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Перед студентами Кірово
градського інституту сільсько
господарського машинобуду
вання в перший день навчання 
її лекцією виступив секретар 
обкому партії А. І. Погребняк. 
А в проведенні Ленінського 
урочу в Компаніївському вете
ринарному технікумі 
участь інстоуктор обкому пар
тії Б. Я. Хижняк. Гостями пер
ших уроків школярів і студен
тів області цього року були

представники партійних і ком
сомольських органів, Герої Ра
дянського Союзу, депутати 
Верховної Ради УРСР, Герої 
Соціалістичної Праці.

З учнями десятирічки № 5 
м. Кіоовограда поділилася 
своїми роздумами про проект 
нової Конституції СРСР депу
тат Верховної Ради УРСР, бри
гадир бригади токарів заводу 
«Червона зірка» Л. В. Чгрнега.

(Закінчення на 1-й

Генеральному секретареві Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу» 
Голові Президії Верховної Ради СРСР товаришеві 
•і'Ісеміїду Іллічу ЇІРКЇігІКіВУ

Дорогий Леоніде Іллічу!
■ ‘Ми, учасники Всесоюзного зльоту, 
можців походу комсомольців і молоді 
місцях революційної, бойової і трудової' 
слави радянського народу, звертаємося до 
Вас, вида і ного діяча Комуністичної парт ії і

' Радянської держави, міжнародного кому
ністичного і робітничого руху, невтомного 
борця за мир і світле майбутнє всього люд
ства з словами щирої поваги, синівської

■ любові і вдячності.
З глибоким хвилюванням кожен з пас 

•сприйняв Ваше сердечне привітання, прой
няте довір’ям до молодого покоління. У ре
волюційному минулому і сучасному нашої 
рідної партії, в славних традиціях радянсь
кого народу черпає радянська молодь ко
муністичну переконаність, пристрасність і 
наполегливість у досягненні намічених ці
лей. Повніше узнати героїчну біографію 
(вегї країни, глибше иронияІІІСЯ ВСЛИЧЧіО 
подвигу радянською народу. усвідомити 
пашу, високу відповідальність за продов
ження справи революції допомагає участь 
у Всесоюзному поході по місцях революцій
ної, бойової і трудової слави.

Ми будемо і далі розвивати ней патріо-

і в\|?пня боротьбі за втілення в життя іс
теричних рішень XXV з’їзду КПРС, вико
нання завдань десятої п’ятирічки. Величез
на мобілі зуюча сила Вашого привітання, 
дорогий Леоніде Іллічу, надихає нас па 
поні героїчні діла, кличе до нових звершень 
в ім’я соціалістичної Вітчизни.

Всім серпом сприйняла радянська 
,тодь проект пової Конституції СРСР. 
осяяний ленінською думкою, як осяяні нею 
всі діла радянського народу, який упевне
но прокладає шлях до комунізму. Юність 
країни Рал безмеж; о вдячна Вам Леоніде 
Іллічу, за видатний вклад у створення ньо
го надзвичайно важливого документа 
часпої епохи.

Усі паші помисли звернуті тепер до 
річнії Великого Жовтня. Ми зустрічаємо 
його з почуттям безмежної вдячності Кому
ністичній партії, батьківщині, народові за 
батьківське піклування про молоду зміну, 
за необмежені можливості вільно працюва
ти, вчитися, творити.

У кожному з нас горить вогонь рево.ио-

цінної слави, запалений Великим Жовтнем. 
Комуністичні ідеали, в ім’я яких наші бать
ки і діди йшли на штурм старого світу, бо
ролися па фронтах громадянської і 
чизпяпої воєн, самовіддано працювали 
будовах п’ятирічок, стали життєвим 
пасом для всіх поколінь радянської моло
ді.

Наш спнівсі кіш обов’язок — свято бе- 
регз >1 і примножувати революційні, бойові 
і трудові традиції Комуністичної партії 
радянського народу, віддавати всі сили 
знання зміцненню могутності соціалістичної 
Батьківщини, готуватися на перший поклик 
партії стати на захист завоювань Великого 
Жовтня.

Перед линем ветеранів революції, війни і 
прані ми запевняємо рідну партію, радян
ський народ. Вас. дорогий .'Іезвиїс Іллічу, 
що ударною працею, відмінним навчанням, 
зразковою військовою службою зустрінемо 
60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної 
революції! Ми завжди і в усьому 
виконувати заповіті) В І Леніна, 
пронесемо ПО ЖИТТЮ ССТШІ)ЄТу 
кожним прожитим днем доведемо вірність 
справі Комуністичної партії, всім своїм 
життям утверджуватимемо на землі ко
мунізм!

УЧАСНИКИ VIII ВСЕСОЮЗНОГО 
ЗЛЬОГУ ПЕРЕМОЖЦІВ ПОХОДУ 
КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ по 
МІСЦЯХ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ. БОЙО
ВОЇ І ТРУДОВОЇ СЛАВИ РАДЯНСЬ
КОГО НАРОДУ.

І 
І

будемо 
з честю 

подвигу,

ЧІТКИЙ РИТМ

Ф Лист членів 
комсомольські о- 
МОЛОДІЖНОЇ ЛсНКИ 
по вирощуванню 

урожаїв 
буряків

Сюди, в наметове містечко, що за Федорівною, во
ни приїхали ніс вчора. Тут їхня головна «резиден
ція», тут воші, учасники обласного зльоту перемож
ців походу «Шляхами сланії батьків», три дні вести
муть палку розмову про свої далекі та близькі мар
шрути. демонструватимуть майстерність, якої воші 
набули з фізичної та військово-технічної підготовки. 
Серед тих, хто приїхав у Федорівну, — комсомоль
ські активісти, учасники експедиції «Моя Батьківши- 

— СРСР», червоні слідопити, ветерани партії

комсомолу, колишні фронтовики, країні молоді тру
дівники області.

—Про що рапортуватимуть представники комсо
мольських організацій міст і районів області? — з 
таким запитанням звернувся наїв кореспондент до 
голови обласного штабу походу Героя Радянського 
союзу В. О. Верхоланцева.

(Див. З стер.)

високих 
цукрових 
колгоспу «Родинал 
Ульяновського ра
йону, очолюваної 
В. ЖелуДКОЕИМ, до 
ЕСІХ молодих бу- 
ряководів Кірево- 
градшини

Е5ДДЗЕЕН1В ПЕРШИМ ДЗВІНОК НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО 
РОКУ. НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОЮ СВЯТА РАДЯНСЬКОГО 
ИАРОДУ В ШКОЛАХ НА ТРАДИЦІЙНИХ ЛЕНІНСЬКИХ УРО
КАХ ІШЛА РОЗМОВА ПРО 60-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ 
ПРОЕКТ НОЕОЇ КОНСТИТУЦІЇ СРСР.

