й гірший варіант: 
від безділля хтось запропонує 
«причаститися», і тоді вже ти
ша після трудового дня на се- 

пі повниться п яним реготом 
чи й лайками.

Ці деталі потрібні для того, 
щоб підкреслити, — НІЯК не 
можна розглядати справу 
виховання молоді вузько чи 
однобоко: вручити хлопцям
м яч, наприклад, показати, де 
поле, і хай ганяють на здо
ров’я...

Певно ж, не помилюся, коли 
скажу, що ідеального виміру

І А д р е с а: ] 
дозвілля1 
В селі І

Ляк \ 
ііяпечнвастЕ 

ви? /

час, а, 
та не 
самим 
смаків,

організації відпочинку не іс
нує. Ми йдемо від конкретних 
кращих зразків і намагаємось 
якомога повніше внести їх у 
дозвілля тієї частини молоді, 
яка ще не знаходить корисних 
цікавих справ у вільний 
можливо, й бачить їх, 
спішить розширити тим 
коло власних інтересів, 
уподобань.

Цікава лекція, участь 
готовці вистави чи номера ху
дожньої самодіяльності, зміс
товного тематичного вечора, 
нсві радянські обряди — ком
сомольські весілля, проводи В 
армію, посвячення в хліборо
би, зустрічі з ветеранами вій
ни, знатними майстрами пра
ці — тс неповний перелік кра-

У ПІД-

щих прикладів організації та 
добору вдалих форм відпочин
ку, які можна знайти у Василів- 
ському, Олексіївському, Ново- 
градівському будинках культу
ри, в Чарівнянському сільсько
му 
ЧІЛЬНЕ 

ті в 
по

діяльності 
коміте- 
робота 
і дівчат 
патріо-

клубі.
‘місце в 

райкому ЛКСМУ і 
комсомолу займає 
вихованню в юнаків

почуття 
тів-інтернаціо- 

налістів. Бойове 
минуле і герої
ка трудових 
буднів радян
ських людей — 
ось головний 

І зміст, основа 
багатьох вихов
них заходів для 
молоді, що 

І проводяться в 
культосвіт н і X 
закладах 
госпу ім. 
вз. Разом 
ретарем 

організації 
подарства Катериною 
зич юнаки і дівчата 
стати для ровесників 
прикладом. Члени 
комсомолу збудили 
молоді Василівки до 
історії свого краю, 
села, біографії колгоспу — 
цієї часточки великої біографії 
нашої Вітчизни. Зрозуміло ж, 
що й поняття Батьківщина по
чинається для молодих трудів
ників з того колгоспу, в якому 
вони живуть і вершать трудову 
звитягу.

Проблема кращої організації 
відпочинку молоді включає в 
себе дотримання молодими 
людьми норм комуністичної

сомольської

кол- 
Кіро- 
з сек- 
ком- 
гос-

Марко- 
можуть 

у районі 
комітету 

інтерес 
пізнання 
рідного

оперативни- 
передові 

підприємств і 
Всі проблеми

моралі і людського співжиття. 
В райцентрі під час проведен
ня масових заходів для трудя
щих на вулицях обов язково 
побачиїе юнаків у синій формі 
комсомольських 
ків Це — активісти, 
виробничники 
установ міста.
вирішує штаб. До послуг чле
нів оперзагону — спеціальний 
автомобіль, портаїивні радіо
станції, магнітофони. Все це, 
помножене на ініціативу та 
серйозне ставлення до своїх 
обов’язків охоронців правопо
рядку, вінчає успіхом важливу 
справу. Скажемо відверто — 
коли Володимир Бойченко, 
Микола Димура, Олександр 
вербовий разом з своїми дру
зями чітко карбують крок ву
лицями Бобринця на чолі з 
командиром оперзагону Ми
колою Коновальчуком — тим, 
хто робить спробу порушити 
спокій у місті чи зшсуваїи від
починок людям, почувається 
не солодко. Райком комсомо
лу, дбаючи про всебічну підго
товку членів оперативного За
гону, підтримує тісні ко.ч;алти 
з районним відділом міліції.

Ми допомагаємо комсс...с и 
ським оперативникам і в се 
лах, де активно росгорН/Л 
свою діяльність групи. Вони 
пильнуюсь за доіримання,. 
громадського порядку в ког. 
госпі імені Кіроза, радгоспі 
імені Рози Люксембург. А не
щодавно на звітно-сиборгіі 
збори комсомольської органі
зації колгоспу імені Капінтна 
разом з працівником райкому 
ЛКСМУ завітав начальним рай
відділу міліції С. І. Авраменко. 
В урочистій обстановці Ста
ніслав Іванович вручив членам 
комсомольської опергрупп по

свідчення, короіко розповів 
про іх нелеткий, але почесний 
громадський обов язок, наго
лосив, що в складі оператив- 
ників завжди діють кращі сили 
комсомолу.
ОЕЛИКУ допомогу райкомові 

комсомолу в проведенні 
ідейно-виховної роботи серед 
молоді подає районна рада 
ветеранів, яку очолює Т. С. То- 
доровський. Члени ради часто 
виступають перед молодими 
робітниками, колгоспниками, 
учнями.

В роботі райкому ЛКСМУ є 
й упущення. Слід зазначити, 
що нині одне з першочергових 
завдань для нас — постійний 
контроль комітетів комсомолу 
на місцях за поліпшенням ор
ганізації дозвілля сільської мо
лоді. Ми добре знаємо, як ка
жуть, адреси і усвідомлюємо 
всю важливість проблем відпо
чинку юнаків і дівчат. Є наша 
сина і в тому, що слабо ще ви- 
р.шусься питання підготовки 
художніх керівників для сіль
ських будинків культури. По- 
д_-../ди аматорам сцени дозо- 
дигося збиратися на репетиції 
з тіснуватих приміщеннях, що 
ч.іі,>ую<ь за клуби. Та й гам, 

є асі умови культпрацівни
ки не завжди творчо підхо- 
дин, до організації заходів 
Справжнього, змістовного від- 

. очнику молоді, деякі вечори 
фігурують лише у звітах. Тож 
заіалом, райком комсомолу 
поставив собі за мету плідно і 
цілеспрямовано повести шир
шу роботу по ідеологічному 
забезпеченню цієї важливої 
ділянки вихозання нашої мо
лоді.

C. СТЕПАНОВ, 
с е к реіа р Бобр и н е ц ьк ого 
райкому ЛКСМУ.

АЛ АПСТРАЛ.1 ІО віку називають
БАМ. 1 не випадково Вс.іичез-

ннй обсяг робіт, що його мають 
здійснити будівельники па трасі 
завдовжки три тисячі сто сорок 
п'ять кілометрів, під силу тільки
нашому високоіндустріальному ча
су. Та не машинна міць 
обличчя будови, а люди, 
радянська молодь, вірна 
традиціям комсомолу, котра кинула 
виклик глухій тайзі.

Пісні, кінофільми, газети, книги 
розповідають про трудові будні

визначає 
героїчна 
славним

бометрів щебеню і гравію. 40 тисяч 
тонн ванна Будівельникам доведе
ться звести 142 мости, пробити 4 ту
нелі загальною довжи цію понад 
25 кілометрів.

Хто ж ті люди, які взялися все 
цс зробити? Книга знайомить з ни
ми. Ось один з них — Володимир 
Якименко, начальник механізованої 
колони. Якраз він із своїми друзями 
з мехколони: Іваном Ободеиком, 
Миколою Гаврюїцепком, Леонідом 
Строканем та іншими будівельни
ками і проклав перші метри май-

БАМ-ТРАСА 
МУЖНОСТІ

бамівців. Нещодавно у видавництві 
«Молодь» вийшла ще одна книга, 
присвячена першопро.хідцям великої 
траси.*). її автори — письменники 
Леонід Горлач і Станіслав Тель
ник за відрядженням ЦК ЛКСМУ 
побували на будові, відвідали всі 
ділянки траси: сибірську і далеко
східну тайгу, горн над .’Ієною і Бу- 
реєю, стени Забайкалля. На літаках 
і пішки, по бурхливих сибірських 
ріках і на всюдиходах добиралися 
вони до своїх героїв, ділили з ними 
невлаштованість тимчасових жи
тел, раділи їх усціха.м Вони писали 
про небагатьох, про найперших. Га 
перед нами постають мужні харак
тери, а тому ії віриш, шо БАМ буде!

