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Через хвилину Володимир ШВИДКИЙ зробить перший контрольний 
вимір. , .

Найбільше роботи — в контролерів. По тринадцяти основним парамет
рам перевіряється якість деталей.

Репортаж з обласного ноннурсу 
молодих токарів

ШВИДШЕ

почала 
які 

схилились над 
здається, зараз 

світі

її ІДТОДІ, як засікли час на 
заліковому секундомірі, 

пройшло хвилин з двадцять. 
Перша зміна у складі дванад
цяти учасників обласного кон
курсу молодих токарів
роботу. Для цих юнаків, 
зосереджено 
вєрстаїами, 
Більше не існує нічого у 
— лише оця заготовка в патро
ні та креслення деталей, які 
треба виготовити вчасно і якіс
но. Адже на сьогоднішньому

змаганні якість — основний 
критерій оцінки роботи.

Разом з минулорічним перемож
цем конкурсу. Володимиром Швид
ким, який щойно підмінно 
залік з теорії, проходимо 
Перед початком* змагань 
мирові вручили 
«Майстер — золоті руки» 
почесна нагорода виблискує 
лом у нього па грудях. Юнак уваж
но приднпляється до 
ного з суперників.

— Чи можна вже 
помилки допускають 
запитую Володимира.

(Закінчення на 2-й стор.).

склав 
цехом. 

Володп- 
знак ЦК ВЛКСМ 

і тепер 
сріб-

роиотн кож-

сказати, які 
учасники? —

Володимир Лсвпцькпй, Анатолій 
Мапіта, Григорій Стародубовськпй, 
Анатолій Колісшіченко. Зараз, ко
ли настав найвідповідальніший пе
ріод для хлібороба — збирати 
плоди своєї прані, згадуються іме
на цих гвардійців жнив завершаль
ного року дев’ятої п’ятирічки. 
Юнаки стали переможцями облас
ного змагання серед молодих жен
ців Кіровоградішпш.

І ніші хлібороби району добре 
підготувалися до косовиці ранніх 
зернових. Шс в кінці червня члени 
KO М СОМ ОЛ ЬСЬКО - МОЛ О Д І Ж П И X ко Л СК -
дивів тракторних бригад рапорту
вали райкому комсомолу про 
товність до жнив, 
раді механізаторів 
би розповіли про 
випадково, то ця 
ся у комсомольсько-молодіжній 
тракторній бригаді колгоспу «Ро
дина». Бригада те в дні роботи 
XXV з’їзду КГіРС стала ініціатором 
змагання за достроковий і якісний 
ремонт збиральної техніки. її учас
ники впевнилися: слова не розхо
дяться з ділами, техніка — на лі
нійці готовності. Тоді ж узагаль
нили досвід роботи комітету ком
сомолу колгоспу «Родина». Вивчен
ня його широкою аудиторією ком
сомольського активу виявилося 
вчасним і дає позитивні наслідки. 
Девіз «Все — для врожаю'» — став 
головним і в роботі комітетів ком
сомолу інших господарств, де 
скрізь створено штаби «Жнива-76». 
Вони заздалегідь потурбувалися 
про побутові умови для механіза
торів. проведення рейдів-перевірок 
готовності техніки до жнив, про 
створення комсомол ьсько-молоді ж- 
пих екіпажів, регулярно підбива
тимуть підсумки змагання серед 
молодих жниварів, трактористів, 
водіїв, щодня висвітлюватимуть в 
інформаційних бюлетенях хід зма
гання, па робочих місцях вручати
муть переможпя.м перехідні черво
ні вимпели комітетів комсомолу. 
Діяльність всіх штабів очолює ра-

го-
На районній па
молоді хліборо- 
свої плани. Не 
нарада відбула-

йонний штаб «Жшіва-76», створе- І 
пий при райкомі комсомолу.

Майже п’ятдесят молодих ком
байнерів, двадцять шість з яких — 
комсомольці, виведуть свої степові 
кораблі в загінки, включаться у 
змагання за приз обкому комсомо
лу та газети «Молодий комунар» ' 
«Золотий колос». Члени 15 комсо
мольсько-молодіжних транспортних 
колективів доставлятимуть зерно 
за маршрутами: «поле — тік» та 
«тік — хлібоприймальний пункт». 
На допомогу старшим товаришам 
прийдуть школярі, які трудитиму
ться у чотирнадцяти комсомоль
сько-молодіжних колективах, на 
токах господарств. X всього на ви
рішальних ділянках під час жнив 
працюватимуть понад тисячу юна
ків і дівчат. z

Усі вони днями підтримали іні
ціативу механізаторів Лозоватсько- 
го відділка колгоспу імені Фрун- 
зе — викликати на змагання під 
час косовиці ранніх зернових моло
дих хліборобів Гайворонського ра
йону. Ініціатива ця схвалена па 
спільному засіданні бюро Гайво- 
ронського. та Ульяновського 
комів комсомолу. Змагання 
дих землеробів наших 
сприятиме достроковому 
ШСІІІІІО жнив.

Основне, на що звертає 
районний штаб < Жшіва-76»,
організація і гласність соціалістич
ного змагання, широке запровад
ження моральних стимулів. Роз
роблено умови змагання молодих 
жоішів. трактористів, водіїв. По 
закінченні збирання врожаю, ком
байнери, які матимуть високі по
казники в роботі, будуть нагород
жені грамотами райкому комсомо
лу. цінними подарунками, безплат
ними путівками за кордон. Пере
можці у змаганні 
роджені червоним 
кому комсомолу.

рай- 
моло- 

районів 
завер-

увагу
це —

будуть
вимпелом

паго-
рай-

В. ПАВЛЮК, 
начальник Ульяновського ра
йонного штабу «Ж.ннва-76».

Є РЕЗЕРВИ

на

Не так давно на загаль
них зборах тваринників 
наставниця молодих до
ярок М. С. Дунаєвська 
внесла пропозицію — 
звернутись до всіх ко
лективів ферм району із 
закликом: боротись за
тритисячний надій
кожну корову. Це не ви
падково. Саме на нашій 
фермі тринадцять доярок 
вже переступили цей* 
досить високий для Но- 
воархангельськогв райо
ну, рубіж. Серед них 
майже половина — мо
лодь.
У своїх виступах дояр Дна-» 
толій Коноваленко, дояр
ка Марія Буга та інші 
підтримали заклик на
ставниці. І ось підсумки 
першого півріччя. Понад 
двадцять доярок пере
йшли півторатисячний ру
біж по надоях від кожної 
корови. Серед них —» 
Ніна Маліхатко, 
на Бебко, Надія 
Анатолій 
Віра Самалюк та інші. По 
фермі в середньому еід 
кожної корови одержано 
вже 1504 кілограми мо-> 
лока.

Валенти-
Тнатюк, 

Коноваленко,

К. БЕБКО, 
сількор. 

Колгосп імені Кірова 
Новоархангельського 
району.

Я У САД
ХОДИЛА...

— Ти де це, Тетяно, ці-, 
лий день була?

— А я е саду ходила,— 
проспівала п’ятикласниця 
Таня і протягнула руку. 
На долоні заіскрилися че
решні. — Три відра 
рвала. Дядько 
спасибі сказав.

Подібні діалоги 
почути не лише 
Головченків, а й 
тьох інших сім'ях в селі 
Іванівці Кіровоградського 
району. Тут вже стало пра
вилом, 
канікул 
місцевої 
школи допомагають 
їм батькам збирати вро
жай фруктів.

В тінистих кварталах 
саду сьогодні можна зу
стріти шестикласників Те
тяну Гаврилюк, Руслану 
Коваленко, семикласників 
Сергія Кареліна, Ірину 
Ткаченко і багатьох інших.

— Щодня в саду пра
цює 25—ЗО школярів, — 
розповідає агроном-садів- 
ник колгоспу імені Бо- 
женка Василь Сергійович 
Гладишенко. — Вони до
помогли зібрати і відпра
вити трудівникам 
більше п’яти тонн 
шень.

на-
Василь

можна 
в сім’ї 

у бага-

що під час літніх 
старшокласники 

восьмирічної 
сво-

міста 
мере*

В. ЦВЄТАЄВ.

Ill мова заходить про пі великі спортивні поєдин
ки, ми згадуємо Олімпію —■ маленьке грецьке місто, 

де багато віків тому з усіх кінців древньої Елладїі зби
ралися елліни і мірялися спритністю, богатирською си
лою. швидкістю. Героям цих змагань готувались найви
щі нагороди. 1 тепер золота олімпійська Медаль стала 
нанвнщою нагородою для спортсмена. Кожен десяти
річний хлопчина, який тількн-но прийшов у спортивну 
секцію, в мріях продовжував свою біографію, і йому 
ввижалася запоні і на висота — висота олімпійця. Бо 
саме тут вершина досконалості у фізичному розвитку. 
Шістнадцятирічний юнак, подолавши стометрівку за 
13,о секунди, отримує золотий значок ГПО. А світовий 
рекорд рівняється десяти секундам. Щоб розвинути та
ку швидкість, «вирвавши» у дистанції лише три секунди, 
напруга має не спадати роками. Тільки найбільш впер
ті, мужні, вольові пізнають смак перемоги. Саме 
такими стали паші прославлені радянські олімпійці Ва
лерій Борзов і Володимир Куй, Віктор Чукарін і Юрій 
Власов, Лариса Латіпііна і Людмила Турищева, Борис 
ІПахлін і Олександр Медведь.

Перед нашими співвітчизниками—сотні імсіїитих су
перників. Наприклад, під час Олімпійських ігор в Мюн
хені, стартувало більше 10 500 спортсменів з 112 країн 
світу. Піввіковому ювілеєві СРСР радянські олімпійці 
подарували 50 золотих олімпійських нагород, 27 сріб
них, 22 бронзові. Набравши 064,5 очка, воші здобули 
злі альнркомандпу перемогу.

І ось — повнії старт: 17 липня о 15 годині за місце
вим часом в Мюнхені спалахне вогонь XXI Олімпій
ських ігор, вогонь нового часу, перенесений факелом з

батьківніпнп еллінів. Його 
світло передає у спадок сьо

годенню благородні ідеї — прагнення до миру, взаємо
розуміння, співробітництва між народами, чесної бо
ротьби за перемогу.

Цей рік напружений не тільки для тих, хто боротиме
ться за почесні нагороди в Монреалі. В кожному колек
тиві фізкультури, в кожному спортивному клубі юнаки 
та дівчата виходили па старій з олімпійськими ембле
мами. Малі олімпіади, наприклад, відбутися в колгоспі 
імені Леніна Долинського району, у багатьох шкотах 
обласного центру, піонерських таборах. Тривали в Кі
ровограді республіканські поєдинки гімнастів, борців, 
юних футболістів. В них — гой же девіз: «Олімпійські 
ігри — цс лише для олімпійців». На вечорах спортивної 
слави, пропагуючи фізкультуру і спорт, комсомольські 
активісти називали імена олімпійських чемпіонів. Бо 
саме вопи-глриклад для наслідування І може, серед тих 
320 тисяч значківців ГПО. які виходять нині на спор
тивні майданчики області, є імена учасників Олім- 
піадп-80. Сьогодні — ти чемпіон області, завтра — ре-

кордсмсп., республіки, а через чотири роки — учасник 
боротьби за найвищі світові нагороди в Москві. Най
більша перспектива — для юних.

Отож і перед тими, хто готує олімпійський резерв, 
стоїть відповідальне завдання — вивести своїх внхо-. 
ванній у великий спорт, відкрити перед ними світ Ми
коли Авілова і Якова Железняка, Валерія Борзова і 
Анатолія Бондарчука. А для цього треба розв’язані 
проблеми розвитку олімпійських видів спорту Перший 
крок буде зроблено, якщо побудуємо вдосталь спор
тивних споруд, якщо юніорів поведуть країні тренери, 
які запросять в спорі піші секції найбільш перспектив
них спортсменів. Від масової фізкультури треба пере
йти до удосконалення майстерності, вміння визначити, 
як забрати у дистанції отих три секунди, які наближа
ють тебе до Борзова. Тут твій перший підручний — на
пружена праця — як і в цеху за верстатом чи на риш
туваннях новобудов.

Оцінюючи перемогу над собою, уяви собі, юний дру
же. суперника з олімпійською нагородою, постав перед 
собою велику мету- Поклич її, віддай їй себе 1 вона 
наблизиться до тебе.
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ударній міській будові — будівництві Кіровоградського 
рного заводу проводять свій третій трудовий семестр 

студентські будівельні загони, Катерина КОЦУР (фото 
) — студентка Кіровоградського машинобудівного техніку- 

нрацюе в складі загону «Гори.чоііт-76», Добре, зарекомеиду1- 
себе І курсанти льотно-штурманського училища (фото

Фото В. КОВГІЛКЛ.

ЛЕйЗЯ ропу

ЯКБИ студенти області 
під час третіх трудо
вих семестрів дев’ятої 

п’ятирічки працювали тіль
ки на будівництві п’яти
поверхових 120-квартир- 
них житлових будинків, то 
щасливими новоселами 
стали б майже дві тисячі 
сімей. Переконлива циф
ра, чи не так? За п’ять 
років чотири з половиною 
тисячі студентів області 
освоїли капіталовкладень 
на суму 7 мільйонів карбо
ванців.

Перші дні ліпша стали по
чатком третього трудового 
семестру. Цього разу форму 
бійців будзагонів одні пули 
771 студенти і учні техніку
мів. інститут сільськогоспо
дарського машинобудування 
урочисто провів 50 своїх по
сланців до далекої Тюмен
ської області, сто майбутніх 
педагогів трудяться нині и 
радгоспах Криму. Решта за
гонів уже розпочала роботи 
на новобудовах Кіровоград- 
іцини. Яких саме? Обласний 
штаб студентських будівель
них загонів ще задопго до 
початку семестру отримує від 
організацій замовлення на ту 
чи іншу кількість загонів. Ос
кільки задовольнити їх всі 
важко, студентів посилають 
туди, де їхня робота буде 
найнсобхіднішою. Здається, 
цілком зрозуміло, що органі
зації, де будуть працювати 
загони, не тільки знають про 
це, а іі з нетерпінням чекають 
їх, готуються до зустрічі з 
ними заздалегідь, Приємно 
відзначити, що в більшості 
випадків .так і є. Але чому 
тільки в більшості? Чому зу
міли підготувати для загонів 
фронт робіт, потурбуватись 
про житло та харчування 
Спітловодськіїй, Знам’ян- 
ськнй, Новгородківськіїіі між
колгоспбуди, Олександрій
ська ПМК-279, будівельно- 
монтажне управління облепо- 
живспі.ткії? Чому частими 
гостями у студентів, що пра
цюють в колгоспі «Перемога* 
Вільшанського району, бува
ють секретар райкому партії, 
голова райвиконкому, голова 
колгоспу? Мабуть, тому, що 
розуміють, як багато зале
жить, чи виконають свої пла
ни студенти, від того, які 
умови для роботи І життя 
створюють їм на місцях. З 
перших днів ударно трудя
ться в Знам’янському районі 
загін «Юність» Кіровоград
ською інституту сільськогос
подарського машинобудуван
ня, в Новгородківському — 
загін «Кристал» цього ж ву
зу. Шість бійців «Кристалу» 
виявили бажання допомоїти 
будівельникам — зараз вони 
працюють на пусковому 
об’єкті — Новгородківському 
комбікормовому заводі. 1 ке
рівники міжколгоспбуду щи
ро вдячні юнакам за допо
могу.

А загін Кіровоградсь
кого технікуму машинобу
дування «Буревісник» в 
повному складі трудить
ся на пусковому об’єкті 
—« Новомиргородському

елеваторі. Відчувають
хлопці важливість своєї 
праці і, безумовно, мають 
велике бажання попрацю
вати на повну силу. Та чи 
дуже свіжими після відпо
чинку приходять вони що
ранку на будову, провів
ши ніч, м’яко кажучи, в не 
зовсім придатному для 
житла бараці? Вже, прав
да, трохи притерпілися, 
деякі дірки в стінах поза
туляли, а до деяких і 
просто звикли... А всього 
цього могло б і не бути, як
би в останній момент, пе
ред самим приїздом заго
ну не довелося міняти 

ЧИ СКАЖУТЬ НА ПРОЩАННЯ
ф Про те, як в деяких 
господарствах зустрічають 
будівельні студентські загони

об'єкт. Причина проста: 
голова колгоспу «Про
грес» Новомиргородсько- 
го району І. Р. Отелепко 
відмовився прийняти за
гін — в колгоспі на той 
час вже працювала найма
на бригада. І це не дивля
чись на раніше підписаний 
договір’ з студентами.

Замінили об’єкт і в По- 
бузькому БУ-6 комбінату 
«Кіровоградважбуд». В ре
зультаті загін, що працює 
зараз на будівництві тре
тьої черги Сальківського 
комбінату, має погані умо
ви для харчування.

А в колгоспі імені Чапаева 
Бобрішсцького району сту
дентів чекали. 1 все ж Примі
щення для житла не відпові
дає санітарним нормам. не 
обладнаний душ. ізолятор. 
Бійці загону довгий час не бу
ли зараховані на роботу. А 
керівники будівельних орга
нізацій допустили порушення 
правил техніки безпеки — 
не так. як слід проведений 
вводннй інструктаж і зовсім 
відсутній — інструктаж на 
робочому місці, не провели 
навчання з студентами, яких 
допустили до роботи з меха
нізмами.

Загони. що залишились 
працювати в обласному цент
рі, теж відчули результати 
непідготовленості: студентам
педінституту, що зводять но
вий корпус свого вузу, ще н 
досі доводиться час від часу 
влаштовувати тривалі «пере
кури». Думаєте, стомились 
хлопці? Де там! Просто зно
ву чекають бетон... їхні ко
леги з загону «Альтаїр» мо
жуть їм поспівчувати. На бу
дівництві середньої школи 
№ 40, де поїш трудяться, їм 
теж деякий час довелось за-

час
сту-

Д°

чекати з основними робота
ми — не було екскаватора, 
нічим було вирити котлован. 
Ось як дбає про студентів 
трест «Кіровоградважбуд» -

Та, мабуть, настав ч-с 
сказати і про те, як 
денти підготувались 
свого третього трудового. 
Обласний штаб студентсь
ких загонів провів навчан
ня всіх командирів та ко
місарів. Більше половини 
бійців у підготовчий пе
ріод навчалися будівель
ним спеціальностям в 
МПТУ № 8, при учбових 
комбінатах тресту «Кіро- 
воградсільбуд» та комбі
нату «Кірової радважбуд».

Навчалися і створені в 
кожному загоні лекторсь
кі групи, редколегії заго
нових газет, пости «Комсо
мольського прожектора», 
агітбригади. Адже агі
таційно - пропагандистська 
діяльність студентських за
гонів має, безумовно, теж 
важливе значення. За тра
дицією, кожний загін за- 
рахузаз своїм почесним 
членом одного з учасни
ків Великої Вітчизняної 
війни, що полягли смер
тю хоробрих.

Разом з студентами про
ведуть свої кенікули оди
надцять важкоЕнховуваних 
підлітків.

Коли підходиш до території 
загонів КІСМу «Юність», 
«Машинобудівник» — відразу 
відчуваєш, що тут живуть 
молоділі завзяті. Сьогоднішня 
«блискавка» розповідає про 
найвизначніші події дня, 
яскраве оголошення — про те, 
на честь якої бригади Підня
то загоновий прапор. На най- 
видиішому місці — соціаліс
тичні зобов’язання загону. 
Тому-то пас трохи здивувала 
своєрідна «конспіративність» 
«Романтика-76» — загону Кі
ровоградського машинобу
дівного технікуму. Не тільки 

Рейдова бригада: Б. ДОЛГОНОС — начальник 
відділу охорони праці облміжколгоспбуду, В. СО
ЛОМКО—технічний інспектор обласної профспілки 
будівельників, В. ЖЕСАН — комісар обласного 
штабу студентських будівельних загонів, В, СІВА- 
ЧЕНКО — головний інженер обласного штабу 
студентських будівельних загонів, Н. ПАСТУШЕН- 
КО — спецкор «Молодого комунара».

прапора чи стіннівки, ніде не 
було видно навіть назви за
гону. Щоправда, виправдати 
їх можна — заголи техніку
мів виїжджали на місця ро
боти трохи пізніше, отже, во
ни багато чого не встигли 
зробити. Але ж такий пункт, 
як «виготовлення прапора за
гону», стояв ще в планах ро
боти на підготовчий період, а 
флагшток і досі без прапо
ра... Оскільки ми не змогли 
самостійно відшукати соціа
лістичні зобов’язання, попро
сиш допомогти командира. 
Та ні Анатолій Сорокін, ні 
комісар Олександр Якимаха 
не змогли цього зробити, бо
ні) їх просто забули в Кірово
граді. Однак ми перекопали
ся пізніше - цс було півбіди. 
Комісар «Дружного-7і>» цьо
го ж технікуму Василь Дси- 
кун забув захопити з собою 

не тільки зобов’язання, але й 
всі плани роботи загону. Са
ме забу» прихопити, а не 
скласти, бо в комітеті комсо
молу технікуму нам їх лю- 
б’язно запропонували пере
глянути. В багатьох загонах 
комісари довго не могли зга
дати прізвища почесного члена 
загону, плани спільної роботи 
з місцевимII комсомольськими 
організаціями були ще в ста
ні зародження. Чи не є це 
вагомою причиною для роз
думів комітетам комсомолу 
інститутів та технікумів?

ВОДНІЙ з стіннівок ми 
прочитали такі слова: 

«Сподіваємося, що прав
ління колгоспу приділить 
нам трохи уваги і забезпе
чить наше будівництво 
всім необхідним. Ми бу
демо йому дуже вдячні». 
Мабуть, правління кол
госпу, місцева комсомоль
ська організація, всі жите
лі села теж сподіваються 
на те, що студенти не обі
йдуть їх своєю увагою. 
Вони чекають цікавих зу
стрічей, лекцій, концертів. 
Думаємо., було б добре, 
якби в кінці літа і сту
денти, і жителі села, про
щаючись, залишились за
доволеними від такого 
співробітництва.

ШВИДШЕ — ЩЕ
НЕ ОЗНАЧАЄ КРАЩЕ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

•— Так. Ну, насамперед, дехто по
чав точити спочатку не оправку, а 
втулку. Якщо помітили, обидві 
деталі мають конічні поверхні, що 
повинні сполучитися, а при такому 
порядку виготовлення хлопцям до
ведеться обов’язково псрсналаджу- 
пати верстат. По-перше, це й часу 
займе більше, і важко буде виста
вити ще раз таку ж коїіуспість. 
Ну, а по-друге, у багатьох заниже
ні режими різання. Не знаю, чи цс 
від хвилювання, чи від невпевне
ності в своїх силах... — 1 додає:— 
Мені здається, основна боротьба 
розпочнеться у другій зміні...

Йоли стрілка секундоміра 
відрахувала 62 хвилини 50 се
кунд, на стіл секретаріату кон
курсу лягли перші деталі. їх 
виготовив Валентин Прохоров 
з Новомиргорода. Ще через 
чотири хвилини закінчив робо
ту Микола Давидов із Знам’ян
ки. Витирає хусточкою піт. Це 
від напруження і хвилювання. 
Ще б пак! Уже майже готова 
деталь —• і раптом поломка 
верстата. Добре, що не розгу
бився, за три хвилини ліквіду
вав несправність.

Іротім був Віктор Федоренко я 

Олсксаидрівського району. Прав
да, і в нього не обійшлось без при
годи. Застопорив верстат. Захви
лювався Віктор, почав гарячкува
ти — нічого не виходить. Важко 
сказати, чим би все закінчилось, 
та нагодився Василь Гршіь з Кі
ровоградського заводу тракторних 
гідроагрегатів, неодноразовий при
зер подібних конкурсів, досвідче
ний токар. Він щойно склав залік 
з теорії і тепер спостерігай за хо
дом злягань. Василь враз оцінив 
ситуацію. Швидко підійшов до 
верстата, мовчки, кількома завче
ними до автоматизму рухами змен
шив подачу, поставив потрібну...

Лише троє токарів з першої змі
ни вклались в норму по часові: 
79 хвилин. Але, як ііііявіїв ВТК, 
якість робіт кожного з них була 
невисокою. З дванадцяти учасни
ків лише Олександр Фоменко з 
Олександрії, до речі, єдиний токар 
з шостим розрядом, набрав близьку 
до максимальної кількість балів. 
1 хоч пін виготовив деталі четвер
тим. все ж у першій зміні вийшов 
на друге місце. Всього на кілька 
очок випередив його Микола Да
видов.
О К і передбачав Володимир 
■■ Швидкий, основна бороть-« 
ба розпочалась у другій зміні. 
Тут зібрались досвідчені супер
ники. Василь Гринь, Михайло 
Шарков, Віктор Боголюбов, Ва

силь Філь та інші вже не один 
раз були призерами обласних, 
а дехто й республіканських 
конкурсів молодих токаріз. Не 
пройшло й половини заплано
ваного часу, а Віктор Боголю
бов уже поклав готові деталі 
на столик жюрі. 33 хвилини 40 
секунд вистачило йому, щоб 
завершити роботу. Це був ре
кордний час на конкурсі. Та, 
на жаль, якість роботи вияви
лась не на висоті. Те ж можна 
сказати і про Василя Гриня та 
Михайла Шаркова, що позда
вали свої деталі відповідно 
через п’ять і десять хвилин 
після Боголюбова. Вони теж 
поспішили, що й вплинуло на 
якість.

Вірним собі залишився лише 
Володимир Швидкий. Він не 
намагався виправдати своє прі
звище. Працював уважно, зо
середжено, без зайвої метуш
ні. Не справило на нього 
особливого враження і пові
домлення численних уболіваль
ників, про те, що троє учасни
ків вже закінчили роботу. Зда

валось, він і не почув цього, 
продовжував обробляти деталь 
у тому ж темпі. Зрештою, взя
вся за вимірювальний інстру
мент. Щось йому не сподо
балось, і верстат запрацював 
знову. Дехто з уболівальників 
махнув рукою і відійшов убік, 
мовляв, цього резу «Майстер 
— золоті руки» залишиться 
без призового місця. Та вис
новки були поспішними. Через 
дев’ять хвилин після Шаркова 
секундомір зафіксував — Во
лодимир Швидкий четвертим 
у зміні завершив роботу. Де
таль передали на контроль. 
Зроблена вона була відмінно.

А тим часом конкурс продовжу
вався. Однаково хвилювались І 
найстарший його учасник Михайло 
Тнховський з Ульяновського райо
ну,- що складав залік з теорії, і 
наймолодший — Володимир Риков 
з Кіровоградського заводу радіо- 
виробів, що трудився над деталя
ми. Уболівала за чоловіка, що
вперше брав участь у змаганні на 
такому рівні, Антоніпа Андрійчсн- 
ко з Новоукраїнки. Висловлювали 
свої припущення щодо переможців 
учасники, що закінчили змагання. 
1 ось останні деталі — готові, пе
ревірені ВТК. Жюрі підбиває під
сумки: береться до уваги все — і 
дотримання техніки безпеки, і стан 
робочого місця, і навіть естетич
ний вигляд токаря...

Що ж, і нам можна зробити не
великий підсумковий аналіз ре
зультатів конкурсу.

У виграші виявились ті з тока
рів. хто на перше місце поставив 
якість деталей, поклав собі за ме
ту зроби гн не швидше, а краще. 
Цс стосується, насамперед, пере
мо ж ці з — Володимира Швидкого, 
Михайла Шарковд. Миколи Дави-

дова. які відповідно зайняли пер
ше, друге і трете місця. Вони зумі- 1 
ли найбільш органічно поєднати ;
якість роботи з швидкістю вико- ,
нання завдання, правильно роз
рахували свої сили, показали від
мінні знания теорії, високу культу
ру виробництва.

Володарем приза за най
кращу якість став Володимир ,
Ткаченко з Кіровоградського 
заводу радіовиробів. Маючи !
третій розряд, иін переміг 
суперників з вищою кваліфі- ;
нацією завдяки наполегли
вості, витримці (згадаймо, піл 
вже на дванадцятій хвилині 
юнакові довелось змінити заго
товку), вірі в свої сили. Вигра- ! 

ти чотири бали у токаря шостого і 
розряду Олександра Фоменка 
з Олександрії не така легка і 
справа. А Володимиру це вда
лося.

Увійшоз у десятку сильні
ших токарів області і вісімнад
цятирічним Володимир Рйков. 
Коли ьрєхувати, що робочий 
стаж у хлопця всього десять 
місяців то це теж вагома і 
заявка на майбутнє.

Словом, обласний конкурс ■ 
молодих токарів став для всіх 
учасників хорошим екзаменом І 
IX робітничої зрілості, підтвер- і 
див ще раз, що майстерність [ 
перебуває не в такій уже й ве
ликій залежності від віку, до- ’ 
дав кожному впевненості...

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 

комунара».
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свято ЗНАХОДИТЬ 
ДРУЗІВ
ВІДЗНАЧЕННЯ 125-РІЧЧЯ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
КРАВЧИНСЬКОГО

Оті слова — пристрасні 
і вдячні, теплі і щирі — та 
однаково гордісні за нашо
го славного земляка Сер
гія Михайловича Степня- 
ка-Кравчинського, злетіли 
швидкокрилими птахами 
на батьківщині револю
ціонера і письменника у 
селі Новий Стародуб та 
й понеслися уьсібіч по Кі- 
т^воградщині, по респуб-

Письменниця з Москви Єв
генія Олександрівна Тарату
та, яка, хочеться із вдячніс
тю наголосити, «відкрила» нам 
земляка, »становивши місце 
народження С. М. Стспцяка- 
Кравчинського, прибула ще 
задовго до ювілею і взяла 
ііайдіяльніїиу участь у всіх 
визначних подіях, присвяче
них знаменній даті. Немож
ливо було без хвилювання 
слухати її слова на літера
турному вечорі, який відбув
ся у парку імені Леніна з на
годи завершення святкування 
125-річчя з дня народження 
нашого земляка.

— Я розповім усім 
своїм друзям, поділюся 
цією невимовною радістю 
в літературних колах сто
лиці — про те, укий теп
лий, ліричний вечір він
чав таку, дорогу для мене 
подію...

Так, Єіігенія Олександрівна 
по-справткнБо.му зріднилася із 
своїм героєм, дослідженню

Письменник Микола 
Олійник, голова респуб
ліканської ювілейної комі
сії по відзначенню 125-річ
чя С. М. Степняка-Крав- 
чинського висловив по
дяку кіровоградцям за 
організацію знаменної по
дії.