ііпенята в студенти г Кіровоградському інституті сільськогосподарського маїпнио- 
оулувз пня.

Дорогі друзі по пра
ці! МОЛОДІ бурЯКОБОДМ 
КірОЕОградщини! Де sac 
наше слово в перші дні 
масового виходу на зби
рання пізніх культур.

Включившись у Всесо
юзне соціалістичне зма
гання за успішне виконан
ня планів другого року 
п ятирічки і за праес під
писати Рапорт Ленінсько
го комсомолу Централь
ному Комітетові КПРС на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня, ми вирішили під
готувати гідний дарунок — 
виростити високий урожай 
цукрових буряків. Наша 
комсомольсько- молодіж
на ланка ше на печатну ро
ку зобог. язалася одержа
ти на кожному гектарі 350 
центнерів цукристим.
Дбайливо доглядали свою 
плантацію. На кожен гек
тар внесли оптимальну

(Закінчення на 2-й стор.)

Вершок ласим юі Хіревої )цілсь>;ої середньої школи № 19,

ТАН ТРИМАТИ,
ДІВЧАТА!
РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

ЖОВТНЕВА 
ВАХТА 
КОМСОМОЛУ)

— Це коли, скажімо, на заводі 
працюєш, тоді можна бути певним, 
що викопаєш те. що зобов’язався.
— тут в основному все від гебе за
лежить, від твоїх зусиль. А V нас 
що? Потрібен покупцеві отой баян
— він його купить. Не потрібен — 
і ніяка усмішка тут не допоможе.

Розмова ця відбуватися ще мину
лого року. Якраз тоді, колії на ком
сомольських зборах обговорювали 
свої соціалістичні зобов'язання до 
60-річчя Великого Жовтня. Говори
ли всі. Про специфіку роботи, про 
труднощі...

— Дівчата, а ім’я ж у нас яке, 
хіба забули?

1 справді. Комсомрльсько-мбто- 
діжна секція Кіровоградського 
ІІУМу вже тоді носила ім’я XXV

з’їзду КПРС. А новачкам, 
і покупка 

Г.С купить. 
ГОЛІ КОЛІ'

ще — •велася При- 
іадою комуністичної прані Значить 
не іільки від покупця юн план за
лежи і ь...

Аналізували, зважували. Виріши
ли: зможемо. І на тих же зборах 
постановили: виконаємо до 60 річчя 
Великого Жовтня дна річних плани.

А коли навесні їхня секція ^Му
зичні товари» стала працювати а 
універсалі чому торговельному 
Об’єднанні «Кіровоград», лосталовх 
iv вирішили залишити в силі. Хоча 
змінилося не тільки місце роботи 
— змінилося наїн оловпі.нс план і 
колектив. Ось тоді, як прийшли в 
бригаду новенькі, її почулося .зно
ву: «Ну. а як не потрібен покупцеві 
отой баян3..»

Ні. не стали доводиш 
то варі усміхнутись — 
готова. Не потрібен — 
Але ж може не кмини п 
потрібен...

— Нам будь ласка щось для по 
чат куючого баяніста. — А-ма мін 
по тримає за руку серйозного від 

ГВОСТІ ТОГО* ЩО і.і-'.б'. Р;>1Ь‘Я 
6І.ТП’ОЛ('НОГО хлопчину. — Може 
щось пораділе?

Могла б дівчина v блакитному 
хґі за і ;*к\ ввічливо вказати на довгі 
полині мов'яв. ось усе на виду, 
ннбираГне Неважкі’ уявити но-губ 
летіість нокуппіи — аджк на них 
нелинях розкладено тільки баяні? 
двадцяті три вили а іцє 12 виліг 
акордеонів 9 — і зрмпшок.

(Закінчення на 2-й стор.)



В стор „МолодяЛ жомгужАр"* 3 вересжлг Х97Т рожу
нт- ггг.па'иатг-иг -itrr. .л.

(Закінчення.
ГІоч. на 1-й стор.) 

кількість мінеральних та 
органічних добрив, насін
ня буряків висіяли в най
кращі агротехнічні строки, 
старанно обробляли по
сів, застосовували досвід 
передових буряководів 
області. За нашу трудову 
щедрість земля віддячила 
хорошим урожаем.

Тепер настав дуже від
повідальний час — виро
щені корені потрібно зі
брати швидко, до одного. 
Ось чому кожен рядок 
постанови ЦК КПРС і Ра-

ЦУКРОВОМУ КОНВЕЙЄРУ — 
ЧІТКИЙ РИТМ І ВИСОКУ ЯКІСТЬ!

ди Міністрів СРСР «Про 
додаткові заходи по за
безпеченню своєчасного 
збирання, перевезення і 
переробки цукрових бу
ряків урожаю 1977 року» 
глибоко запав у наші хлі
боробські серця. На ком
сомольських зборах у 
тракторній бригаді члени 
ланки у відповідь на цю 
постанову дали слово

працювати на «солодких 
жнивах» під девізом «Від 
кожної машини та агрега
ту — максимальну відда
чу! Ні хвилини простою 
на збиранні цукрових бу
ряків!»

Відповідальну справу 
довірили нам, молодим 
майстрам бурякової низи. 
Давайте змагатися, това
риші комсомольці, члени

комсомольсько- молодіж
них буряківничих ланок 

і збирально-транспортних 
загонів! Давайте закінчи
мо другі жнива за 20 ро
бочих днів! Працюючи 
під девізом «Цукровому 
конвейєру — чіткий ритм 
і високу якість!», швидко 
і без втрат зберемо цук
рові буряки врожаю юві
лейного року!

слово
ДІЛОМ ПРОЗВУЧИТЬ

Того світанку гул трактор
них моторів діловито вплітав
ся у птаиійшш елів.

Мелодію ранку слухали 
край поля молоді хлопці і 
жваво розмовляли. Легенький 
вітрець доносив до пас урив
ки їхньої розмови:

— ...заважатимуть стояки...
— ...треба робити міжрядну 

прополку...
Ми наближалися до гурту. 

Назустріч величаво рухалася 
зеленим буряковим морем ма
шина БМ.-6. Свіжою фарбою 
•виблискувала проти сонця. 
Позад себе залишала чисте 
поле, а з бункера нескінчен
ним рушником пливла в кузов 
гичка.

Як виявилось потім, це спе
ціальна гичкозбиральна Маши
на. Недавно її о гримали і ви
рішили випробувати, чи іні- 
нравдує себе. Незабаром по
чнуться бур'янові жнива, і то
ді вже ніколи буде придивля
тись. вивчати роботу її меха
нізмів.

— Хороша річ БМ-6, — ді
лився думками бригадир ком
сомольсько- м ол од і ж і ю ї трак
торної бригади Апатолійг Се
менович Харкавйй, — допомо
га значна буде нам.

Науковці радять механізаторам 
використовувати БМ-Ь перед пу
ском у іони бурякозбирального 
комбайна. Тобто спочатку звіль
нити плантацію від пічки, а по
тім виконувати корені. Цс забез
печить ефективніше використання 
комбайна, що особливо важливо 
нинішнього року, адже гичка на 
багатьох площах досягає більш 
як півметрової висоти.

~~rs.-77-.-r Д„т- МГ"І 'МІ ипгипи

Чямаїо турбот сьогодні у члені і 
кіоісомолосько-молодіжною зби
рально-транспортного загону лан
ки Ваіерія Желудкова. На перед
ньому фланзі, звичайно, — зби
рання солодких коренів. Здавало
ся, що можна бути спокійним мо
лодим буряководам колгоспу «Ро
дина», адже залишилось тільки 
чекати сигналу до жнив. Урожай 
виростили чудовий: у середньому 
кожен б}рях важить 480—520 гра
мів.

— Та виростити врожай — то 
сдиа справа, — міркує ланковий 
В. Желудкоз, — а зібрати йою 
— інша.

Цими днями Валерій повер
нувся з Києва, де па розшире
ному бюро Ц!< ЛКСА1 України 
він розповів про ініціативу 
членів своєї ланки — працю
вати під девізом «Від кожної 
машини та агрегату — мак
симальну віддачу! Ні хвили
на простою на збиранні цук
рових буряків!»

Такс рішення члени ланки 
ухвалили на останніх комсо
мольських зборах де обгово
рювали постанову Ці\ КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про до
даткові заходи по забезпечен
ню своєчасного збирання, пе
ревезення і переробки цукро
вих буряків урожаю 1977 ро
ку». Зборі! були бурхливим!!. 
Кожен член загону висловлю
вав свої думки, свої погляди 
на тс, як краще зібрати вро
жай буряків. Але всі комсо
мольці у своїх виступах були 
солідарні в одному: організо
вано, швидко і високоякісно 
зібрати цукристі — турбота 
комсомольська.
яавшпднажяпмнвпо

Зрозуміло, виступати з почином 
— цього замало. Слід на практи
ці довести вагомість слова комсо
мольського. Та тільки слово буря
ководів тверде, і зразки сумлінної 
праці, справжнього трудового ен
тузіазму комсомольці вже показу
вали йе раз. Воші виходили пере
можцями серед молодих бурнково- 
дів не тільки району та області, а 
it республіки. До речі, новенький 
І’КС-6, на якому хлопці жнивува
тимуть, — то премія Центрального 
Комітету комсомолу України за 
перемогу у змаганні па позамину
лих «солодких жнивах».

Члени ланки Валерія Желудкова 
зобов’язалися зібрати цукрові бу
ряки па <>50 гектарах за 20 робо
чих днів. Чи посильно це? Адже 
площа чимала.

У розмові з буряководамя 
відчувалося: рішення тверде. 
Готуючи с ь

пічного обслуговування, які 
буде застосовувано на збиран
ні цукрових буряків.

Уроки минулорічних жнив шд- 
ьаза.іи шо не можна в останню 
хвилину розв’язувати проблему 
кадрів брати в ланку будь-кого. 
Людей треба готувати. Нині загін 
поповнили слухачами школи аїро- 
і,омічних знань. Микола Чорнии, 
Леонід Щур і Лісоаіл ’ Коцюруба у 
іільііі від роботи години опанову
ють на практиці технологію зби
рання буряків. Ум допомагає ори- 
іаднр тракторної бриіадн А. С. 
Харкавйй. ' Микола Бершадськім 
та Володимир Маренко освоїли 
будову і принцип дії гнчкозбпраль- 
ної машини.

Ритм комплексу робіт па других 
жнивах залежить не тільки від 
техніки, а й від механізаторів, від 
рівня їхньої майстерності. Зои- 
ральїіий загін укомплектовано ме
ханізаторами лише першого іі дру- 
юго класів.

В повній готовності вже 
вантажні автомашини членів 
комсомольсько - молодіжного 
загону: Анатолія Романюка, 
Петра Мельничука та Миколи 
Бондаря. На кузовах нароще
но борти. Щоб не було иро-

сто!в, водії склали графік пе
ревезення з кожного поля, від 
кожного комбайна.

...Незабаром настануть ма
сові жнива. І вирушать з бу
рякових плантацій на прий
мальні пункти автомашини, 
вантажені ’дорідними солодки
ми коренями.

Л. ЗГЕРСЬКА.
Ульяновський район.

Йдуть останні приготування до 
виїзду на плантацію. Буряководи 
регулюють механізми, підтягують 
болти.

На знімку вгорі: помічник 
комбайнера Віктор КВАШУК за 
роботою.

Задоволені і бригадир, і агроном, 
а особливо молоді буряководи: 
щедро вродили буряки в ювілейно
му році.
На з и ім к у внизу: члени моло

діжної ланки В. Желудкова разом 
з головним агрономом 1. М. БОЖ
КОМ та бригадиром тракторної 
бригади А. С. ХАРКАВИМ ділять
ся враженнями про врожай.

Фото В. КИЗИМИ.

до других 
жнив, вопи 
ств о р и л її
свій ком- 
пле К С II и й 
збнраль п о- 
транспо р т- 
ний загін. 
Ще минуло-
го місяця
авторите т-
іїа комісія
при перевір
ці з оцінкою 
«відмін и о» 
прийняла в
цьому ко
лективі всю 
збиральну й
на в а н т а- 
жувал ь н у 
техн і к у,
трапсп о р т, 
засоби тех-
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СМТО БРАТНЬОГО НАРОДУ
Тридцять два роки від

діляє сьогоднішній день 
від серпневої революції і 
проголошення Демокра
тичної Респуліки В’єтнам. 
Відтоді братній народ зро
бив чималий крок по шля
ху прогресу, відстояв пра 
зо на свободу і незалеж
ність у тяжкій боротьбі 
спочатку з французьки
ми, а потім з американ
ськими загарбниками. У 
квітні 1975 року народ 
В’єтнаму з допомогою і 
при підтримці соціалістич
них країн, усіх прогресив
них сил світу здобуа ос
таточну перемогу, завер
шивши визволення країни 
від іноземних загарбників 
та їхніх маріонеток. Цією 
перемогою завершилася 
народно-демократична ре
волюція в усій країні. В 
липні 1976 року на сесії 
Національних зборів було 
проголошено Соціалістич
ну Республіку В’єтнам. 
Країна успішно йде шля
хом соціалізму, спираю
чись на дружню підтрим- 
ку СРСР, усієї соціалістич
ної співдружності, Інших 
сил миру та прогресу.

Національне свяго в’єт
намського народу широ

ко відзначається в нашій 
країні. Слідом за віталь
ними телеграмами Радян
ського уряду братньому 
народові, його керівникам 
повсюди відбулися уро
чисті мітинги, присвячені 
Дню проголошення неза
лежності В’єтнаму.

Урочисті збори пред
ставників громадськості 
міста, присвячені цій даті, 
відбулися вчора в Кірово
граді. З доповіддю висту
пив голова правління місь
кого відділення Товарист
ва радянсько-в’єтнамської 
дружби, доцент інституту 
сільгоспмашинобуду з а н- 
ня В. Я. Пихтів. Голова ко
мітету колективного члена 
Товариства радянсько- 
в’єтнамської дружби — 
заводу радіовиробів Л. М. 
Зазражний та інженер-тех- 
нолог кондитерської фаб
рики О. В. Ігнатьєва гово
рили про дружні зв'язки 
з братнім народом, про 
вклад кіровоградців у їх 
розвиток.

Учасники зборів наді
слали на адресу Централь
ного правління Товариства 
радянсько - в’єтнамської 
дружби вітального листа.

М. ДУМИЧ.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

«Цей? А хможе, оцей? Ось, зда
ється, непоганий. Ні, він буде заве
ликий...» І хтозна, чи й придбала б 
щось розгублена мама і майбутній 
музикант. *

— Для початкую'іих? Сьогодні є 
в продажу баяни тульської фабри
ки «Этюд». А ось «Креміне» — па 
ньому теж дуже зручно вивчати ази 
музичної грамоти.

І вже Валя Гаврилова переходить 
під одного інструмента до іншого, 
розповідає, показує, радить. Кілька 
спроб — чи не фальшивить котрась 
йота — і покупці виходять задово
лені.

То тільки па перший погляд у них 
нескладна робота — усміхнись, за
горни товар, відрахуй гроші. Дівча
та ж про неї іншої думки.

— Вам фортепіано? Зараз, па 
жаль, немає, зайдіть через кілька 
днів. А втім, залиште свій помер те
лефону, ми повідомимо вас відразу, 
коли появиться щось' підходяще.

І покупця обов'язково повідом
лять, а музичний інструмент вчасно 
продадуть.

Ось так і працюють дівчата з 
бригади Світлани Толочепко щодня.

Так з малих перемог і склада
ються великі. І стає зрозуміло, чо
му минулою місяця їхня секція пе
ревиконала план на 8 тисяч карбо
ванців. Он звідки та впевненість: 
викопаємо план двох років до юві
лею Жовтня. Вони обов’язково до-

ТАК 
ТРИМАТИ, 
ДІВЧАТА1

РЕПОРТАЖ 
ЧЕРВОНОГО 
ТИЖНЯ

тримають слова. І все папружені- 
піпміі стають дні, все вимогливіши
ми до себе — дівчата. Адже підпи
сати Рапорт Ленінського комсомоле' 
ЦК КПРС до 60-річчя Великого 
Жовтня зможуть лише кращі з 
кращих. А борються за це право 
комсомольці не тільки їхньої секції, 
а й решти 16 комсомольсько-моло
діжних бригад торговельного об'єд
нання. Щоправда, Світлана Толо- 
ченко, Валя Гаврилова, Ніна Тка
чева, Люба Довгошия нині очолю
ють це змагання. Але ж попереду 
ще не один тиждень ударної трудо
вої вахти, а здавати свої позиції не 
хсчеться нікому.

— А таки й у пас можна бути 
певним, що виконаєш те, що зо
бов’язався. І не треба сподіватися 
тільки на доброго покупця. Треба 
перш за все думати: а що можу 
зробити для цього я?

Вони можуть багато. Наприклад, 
працювати вп’ятьох так, як у ші- 
стьох. А шоста в цей час працює в 
підшефному колгоспі. Цс ініціатива 
всіх комсомольців торговельного 
оо єднання: кожному відпрацювати 
по 5 днів па збиранні врожаю в 
підшефному колгоспі «Україна» Кі
ровоградського району. І ось уже 
протягом трьох місяців підряд ВІР 
їжджають щотижня дівчата до кол
госпу. Та їхнє робоче місце не пу
стує. Там друзі з бригади, одно
думці.

А ще вони вміють творити одну з 
наипрекрасніших речей — хороший 
настрій. Як свідок — книга відзи
вів: «Приємно відвідувати ось такі 
ВІДДІЛИ. Ми приходимо сюди вже 
не вперше, і завжди до нас став
ляться уважно, допомагають ви
брати все необхідне. Жодного разу 
не залишили секцію пезадоволсіш- 
ми. Так тримати, дівчата!»

Вовн можуть багато. І найголов
ніше працювати ударно ка вахт.' 
«60-річчіо Великого .Жовтня — 60 
ударних тижнів!»

Н. ВІКТОРОВА.
м. Кіровоград.
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'прапор несун синиI ЯК МИ ВЖЕ ПОВІДОМ
ЛЯЛИ, Зі СЕРПНЯ ПО
ЧАВСЯ обласний кін
ний АГІТПОХІД «ВЕР
ШНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ». 
ДВА ЕСКАДРОНИ КІН
НОТНИКІВ ВИРУШИЛИ В 
ДОРОГУ З НОВОУКРАЇН- 
КИ ТА ОНУФРІЇВНИ І НА
БЛИЖАЮТЬСЯ ДО КІ
РОВОГРАДА. СЬОГОДНІ 
ЇХ ЗУСТРІЧАТИМУТЬ 
УЧАСНИКИ V ОБЛАС
НОГО ЗЛЬОТУ ПЕРЕ
МОЖЦІВ ПОХОДУ КОМ
СОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ 
«ШЛЯХАМИ СЛАВИ БА
ТЬКІВ».

Онуфріївна
Вони вислухали на

путнє слово ветеранів, і 
над площею пролупала 
команда:

— По коня-я-ях!
Командир ескадрону 

Євген Вобрепко попра
вив па голові будьонів- 
ку і першим сів на коня. 
За ним — комісар загону 
Іван Матюха. Гарцюють 
осідлані мустанги, па 
яких вирушають у доро
гу Анатолій Бацак, Сер
гій Коваленко, Віра Зве
рева та ще сім їхніх то
варишів, які тренуються 
у спортивній секції Ону- 
фріївського кіпзаводу. А 
за ескадроном — тачан
ка з кулеметом. Розкри
лася прапор над зірча
стими будьонівкамн. І за-

.ПІЧНІ
I, НА Б.УДБОНІВКАХ

гін руціиз. Назустріч кін
нотникам виходили шко
лярі і старенькі дідусі. 
Дівчата дарували хлоп
цям квіти і червонобокі 
яблука. У високість ли
нула пісня: •

Весть летит во все концы: 
В;,і поверьте: нам. отцы, 
Будут новые победы. 
Будут новые бойцы.

За селищем обеліск. 
Ще здалеку Іван Матюха 
побачив біля нього піо
нерів. Це були учні Опу- 
фріївеької середньої шко
ли, вони прийшли сюди 
на урок мужності. А за
гін їхній носить ім'я лю
дини, яку тут поховано. 
Загін імені Анатолія Ко
мара.

— У листопаді 1943 ро
ку лейтенант- Колесников кладання вінків до 
привів сюди групу роз
відників, іцоб виявити во
гневі точки ворога, — 
розповідає дітям учитель
ка. — Ось уже нанесено 
на карті умовні знаки, 
можна повертатись. Але 
сміливців помітили фа
шисти. Бій. Ворожий ку
лемет заступив дорогу. 
До нього повзе 16-річний 
хлопець з міста Слов’ян
ська Толя Комар. Кинув 
гранату, і розвідники пі
шли на прорив. Та куле- ------------ т —■ (ОИИр(

пере-

І.

мет ожив. І тоді 
розвідник грудьми 
крив вогонь...

Кіннотники теж
Дять до обеліска і 
дуть на могилу 
героя рожеві і 
коли знову сіли на коней, 
почулася та Ж пісня:

и 
и 

підхо- 
і кла- 
юного 

айстри. А

вновь продолжается бон. 
сердцу тревожно в 

груди...
Ленни такой молодо», 
юный Октябрь впереди.

и 
и
Наближалися до ГІав- 

лиша. їм назустріч — міс
цеві школярі, молоді ро
бітники і хлібороби. Вер
шинки стишували коней і 
вручали своїм ровесни
кам листівки з емблемою 
агітпоходу. В них — теп
ле слово про молодих

3V -а3їс7пітГ2РГк»л.?ХамИ слав" GaTbKiB вирушають вершник» із новоукраїнського загону: вии- 
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гвардійців п’ятирічки — 
про лауреата премії Ле
нінського. комсомолу шлі
фувальницю Кіровоград
ського заводу тракторних 
гідроагрегатів Юлію Єв- 
тушенко, комбайнера кол
госпу «Перше травня» 
Петрівського району Вік
тора Миколенка, який 
намолотив цього літа 
майже 15 тисяч центне
рів зерна. Про хліборобів 
Ульяновського району і 
плавильників Світловод- 
ська. Тут же заклик: 
«Комсомольці! Юнаки і 
дівчата! Революційний 
тримайте крок!»

Мітинг біля пам’ятника 
славетному педагогові 
В. О. Сухомлпнському. По-

’ ’ .. обе
ліска, відвідини меморі
ально-педагогічного му
зею.

У Шевченковому —зу
стріч із робітниками кін- 
заводу. Лектор ЦК. 
ЛКСМУ В. И. Бузало ве
де розмову про права та 
обов'язки громадянина 
Країни Рад, про проект 
Конституції СРСР. Потім 
— виступ агітбригади.

Село Недогарки Олек
сандрійського району. 
Назустріч ескадронові 
йде посивілий ветеран — 
представник Червоного 
козацтва. Це Микола Се
менович Шевченко.

— Коні гарні, а 
шинки ще кращі за 
що в дев’ятнадцятому, — 
каже усміхнений ветеран.

А Бобренко — з гор
дістю*

— За наших коней на 
е л р one йських аукціонах
мільйони дають. Сам Бу- 
дьовний двічі приїздив до 
нас. щоб побачити наших 
рисаків. Звідси недалеко 
до Лікарівки, де вироще
но знаменитого Іхора, па 
якому 
золоту 
даль і 
їздки.

пер
тих,

Кизимов завоював 
олімпійську

«Гран-прі» з
ме- 
ви-

Увечері в сільському 
Будинку культури — те
матичний вечір «Ми — 
внуки Жовтня». Перше 
слово знову Миколі Се
меновичу. Він згадує.пре 
III Всеросійський з’їзд 
РКСМ, захоплено гово
рить про виступ на ньому 
В. І. Леніна. І ще спогад 
про буремні роки Великої 
Вітчиз цілої війни, про 
визвольні бої за Кірово- 
градщину.

Після концерту кіннот
ників оточили сільські 
старожили. І опуфріївсь- 
кі комсомольці дізналися 
від них, що уродженці 
Недогарок П. П. Мацак, 
ЛІ. І. Чепурний, І. Е7 ГІлі- 
ха, П. Л. Довженко, Г. Ф. 
Чуб, Ф. 10. Солошенко 
билися з ворогом молодої 
Країни Рад на фронтах 
громадянської війни в 
складі легендарної Чапа- 
євської дивізії...

І знову дорога — па 
Олександрію, Пантаївку, 
Знам’янку.

Новоукраїнка
з 

ударної 
будови

... Коли в Малій Тимо- 
шівці вони зустрілися 
будівниками 
комсомольської 
(залізничної лінії Доліпі- 
ська — Помічна), коман
дир загону Віктор Луго
вий почув, як хтось ска
зав з їхнього гурту:

— А хто такий Мокряк?
— У Ленінградській 

державній публічній біб
ліотеці його портрет по- 
Вуч портретів Чапаєва,- 

Дорса, ГІархоменка, Ко- 
товського.

— його поховано па 
Красній плоті біля Крем
лівської стіни.

— Він — герой грома
дянської війни.

— Ім’ям нашого слав
ного земляка ми назвали 
вулицю, спорудили йому 
пам’ятник.

І аж до Комищуватого 
Віктор Луговий думав 
про те, що його ровесни
кам справді радісно усві- 

е 
на 

все

наче

домлюватн, що у них 
такі славетні земляки, 
яких можна рівнятися 
життя. 1 тут, у цьому се
лі, теж живе мудра люди
на, яка прославила наш 
край на всю країну.

—А в ТнмошівцІ ми не 
забули сказати, що Олек
сандр Васильович Гіталоз 
—у складі Конституційної 
комісії, —- мовив Стані
слав Мороз.

— Про це знає кожен 
хлібороб.

Розмова перервалась, 
бо на розі вулиці появи
лися школярі.

— Будьоиівці, будьонів- 
ці ідуть!

— Дивіться, 
справжні...

І в Будинку культури 
иа них теж захоплено ди
вилися ті радісні оченята. 
А поруч чулося:

— Отакими ми були то
ді справді. Тільки село 
наше теперичкн не таке.

Про те, якими вони бу
ли шістдесят років тому, 
розповів на тематичному 
вечорі гість комишуватців 
Тарас Васильович Юшкс- 
вич, один із славної ко
горти ветеранів Червоно
го козацтва. А про село 
не треба було розповіда
ти. Бо всі й так бачили ті 
оновлені вулиці і цегляні 
котеджі, і десятки авто
машин на сільському май
дані. От про. своїх това
ришів з колгоспу «Друж
ба» Олександрові Вергу
ну таки хотілося сказати. 
Бо кожей комсомолець, 
який іде в армію, має 
технічну спеціальність, ко
жен — значківець ГПО, 
спортсмея-розрядник. І 
тому Тарас Васильович 
певен, що вони стануть 
справжніми воїнами і 
дадуть захмаритись 
шим сонячним дням.

Знову мчить степом та
чанка — до Витязівки, 
Бобрншія, Компапіївкп. 
Туди, де мчали вершники 

. революції...

не 
на-

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.)

— У восьмому етапі по
ходу взяло участь майже 
128 тисяч молодих робіт
ників, колгоспників, піо
нерів і школярів. Вони зі
брали матеріали для 127 
музеїв і кімнат бойової 
слізи, естенозили 814 до
нині невідомих імен ео- 
їнів-визволителіз. Ззедено 
95 пам'ятників та обеліс
ків, І ось тепер біля цих 
обелісків юнаки і дівчата 
дають клятву примножити 
славу батьків. Свої подви
ги батьки вершили на 
фронтових плацдармах, а 
сини і внуки колишніх 
фронтовиків звеличують і 
гартують себе у праці. 
641500 тонн зерна зібра
ли молоді хлібороби на
шого краю в цьому, юві
лейному році. Що може 
бути дорожчим за такий 

У ПРАЦІ
ВЕЛИЧ
І ГАРТ
дарунок ювілею Великого 
Жовтня! А молоді пла
вильники бригади Миколи 
ГІетроаа із Світловодсько- 
го заводу чистих метал.а, 
які виступили з ініціати
вою — виконати виробни
че завдання трьох років 
п'ятирічки до 60-річчя Ве
ликого Жовтня, відкрили 
вже календар десятого 
місяця 1978 року. Пред
ставники Олександрійсько
го району щойно повідо
мили мене, що вони орга
нізували п ять суботникіз 
і недільників, під час яких 
заготовили 1156 тонн сі- 
на, 2 тисячі тонн силосу 
для громадської худоби.

Якщо аи спитаєте у кі- 
розоградціз про маршру
ти експедиційних загонів, 
вони згадають передусім 
про похід комсомольців 
заведу радіСвироЬі'З міс
цями боїв легендарного 
810-гс стрілецького полку. 
Вісім спортсмеиїв-альпі- 
НІСТІВ під керівництво V 
Володимира Волобоя 23 
дні вели пошук у рзйоні 
Західного Кавказу, про
йшовши в горах 300 кіло
метрів. Є про що розпо
вісти комсомольцям Кіро
воградського технікуму 
радянської торгівлі, 589 
юнаків і дівчат були в до
розі. (хні маршрути — в 
Чорний ліс і 
Москву і Київ, 
поль і Одесу. 35 учнів тех
нікуму побували в селі 
Красногірці Голоаанівсь- 
кого району, де в роки 
війни діяла підпільна ком
сомольська організація 
«Спзртак»,

... Уже. вечоріло. Учас
ників зльоту запрошували 
на перегляд кінофільму. А 
воші були зайняті, невід
кладними 
тувалися 
десанту, 
альбоми.
Ульяновського району зі
бралися те раз на репе
тицію. Вопи співали «Гііс- 
шо про Мапіту», яку на
писав місцевий компози
тор Іван Тетева,‘ присвя
тивши її своєму прослав
леному землякові, котрий 
у Берліні повторив под
виг Олександра Матросо
ва.

Отже, сьогодні після 
трудового десаніу «Вро- 
жай-77» — урочисте від-' 
крпгтя зльоту. /і завтра 
що напружеїшпнй день — 
змагання з багатоборства 
ГПО, огляд ліспі І строю, 
санітарна естафета.

і

Полтазу, 
Сеаасто-

снравами — го- 
до трудового 
упорядковували 

Комсомольці з
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НЕДРІБНІ 
ДРІБНИЦІ 

Новий навчальний рис в 
системі комсомольської 
політосвіти вже на поро
зі. Та в деяких комітетсХ 
комсомолу до цієї важли
вої справи ще не готові. 
В цьому я переконався, 
перебуваючи нещодавно 
в Долинській. Почну з 
тих недоліків, які на мою 
думку, характерні не тіль
ки для Долинського ра
йону.

Як би ви поставились до 
такого випадку, коли сту
дент на ваше прохання 
назвати курс на якому він 
навчається відповів: не 
знаю. Дивно, правда?

Отак було й мені, коли 
запитав секреіаря комсо
мольської організації 
станції Долинська Галину 
Семакоп про те, в якому 
вона гурткові навчалася 
минулого року, і почув 
оте; не знаю.

Про що це свідчить? 
По-перше, про формалізм 
у роботі системи комсо
мольської політосвіти; по- 
друге, про безвідповідаль
ність при комплектації' 
груп слухачів. Якщо люди
на навіть не пригадує, в 
якому вона гурткові нав
чалася, можна уявиги, як 
«цікаво» їй було на занят
тях.

Привернуло увагу, що 
в Долинському районі по- 
літгуртки працювали ми
нулого року не в усіх ор
ганізаціях — їх 53, а гурт
ків лише 48. У оайоні чи
мало великих колективів, 
які налічують понад сто 
членів 8ЛКСМ, чимало не- 
спілкової молоді. Чому б 
не організувати в кожно
му по кілька різних гурт
ків? Справді, в окремих 
гуртках торік було по 
40—50 слухачів, хоча дав
но відомо, що пропаган
дистові легше працювати 
з невеликою групою в 20 
—25 чоловік, у якій зі
бралися люди, котрі дійс
но цікавляться, скажімо, 
історією Ленінського ком
сомолу чи атеїзмом.

Схоже на те, що долин
ці взагалі не готові до 
нового навчального року. 
В райкомі комсомолу від
сутні постанови, розробки 
обкому комсомолу по 
організації політнавчання. 
Ще не спланувала’ своєї 
роботи методична рада, 
не оновлений її склад. Не 
знають тут і скільки в ра
йоні пропагандистів з ви
щою освітою, скільки з 
них членів КПРС.

Оці, здавалося б, дріб
ні недоробки можуть не
гативно вплинути на спра
ву ідейно-політичного за
гартування молоді, якщо 
за виправлення їх но взя
тися негайно.

О. КАСЯНЕІІКО.

БУДИНКИ
З КОНВЕЙЄРА

Завод великопанельно
го домобудування став 
до ладу в місті Береза у 
Білорусії. Він поставля
тиме в села збірні житло
ві будники загальною 
площею 115 тисяч ква- 
драгиих метрів на рік. 
Архітектори розробили 
проекти будників з ура
хуванням специфіки сіль
ського побуту і макси
муму вигод для новосе
лів. До кінця п’ятирічки 
рівень зібраного житло
вого будівництва в селах 
республіки досягне 00 
процентів,
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Ось і прийшло до Олени ХОМУТОВОЇ вимріяне — сту
дентські роки. Свій перший семестр розпочала дівчина в сті
нах Кіровоградського інституту сільськогосподарського ма- 
амнобудуваиіія.

Фото В. ГРИБА.

йітК-МЙГШВІІІШІІЙ
(Закінчення.

Яоч. на 1-й стор.)

Одна з найбільших шкіл 
міста Кіровограда — деся
тирічка № 19. На початку 
другого року існування во
на гостинно відчинила свої 
Деері 1800 школярам. У 
п’ятдесяти класах на пер
ших уроках були присутні 
■батьки, вожаті виробнични
ки заводу друкарських ма
шинок, представники гро
мадськості. Жовтенята ра
зом зі своїми вчителями 
вели розмозу про те, чому 
називають жоетеьятами. Нз- 
тя видатних революціонерів 
гели цікаві приклади з жит- 
/Линоли Баумана, Серго 
Орджонікідзе, Якова Сверд
лова та інших. Учні першого 
класу назвали свій перший 
урок «8 інтересах народу, в 
ім’я комунізму».

У розмовах десятиклас
ників панувало особлизе 
піднесення, адже через 
рік вони стануть першими 
випускниками школи. Іні-

ціатором і організатором 
уроку «Я — громадянин 
Радянського Союзу» був 
шкільний комітет комсомо
лу, молодий, бойовитий.

— Пишаємось тим, що 
разом з батьками, всією 
країною детально вивчаємо 
проект Основного Закону. 
Через рік ми здобудемо 
середню освіту і понесемо 
на широкі шляхи життя до
брі шкільні традиції. На
бути міцних знань, опану
вати улюблену професію — 
такі, на мою думку, можна 
винести завдання для шкі
льного комсомолу після 
Ленінського уроку, — по
ділилися з друзями на пе
рерві секретар комсомоль
ської організації десятого 
«с» класу Олена Сливіна. 
А її однокласник, член ко
мітету комсомолу школи 
Сергійко Патапейка, додав:

— Не можна молодим 
ні на хвилину забувати про 
те, якою ціною завойовано 
щастя нашої юності.

Л. КАЛЮЖНА.

■

2.
Тернистий і складний шлях про

йшов Анатолій Желізнаков, перш 
ніж очолити екіпаж бронепоїзду, 
який у скрутну нору вирушив па 
допомогу трудящим Є.інсаветград- 
іцліні. Народився він у Підмосков’ї. 
Вже в 1912 ропі під впливом біль
шовиків Бутирського снарядного за
воду при іучився до революційного 
руху, за що був виключеніїіі із вііі- 
еі-ково-фе.іь'шсрського училища і 
заарештований. З 1915 року Ана
толій Железняков — матрос-кочегар 
Чорноморського торговельного фло
ту. а потім Балтійського військового 
флоту* Служив на мінному заго
роджувачі «Парова», де па по
чатку 1917 року спільно з товари- 
шамн-одподумцямп розгорнув ак
тивну боротьбу проти царського 
самодержавства.

З початком Лютневої бупжуазно- 
де.мокрапічної революції 1917 року 
вів веде посилену роботу серед 
кроїтиадсьміх матросів, стає чле
ном Цонтроба.іту. За «антиурядо
ву діяльність» А. Железнякова в 
червні засуджено до 14 років ка
торги. звідки віл при допомозі вір
них товаришів утік і продовжував 
революційну боротьбу серед матро
сів Гелсіпгфорса (інші Хсльсіикі). 
Тут Железняков одразу ж потра
пив у вир боротьби між прихиль
никами Тимчасового уряду, меншо
виками іі есерами — з одного боку, 
і більшовиками — з другого, за 
вплив на Балтійському флоті. За
пальний промовець, який закликав 
до рішучої боротьби проти буржу
азії. національного і економічного 
гноблення, він швидко завоював 
авторитет і повагу серед матросів.

У переддень Жовтневого зброй
ного повстання 1917 року Анатолій 
Железняков прибув у Петроград із 
загоном моряків як делегат віл 
матросів Балтики на Другим Всеро
сійський з’їзд Рач. Військово-рево
люційний комітет призначає його 
командиром загону, котрий готу
вався до збройного штурму Зимо
вого палацу. Па початку листопада 
за дорученням В. І. Леніна Желез
няков на чолі п’ятитисячного заго
ну вирушає в Москву для подання 
допомоги в боротьбі з коптррсноліо- 
І1ІЄІО.

Історія з незаперечною очевид
ністю довела, то одна з найбільш 
характерних особливостей Великого 
Жовтня полягає в тому. то, під
нявши мільйони трудящих на бо
ротьбу за світле майбутнє, він ви
сунув з їхнього середовища справ-.- 
віх самородків, талановитих керів
ників і організаторів мас. Саме та
ким вожаком був і А. Железняков. 
У січні 1918 року ного призначають 
начальником караулу Таврійського

Володимир Крамаренко
Олександр Наборний

палацу, коли там відкрились уста
новчі збори. Саме Анатолій Желез
няков рішуче запропонував тоді 
буржуазним, контрреволюційно на
строєним депутатам від імені партії 
більшовиків притінити засідання і 
покинути палац. Па третьому Все
російському з’їзді Рад Апаїолій 
Григорович виступив із привітанням 
від революційних солдатів, матро
сів і всіх «чорноробочьх» рево
люції

Партія направляє А. Железняко
ва, або, як тоді вже його називали 
бойові побратими. Железняка. па 
підпільну роботу в загарбану 
французькими інтервентами Одесу. 
Опісля він командує Дунайською 
військово - транспортною флотилі
єю, потім Єлапськпм полком у 
складі дивізії В. Кікнідзе. Напри
кінці 1918 року при допомозі біль
шовиків Одеси він формує екіпаж 
бронепоїзда, якому судилося стати 
легендарним.

3.

ФУТБОЛ

„ХВМЛЯ“- 
„31РКА“—1:0

Тридцять четвертні) ігровий 
день сорокового чемпіонату 
країни з футболу серед 
команд другої ліги класу «Л» 
кіровоградська «Дірка» про
вела па виїзді — у Хмель
ницькому мірялася силами з 
«Хвилею». У першому колі 
суперники задовольнилися ну
льовою нічиєю. Перед звітів м 
поєдинком становите клубів 
було дуже нерівним: паші 
земляки у своєму активі ма
ли 42 очка і займали четвер
ту і ходпііку. а іме.іьіііічани 
з 23-ма очками .задовольняли
ся вісімнадцятим рядком 
таблиці другої українська? 
зони.

Отже. про поєдинок у 
Хмельницькому.

На 32-й хвилині нашому 
голкіперу В ілсрію .Музичу у 
довелося внйняпі м’яч І'» сіт
ки своїх ворі г. Мінімальна 
перевага в рахунку. .здавало
ся б. мала свідчити про при
близну рівновагу сил. На
справді ж більшу частішу іг-

<1 Спорт
рлвого ч.зсу «Зірка» провела 
на но.юг.ииі поля суперника, 
а пр-шутцеинії іол був паслід- 
к'Гл помилок захисної лінії і 
особ шво півзахисту, який ді
яв надто невпевнено. Не вч-. 
корне гав можливості відкри
ти ра::хнок Юрій Касьопкіи.
.оди він опинявся віч-на-віч 
іі стпажем воріт «Хвилі». а 
Володимир Попаковськпй влу
чив у штангу.

Другий тайм не змінив ра
хунку.. Кіроиоградці втратили 
два очка і нині займаю іь 
четверіе мі цс.

Наступний тур — завтра. 
«Зірка» у Вінниці зустрінеть
ся з «Локомотивом».

В. ТВЕРДОСТУП.

± Черговим видом спарта
кіади-”? міських колекі пні- 
області був баскетбол. Ці 
.змагання три дні проходили^в 
о л е к са н д р і її с ь:: оч у Палаці
спорту товариства «Аван
гард» Виси ієно провели всі 
зустрічі чоловіча і жіноча 
команди Кіровограда. Друга 
е одннка дісталася організа
торам поєдинків — спортсме
нам міста гірників. Треті міс
ця зайняли баскетболісти

316051). ГСП. Кіровоград 50, вул. Лукачарською, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36. відділу еій- 
ськєво-патріогичного виховання та спорту — 2-46-87.

(Продовження. Поч. лип. «Молодий 
комунар» за 1 вересня Н. і>.)

... Отаман заколотників Гри- 
гоп'єв без особливого інтересу, 
якось розгублено слухає свого на
чальника штабу про передислокацію 
пошарпаних у боях розрізнених 
частин.

— Два піхотних батальйони і ко
зачий ескадрон зайняли лівий фланг 
етапнії Знам’янка, — скоромовкою 
доповідає той. — Але воші можуть 
опинитися повод раптовим ударом 
бронепоїзда Железнякова.

— Що не те за бронепоїзд? — 
несподівано запитує Грнгор’єв. — 
Звідки нііі узявся?

— За даними нашої розвідки 
вчора із Одеси вийшов новий бро
непоїзд типу «черепаха». Має па 
озброєнні дві гармати й 26 кулеме
тів. У складі екіпажу більш як 300 
обстріляних у боях матросів, польо
вих аптилерпетіп і солдатів. Крім 
гвинтівок, у них ручні кулемети, 
і рипати...

— Хто командує? — перепитав 
Грнгор’єв і бридливо додав. — 
якпй-иебудь унтер із запроданців.

— Аж ніяк. — заперечив началь
ник контррозвідки, який досі мов
чав. —: Бронепоїздом командує ВІ
ДОМИЙ комісар із Петербурга Жс-

Світлойолська і баскетболіс
ти Знам’янці.

-4-іі-з стадіонах республіки 
тривають ігіні другого КОЛ-і 
чемпіонату Укпаїїві з фу і бо 
• іу серел команд колективів 
фізкультури У черговому ТУ
РІ <>..'еі;сапдріі!сь:;:ііі -ПІахтар» 
на своєму полі приймав ав-іи- 
гардівнів Лозової, піп на Хар
ківщині. Напружений поґліі 
иск закінчився внічию — 2:2

-4- Відкрита першість
Херсонщини з велосипедного 
спорту відбулася у Гсиічесь- 

За звання сильніших вели 
боротьбу блН ІЬК'і двохсот 
представників двадцяти п'я
ти команд. Сепед них і вихо
ванці кіровоградського спор- 
гнвпого к тубу «Зірка» Кан
дидат у майстри спорту робіт
ник заводу «Червона зірка’» 
Григорій Сявенно и ііідііпілу- 
альній гонці па 60 кіломегоііі 
Фіііііпупаї) з результатом І гол 
10 хи 58 сск.. що крате пор 
магину майстра спорту С.РГ.Р 
В ньому році здібному гон
щику вже двічі підкорявся 
майстерськпй рубіж, що ла> 
йому право на нрі:есо«ішя 
цього почесного зг.лішгї. У і о” 
маплпому заліку наші земля- 
кп були восьмими

Газета вихопить 

у вівторок, четвер, 

суботу.

ПЕРША ПРО) РАМА. 9.00
— Повний. 9.10 — К. т. Гім
настика. 9.30 — К т Мульт
фільм «Пурпурова квіточка». 
10.35 — К. т. «Очевидне —
псіімопіїніе». 11.35 — К. _ т.
« Паїна/і’оі рафія. Гін 1!)67-й>>. 
14.30 — К. т. llavKOßo-uouy- 
лярниГі фільм «Енергетика 
2000 року». 15.00 — К. т.
М. Лсскоіі «Ліпна». 15 55 — 
К. т. Телефільм для дігей. 
17.10 — Для дітей «Сонечко». 
17. -10 — «Для вас. учитель». 
(Викладачам української лі
тератури старших класів). 
18.00 — Фільм-коїшсрт. 18.ІГ
— К. т. «У кожному ма
люнку — сонце». 18.30 —
К. т. «Змаїасться колектив 
Московського с іектромехапіч
ного заполу імені Володимира 
Ілліча». 19.15 — К т. До 60- 
річчн Великого Жовтня. «По
здоровлення друзів». Програ-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кнропої рйлекоїо обкома 

ЛКСМУ-. і. Кировоград. 
Газета печатается 

па украинском языке.

Друкарня їм. Г. ,М. Дими тропа 
облЕСНоїо управління у справах вилапниитв, 

полії рафії і кнцжковпї торіівлі, 
м. Кіровоірал, вул. