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Рівняйсь 
иа героїв 
жовтневої 
вахти!

ПРОЛЕТАРІ ГСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

иджио, 
в їжрмеж 
ТЕМПІ

Високий урожай цукро
вих буряків вирощено в 
колгоспі «Росія» Кірово
градського району. Ко
жен гектар видас триста 
центнерів солодких коре
нів. Для їх збирання в гос
подарстві створили два 
загони. Високопродуктив
ною працею відзначає
ться загін Григорія Сил- 
кіна. Сумлінний механі
затор разом зі своїми то
варишами Іваном Гордо- 
вим, Іваном Бібіковим та 
Олексієм Порвіним обслу
говує новий бурякозби
ральний комплекс. Екіпаж 
довів щоденний виробі
ток до 10—12 гектарів.

Завдяки дружній праці 
бурякоЕодів господарство 
вже відправило на пере
робку третину врожаю. 
Зібрану гичку колгоспники 
закладають у силосні 
траншеї.

М. 1ОРІЙЧАК.

НА КАЛЕНДАРИ - 
ЛИСТОПАД

Комсомольсько-молодіжна бригада 
регулювальників, очолювана Костянти
ном Бундюком, однією з перших на на
шому заводі підтримала почин Юлії Єв- 
гушенко: план двох років п’ятирічки 
виконати до 60-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Нині колектив 
працює в рахунок листопада 1976 року.

У такому ж темпі трудиться молодіж
на бригада слюсарів Валерія Губського.

На її календарі — теж листопад. Зобо
в’язавшись здавати з першого пред’яв
лення 95 процентів продукції, члени 
бригади постійно перевиконують своє 
зобов’язання.

Трудівники підприємства вирішили за 
десять місяців понад план реалізувати 
продукції на сотні тисяч карбованців, до
битися присвоєння державного Знака 
якості головці динаміка 2ГД-36.

О. виштиклило, 
секретар комітету комсомолу Кі
ровоградського заводу радіови- 
робів.

СВЯТО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

ЗАРУЧИНИ 
à ОСІННЮ

п В усі кіпці країни Йде продукція головного заводу світловод- 
I ського виробничого об’єднання <Днінроснсргобудіндустрія».

Ставши на трудову вахту, присвячену 60-річпому ювілею Вели
кого Жовтня, молодь підприємства розгорнула змагання за пра
во підписати Рапорт Ленінського комсомолу ЦК КПРС. У числі 
правофлангових — молоді робітники цеху комплектації. З особ
ливим піднесенням працює бригада, яку очолює Андрій Лимон- 
ченко, хороший керівник і організатор, надійний помічник сек
ретаря цехової комсомольської організації Миколи Кириченка.

На фото (зліва направо): А. ЛИМОНЧЕНКО та М. КИ
РИЧЕНКО.

Фото 10. ДЕРУЖИНСЬКОГО.

Ще здалеку зелений 
розмай славнозвісної са
диби Карпенка-Карого 
барвив зір не тільки жов
тавою поволокою осені. 
Повсюди снували люди. 
Гомінка, трохи врочиста 
вервечка вилася до воріт, 

і вже там, у дворищі, од 
музею вниз до Карпенко- 
вого саду, натовп ділився 
на гурти і групи: старші— 
поважніші, неговіркі, мо
лодь — охоча до жарту і 
сміху. Не стала на заваді 
й різка осіння пахолодь: 
на завершення сеята те
атрального мистецтва сю-

НІЯК не можу забути на
шої невимушеної роз

мови із секретарем парт- 
кому колгоспу ім. Чапаєва 
Кіровоградського району 
Іваном Івановичем Кар- 
люгіним. Зачарований пер
шим жовтолистом верес
ня, я тоді назвав його зо
лотом осені. Карлюгін не 
відповів, наче не почув 
сказаного, сидів у машині 
прямо, вхопившись погля
дом за кукурудзяний лан 
за вікном. Лиш коли при-

золото 
поля
• Репортаж
були до місця призначен
ня, сказав роздумливо, 
показуючи на кагат цук
рових буряків:

— Оце справжнє золо
то осені.

На 824 гектарах вирос
тили солодкі корені кол
госпники, майже на поло
вині з 'них уже зібрали 
врожай. І кожен, здебіль
шого, видає понад триста 
центнерів.

Обговорюючи лист Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва до буряківників, 
працівників цукрової про
мисловості і транспортних 
підприємств Харківської 
області, трудівники кол- 

в госпу взяли підвищене со
ціалістичне зобов’язання, 

р Вони вирішили продати 
понад план не менше 
20 400 центнерів цукрової 
сировини. Тож усі — і чле
ни буряківничих ланок, і 
механізатори — прагнуть 
зібрати врожай вчасно, 
без втрат.

У господарстві створили 
три збирально-транспорт
них загони. Одинадцять 
комбайнів від світання до 
смеркання снують по бу- 
рякоЕих гонах. Є й сімей
ні екіпажі. Так, наприклад, 
комуніст Павло Олексійо
вич Кітрар працює ком
байнером, тягає його ма
шину трактором Т-74 син 
Микола, комсомолець. 
Батько і син упорали вро
жай на площі 25 гектарів.

Перед веде збирально- 
транспортний загін тре
тього відділка. На' рахун
ку комбайнера Михайла 
Пономаренка вже 72 гек
тари зібраних цукрових 
буряків.

— Це не моя заслуга,— 
поправляючи чорний бе

після закінчення кіровоградського технічного 
УЧИЛИЩА № 4 ПРИГНИЛА ПРАЦЮВАТИ НА ПАНЧІШНУ 
ФАБРИКУ ВАЛЕНТИНА РОЖКОВАИ. НИНІ ВОНА ОДНА З 
НАЙКРАЩИХ В’ЯЗАЛЬИІШЬ ПІДПРИЄМСТВА. БОРЕТЬСЯ 
ЗА ПРАВО НОСИТИ ЧЕРВОНУ ХУСТИНУ.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ди прибули гості, відомі 
митці з Києва, актори ук
раїнського драматичного 
театру імені І. Франка 
та їхні колеги з Хар
ківського театру музич
ної комедії, який нині 
гастролює на Кіровоград- 
щині, група науковців 
Одеського міжобласного 

рет на пишному волоссі, 
каже Михайло, — а всього 
дружного екіпажу.

Додамо: екіпаж не тіль
ки дружний, а й завзятий. 
І сам комбайнер, і його 
помічник Семен Чудіно- 
вич, і тракторист комсо
молець Анатолій Данов 
не виходять із загінки, 
поки не виконають норми. 
Немає затримки й за Ва
лентином Рябоштаном, 
який відвозить корені до 
кагатів. Щодня хлопці по 
півгодини, а то й більше 
витрачають на профілак
тичний догляд машини, 
зате не знають простоїв 
у загінці. Змінну норму 
перевиконують щодня, а 
29 вересня виконали н аж 
на 222 проценти.

Біля кагатів, що про
лягли на краю поля, гос
подарює Павло Товстоног. 
Він вантажить корені.

Ось підкотив голубий 
ЗІЛ з причепом.

— Це вже п’ятий рейс 
буде? — гукає тракторист.

— П’ятий, — кидає за
доволено шофер, виходя
чи з кабіни.

Цей МОЛОДИЙ ЕОДІЙ — 

комсомолець Віктор Пет
ренко з Кіровоградського 
виробничого об єднання 
вантажного автотранспор
ту 10661. ,

За день він робить 6—7 
рейсів замість чотирьох 
за нормою.

У комсомольця Миколи 
Гроха машина без приче
па, менше часу затрачає
ться на завантаження, тож 
він робить по 10—11 рей
сів. Високий виробіток і в 
інших водіїв.

Поки розмовляли, Пав
ло Товстоног завантажу
вав коренями і машину, і 
причіп. Віктор Петренко 
попрямував на Шостаків- 
ку, на приймальний пункт. 
А до буряконавантажува
ча під’їхав грузовиком 
бригадир автозагону Ми- 
кога Дохновський.

Гіочин знам’янських во
діїв, які зобов’язалися до
строково виконати сезон
не завдання по переве
зенню цукрових буряків 
знайшов палкий відгук у 
водіїв автозагону. Кож
ний із шоферів щодня пе
ревозить понад завдання 
200—300 центнерів коре
нів.

...«Золото осені». Влуч
но сказано про цукрову 
сировину. Зрозуміло, що 
й ставлення всіх до зби
рання і перевезення цієї 
сировини найвідповідаль
ніше.

В. ЦВЄТАЄВ.

відділення Українського 
театрального товариства.

Заключну частину свята 
театрального мистецтва 
на Кіровоградщині від
крила заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чаба
ненко. Присутні дізналися, 
що нині щорічна добра 
традиція в нашій області

ТВОЯ
ПОЗИЦІЯ - 

АКТИВНІСТЬ
ЛЕНІНСЬКИМ УРОКОМ 
РОЗПОЧАЛОСЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКЕ 
ПОЛ ІТНАВЧАННЯ

Були квіти, і святковий 
стіл президії, і трибуна — 
для бажаючих виступити. 
Проте не урочистість ви
значала настрій учасників 
Ленінського уроку. Швид
ше його можна визначити 
іншим словом: ділови
тість. «П’ятирічці ефек
тивності і якості — енту
зіазм і творчість /лело- 
дих!» — ось головна тема 
розмови, яка відбулася 
1 жовтня в клубі Кірово
градської панчішної фаб
рики.

Коли урок закінчиться, 
запитаю комсомольського 
ватажка Людмилу Пор- 
куян: «Задоволена?».

— Не зовсім. Ленін
ський урок тому і вважає
ться активною фермою 
політнавчання, що перед
бачає участь кожного. Не 
лише присутність. Саме 
участь! Так у нас було на 
підсумковому занятті в 
кінці року. Сьогодні ж до
велося декого запрошу
вати, підштовхувати: поді
лися своїми думками, роз- 
(Закінчення на 2-й стор.у.

ІМ'Я «исокє
• ГОРДЕ

Яскравою демонстрацією ви
сокої трудової активності 
юнаків і дівчат. масовим 
оглядом ефективності нових 
d)ODM І методів ВИХОВНОЇ ро
боти З юним поповненням ви
робничих колективів стало 
Свято молодого робітника, 
проведено 2 жовтня — в день 
BHCTvnv В. І. Леніна на '111 
з’їзді комсомоле в 1620 поцї. 
У містах і селах республіки 
було опганізовацо коннуосн 
професійної майстерності мо
лоді. фестивалі кінофільмів.

Близько тисячі молодих ро
бітників поомнеллвих пі«пои- 
ємств та будов Києва стали 
господарями Виставки досяг
нень народного господарства 
Української PCP. Сюди при
йшли також почесні гості —» 
делегати партійних з’їздів, ге
рої прані, новатопи й ветера
ни виробництва. Вони поздо
ровили корчагінців сімдеся
тих років зі святом. ПОДІЛИ-4 
лнея досвідом роботи, висло
вили впевненість В ТОМУ. що 
юні кияни своєю удаоною 
працею внесуть гідний внлад 
у втілення в життя завдань, 
поставлених XXV з’їздом 
КПРС.

Проведене в республіці Свя
то молодого робітника віє раз 
підтвердило, що паша радян
ська молодь.* вихована в дусї 
вірності ленінським заповітам, 
відданості рідній Комуністич
ній партії, є гідною продов
жувачкою революційних, бо
нових і трудових традицій 
старших поколінь.

(РАТАУ).

ще відчутніше, ніж будь- 
коли раніше, позначена 
масовістю. Заручини свя
та з осінню скликали до 
величального столу еах 
самодіяльних акторів Ні- 
ровоградщини. Започат

ковує свято, як пам’ята
ють читачі, театральна 
(Закінчення на 2-й стор.).



2 стор» „Молодий комуаіірі( 5 жовтня 1&76 року

ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛЬЧЕНКО ДОБРЕ ЗНАЄ СВОЇХ СЛУ
ХАЧІВУ ГУРТКУ «ПОЛІТИКА КПРС - МАРКСИЗМ-ЛЕНЬ 
Н13М У ДІЇ» ЇХ ДВАДЦЯТЬ - З УСІХ ВІДДІЛІВ ЕКОНО
МІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА». КЕРУЄ 
ГУРТКОМ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПОЛІТНАВЧАННЯ ВЖЕ 
ТРЕТІЙ РІК І ВВАЖАЄ. ЩО СЛОВО ПРОПАГАНДИСТА, ЯК
ЩО ВОНО ПРОДУМАНЕ, АВТОРИТЕТНЕ. ПОКЛИКАНЕ ВІД
КРИТИ ПЕРЕД ТОВАРИШАМИ ПЕРСПЕКТИВИ ГРОМАДЯН
СЬКОГО І ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ.

1 ЖОВТНЯ ГУРТКІВЦІ ПОКЛАЛИ ДО ПАМ’ЯТНИКА ГЕ- 
РОЯМ-ЧЕРВОНОЗОРІВЦЯМ КВІТИ. ТАК УРОЧИСТО ПОЧАВ
СЯ ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК. Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ма ювд»
АКТИВНІСТЬ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

А

ЗАРУЧИНИгалузей легкої промисло
вості на XXV з’їзді партії. 
Знімаються з виробництві 
збиткові вироби, а замісіо 
них збільшено випуск 
рентабельних, котрі ко
ристуються підвищеним 
попитом серед населення.

На уроці прозвучала 
пропозиція: а чому б не 
повчитися у друзів? Мо
же, щось корисне візьме
мо для себе з досвіду 
болгарських робітників, 
зайнятих у легкій промис
ловості?

Зберігся документ в об
ласному державному 
ХІВІ.

...Фабрика працює 
два роки. Має сорок 
ного робітника, £ 
шість з них 
один чоловік) — вихован
ці дитячих будинків... 
Скупі рядки доповідної 
записки Зінов'ївському 
окружному відділу праці 
від 26 листопада 1928 ро
ку повідомляють про на
півголодне життя робіт
ниць, звертають увагу на 
важкі умови на вироб
ництві.

Чому згадали про цей 
документ на Ленінському 
уроці? Сьогодні колектив 
відзначив дві червоні да
ти — п’ятдесятиріччя за
снування фабрики і її 
комсомольської організа
ції. Вони ровесники — 
фабрика і комсомол. Ті, 
кому належить продовжу
вати справу перших, пра
цею своєю підтверджують 
право зватися спадкоєм
цями.