Вдень, 13 липня, гості, 
письменники Є. О. Тарату
та, П. А. Загребельний, 
М. Я. Олійник та науковець 
Т. П, Маєвська вшанували 
пам’ять нашого земляка, 
побували на заводах «Чер
вона зірка» і радіовиро- 
бів, де зустрічалися з ро
бітниками, відвідали хутір 
Надію, знайомилися з об
ласним центром.

Цього ж дня відбувся мі
тинг: одна з вулиць Кірово
града. Виконкомівська, діста
ла ім’я Стспііяка-Кравчіпі- 
ського. З цієї нагоди на пій 
встановлено меморіальну дош
ку. Тут. як і вечір на завер
шенні торжества, мітинг від
крив заступник голови міськ
виконкому В. І. Лгафінсць. 
Виступили письменники Єв
генія Таратута і Микола 
Олійник, директор середньої 
школи № 9 ІО. г. Тарасенко, 
робітниця аіітопідпрпємства 
Л» 10021 М. Д. Яремчук та за
відуюча бібліотекою імені 
Горького А. Г. Давиденко.

Той літературний ве
чір, обрамлений літнім 
дощем, закінчився пісня
ми «Там, де Ятрань круто 
в'ється», «Ясени» та урив
ком з роману С. М. Степ- 
няка-Кравчинського «Ан
дрій Кожухов».

А. НЕЧИТЛЙЛО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

С. М, СТЕПНЯКА.

життя і творчості якого від
дала багато літ життя. Май
же дев’ять років не могла 
віднайти письменниця місце 
народження С. М. СТепняка- 
Кравчинського. 1 вже лише в 
Ленінграді, коли їй привезли 
на візку два велетенських то
ми архівних документів, коли 
вивчення першого з них не 
принесло жаданих результа
тів, — у другому томі Євге
нія Олександрівна, нарешті, 
знайшла потрібне свідчення. 
Одинадцять років тому вона 
вперше побувала в Новому 
Стародубі Петрівського райо
ну, і відтоді цс місце стало 
їй надзвичайно близьким, на
ші земляки стрічають її як 
свою, а вона почувається тут, 
паче вдома.

Навіть те, ще вечір був 
«скроплений» дощем, на
дало події особливої ка- 
мерності, чи що, теплоти, 
якоїсь своєрідної урочис
тості. У парку з цікавою 
доповіддю про життя і 
творчість С. М. Степняка- 
Кравчинського виступив 
перед присутніми завіду
ючий кафедрою педінсти
туту в. о. професора А. П. 
Бойчук. Хвилюючою була 
віршована композиція, 
з якою привітали учасни
ків торжества піонери. 
Небуденно, яскраво зву
чав вірш «Балада пам’яті» 
з уст азтора Валерія Гон
чаренка.

Створюючи роман про героя-революціонера. Стели Ліліаи 
Войнич втілила в Оводі багато рас Степняка...

БАЛАДА ПА М’ЯТ

1. КРОКИ
Молодий і різкий, як зречення, 
Не зігнутись йому від ноші.., 
В цій баладі немає вечора,
В цій баладі немає ночі.

Є лиш кроки стрімкі. 
1 лункі... Він крокує берегом, 
Розчиняючи душ віконниці. 
Обійми небокрай свій бережно. 
Доки сонця їжак не скотиться,

Кроки, що крають шлях 
У віках... Із-під брів запущених, 
Неапокори і серця злитки. 
Не черлений листок у кучерях, 

шалених заграв лелітки.

Кроки, ніби ножі. і
Розкажіть... Його революція . 
Полонила в довічний бран. 
Там, де стяги багряні ллються, 
Горду долю свою обрав. 
Кроків криця жива. 
Ось я чую: слова, мов ріки,

, . Є. ТДРАТУТА.

Розривають каскадно речення. 
Він — як ранок нового віку.., 
В цій баладі немає вечора.

2. СЛІДИ
Сліди, ніби шепіт річки, 
Де вітер лишили коні.

(І тінь його, ніби свічка, 
Засвітиться на осонні). 

Сліди — цвіт надії сивої. 
Крик птаха. Далекий дзвін.

(По лезу путі стрімливої
Пройшов, не схитнувшись, він). 

Сліди —на морозі кипень. 
І зморшки — стріла між брів.

(Собою, мов смолоскипом,
Він досвіток запалив). 

...До обрію не приколота 
Багнетом років дорога— 
Безсмертна дорога Овода.., 
Балада моя про нього.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. Кіровоград.

Всесоюзна туристська експедиція радянської молоді «Моя 
Батьківщина — СРСР» набуває все більшої популярності п 
Дніпропетровській області. її учасники вивчають історичні міс
ця рідного краю, роблять туристські подорожі по республіці 
і країні. Активно включилися в експедицію учні Криворізької 
середньої школи Лг Ю7. їх загін «Кривбас» побував у багатьох 
містах. 125 учнів цієї школи нагороджені бронзовими значками 
«За вивчення свого краю». .
II1 фото: члени загону' «Кривбас» біля лам ятннка Олек

сандру Матросову в Дніпропетровську. «д ЗАпАрИ>
(Фотохроніка РАТАУ), ,

МОЯ
БАТЬКІВЩИНА -
СРСР

(Продовження. Поч. в газеті 
за ІЗ липня ц. р.).

п. тм № еі-бз
РОЗПОВІДЬ СТАРШОГО слідчого 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ПРОКУРАТУРИ, ЮРИСТА 2 КЛАСУ 
М. М. ЧЕРНЕГИ

Справа № 61-69 завершена. Півтори 
тисячі аркушів протоколів, висновків 
16 судових експертиз, характеристик та 
фотознімків, 360 метрів магнітофонної 
плівки. П’ять місяців детального слід
ства... Десятки людей із своїми долями 
пройшли переді мною, поки вималюва
лась картина піврічної діяльності зграї 
«Жука». І все ж я не відчуваю задово
лення від закінченої роботи. Немає ра
дісного почуття повної перемоги над 
злом. Троє з шести ЗЛОЧИНЦІВ—підлітки.

Переді мною — Казавчіпіський Олег, 
затриманий комсомольцям іі-оисратнвпн- 
ками Володимиром 'Голочком та Анато
лієм Бурховнчсм за розбійний напад. 
У справі, переданій з карного розшуку 
Ленінського районного відділу внутріш
ніх скрав міста Кіровограда, вказано, 
що 13 грудня 1975 року на квартиру 
громадянина О. В. Горбенка вчинено 
напад. Злочинці вимагали 250 карбован
ців, але, знайшовшії лише п’ять, забра
ли одяг, зв’язали господаря квартирні 
порозбивали ножами лампочки. Серед 
бандитів потерпілий впізнав свого зна
йомого — Казавчннського Олега Євге
новича, 1960 року народження...

Я здивовано підвів голову. Ось він, 
арештований, сидить на стільці. Кре
мезний, ставний юнак, вродливий на
віть.

— Так, мені п’ятнадцять років, — 
відповідає. — А іцо?

..Навіщо ж Казавчіпіськип зі спільни
ками вчинили розбій? Адже цс — не 
бійка, не бездумний акт. Злодії шукали 
гроші, взяли одяг. Може, воші хотіли 
виїхати з міста, зникнути? А светр, ви
мазаний кров'ю, котрий воші спалили у 
плиті Горбенка? Ного бачив потерпілий. 
Так, хотіли втекти і замести сліди тяж
кого злочину. Цс були перші, цілком 
очевидні висновки, котрі випливали з 
аналізу кримінальної справи Казавчни- 
ського. Я відчував, що вона не обмежи
ться розкриттям розбою на квартирі. 
Але підтвердити ці висновки ноші що 
міг тільки арештований.

Він же пс бажав зізнаватись. Сидів, 
криво усміхаючись, і мовчав. Я пояснив 
йому зміст восьмого пункту статті 40 
Карного кодексу УРСР, де йдеться про 
пом'якшення покарання злочинцю, якщо 
він дає добровільні показання. Дав 
зрозуміти, що слідство розкриє злочин 
і без його допомоги, хоча вона і бажа
на. І дійсно, та оперативна інформація, 
котра надходила до нас, показувала де. 
які шляхи. Скажімо, ІЗ грудня, коли 
Казавчіпіський з поки що невідомими 
мені спільниками напали на Горбенка, 
приблизно у тому ж районі якісь 
злодії зірвали замок на гаражі 
В. X. Миронепка і викрали мотоцикла 
К-750М. На допиті я повів розмову з 
Казавчинським про крадіжку мотоцик
ла і з плутаних відповідей зрозумів, що 
він причетний до цієї події.

Зараз, коли минули місяці від почат
ку слідства, можна сказати, що тактика 
допитів була вдалою. Це, а також недо
свідченість п’ятпадцятнлітнього злочин
ця, допомогли знайти психологічний кон
такт з ним.

Наступного разу вії! уже не мовчав. 
Визнав розбій і крадіжку мотоцикла. 
А потім сказав, що кілька днів тому, 
вони, здається, вбили хлопця, а він сам 
укинув тіло в річку. Щоправда, твер
див, що вбили утрьох. Спільників не ви
кривав. Того ж дня ми виїхали з ним 
на місце злочину.

Вигляд трупа вразив убивцю. Він 
замкнувся, опустив голову і від потря
сіння не міг сказати жодного слова.

Приїхали у прокуратуру. Разом із 
заступником прокурора міста Анато
лієм Степановичем Григор’євим довго 
бесідували з Казавчинським. Це була 
саме бесіда, а не допит, бо ми намага
лися знайти шлях до залишків совісті 
неповнолітнього злочинця. Адже прорі
зались воші сьогодні крізь морок зві
риної вдачі там. на березі Інгулу!

Важко передати моє ставлення до 
нього. З одного боку я — людина, то
му ненавиджу це вовченя, від рук яко-

З стор

судовий нарис
неио-

зобо- 
вико- 
ні на

го і таких як він, загинув круглий си
рота. Сашко Донець в цілому був 
ганим хлопцем.

А з другого боку я — слідчий і 
в’язаниіі, переслідуючи злочинця, 
иуватн волю закону, незважаючи 
що, вести слідство спокійно, об'єктивно 
і коректно. Я не можу навіть підвищи
ти голосу на покидька, котрий сидить 
перед нами, і, розповідаючи про траге
дію ІЗ грудня, думає про себе, про зло
дійське слово, котре він дав своїм спіль
никам. Він досі твердить, що вбивали 
вони утрьох.

А слідством було встановлено, що у 
Казавчннського було ще 5 спільників. 
1 лише ставши перед цим фактом, він 
називає імена, повідомляє, що тіло 
вкинув у воду Жуковський Анатолій.

21 січня заарештували Жуковських, 
Савченка та Босого, 24-го — Горно
стаєва.

Тут «детективну» частину цієї розпо
віді’ можна було б завершити. Картина 
злочинів, у цілому, виявлена. Вбивши 
Донця, бандити приїхали на квартиру 
Жуковською, де домовились про те, що 
Жуковський Володимир, Казавчіпіський 
і Савченко зникнуть з міста, а у випад
ку арешту всю вину візьмуть на себе. 
Розподілили ролі. Горностаев, Босий та 
Жуковський Анатолій залишаються по
за’підозрою. Після цього три перших 
нападають на Горбенка, викрадають 
мотоцикла у Миронепка і їдуть до Ми
колаєва, де у Савченка є товариш, у 
якого хотіли переховуватись. Однак у 
Миколаєві їх чекала невдача. Товариш 
кудись подався і злочинці змушені бу
ли повернутися до Кіровограда.

Це опис лише невеликої частини зло
чинів зграї «Жука». Виклад їхньої «ді
яльності- займає 4 сторінки машинопи
су звинувачувального висновку.

1 ось зараз, завершивши розслідуван
ня, я знову роздумую над життям бан
дитів, пригадую їхню поведінку під час 
слідства, зміни и характерах, котрі ста
лись за ці п'ять місяців, міркую пзД 
складними причинами, що 
можливими злочини,

Кожен ііідслідішй, звичайно, 
провину і отримає свою міру 
ця. І в кожного з них — СВІЙ . , ,

Жуковський Володимир або «Жук». 
Нахабний, агресивний і самовпсвнсний 
вожак шайки. Він з викликом пово
див себе на слідстві, визнавав лише ті 
звинувачення, котрі ми могли довести 
фактами. Але й досі не підтвердив то
го, що саме його брат, Анатолій, ски
нув труп Донця у воду.

Мабуть, на суді прокурор вимагати
ме для нього якнайсуворішого пока
рання. Бо «Жук» організував злочинну 
групу. Він безпосередньо винен у два
надцяти злодіяннях. Він розтлив душі 
неповнолітніх Савченка і Босого, та, на
віть, і Казавчннського, втягнув у 
діяльність Горностаєва і свого
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зробили

має свою 
іюкаран- 

характер.

карну 
брата, 

непоганого робітника і сім'янина Жу- 
-----; і міра 

справедлп-
ковсщіого Анатолія. Тож сувора 
покарання була б цілком 
BOIO для нього.

Горностаєв. Спочатку всі звинувачен
ня заперечував. Але п'ять місяців пере
бування у слідчому ізоляторі, сам хід 
слідства далися взнаки. Він визнав 
свою провішу і навіть деякі епізоди 
Про які ми не здогадувались, розповів 
сам. Що ж, якщо у нього вистачить 
мужності сприйняти вирок суду гідно і 
чесно відбути покарання, то, можливо, 
він стане на вірний шлях у житті. Йому 
лише двадцять два.

Та найбільше мене хвилюють долі 
неповнолітніх Савченка і Босого.

Спочатку воші, як і решта, мовчали 
Авторитет’«Жука» ще давався взнаки 
Вірність злодійському «закону», вузький 
світогляд, показна відчайдушність ще 
жили в них. Після очних ставок воші 
новели себе розумніше: розповіли, хто 
бив Донця, хто вдарив ножем. Але 
при цьому всіляко приховували свою 
участь. Кожен твердіш, що саме він був 
протії мордування жертви, що хотів ні' 
ти звідти, та боявся «Жука» і «Лішого»

Проходили дні бесід з ними, тягну
лись довгі ночі роздумів. Трап
лялось так, що з кимось із них не міг 
зустрітись протягом тижня. А під час 
допитів вони розпитували, як там на 
волі, що вдома, як—матері... Одного раз) 
в слідчому ізоляторі я повідомив Сав- 
чеику, що у його сестри Лариси паро 
дився син. Той розчулився. Зрадів, роз
питував про племінника, про здоров’я 
сестри.

(Закінчення на 4-й стор.).
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Чуєш, батьку?
ролі, 

у тра- 
би ци х

(Закінчення).

Якби можна було забути про 
котрі грали обидва підлітки 
гедії 13 грудня, я щиро пожалів
хлопців. Втім, таке почуття і справді 
охоплює мене, незважаючи на відразу. 
Адже вони не народились бандитами. 
Радянське право не визнає буржуазної 
теорії Ломброзо, то твердить про 
вроджену злочинність.

Характеристики, отримані нами на 
підсудних, малюють їх не зовсім безна
дійними. Казавчинський, наприклад, у 
школі був здібним учнем. Любив спі
вати, танцювати. Часто пропускаючи 
уроки, він швидко, буквально миттєво, 
схоплював пропущене і тому добре 
вчився. Користувався авторитетом се
ред однокласників. Але пізніше, на за
питання судді, чому не вчився, не був 
чесним, він заявить: «Хочу жити на ши
року ногу! Люблю красиве життя!».