Автори вводять нас в передісто
рію будівництва магістралі. Па їх 
запитання, як проводилось проек- 
тування траси, яке воно буде мати 
народногосподарське значения, від
повідає член .Держплану СРСР, на- 

. пальник відділу транспорту В. ІО. 
Бірюков. Про те, що Байкало-Амур- 

• ська магістраль немає собі рівних, 
свідчать хоча б такі цифри: в Ха
баровському краї. Бурятській і 
Якутській A PCP. Іркутській, Читин
ській і Амурській областях для 

. БАМу щорічно буде виготовлятися 
! 80 мільйонів штук цегли. 300 тисяч 
■ куббУґетрів каменю. 400 тисяч ку-

*) Горлам Л.. Іелшпок С. Магистраль 
века. К., «Молодь», 1975.

Сутньої залізниці. Перші метри... 
Воші найважчі. Але вони вже про
кладені.

Читач дізнається про заповзятого 
веселуна Костю Трояна з бриіади 
Михайла Сидорка, яка прорубує 
просіку на 29-му кілометрі траси.

А ось кухарка Тамара Сидорко. 
дружина бригадира. Тамара — ве
села, бідова, встигає доглянути іі 
за донькою, котра живе з ними.

Десятки, сотні прізвищ називає 
книга. Важко па комусь одному 
зупинити свою симпатію. Всі, кого 
зустрічаємо на Б.\Л\і, — люди муж
ні, працьовиті, вірні у дружбі і ко
ханні, життєрадісні.

Це і вісімнадцятирічна Віра 
Мисько з Білорусії, і Микола Боб
ков з Брянська, вуса якого стали 
предметом щоденних жартів, і він
ничанин Олексій Г.тибіпнсв, пост, 
мрійник. Це і хлопці із самодіяльно
го естрадного ансамблю ■ Орфей».

Ось така вона, БАМ. Ось такі її 
люди. Закриваєш останню сторінку 
книг,! і не хочеться прощатися з 
юнаками і дівчатами, з якими, 
здається, потоваришував, полюбив 
їх, як давніх і добрих .знайомих.

Трасу мужності будують мужні. 
Познайомся, юний читачу, з ними, 
прилучися серцем до трудового 
подвигу, до їх щоденних справ. І ти 
відчуєш себе причетним до гран
діозних звершень, їм я яким 
БАМ.

В. ТАРАСЕНКО.

ПА ГАСІ РОЛІ 

І’, МІСТО КІРО 

ВОГРАД ПРИ 

був періііип 
.московський 

О Б Л AC II П 11 

Д Р А М А ТИЧ 

ПІІГ1 ТЕАТР.

НА ФОТО: ЗУ 

СТРІЧ НА ill. 

РОПІ ЗАЛІЗ 

ШІЧІІОГО вок 

ЗАЛУ МІСТА ЦІ 

РОВОІ РАДА.

«»ото
В. КОВПАКА.

М ЛБУТЬ, не варто доводити, яка це велика 
вдач і для новачка потрапити в міцний, здо

ровий колектив. Де є в кого повчитись, ді є з ко
го брати приклад. І не просто приклад. А постій
но відчувати готовність старшого товариша и 
будь-який час прийти тобі на допомогу. І цим 
дівчатам можна щиро позаздрити. Вони перші 
свої трудові кроки розпочали саме в такому ко
лективі.

Він багаточисельпні'. - близько 550 чолові ;. По 
руч'з молодими які тілі.- 
кп-по починають інаііо- 
мптись і і «секретами» 
обраної професії. сидят.

> ПРОФЕСІЙ БАГАТО — ОБЕРИ СВОЮ

ПЕРШИМ
убілені стінною ьетера
ви Ветерана війни і пра
ці. їх груди прикрашають високі урядові иаіороди 
Орден Трудового Червоного Прапора має .Марія 
І Іавлівн.і Гп'і.іиовска.і. медалі. «За до б тссіїип 
труд» — Валентина Іванівна ІІ.іевако. Вісімнад
цять чоловік паїороджГиі мед..лами «За доблес
ний труд. II.і озпамеиуі ; пня 100-річчя з дня на
родження В. І Леніна»

Піна іМитіпа влітку тілі.к'п-но .закінчила техні
кум радянської торгівлі. А хвилювалась більше, 
ніж тоді, коли вегупа.та у цей учбовий заклад. 
1 ось сидінь вона ген«.р гака щаслива і радісно 
збуджена, тримаючи п руках ііоінчіьк’ трудову 
книжку, із першим гіі'і'со.м в пій і букетик за
пашних ГН'ІІДІІК

— Я дуже рад.:, що щпрлгил.і в такий колек
тив. як центральний універмаг, -- не втріг.і.іласі. 
вони щоб не ПОДІЛИТИСЬ ХВИЛЮЮЧОЮ В II житті 
йоді. '.о. Мене о,;р.іпри іьачп.тп сирішім про 
даіщем відділу «Кулі.ттої ніри». Колектив тут, як 
одна сім’я Саме про такий я іі мріяла

І з Піною не можна не погоди тисі. ЦУМ — пе
редове гор'ове підприємство Воно першим в об- 
ласті перейшло на прогресивний метод — с.імооб- 
слугопупшия. Колектив універмагу систематично.

з року в рік, з місяця н місяці,, ііереіиікої ус план 
товарообороту при добрій організації культури 
торгівлі. Л план тут солідний — баиіько 21 міль
йонів карбованців у рік.

Колектив ЦУМу в основному молодіжний Тому 
іі трудиться ніи і притаманною молоді енергії и> 
та ентузіазмом. Гак, наприклад, комсомольсько- 
молодіжна бріиада секції «Культ тов; -ри», яку 
очолює Раїса Полякова, зараз працює. над вико« 
нациям плану грудня 1975 року

Гак. багатий традиція
ми і хорошими ііочипаїї« 
ня.ми колектив централь
ного універмагу, єдиному

»-і-ГЙ Г 'I И І і ирнспое-»
по ім'я «Кіровоград».

1 с ми десяти молодим продавцям, які тільки- 
по прийшли сюди па робі,ту після закінчення тех« 
і ікумів та училищ, треба буде продовжувані ЦІ 

традиції.
Минулої неділі и приміщенні Палану культури 

імені Компанійця зібрався весь багаточнселі.ний 
колектив ЦУМу. Зібрався він, щоб привітані іме
нинників. молоде поповнення На вечорі були 
присутні перший секретар Ленінського райкому 
партії (’.. С. Ліііоіііічепко, перший секреіар обко
му комсомолу М. J< Ск.іяпичепко начальник об
ласного управління юртівлі В. О. Лимар

В; "і]> ІІОСИМ'їеіІІІМ в продавці вступним словом 
відкрила секретар комітету комсос от у ЦУМу 
І Іеоіііла Ьк.іяіііі-іепко.

’. теплим словом пріївііаіши до молодих про. 
даг.ців шерпутася директор універмагу .'ііодміі/іі 
Миксі.тлііша Угріомова. Вона вручила новачкам * 
трудові кігіжкн і> першими записами в них.

Вечір закінчився демонстрації’.!! моделей 75 го 
року, концертом художньої самодіяльності.

І . ІВЛ1ІЧЕНКО
м. Кіровоград.
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БАЙДУЖІСТЬ

„Молодий коіауБар(і

• СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ

ВІДСТОЯВШИ ВИСОКЕ ЗВАННЯ
«РАДИСТ» — ЧЕМПІОНф КІРОВОГРАДСЬКИЙ

ВСЕ ВИРІШИВ ФІНІШ шахи

ОБЛАСТІ З ФУТБОЛУ,

О УЛИЦЯМИ обласного центру мчить 
«Швидка допомога». Тривожно виє 

сирена: життя людини в небезпеці. 
Зупиняється біля третьої лікарні. А ко
ли санітари винесли хвору, вже немо
лоду жінку, закривавлену, побиту, чер
говий лікар не стримався:

— Який же це негідник отак вас...?
■— Син... — прошепотіла розбитими гу

бами.
Нічого не інкодува-ча мати для свого Воло

ді. Доглядала, пестила, ростила. Дитина як 
дитина, от хіба що трохи вередливіша від 
інших. В школі ечнвсн посередньо, у свої 
справи матір не втаємничував. Л коли пішов 
працювати, раділа мати: син на ноги стан. 
Невістку привів — потіснилася, віддала дві 
кімнати свого будиночка. Допомаїала і внука 
бавити, і господарство молодому подружжю 
вести. Робила вигляд, ніби не помічає, шо 
Володимир іноді напідпитку додому прихо
див. А той, відчувши смак отакої «самостій
ності», все частіше дихав па сім’ю горілча
ним перегарем. Сварки почалися вдома, ко
лотнеча. Спробувала було мати спиняти си
ва — куди там...

>— Шукайте інше житло, не ті у мене 
вік і здоров'я, щеб щовечора отакі

Незабаром Володимир сяде на лаву 
підсудних. Добре було б, коли б поруч 
посадили й... байдужість. На жаль, живу
че боно, оте гасло байдужих — моя ха
та скраю. Лише тоді, коли їх зачеплять, 
починають розуміти усю його шкідли
вість і, якщо хочете, нечесність.
М БУДИНКУ № 93 по вулиці Гоголя 
•* ніхто не заздрить сусідам першої та 
сьомої квартир. Там завжди пиячать, 
бешкетують. Мешканці пишуть повні 
благородного гніву і обурення листи в 
міліцію — подійте на п’яниць!

Все правильно. На місце події вихо
дить комісія, суворо попереджує Во
лодимира Черних та Марію Бсліченко із 
згаданих квартир про невідповідність їх 
поведінки нормам соціалістичного спів
життя. П яниці вгамувались. Але причи
на для тривоги залишилась. Чому ано
німний автор чи автори листа гобоялися 
бити тривогу вдома? Коли б зібралися 
усім будинком та розглянули поведінку 
п яниць, можливо, повідомили б за міс-

ПІДСУДНА...
«концерти» Еитримувати, — сказала мо
лодим.

Ті вибралися.
А невдовзі п’яний Володимир, при

йшовши до Ніни Олександрівни, поста
вив вимогу: продати будинок і віддати 
йому гроші. Коли не погодилася — де 
ж тоді голову прихилить? — озвірілий 
п’яниця з кулаками кинувся на рідну 
неньку...

Лікарі констатували струс мозку. А* 
працівники тролейбусного управління, 
де Володимир Пиріг працював слюса
рем, зібрали засідання товариського 
суду.
О РІШЕННІ суду — цілий перелік гв- 

небних вчинків Володимира. І скан
дали в дитячому садку № 26, де вихо
вувався Володя-менший, і наклепницькі 
заяви у всі інстанції на те, що йому не 
дають квартири, і «візити» в медвитве
резник, і п’ятнадцять діб... І тільки піс
ля останнього вчинку В. Пиріг постав 
перед товариським судом, який напра
вив його справу прокурору для притяг
нення хулігана до кримінальної відпові
дальності.

— Гсрілка винна, — зітхає мати в лі
карні. Та й чи одна вона так вважає?..

Г'о-людськи жаль Ніну Олександрівну. 
А їй, як і кожній матері, жаль 
непутящого сина. Та, жаліючи 
треба думати і про їх майбутнє. Адже, 
нажуть у народі, посієш вчинок — ви
росте ЗЕичка. Інколи вона буває згуб
ною.

Запізно кинулись ? в тролейбусному управ
лінні. Пиячить? Так не на роботі ж. Сканда
лить? Так удома ж. Звичайно, були спроби 
перевиховати молодого слюсаря. Але систе
мою >— бо тільки так можна тут добитися 
успіху — не стали. Ослабла воля, втеплена в 
чарці, вже несла Володимира по житейських 
хвилях, як човен без вітрил. Молодість, силу, 
здоров’я розтринькував на сварки, бійки. Тут 
би знайти для хлопця доброго паставнпка З 
числа надрових робітників, порушити справу 
«ро примусове лікування, може, й не дійшло 
б до останнього злочину.

свого 
дітей,

цем роботи, ті боялись би 
й пискнути. Бо громада — 
це сила. Та на загострення 
стосунків ніхто не пішов. 
Нехай прийдуть «дяді» з 
ЖЕКу чи з міліції, вважа
ють байдужі, та й організу
ють мені тишу. Вони зате 
гроші одержують. А /лоя 
хата скраю...

Думаєте, не знав Микола 
Вовченко з села 
Новоукраїнського 
що його сусід Леонід Ков
пак пиячить, а його дружи
на Євдокія Ковпак жене са- 

почав обурюватися він цими

Рівного 
району,

мегон? Та 
антигромадськими проявами пише тоді, 
коли посварився з сусідом за кладочку. 
Чому ж раніше не вдарив на сполох, не 
звернувся до односельчан, сільради, то
вариського суду? Знову той же принцип 
байдужих — не чіпай мене, я тебе вік 
не зачеплю...

Давайте ж запитаємо себе: чи завжди ми 
'виконуємо до кінця свій громадянський обо
в’язок, чи не проходили коли-небудь байду
же мило хулігана, ледаря, хапуги, прогуль
ника? І чесно винесемо собі справедливий ви
рок, врахуємо його па майбутнє.

Пригадується недавній випадок, про 
який розповів мені кіровоградець 
Сергій Ковальчук, житель Лісного про
вулку. їхав він влітку з водієм Іваном 
Елижнюковим повз поля колгоспу «Пе
ремога» Кіровоградського району. За 
сосновою лісосмугою побачили дим, за
пахло горілим хлібом. Не гаючи ні хви
лини, кинулись гасити вогонь. Закидали 
землею, збивали сорочками, топтали но- 
Гсми. Сухе збіжжя, хвоя палахкотіли, як 
сірники. Попеченими руками махали 
кільком водіям, що проїздили мимо по 
автотрасі, кликали на допомогу. Адже 
горів хліб! Та ніхто не спинився...

Бони таки врятували удвох хлібне по
їте, погасивши пожежу. Та невже ті, бай
дужі, зможуть уночі заснути, знаючи, що 
вчинили підло, кинули в біді людей, 
хліб? Сергій не запам’ятав номерів їх 
автомашин — не до того було. Тож не
хай хоч власне сумління не дасть спо
кою байдужим.

Звичайно, тих, хто і сьогодні намагає
ться «ставити» свою хату скраю, все 
менше і менше. Тому так і ріже очі, ви- 
Иликає загальний осуд обивательська 
позиція стороннього спостерігача. Бай
дужість — мовчазний супутник злочину. 
Тож осудимо, як злочин, і її.

В. ЧЛПОВСЬКА.

Чемпіонат області з фут
болу ввійшов у завер
шальну фазу. Визначилися 
фіналісти. Ними стали дві 
команди з міста Знам ян
ки, кіровоградський «Ра
дист» та олександрійський 
«Шахтар». Впевнено поча
ли турнір спортсмени «Ра
диста». Вони в перший 
день з рахунком 2:0 зав
дали поразки олександ- 
рійцям. У Борота команди 
Знам’янки забили шість 
голів, а у свої пропустили 
лише один. Футболісти 
«Локомотива» зазнали по
разки (1:2) від своїх зна- 
м’янських земляків. На 
другий день залізничники 
витрали з результатом 2:1

у гірників. І ось третій 
ігровий день.

Першими на зелене по
ле стадіону «Зірка» ви
йшли знам’янці та «Шах
тар». Переконлива пере
вага була на боці олек- 
сандрійців. Вони сім разів 
примушували своїх супер
ників розпочинати з цент
ра, а у свої ворота про
пустили лише один м'яч.

Останній поєдинок пер
шості провели між собою 
«Радист» та «Локомотив». 
Для того, щоб зберегти 
за собою чемпіонське 
звання, заводчани мали 
зіграти внічию. На сім
надцятій хвилині їх на
падаючий капітан коман
ди Анатолій Камінський 
забиває м’яч у єорота

знбм янців. На майданчи
ку йде вперта боротьба. 
Коли до кінця зустрічі за
лишалося 9 хвилин, заліз
ничники встановлюють 
рівновагу. Автором цьог<^ 
гола був Леонід Клюзов. 
Фінальний свисток судді 
республіканської категорії 
Олександра Козлова за
фіксував нічию — 1:1с 
«Радист» набрав 5 очок із 
6 і знову завоював зван-; 
ня сильнішого колективу 
Кіровоградщини. Друга 
сходинка дісталася «Ло
комотиву» (3 очка), а тре
тя «Шахтарю» (2 очка).

М. ДЕМЕНТІтЄВ, ’ 
суддя республіка»- ' 
ської категорії, то-' 
ловпий суддя зма- І 
гань.

Майже 15 днів у Кіровогра
ді тривала особиста першість 
області з шахів. За звання 
чемпіона вели боротьбу двад
цять вісім сильніших шахіс
тів. У впертій боротьбі

вдруге титул чемпіона дістав
ся иіровоградцю авапгардізцю 
кандидату у майстри спорту 
Михайлу Ройзману. Він на
брав дев’ять очок Із одннад-

пяти можливих'. Очко програв 
переможцю минулорічний чем
піон, кандидат у 
спорту спартаківець 
Дубівка. А трете
.місце дісталося також кірово- 
градцю — авангардівцю, кан
дидату у майстри спорту О.тс-

майстри 
Георгій 
призове

ту Кі'янснку. 
половиною очок.

У нього СІМ З

Б. БОЛТЯНСЬКВІ!^ 
головний секретар чем« » 
піонату, суддя всесо
юзної категорії.
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— З балкапської сосни, — стверджує про
славлений болгарський скрннічнпЛ майстер 
Богоміл Терзієв. Він сам створив.на евшму 
віку немало прекрасних інструментів, пола
годив не один «страдіваріус». в тому числі 
й скрипки видатних музикантів Ієгуди Мс- 
пухіна і Йозефа Сука.

— Дерево живе, реете і вмирає, — розпо
відає Богоміл Терзієв. — Друге життя йому 
дарує рука скрипічного майстра. Прекрасну 
деревину для скрипок дають ліси Родоп- 
сьК'ГХ гір. Для Лптоіііо Страдіваріусп з 
Кремовії .цей матеріал поставляли венеціан
ські купці. Зрублені пікові сосни І ЯЛИНІІ 
болгари залишали па зиму під снігом. Де
рево ставало легшим, набувало приємного 
топу. Навесні лісоруби спускали стовбури 
по схилах, привозили V села і залишали сох
нути іцс п’ять рсків під навісами: Потім де
ревину вантажили і а судна, відправляли до 
Італії, а звідти і в інші країни Європи, Ба
гато документів, які зберігаються у Венеції,- 
зокрема листування крсмонськнх майстрів з 
венеціанськими купцями, стверджують, 1ЦО 
саме з таких стовбурів робив свої скрипки 
Страдіваріус...

Технологія підготовки «музичної» родоп- 
ської деревини з тих пір іїе змінилась. Рід
кісні здібності і великий досвід потрібні для 
того, щоб безпомилково підібрати «найсні- 
пучіше» дерево. В Болгарії славиться учи
телі. музики Борис Оратсв з Пловдіва. який 
простукуванням живого дерева визначає, чи 
підійде воно для музичного інструменту.

АПН.

У

Редактор М. УСПАЛЕНКО. |
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Професійно-технічне УЧЙЄІНІІІІЦ© 
при Кіровоградському 
м’ясо комбінаті
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ 
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує робітників для м’ясної промисло
вості. . ..

Строк навчання — 1 рік. Приймаються юнрки. вї- 
ком від 17,5 року і старші, дівчата — віком від 16,5 і 
року і старші з освітою за 8—10 класів.

Учні забезпечуються стипендією в розмірі 18 кар
бованців та квартирними в розмірі 3 карбованці ■ 
на місяць, триразовим безкоштовним харчуванням, 
спецодягом та форменим одягом. . ;

Під час виробничої практики учні одержують тре- . 
тину заробленої суми. • -

При училищі є вечірня середня школа робітничої 
молоді.

Училище гуртожитком не забезпечує, а розміщує 
учнів па приватних квартирах.

Вступники повинні подати заяву па ім’я директо
ра, автобіографію, документи про освіту та народ
ження, довідку про стан здоров’я, 6 фотокарток 
розміром 3X4 см., довідку з місця проживання, ха
рактеристику.

Адреса училища: м. Кіровоград, Обозиівськс шосе, 
м’ясокомбінат. їхати автобусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.
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