З ОСІННЮ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

весна. Нинішнього року 
доречно приплодився ще 
й обласний конкурс п’єс- 
одноактівок. А багряно- 
листа осінь вінчає свято 
навдивовижу масовою 
участю. Хіба ж не так? 8 
одному лише Бобринець- 
кому районі постійно ді
ють тридцять два самоді
яльних театральних колек
тиви. Понад п ятсот ама
торів сцени примножують 
славні традиції цього 
краю, з яким безпосе
редньо пов’язана доля 
славних корифеїв україн
ського театру М. Л. Кро- 
пивницького та І. К. Кар
пенка-Карого. Тож не див
но, що небавом після по
дій на хуторі Надія ко
лектив самодіяльного на
родного театру Бобри- 
нецького Будинку культу
ри вшанували в обласній 
філармонії як лауреата 
свята театрального мис
тецтва. Бобринчани з не
змінним успіхом виступа
ють не тільки у себе вдо
ма, а й перед трудівника
ми інших районів області. 
Віднедавна колектив пра
цює над п єсою «Того 
жаркого літа», для якої 
інсценізацію написав сам 
режисер народного теат
ру М. О. Гончар за но- 

“ ' і а 
мали

справжнього вчителя Ва
ля призналася: інколи вже 
відстає від своєї учениці. 
А як в інших? Буває ж, на 
перший погляд, все га
разд, норми перевикону
ють, та на виході — бра
кована продукція.

Висновків Валя не роби
ла. їх підкаже буденна 
робота, зрештою, той 
день, коли й інші учениці 
вперше перевершать на
ставниць.

Молодь фабрики підтри
мала почин комсомоль
ської організації ЦУМу 
«Товарам широкого вжит
ку — комсомольську га
рантію якості від вер
стата до покупця». В це
хах і на дільницях діють 
комсомольські пости якос
ті. Вже п’ятьом видам 
панчішно - шкарпеткових 
виробів присвоєно Знак 
якості. Розширюючи асор
тимент продукції, зважа
ють на підвищений попит.

Творчий пошук молоді 
стимулює змагання за 
право носити червону хус
тину, за право користува
тися особистим клеймом. 
Важливо, щоб соціаліс. 
тичне змагання не зами
калося на тридцяти осо
бах. Про це теж говори
лося на уроці. 1

40 тисяч понадпланових 
виробів за 8 місяців пер
шого року п’ятирічки! Ді
лом кірозоградці іідпосі- 
дають на критику роботи

кон-

вже 
с ОД- 
біль- 

(тридцять

Т. ЛЮДНА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ар-

Тому й замовили

ДАЙ РУКУ, ВИПУСКНИК!

КІЛЬКА ІСТОРІЙ
ІЗ ЛОГІЧНИМ
ПРОДОВЖЕННЯМ

то кажуть, готуй сани

дивно до зустрічі ви
готувалася нинішнього 
адміністрація фабрики

буть, хтось із випускників проф
техучилища повернувся з відпуст
ки», — догадалася дівчина. Сек
ретарем комсомольської органі
зації третього механоскладально
го цеху Люду Донченко обрали 
недавно, тому вона й знайомила
ся з випускниками тільки тепер. 
Подумки переглянула облікові 
картки своїх комсомольців: «Ні, 
на облік ще не ставав». І поспіши
ла до хлопця.

Юрко Прутяний і справді ви
явився випускником Кіровоград
ського технічного училища № 6.

— Заходь після зміни в комітет, 
поговоримо, — запропонувала.

Хлопці завжди охоче забігали 
до свого ватажка. Тут, у комітеті, 
було цікаво, тут їм допомагали. 
Заглянули якось Сашко Вереїтін 
і Толя Гуцаленко:

— Хочемо займатися спортом.
Люда допомогла. Нині обидва— 

члени збірної цеху з футболу.
Віктор Добровольський спо

чатку зайшов несміливо: не ком- 
сомолець-бо. А тепер він частий 
гість — Люда Донченко готує 
його до вступу в члени ВЛКСМ.

Тому й здивувалася дівчина, ко
ли на своє запрошення почула 
роздратоване:

— А, мені не до цього...
Справа у Юрка Прутяного ви

явилась досить-таки важливою: 
минулу ніч він провів на вокзалі; 
'отже, аби не довелося робити це 
ще раз, хлопець поспішав на по
шуки квартири.

Юркова історія скінчилась доб
ре, і саме завдяки секретареві 
комсомольської організації. Лю
да допомогла хлопцеві влаштува
тися в гуртожиток. Але насторо
жує інше: як сталося, що на за
воді «Червона зірка» випускники 
профтехучилищ повинні самі 
влаштовувати своє житло? Чи така 
вже це особиста справа кожного? 
Може, тут і потрібно шукати при
чину того, що з триста тридцяти 
двох випускників ПТУ, направле
них на «Червону зірку», на робо
ту не з’явилося тридцять.

Болюча проблема житла і для 
Олександрійського електромеха
нічного заводу. Кілька разів звер
талася Оля Філіппова до заступ
ника директора заводу по побуту 
М. Г. Костенко з просьбою нада
ти їй місце в гуртожитку. Нічим 
не допоміг випускниці Олександ
рійського ТУ № 3 й секретар ко-

кажи про особисті плани 
на п’ятирічку...

Можна твердити, врахо
вуючи все ж самокритику 
комсомольського секре
таря: початок хороший. З 
цим згодні і Аня Твердо- 
ступ — представник від 
Ленінського райкому ком
сомолу на уроці, і секре
тар партійної організації 
фабрики Михайло Сазелі- 
йович Ланецький.

Чітка і логічна в своїй 
простоті думка об'єднала 
виступи в’язалььиці Кате
рини Мельникової, швач
ки Ніни Граматозич, інже
нера Людмили Сливин- 
ської, майстра Геннадія 
Шмиголя, інженера Тама
ри Лозинської. Йдеться 
про те, що комсомольське 
політнавчання має утверд
жувати відповідальність 
кожної молодої людини 
за свою ділянку роботи, 
що примножуватиме в 
кінцевому підсумку успіх 
всього колективу.

Питання про якість про
дукції, ефективність ви
робництва розглядалися 
не взагалі, на рівні «тео
ретизування», а на
кретних прикладах фаб
ричного життя.

В’язальниця Валентина 
Рожкован — наставниця. 
Одна з її дізчат працює— 
любо глянути. З гордістю

мітету комсомолу Віктор Власен
ко, хоча добр® знав: через те, що 
дівчині щодня треба добиратися 
додому за багато кілометрів від 
Олександрії, вона не може відві
дувати заняття у вечірній школі. 
|_| АЗВАВШИ проблему житла бо-

** лючою, відразу скажемо, що 
вона не єдина в житті тих, хто 
цього року поповнив ряди робіт
ників і колгоспників. Бо ж чи не 
проблема: 58 випускників того ж 
таки Олександрійського ТУ № З 
з 80 працюють не за спеціаль
ністю? Причина, як пояснили на 
підприємстві, об’єктивна: слюсарі- 
монтажники потрібні були для 
роботи в новому корпусі магніт
них пускачів, 
училищу саме 
цих спеціаліс
тів. А корпус 
іще не готовий. 
До того ж на
віть невідомо, 
коли він стане 
до ладу. Отож 
працюють Оля 

Філіппова та 
Наталя Раєз- 
ська копію
вальницями у 
відділі голов
ного технолога 
(«А ми навіть 
креслення доб
ре не зна
ли...» — зі слів

ній день, коли дівчатам потрібно 
було вже залишати стіни свого 
учбового закладу, виявилось: фаб
рика може прийняти у свій колек
тив лише тридцять сімох випуск
ниць.

Інші працюють на швейно-га
лантерейній фабриці, фабриці 
«Україна». Пощастило? Можливо. 
Та наскільки краще піді отувалися 
б ці підприємства до прийому 
виг ускників, якби відразу розра
ховували на таку кількість молз- 
дого поповнення.