Савченко вчитись не хотів. Порушу
вав поведінку, був «важким» учнем. 
Пого направили до Миколаївської спец
школи з морським ухилом. Там хлопець 
захопився технікою, сам ремонтував 
катери. І, в той же час сувора дисцип
ліна була не для нього...

Від автора. Кожен із них. як видно, 
вів себе у школі поганенько. Пропускав 
уроки, блукав. А то ж батьки?

В тому-то Гі річ. що у всіх учасників 
злочинної групі, окрім хіба що Босо
го, — пеблагонолучпі сім’ї. Батьки Жу
ковських померла. Па Казавчннського 
мати та вітчим не звертали уваги. Во
ни навіть не схвилювались, коли той 
покинув ДІМ, 1 перейшов жити у лігво 
«Жука». Рідні Савчепкл постійно сва
рились, розходились і знову СХОДИЛИСЬ. 
Тому їм просто було не до виховання...

Мало думало про енна, незважаючи 
па ілюзію сімейного благополуччя, і 
подружжя Босих. Це доводить така де
таль: минулого року воші поїхали на 
південь відпочивати, залишивши сипа 
па цілий місяць на немічну бабусю, хо
ча цілком могли взяти хлопіія з собою. 
І в той час Босий познайомився з «Жу
ком».

Саме оця байдужість батьків чи ма
терів, відсутність уваги, якої так потре
бують підлітки, брак 
вчапяям та дозвіллям 
душі дітей, привели

контролю за на
сипів, огрубили 

. .. , підлітків у лігво
«Жука». Тут воин отримали і необхідну 
увагу і контроль, і. відзначимо, цілком 
спрямоване «виховання». -«Жук» посту
пово, демонструючи практично усі при
нади «справжнього», блатного життя, 
робив з юнаків бандитів.

На родючому груші хлопчачих душ 
могли вирости благородство, чесність та 
інші позитивні риси. Але вплив злочин
ця та батьківський егоїзм перетворили 
цей грунт у мерзлу землю.

Звинувачено шістьох злочинців, троє 
з них — підлітки із неблагополучиих 
сімей.

ровесники, штовхнула Олександра 
необачний крок: погодитись піти 
квартиру до незнайомих йому .хлопців. 
Бо ті, здавалося б, відразу зрозуміли 
.хлопчину, наговорили чимало приємних 
слів. І він, не знайомий із справжньою 
чоловічою дружбою, не міг не потягну
тись до таких веселих, 
ХЛОПЦІВ...

По справі проходить і /Микола Капи
ця, напівсирота. Пого мати — п’яниця, 
сина не виховувала. Батька вдо
ма не було, тож дитину ніхто не на
вчив самостійності, справедливості, 
мужності. Саме тому безвольний Капи
ця під тортурами виявив малодушність 
і виказав свого друга Олександра Дон
ця. А його навіть по питали. Про Донця 
він згадав,' аби відвести від себе побої, 
аби «реабілітуватись»...

Без батька жив і п'ятнадцятирічний 
Валерій Сипченко, один з постійних від
відувачів «малини» Жуковського. До 
«Жука» ходили підлітки Володимир 
Тущепко та Олександр Білоногов. Ма
тері і батьки цих неповнолітніх більше 
роздумували про своє невдале життя, 
ніж про долю дітей.

Егоїзм батьків, котрі вважають, 
треба влаштувати своє життя... 
часто вони, розводячись, зважають 
десятки обставин, приводять безліч 
казів у своє виправдання. Мовляв, 
зійшлись характерами, не співпадають 
інтереси, немає кохання. А немає — 
доброго життя по буде. Доля ж дітей 
у цьому переліку мотивів згадується як 
деталь другорядна.

Часто біля будинків народних .судів 
збираються групп людей. Більшість з 
них — матері і батьки, справи про по
рушення шлюбу котрих слухатиме суд 
того дня. Це — люди, які полишають 
дітей напівсиротами. Чекатимуть вони, 
мабуть, і сьогодні, і завтра, міркувати
муть, пригадуючи старі образи, що ін
шого виходу, крім розлучення, немає.

А нам хотілося б, щоб перед почат
ком судового засідання і позивачі, і від
повідачі дізнались про страшні події 
13 грудня^ про складну драму душевно 
спустошених ПІДЛІТКІВ-ЗЛОЧИНЦІВ.

Із шести убивпь 
Донця лише ОДНІЇ, 
бачила вперше...

* ♦
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Днями відбувся

знав Олександра 
Решта—свою жертву

«

СМИТУ Л5 1
м. Черкас
ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976-1977 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Приймаються юнаки 
дівчата віком від 15 років з
освітою 8—10 класів (без 
вступних екзаменів).

Училище дає середню 
освіту і готує таких спеціа
лістів:

з строком навчання три 
роки:

столяр, муляр-монтажник, 
маляр, штукатур, облицю- 
вальник-плитмовик, електро
зварювальний;

з строком навчання 1 рік: 
муляр, облицювальник- 

плитковик.
Бажаючі вступити в учи

лище подають такі доку
менти: заяву про вступ, сві
доцтво про народження 
(оригінал), документ про 
освіту (оригінал), довідку 
про щеплення, довідку про 
склад сім’ї, 4 фотокартки 
розміром 3X4 см, характе
ристику з школи та прохо
дять медичну комісію в спе
ціалізованій поліклініці.

Документи приймаються з 
1 травня по 31 серпня.

Початок занять з 1 ве
ресня.

Учні училища перебува
ють на повному державно- 

I му утриманні: забезпечую- 
I ться безкоштовно 
1 житком, триразовим 
І вання/л.

Учні одержують 
в гом навчання в училищі 
І третину заробітної плати.

По закінченні училища ви
пускники забезпечуються 
роботою і житлом в м. Чер
каси.

Адреса училища: Індекс 
257005. м. Черкаси-5, вул. 
Шевченка. 333. їхати авто
бусами №№ 1, 15, 11 до 
зупинки Седова, тролейбу
сами №№ 2, 4, 7 до зу
пинки Енгельса. Телефон 
3-50-46.

гурто- 
харчу-

протя-

ДИРЕКЦІЯ.

Вони, обійдені батьківською турбо
тою. убили круглого сироту Олександра 
Донця. Роздумуючи над цією обстави
ною, особливо над долею жертви, 
перекопуємось, що саме жага чиєїсь 
уваги і ласки, котру мали його щасливі

Днями відбувся суд лад злочинцями. 
Судова колегія у карних справах Кіро
воградського обласного суду під голо
вуванням П. Т. Хпмпча, з участю на
родних засідателів і. Ф. Захарова та 
М. Г. Курінного винесла справедливий 
вирок. Погоджуючись з вимогою зви
нувачення, яке представляв старший 
помічник прокурора старший- радник 
юстиції А. Я. Саєпко, Жуковського Во
лодимира сул засудив до виключної мі
ри покарання — розстрілу. Жуковсько
го Анатолія та Горностаєва — до п’ят
надцяти років ув’язнення у виправно- 
трудових колоніях посиленого режиму; 

неповнолітніх Казавчннського, Савчен- 
ка та Босого відповідно до десяти, де
в’яти та восьми років перебування у 
виховно-трудовій колонії посиленого 
режиму.

Київськії ії 
будівель« и іі 
технікум 
транспортного 
будівництва
ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976-1977
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ФУТБОЛ

Нічиї, поразка
В останньому—доп’ятому турі 

першого кола чемпіонату Ук
раїни з футболу серед команд 
колективів фізкультури всі на
ші клуби грали на чужих ста
діонах. Знам’янськнй «Лої.о- 
мотив» мірявся сплями у Но
вій Каховці з місцевою «Енер
гією». Дев’яносто хвилин бо
ротьби не принесли бажаного 
успіху жодній з команд. Ну
льова нічия. Гостями .миколаїв
ської «Хвилі» буп кіровоград
ський «Радист». Заводські 
спортсмени зазнали п’ятої по
разки. На цей paj з мінімаль
ним рахунком —0:1. Олександ
рійський «Шахтар» грав у Гс- 
иічсську, шо на Херсонщині, з 
місцевим «Будівельником». По
єдинок проходив напружено і 
закінчився внічию. Суперники 
обмінялися голами — І:І.

В. ШАВАЛІВ.

ЛА. ВІДЕНКО.

РЕПЛІКА

РІЖТЕ ХЛІБ
НАПИЛКОМ
Новий вид тари для зберігання і транспортування металевих 

конструкцій освоює Світловодський хлібокомбіпат. Одну з но
винок отримали днями в піонерському таборі «Космос» проф
спілки працівників харчової промисловості. Розрізавши хлібину, 
діти знайшли в ній уламок металу завбільшки з долото жов
теняти Васі К.. шо в шостому загоні Піонери просять редакцію 
повідомити результати експерименту його організаторам: метал 
у хлібі зберігається чудово — не деформується, не міняє кольо
ру і запаху, принаймні кіптява і зазубринн вилученого шматка 
.збереглися в первозданному вигляді.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Очевидно, світловодсі.кі пекарі відчувають 
потребу н рекламуванні новою виду продукції. Редакція газети 
«Молодий комунар» береться допомогти в цьому. Просимо ди
ректора хлібокомбіиату Н. П. Васильєву надіслати нам проект 
оголошення, де поясній и мету, можливості і дальшу долю по
дібних експериментів. Чекаємо відповіді в десятиденний строк.

szsd

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
тгя

На денне відділення за 
спеціальностями:

розвідування та будів
ництво залізниць; мости 
та інші штучні споруди; 
будівництво тунелів та 
метрополітенів; макшей- 
дерська справа.

На заочне відділення за 
спеціальностями:

розвідування І будівни
цтво залізниць; мости та 
інші штучні споруди; бу
дівництво тунелів та мет
рополітенів.

Технікум готує техніків- 
будівельників для будів
ництва залізниць і об’єктів 
транспортного будівни
цтва.

Поиймаються особи, які 
закінчили восьмирічну і 
сеоедню школу.

Гуртожиток і стипендія 
на загальних підставах.

З 1 липня працюють 
підготовчі иуоси.

Адреса: 252151, Київ-151, 
вуп. Вінницька, 10. їхати 
тролейбусом № 9 до зу

пинки «Вінницька».
ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Kitponoi рад.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу 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. Глінки, 2.
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Олекса її д pii ici. ке 
технічне 
училище № З
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З числа юнаків і дівчат, що мають середню освіту, 
а також молодь, що відслужила в лавах Радянської 
Армії, училище готує кваліфікованих робітників для 
промислових підприємств, вугільних шахт і розрізів 
міста та області зі строком навчання 1—1,5 року. 
Особи, які закінчили 8—9 класів, віком від 15 років 
навчаються 2 роки.

На базі середньої освіти училище ютуе;

зі строком навчання 1.5 року — електрослюсарі^ 
шахти, сл.осарів-інсгрументальїіпків;

зі строком навчання 1 рік — токарів по металу, 
машиністів електровозів шахтних, машиністів гірни- 
чотранспортішх машин і механізмів, Слюсарів-елек- 
тромонтажииків для роботи на ОЕМЗ, водіїв-авто- 
слюсарів, продавців продовольчих товарів, продавців 
промислових товарів, апаратників брикетних фабрик 
(дівчата), гірничих працівників Очисного забою; і

зі строком навчання 2 роки — кухарів.

З освітою 8-9 класів (строк навчання 2 роки)? 
електромонтерів по мо.ігзжу і ремонту нромелектро- 
обладіїапия; слюсарів по рсмоі-ту металоконструкції 
і промислового обладнання-, токарів по металу; сліос 
сарів-авторемоптників; слюсарів-інструмеитальпиківу

Учням гірничих професій з середньою освітою ви
плачується егшіеплія у розмірі 37 карбованців; у у 
пям із середньою освітою, які навчаються па спеці
альності металістів, продавців та кухарів, виплачує
ться стипендія в розмірі 30 карбованців.

Учні з восьмирічною освітою знаходяться і,л>'юв-і 
пому дер кавиому забезпеченні.

Учні всіх спепіапьиостсії при проходженні виробни
чої практики па підприємствах додатково до стипен
дії одержують 33,3 відсотки пі.і зароблено! суми.

Відмінники одержують пілг.шгену стипендію на 25 
процентів, «хорошнети» — на 15 процентів (десяти
класники).

В училищі є добре обладнані майстерні, павчальМ 
кабінети, лабораторії, база для занять в гмртках ху
дожньої самодіяльності, технічної творчості, спор
тивних секціях Училище має базову вечірню школу, 
де уші МОЖУТЬ набутії середню освіту. Учні з серед
ньою освітою можуть продовжити навчаіпі-1 па вечір
ньому відділенні індустріального технікуму і філії 
Діііііпопстровспксго гірничого інституту в м. Олек
сандрії.

м. Олек-

<2

Віл.мінппкам надається траво вступати у 
конкурсом на вечірні і заочні відділення.

вузи поэ'Л

Навчання в училищі зараховується в 
стаж учня.

Хто потребує — забезпечується гуртожитком.

трудовий

До заяви па ім’я директора до обраної спеціаль
ності слід додати: атестат, свідоцтво про осніїідо* 
цтио про народження, характеристику зі іпко.тн74 «фо
токартки (3X4 см), довідку про щеплення.

Прийом локумепів в училище проводиться з 1 бе- 
резня 1976 року.

Адреса училища: Кіровоградська область, ». Олен« 
савдрія, пл. Кірова. 18. Телефон 37-4-03.

К с ропогра дсысе 
професійне 
торгоне училище

провадить прийом учнів 
на' 1976—ї — 
рік на 
продавців 
товарів; 
мислових товарів: контро* 
лерів-касирів продосопь- 
чих і промислових товарів.

Прийом документів до 
20 серпня.

Строк навчання: на базі 
8 класів — 2 роки; на базі 
10 класів — 1 рік.

До заяви на ім’я дирек
тора необхідно додати та
кі документи: атестат чи 
свідоцтво про закінчення

1977 навчальний 
спеціальності: 

і продовольчих 
продавців про-

школи (оригінал), караїм 
теристику, чотири фО-* 
токартки . свідоцтво про 
народження (копію), до
відку про стан здсії&'в’я 
(форма № 286),

Прийом в училище про
вадиться без екзаменів. 
Особи, зараховані в учили
ще, одержують стипендію 
з розмірі 32 карбованці, в 
демобілізовані воїни — 60 
карбованців на місяць.

Адреса училища: м. Кі
ровоград. вул, Василини, 5* 
Телефони: 4-11 83, 4-14-85«

ДИРЕКЦІЯ

ПОГОДА

Вдень 15 липня по території області і в місті Кіровограді 
передбачається мінлива хмарність, місцями короткочасний 
дот. грота, можливий град, (по місту — короткочасний доШ. 
можлива грота). Вітер північно-західний, 7-10 метрів на се
кунду. Температура повітря: по області — 20—25. по місту;* 
21—23 градуси.

За даними Українською бюро погоди 10—17 липня — мп'* 
лнва хмарність, місцями короткочасні дощі, Грози. Вітер за
хідний. 3—7 метрів па секунду. Температура повітря: вно
чі — 12—17. вдень — 23—28 градусів.
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