Є на Кірозоградщині училища, 
випускники яких не залишаються 
на підприємствах та будовах міс
та. Йдеться про механізаторів. 
Підготовка і закріплення їх на

дівчат), Валя Мамонтова і Тамара 
Прозван — комплектувальницями 
в інструментальному цеху, цілу 
групу вчорашніх випускників пе
ревчають на операторів інфор
маційно-обчислювального центру. 
Щоправда, у заводчан свої пре
тензії до молодих спеціалістів: 
рівень їхніх знань і навиків дале
ко не завжди відповідає присвоє
ним в училищі розрядам. Але 
чому питання підвищення їхньої 
майстерності не хвилювало вироб
ничників тоді, коли учні училища 
проходили практику на цьому 
заводі? Адже тут, на своєму ба
зовому підприємстві, майбутні 
робітники набувають трудових на
виків. Як 
влітку...

Досить 
пускників 
року й 
«Індпошиття». Взявши на практику 
на своє підприємство вісімдесят 
п'ятьох учениць Кіровоградського 
ТУ № 4, вона пообіцяла забезпе
чити всіх їх роботою по закін
ченні училища. І тільки в остан

селі — це те питання, яке хвилює 
нині всіх. Зрозуміло, як повинні 
піклуватися в райкомі комсомолу 
про подальшу долю випускників 
Олександрійського СПТУ № З, 
більшість із яких залишається 
працювати в рідному районі. Та 
працівники райкому не змогли 
назвати навіть приблизну кіль
кість молодих механізаторів, що 
прибули цього року в колгоспи 
району. Ніхто не цікавився, як 
зустріли їх, якою технікою забез
печили, чи створили належні умо
ви для роботи і відпочинку. Що 
цікавого й нового чекало, примі
ром, двох цьогорічних випускни
ків, котрі прибули до колгоспу 
імені Петровського? Колгоспна 
комсомольська організація об’єд
нує 43 чоловік, у господарстві не 
створили жодного комсомоль
сько-молодіжного колективу, не
має мови про підбиття підсумків 
соціалістичного змагання. Не пік
луються про молодь ні голова 
колгоспу, ні члени правління. На
вряд чи більше піклування про 
молоді кадри виявили і в колгоспах

імені Карла Маркса, імені Фрун- 
зе, імені Шевченка, «Червоний 
прапор».
ТІ ОЗИЦіЮ самозаспокоєння зай

няв і Олександрійський міськ
ком комсомолу. Переглянувши 
довідку про працевлаштування за 
минулий рік (цьогорічних даних 
ще не було), ми поцікавились до
лею тих ста тридцяти чоловік, що 
були записані в графі «ніде не 
працюють і не вчаться». Секре
тар — завідуючий відділом учнів, 
ської молоді Андрій Півняк у від
повідь лише знизав плечима. І по
яснив, що далі ними займається 
вже комісія у справах неповно
літніх при райвиконкомі. А для 
чого ж ці дані в райкомі комсо
молу? Для звіту?

Нікого не хвилювало в райкомі 
й те, що на заводі підйомно-тра-<- 
спортного устаткування досі не 
провели урочистої посвяти в ро
бітники. Мовляв, заводські комсо
мольці повинні самі знати про це. 
А там забули...

Було б великим перебільшен
ням твердити, що всіх, хто попов
нив трудові колективи Олександ
рії, Кіровограда та районів об
ласті, обійдено увагою комсо
мольських організацій, не забез
печено житлом чи роботою за 
спеціальністю. Тільки хороші 
слова про роботу, наставників ка
же випускниця Олександрійського 
МИТУ № 7 Валя Таратула. Пра
цювати на комбінаті «Кіровоград- 
важбуд» Валі та її подругам по
добається. Вони — члени комсо
мольсько - молодіжних екіпажів 
штукатурів. Задоволені роботою 
Андрій Комароа і Микола Стрі
лець, учорашні учні Олександрій
ського МПТУ № 5, що трудяться 
нині в тресті «Олександріяваж- 
буд». І таких багато. Але нам хо
тілось би, щоб і Сашко Куштим та 
Роза Ільїна, що працюють на 
Олександрійському заводі під
йомно-транспортного устаткуван
ня, незабаром могли розповісти, 
як урочисто їм вручали робітничі 
путівки в життя; щоб Оля Філіп
пова тричі на тиждень могла від
відувати заняття у вечірній школі; 
щоб в облікових картках молодих 
механізаторів колгоспу імені Пет
ровського не пустувала графа 
«громадська робота»... Та чи всі 
історії закінчуються тільки добре?

Н. ПАСТУШЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

велою Тараса Рибаса, 
вже глядачі-земляки 
змогу ознайомитися 
першою частиною 
сцені.

Широке визнання 
були й самодіяльні 
ри ------------

і акто- 
Червонокам’янського 

Будинку культури Олек
сандрійського району. На 
високому, як свідчать те
атрознавці, професіональ
ному рівні вони показу
ють виставу «Наталка 
Полтавка» І. Котлярев
ського. «Таємниці» успіху 
самодіяльних артистів оче
видні. Художні керівники 
М. О. Гончар та О. 1. Су
хий, котрих вітали з наго
родами в обласній філар
монії, безперечно, не 
тільки здібні, а й віддані 
самодіяльній сцені люди. 

Трудівники Малої Виски 
і Новомиргорода вдячні 
були самодіяльному на
родному театрові з Олек
сандрії, який відкривав у 
них свято. Запам’ятається 
воно в усіх куточках Кі- 
ровоградщини — від Світ- 
ловодська до Гайворона, 
від Компаніївки до Олек
сандрівни.

А там, на садибі І. К. 
Карпенка-Карого, трива
ла заключна частина свя
та. З теплотою і любов’ю 
про священну землю На
дії говорили художній ке
рівник Харківського теат
ру музичної комедії А. Я. 
Сг.-ГЛе.“ ==•*’. гість із Києва 
письменник Д. Я. Шлапак. 
Вони закликали к’юово- 
градців береги світлу 
пам’ять корлфеїв україн
ського театру, помножу
вати і розвивати їхні слав
ні традиції.

У відповідь головний 
режисер Кіровоградсько
го обласного театру ля
льок О. О. Інюточкін, учи
телька Української серед
ньої школи Кіровоград
ського району Р. Г. Пет
ренко, слюсар заводу 
«Червона зірка», актор 
самодіяльного народного 
театру Палацу культури 
імені Жовтня В. Г. Попов 
запевнили шановних гос
тей, усіх присутніх, що 
цей високий тон, яким 
пойняте свято театраль
ного мистецтва, набере 
Ще сильнішого звучання, 
поєднає зі сценою серця 
Ще ширшого кола трудів
ників Кіровоградщини.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ
О АЛИШИВСЯ місяць до президент- 
** ських виборів у Сполучених Шта
тах: 2 листопада відбудеться голосуван
ня, а наступного дня стане відоме ім’я 
нового президента країни. Ним може 
стати або нинішній президент Дж. Форд, 
кандидат республіканської партії, або 
представник демократів колишній гу
бернатор штату Джорджія Дж. Картер.

У міру наближення дня виборів бо
ротьба між ними дедалі більше за
гострюється. Кандидати докладають усіх 
зусиль до того, щоб завоювати якнай- 

голосів виборців. Кандидат де- 
">»л<ратів Джіммі Картер на спеціально 
зафрахтованому літаку безперервно ро-

бить перельоти з одного кінця країни в 
інший, всюди виголошуючи промови. 
Не всидів у Білому домі і президент 
Дж. Форд, який до останнього часу 
вважав, що йому найвигідніше вести 
свою виборчу кампанію з Вашінгтона.

Цими днями сталась перша конфрон
тація кандидатів у телевізійній дискусії. 
Перед багатомільйонною аудиторією 
Дж. Форд і Дж. Картер обговорювали 
економічні проблеми країни. Демократ 
вів наступ, республіканець захищався. 
Картер обвинувачував республіканський 
уряд у зростанні безробіття, а Форд до
водив, що програма демократичної пар
тії призведе до нового зростання інфля-

ції і цін. Результат їх поєдинку був ви
знаний пресою нічийним, а рядові ви
борці так і не дізналися, що їх чекає в 
майбутньому, хоч на обіцянки були 
щедрі обидва кандидати.

Тепер, незадовго до виборів, політич
ні оракули в США намагаються загляну
ти в майбутнє і передбачити, хто ж ста
не новим президентом, чи станеться змі
на адміністрації у Вашінгтоні. Якщо ра
ніше, під час первинних виборів, коли 
передвиборна боротьба йшла в рамках 
демократичної і республіканської пар
тій, Картер за опитами громадської дум
ки значно випереджав свого суперника, 
то тепер становище почало мінятись і 
розрив, за останніми даними, скоротив
ся до мінімуму, так що ніхто навіть з 
найбільш досвідчених політичних огля
дачів не береться зробити точний про
гноз.

Становище ускладнюється ще й тим, 
що останнім часом виявилася зростаюча 
апатія рядового американця, байдуже 
ставлення його до виборів, до виборчої 
кампанії, незважаючи на весь рекламний 
галас. Газета «Нью-Йорк тайме» при
йшла до висновку, що цього року на ви
борчі дільниці навряд чи з’явиться й по
ловина американців, які мають право 
голосу. Після серії великих скандалів у 
найвищих сферах влади американці пе
рестали вірити в політичні інститути 
країни, в обіцянки політичних діячів, ві
домий оглядач Джеймс Рестон писав, 
що «ніколи так багато американців не 
скаржилися так сильно на своїх політич
них керівників, як скаржився американ
ський народ за останні чотири роки — 
і не без підстави, — ніколи ще він не ви
являв так мало інтересу до виборів».

(ТАРС).

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТАРС I АПН

^ПЛАНЕТА

Протягом десяти днів 
державний секретар США 
Г. Кіссінджер робив «чов
никові рейси» по Півден
ній Африці, зустрічаючись 
то з ватажками расист
ських режимів ПАР і Ро
дезії, то з керівниками де
яких незалежних афри- 

Уканськнх держав. В ре- 
гарячкових зу

силь керівника американ
ської дипломатії народив
ся план «врегулювання» 
родезійської проблеми, 
який західна пропаганда 
розрекламувала як план 
«поступової передачі вла
ди з Родезії в руки афри
канської більшості».

ВІДПОВІДЬ
НЕЗАЛЕЖНОЇ

АФРИКИ
Що ж примусило держсок- 

рётаря США вирушити за три
дев’ять земель і в пожежному 
порядку шукати розв’язання 

Ватіканських проблем? Від- 
- ?!з/дь ясна: захоплені зне

нацька могутнім піднесенням 
визвольної боротьби народів 
південної Африки, США та ін
ші західні держани вживають 
екстрених заходів з тим, щоб 
виграти час для збереження і 
зміцнення неоколоніалістських 
режимів — оплотів імперіа
лізму в цьому районі світу.

Саме таку мету і ста
вить перед собою амери- 
кано-англійський план 
«комплексного врегулю
вання» в Родезії. Він пе
редбачає створення «дер
жавної ради» на чолі з 
расистом і «тимчасового 
уряду», ключові пости в 
якому закріплюються за 
представниками білої мен
шості. А для маскування 
в цей уряд пропонується 
включити кілька африкан

ців з числа маріонеток. 
^Головна ж умова плану, 

схваленого ватажком ро
дезійського режиму Смі- 
том, — припинення зброй
ної боротьби проти цього 
незаконного режиму.

Про те, що африканці

добре це розуміють, го
ворить реакція керівни
ків п’яти незалежних аф
риканських держав — 
Танзанії, Мозамбіку, Ан
голи, Ботсвани і Замбії, — 
які разом з представни
ками визвольного руху 
народу Зімбабве (Родезії) 
обговорили американо- 
англійський план і питан
ня про дальший розвиток 
національно - визвольної 
боротьби проти расист
ського режиму Сміта. В 
опублікованому в Усаці 
спільному комюніке вони 
прямо заявляють, що 
прийняття цього плану 
було б рівнозначне «ле
галізації незаконного ра
систсько - колоніалістсько- 
го режиму Сміта».

А втім, треба сказати, 
що найважливішою ме
тою африканської страте
гії Вашінгтона є врятуван
ня головного бастіону ім
періалізму в Африці — 
расистської ГТівдгіно -аф
риканської республіки. На
магаючись створити в Ро
дезії і Намібії маріонет
кові режими, Сполучені 
Штати хотіли б перетвори
ти ці країни в надійні бу
фери, свого роду «сані
тарний кордон» між неза
лежною Африкою і ПАР.

Однак ні криваві репре
сії, ні політичні хитрощі і 
маневри не врятують при
речених режимів, місце 
яким на смітнику історії. 
Наростаюча хвиля виз
вольної боротьби змиє з 
лиця континенту ці пере
житки минулого. Що ж до 
Радянського Союзу, то, як 
підкреслив на XXXI сесії 
Генеральної 
ООН, яка 
Нью-Йорку, 
кордонних
А. А. Громико, він «сьо
годні, як і зазжди, твер
до на боці народів півдня 
Африки, які 
Ми стоїмо за 
припинення 
апартеїду і
ПАР, за те, щоб вона не
гайно пішла з Намібії, за 
беззастережну передачу 
всієї повноти влади наро
дові Зімбабве».

В. СЄРОВ.

РЛДЯНСЬКІ ПЕРЕСУВНІ 
КУРСИ ДЛЯ ВОДІЇВ ком
байнів ПОЧАЛИ ПРА
ЦЮВАТИ В СІЛЬСЬКОГОС
ПОДАРСЬКИХ КООІІЕРЛТИ- 

■ ВЛХ 1 ДЕРЖГОСПЛХ ЧЕ- 
ХОСЛОВЛЧЧИНИ. НА КУР
САХ МАЙБУТНІ КОМБАЙ
НЕРИ ВЧАТЬСЯ ПРАЦЮВА
ТИ НА КОМБАЙНІ «КО
ЛОС», ПРОВАДИТИ НЕОБ
ХІДНИЙ ПОТОЧНИЙ РЕ
МОНТ. А ТАКОЖ ЗНАЙОМ
ЛЯТЬСЯ З УНІФІКОВАНИ
МИ ДЕТАЛЯМИ КОМБАЙ
НІВ «КОЛОС» і «НИВА». 
СПЕЦІАЛІСТИ ТАГАНРОЗЬ
КОГО ЗАВОДУ ПЕРЕДБА
ЧАЮТЬ ПІДГОТУВАТИ 300 
ЕКІПАЖІВ ХЛІБОЗБИРАЛЬ
НОГО КОМБАЙНА І РЕ
МОНТНИХ РОБІТНИКІВ.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА ІМ
ПОРТУВАЛА З РАДЯНСЬКО
ГО СОЮЗУ 4 ТИСЯЧІ ХЛІ
БОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙ
НІВ «КОЛОС» І «НИВА», 
ЯКІ З УСПІХОМ ПРАЦЮ
ЮТЬ НА ПОЛЯХ КРАЇНИ.

НА ЗНІМКУ: ІНСТРУКТОР 
РАДЯНСЬКИХ ПЕРЕСУВНИХ 
КУРСІВ ВОЛОДИМИР ФЕ
ДОРЧЕНКО (В ЦЕНТРІ) 
РОЗПОВІДАЄ ПРО БУДОВУ 
ДВИГУНА ГРУПІ ЧЕХОСЛО
ВАЦЬКИХ КОМБАЙНЕРІВ.

Фото ЧТК — АПН.

на XXXI
Асамблеї 

відкрилася в 
міністр за- 

справ СРСР

борються. 
безумовне 

політики 
расизму в

В АВАНГАРДІ БОРОТЬБИ
Тривожні дні переживає тепер Таїланд. 

Столиця країни та інші її міста охопле
ні масовими виступами студентської мо
лоді, трудящих. Уряд подав у відставку. 
Повідомлення, які надходять останнім 
часом з Таїланду, говорять про те, 
напружене становище там виникло в 
зультаті спроб реакції повернути 
влади військову хунту, яка три роки 
му була змушена тікати з Бангкока.

У 1973 році військовий «тріумвірат» на 
чолі з фельдмаршалом Т. Кіттікачоном 
розвалився, після того як таїландська 

-югрссивна громадськість зажадала по- 
Л'нчнтн з режимом терору І насильства, 
із збройним придушенням масових ви
ступів на підтримку демократизації по
літичного життя країни. Початок цій

що 
ре- 
до 
то-

О КИШЕНЬКОВИМИ ліх- 
тариками, зі зведени

ми пістолетами о руках, 
одягнені в цивільне, неві
домі вдерлися вночі в го
тель «Пінот» у Буенос-Ай_ 
ресі. З постояльців готе
лю вибрали 26 чоловік. їх 
заштовхали в грузовик 
повезли 
прямі.

Ніхто 
що такі

і
в невідомому на-

спершу не думав, 
події, як викра

дення людей з готелів, 
приватних будинків, пан-

Важке життя
Шцпіз
сіонатів або недавній 

католицький 
іммігрантів

літ на 
мітет 
Буенос - Айресі, 
між собою прямий 
зок і стануть 
ком розгнузданої кампа
нії терору проти латино
американських іммігран
тів, котрі знайшли приту
лок в Аргентіні.

Католицький комітет по
грабували не з метою зба
гачення. Було вкрадено 
картотеку іммігрантів із 
Чілі, Уругваю, Парагваю, 
Болівії. Ті, хто заволодів 
нею, не гаяли часу дарем
но. Вже через день вони 
почали стріляти з-за рогу

на- 
ко- 

У
мають 

зв’я- 
почат-

і в упор у людей, ЯКІ ПО- І 
рвали з диктаторським ре- і 
жимом сусідніх з Аргенті- І 
ною країн. і

Хто ініціатор усіх цих 
злочинів? Догадатися не
важко. Ось, наприклад, 
свідчення чілійця Педро 
Мора. Його разом з інши
ми іммігрантами схопили 
в одному з готелів Буенос- 
Айреса і помістили у віллі 
на околиці міста. Допити 
і катування чергувалися з 
настійними порадами за
лишити континент. Раз у 
раз Педро примушували 
вигукувати: «Хай живе ге
нерал Піночет!», «Хай жи
вуть військові хунти з Ла
тинській Америці!»...

У липні в аргентінській 
столиці було офіційно 
оголошено про те, що 
жодного іноземця не бу
де повернуто у свою краї
ну, якщо він залишив її з 
політичних мотивів. А рів
но через тиждень сотні 
політичних біженців — ЧІ- 
лійців, болівійців, параг
вайців — викликали в ім
міграційне управління, де 
їм оголосили про немож
ливість надати політичний 
притулок.

Таким чином, ця кате
горія людей жизе в Ар- 
гентіні без документів, 
без юридичних прав. їх
ній єдиний документ — це 
«картка біженця», видана 
міжнародною організа
цією біженців.

І. ЮРКОВ.

НЕПОКІРНІ
ШРЖЖ

боротьбі був покладений студентськими 
організаціями, які протягом довгого ча
су добивалися врятування цраїнн від 
проамернканської військової хунти.

Як відомо, Таїланд був перетворений 
у велетенський військовий плацдарм 
США, з якого американські бомбарду
вальники робили нальоти на В’єтнам, 
Лаос і Камбоджу. Після перемоги в’ет- 

америкапськнмн 
вперто 
нама- 
Однак

камського народу над 
імперіалістами військова хунта 
чіплялася за Сполучені Штати, 
гаючись залишитись при владі, 
американська підтримка її не врятувала.

Тепер становите знову загострилося. 
Річ у тому, що Кіттікачон. заручившись 
підтримкою правих, повернувся в Таї
ланд. Щоб приховати свої справжні пла-

СТІПІОВИ- 
повідом- 
Реакція 

тим.

нн ПІП заявив про намір стати... буд. 
дистським ченцем. Однак такс пояснення 
мало кого могло ввести в оману щодо 
замірів реакції. І ось 
ще в Таїланді, за останніми 
леннями, вкрий загострилося,
докладає лід’їайдуїпннх зусиль з 
щоб попернутн до влади військових. З 
другого боку, прогресивні сили, серед 
яких важливу роль відіграє студентська 
молоді., сповнені рішимості дати відсіч 
реакції і добитися вигнання з Таїланду 
колишнього диктатора. Генеральний ссь- 
ретар національного студентського цент
ру с Саенгпратхум заявив, шо ного ор
гані іація готова мобілізувати 400 тисяч 
членів по всій країні, щоб не допустити 
реставрації в Таїланді антинародної 
військової диктатури.

О. АН1ЧКІН.

Коли вісім ро
ків тому у 
французьких га
зетах появило
ся повідомлен
ня про рі
шення 150 мо
лодих суддів
країни об’єднатися у профспілку працівників юсти
ції, мало хто звернув на це увагу. Заговорили про 
профспілку в жовтні минулого року. Однії із її чле
нів, 27-річнин слідчий з Бетюна Патріс Шаретт, 
арештував директора місцевого комбінату по пере
робці кам’яного вугілля. На кілька днів раніше че
рез недодержання на підприємстві норм техніки без
пеки загинув робітник.

Такого у Франції не пам'ятали: нікому ие відомий 
слідчий насмілився замахнутися на одного з тих, ко
го звикли вважати «батьками» міста. Про те, то в 
гонитві за прибутком підприємці часто нехтують 
елементарні норми безпеки, писали не раз. Па це 
скаржились і самі робітники. Тепер на допомогу їм 
прийшов працівник юстиції, якого рішуче підтримала 
профспілка. Колишній міністр юстиції Жаи Фуайє 
назвав профспілку «підривною організацією», а кон
сервативна преса охрестила її членів «червоними 
суддями».

«Справа Шаретта» допомогла керівникам цієї 
профспілки знайти нові напрями роботи і насампе
ред установити тісні контакти з об’єднаннями робіт
ників різних галузей промисловості. «Настав час за
лишити башту зі слонової кістки», — заявили керів
ники організації.

У червні цього року газети зарябіли повідомлення
ми про сенсаційні викриття помічника прокурора 
Марселя Етьєна Секальді. Кілька років він вів роз
слідуваний скандальних справ нафтових концернів, 
що діють у Марселі

Секальді зібрав неспростовні факти і висунув про
ти 43 великих ділків звинувачення в шахрайстві. 
Скандал розростався, і цього разу зам’яти його не 
вдалося.

Але раптом Секальді одержав від начальства роз
порядження про переведення в маленьке містечко 
па півночі Франції Азебрук та відсторонення від ще 
не закінченої справи.

Секальді відмовився підкоритися до закінчення 
слідства. У відповідь на цс згідно з вказівкою мініс
терства юстиції проти самого слідчого порушили су
дову справу. І тут удруге події повернули на неспо
діване — вперше в історії Франції 500 суддів та ін
ших працівників юстиції па заклик профспілки юрис- 
гів на знак солідарності зі своїм колегою оголосили 
24-годіінний страйк. Крім того, вони висунули вимо
гу про створення юридичної системи, незалежної ВІД 
уряду.

Міністерство юстиції змушене було закрити справу 
І Секальді і обмежились дисциплінарним стягненням. 
І Профспілка працівників юстиції, то налічує сьогодні 
І тисячу чоловік — чверть усіх працівників судочии- 
I ства, здобула перемогу, яка допомогла людям пові

рити' у свої сили. Та за повне здійснення вимог, вв- 
| сунутих під час страйку, треба буде те боротися. За- 
I порука успіху » цій боротьбі -^е^НОВА.
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приймати самостійні рішення, бра
ти на себе відповідальність за 
чіпось долю.

Ми часто говоримо, що сьогод
нішня молодь дорослішає раніше 
від своїх ровесників ЗО—40-х років. 
Довгоногі дівчата, баскетбольного 
зросту юнаки, які вільно оперують 
філософськими цитатами, шокують 
старших знаннями вищої математи
ки і «вищих премудростей» життя. 
Та акселерація із зрілістю соціаль
ною не ототожнюється.

Мешканцям села Богодарівки

1. ]

Мати збирається па обіднє доїи- І 
ня корів, а Михайло ще солодко 
спить у м’якому ліжку. За кілька , 
ХВИЛИН ВІН РОЗПЛЮЩИТЬ очі, І, про- ] 
йшовши по кімнаті пружними силь
ними кроками, звичним рухом 
увімкне радіолу. Програвач вибива
тиме з пластинки дикі завивання... 
«Ех, якби стереомузика! Не ви
давиш із предків!» — мрійливо за
мружить темні очі Михайло. Гой
даючи торсом під барабанний дріб, 
натягуватиме на себе смугасту со
рочку, блискучу яскраво-жовту 
шкіряну куртку. Потім зайде до 
свого найліпшого товариша Вовки 
Маркасяпа. Удвох тинятимуться 
безлюдними вулицями Тишківки, 
вип’ють пива, сходять у кіно, шале
нітимуть у тайні... Такий спосіб 
життя Михайло Лут веде з весни, 
після закінчення курсів шоферів. У 
перші дні хлопець ніби охоче вихо
див па роботу. Потім не схотів: не 
звик працювати. А тут ще й мати 
порадила:

—•’ Тобі ж, дитинко, в армію во
сени, відпочинь трохи.

І «дитина» відпочиває, урізнома
нітнюючи відпочинок вуличними 
бійками, злими жартами з кол
госпного сторожа. А оце нещодав
но Михайло Лут і Володимир Мар- 
касян потішили себе «подорожжю» 
на тракторі. Ледарі завели вночі 
потужну машину і ганяли дорога
ми, поки не заглух мотор.

У райкомі комсомолу, де йшла 
розмова про нього, Михайло Лут 
ховався за неласкаві слова, адре
совані членам комітету комсомолу, 
організації: недогледіли, мовляв, 
хлопця.

Вій звіте, щоб за нього вирішува
ли, його влаштовували. Батьки, 
вчителі, колектив. І вважає цілком 
правильним, що за нього, вісімнад
цятирічного, відповідають інші.

В установах, колгоспах, па заво
дах нерідко можна зустріти отаких 
безвідповідальних молодих людей. 
Не всі-з них, звичайно, бешкетують, 
порушують трудову дисципліну. Де
які просто тихенько відсиджуються 
за полірованими столиками, ведуть 
довгі телефонні розмови з друзями 
про модні обновки, які їм дістали 
батьки.

Іноді людина й після закінчення 
інституту ходить у якомусь відділі 
па побігеньках, бо неспроможна
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Олександрові Ільчуку та Анатолієві 
Ліольчепку вже за двадцять. А ось 
розуму у них поки що не прибави
лось. Не виховавши в собі само
стійності, вміння протистояти жит
тєвим випробуванням, уміння при
носити людям користь, хлопці жи
вуть паразитами, пиячать, розва
жаються хуліганськими витівками. 
Анатолій Люльчсико вже двічі од
ружувався, і обидві сім’ї розпалися.

Чи не пора ставати дорослими? 
Сплачувати борги? Утверджувати 
себе в житті не смугастими сороч
ками, черевиками на «котурнах» та 
бреньканням па гітарі?

II.
В одному селі з Михайлом Лу

гом, у тій же Тишківці виросли в 
сім’ї колгоспника Миколи Михайло
вича Воробйова п’ятеро синів. П’я
теро звичайних сільських хлопців. 
У них теж є радіола, і модні со
рочки. Але з Михайлом Лутом їх 
не порівняти. Вони твердо стоять

«Карпати»
їхали в Газлі

Радісна вість прийшла в 
український республікан
ський штаб студентських 
будівельних загонів із со
нячного Узбекистану. Пер
ше місце серед студент
ських будівельних заго
нів, які по-ударному пра
цювали на відбудові по
терпілого від землетрусу 
селища Газлі, зайняли 
«Карпати» — трудовий ко
лектив Івано-Франківсько
го інституту нафти і газу. 
Юнаки і дівчата Прикар
паття разом зі своїми ро
весниками з інших вузів 
країни освоїли тут міль
йон карбованців капітало
вкладень. Молоді енту
зіасти нагороджені Чер
воним прапором ЦК 
ЛКСМ Узбекистану.

Прагнення бути на пе
редових рубежах першо
го року десятої п’ятиріч
ки привело під прапори 
студентських загонів по
над 100 тисяч посланців 
вузів і технікумів України, 
сказав кореспондентові 
РАТАУ командир респуб

ліканського штабу студент
ських будівельних загонів 
Володимир Кравець. Вони 
виконали робіт на суму 
близько 250 мільйонів 
карбованців. Тільки на 
будовах України працюва
ло понад 37 тисяч моло
дих романтиків з Києва, 
Хмельницького, Миколає
ва та інших міст. Вони 
взяли участь у споруд
женні більш як 100 шкіл, 
ряду профтехучилищ, де
сятків промислових об’єк
тів, багатьох тваринниць
ких комплексів.

Під девізом «Студент
ській будові — стаханов- 
ський ритм» працювали 
юнаки і дівчата Вороши- 
ловградщини. їхніми ос
новними об’єктами були 
шахти «Нагольчанська» 
№ 1 і «Довжанська-Капі- 
гальна», Лисичанський 
нафтопереробний завод. 
За два місяці обласний 
будівельний загін вико
нав робіт на 15 мільйонів 
карбованців. Істотну до
помогу подали вороши-

316650. ГСП, Кіровоград $0, вул, Луначарськгго, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45 35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово) роботи—2-45«36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

)БК 14570, Індекс 61197, 

на землі, упевнені в собі, у своїх 
силах.

Після ніколи трактористом у 
колгоспі імені Ульяпова став пра
цювати Володя, цього року при
йшов у тракторну бригаду випуск
ник середньої школи Василь. Івана, 
здібного майстра но ремонту побу
тових приладів, люди шанобливо 
називають Іваном Миколайовичем, 
хоча йому тільки двадцять. Добре 
працює на заводі Петро.

А з Віктором Воробйовпм мені 
довелося зустрітись у колгоспі іме
ні Леніна .цього ж Добровеличків- 
ського району.

Рвучко відчинилися двері, і на 
порозі постав невеликий на зріст 
русявий юнак. Дитячі ямочки на 
повних шоках, соромлива усмішка. 
Цс й був Віктор Миколайович Во- 
робйов, головинії бухгалтер кол
госпу. Зі щирою радістю він розпо
відав, яким міцним станс господар
ство за п’ятирічку. Говорив і про 
труднощі.

Як упевнено цей юнак тримає в 
руках колгоспні фінанси, де один 
тільки рішиш фонд заробітної пла
ти становить понад 450 тисяч кар
бованців, як акуратно веде облік 
використання всіх матеріальних цін
ностей!

Головному бухгалтерові Віктору 
Воробйову двадцять один рік. Він— 
комуніст, депутат сільської Ради, 
секретар комсомольської організа
ції колгоспу.

1 ще одна деталь про сім’ю Во- 
робновпх. Усі п'ятеро хлопців поки 
що нежонаті. Готується до свого 
весілля старший, двадцятшнсстиріч- 
ппй Володимир. Я недаремно сказа
ла «готується». Па околиці Тншків- 
кп молодий тракторист закінчує 
ставити власний дім, куди після ве
сілля приведе молоду. Впевнена і 
вона, і односельчани, то сімейне 
щастя цього хлопця, який з почут
тям відповідальності ставиться до 
кожного свого вчинку, буде міцним.

До р^чі, п’ятеро Воробйовпх ви
росли в*цілком забезпеченій родині, 
то ж не гостра потреба привела їх 
па поріг соціальної зрілості. Просто 
вони розуміють, що молодість і при
ємне нічого иедумапня не бувають 
нескінченними. Настає момент, коли 
людина з нещадною прискіпливістю 
оглядається па пройдений шлях... ,

: " Л. КРАВЕЦЬ.
> Добровелнчківськнй район.

ловградські вузівці сіль
ським трудівникам у за
готовленні кормів.

Велика група студентів 
республіки за традицією 
виїздила в Тюменську, Ма
гаданську і Кустанайську 
області, Калмицьку АРСР. 
У напружених буднях 
пройшов третій семестр 
для посланців Дніпропет
ровська, які залишили свої 
«автографи» на Байкало- 
Амурській магістралі. Є 
чим пишатися і їх ровес
никам з Донеччини. 400 
добровольців, вдвоє біль
ше, ніж торік, працювало 
влітку в Нечорноземній 
зоні РРФСР. У Калузькій 
області вони споруджу
вали меліоративні систе
ми, колгоспні майстерні, 
тваринницькі приміщення.

І ще одним характерне 
минуле літо. Стотисячна 
армія студентів взяла ак
тивну участь у соціаліс
тичному змаганні за висо

ку якість робіт. Тон тут 
задавали будівельні заго
ни Львівської, Одеської і 
Полтавської областей. 
Більш як 100 важливих на
родногосподарських об’єк
тів здано з оцінкою «від
мінно».

Третій семестр став для 
юнаків і дівчат школою не 
тільки трудового, а й ідей
ного загартування. Всі бу
дівельні загони взяли ак
тивну участь у підписанні 
нової Стокгольмської ві
дозви, в тижні «Молодь— 
за антиімперіалістичну со
лідарність, мир і прогрес». 
Студенти прочитали для 
місцевого населення тися
чі лекцій про історичні рі
шення XXV з’їзду КПРС, 
про внутрішню і зовніш
ню політику партії, істо
рію міжнародного кому
ністичного і робітничого 
руху.

(РАТАУ).

ПОГОДА
Вдень 5 жовтня по території області і місту Кіро

вограду передбачається хмарна погода, певеликйн 
дощ. Вітер півдешіпп І0—14 метрів на секунду. Тем
пература повітря по області 10—15, но місту 11 — 12 
градусів.

За даними Українського бюро погоди 6—7 жовтня 
передбачається мінлива хмарність, місцями слабким 
дощ, туман. Вітер змінних напрямків 3—7 метрів на 
секунду. Температура повітря вночі 5—10, вдень 
10—15 градусів.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» « 
оргап Кировоградского обкома 

Л КОМУ, г. Кировоград.
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О ТАР ТИ НАДІЙ
В «Артеку» відбулося відкриття фінальних змагань' 

Всесоюзних дитячих спортивних ігор «Старти надій». 
Право запалити факел від вічного вогню на Сапун-горі 
було доручено дворазовому Олімпійському чемпіонові, 
члену ЦК ВЛКСМ Валерію Борзову.

А потім на реконструйованому стадіоні табору від
бувся марш-парад представників 100 шкіл країни, які 
завоювали Право брати участь у фінальних змаганнях. 
Кандидат в члени бюро ЦК ВЛКСМ, голова Бюро між
народного молодіжного туризму «Спутник», голова Фе-, 
дерації гімнастики СРСР Б. М. Рогатій зачитав привер
тання учасникам змагань ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ, Міністер
ства освіти СРСР і Спорткомітету СРСР.

Змагання розпочалися. Вже перші старти на 60-мет- 
рівці показали, що боротьба буде напруженою. Крім 
медалей і дипломів, школярі розіграють численні при
зи, пам’ятні вимпели, які побували на борту космічного 
корабля «Союз-21».

ТЕПЕР 
ЧЕКАЮТЬ 
ГОРИ
ВІДБУЛИСЯ 
ОБЛАСНІ 
ЗМАГАННЯ 
З ТЕХНІКИ 
ГІРСЬКОГО 
ТУРИЗМУ

їх проведено поблизу 
села Костянтинівни Мико
лаївської області, на ске
лях берегів Південного 
Бугу. У змаганнях, що 
проходили двома етапа
ми, взяли участь пять 
команд. На першому, від
бірному, кожен з учасни
ків самостійним лазаниям 
повинен був попередньо 
перебороти означену
скельну трасу висотою 
близько 40 метрів і спус
титися вниз по вірьовці 
сидячи. На другому етапі 
команда мала переборо
ти скельну трасу висотою 
близько тридцяти метрів 
і пронести контрольний 
вантаж, а в кінці організу
вати спуск по вірьовці.

За результатами зма
гань перше місце зайняла 
команда обласної ради 
«Спартака», друге — 
команда Кіровоградсько
го інституту сільськогос
подарського машинобу
дування, третє — команда

и у^-—

обласної ради «Авангар-ч 
ДУ»-

Хочеться відзначити уо?-- 
піх авангардівців на чолі 
з Олегом Третьякови/л. Дсі 
складу команди входили 
молоді спортсмени, котрі 
ще не мали великого дос
віду по переборенню 
скельних перешкод гру
пою. Одначе вона не 
втратила волі до перемо
ги, тактично грамотно 
пройшла трасу і не наба"- 
гато відстала від своїх су
перників. Команди «Спар
така» та інституту сіль- ; 
госпмашинобудування по- 
казали на трасі . зв'язок 
приблизно однаковий час. ■ 
Але спортсмени «Спарта
ка» пройшли її тактично 
грамотніше, з меншою 
кількістю помилок. 1

Змагання дозволили ви-' 
явити найсильніших спорЗА< 
сменів, які в складі збір
ної команди обласної ра- . 
ди по туризму та екскурс 
сіях візьмуть участь ум є«, 
моріалі Захарова — віДу- 
критій традиційній гіер^ 
шості Миколаївської об^ 
ласті, котра проходитиме 
з 8 по 12 жовтня на ске
лях Південного Бугу. В 
цих змаганнях мають взя
ти участь понад ЗО команд 
України, Прибалтики, Мо'л 
скви і Ленінграда.

Г. РОМАН, 
голова бюро секції гір
ського туризму облас
ної ради по туризму у 
та екскурсіях.
Н а фото: вертикалы««

траса підкориться!
Фото О. ЄГУРНОВОТ.

ШЦ. W М ІІНМЖ JІЧ »I« ч J» WUWIIU-

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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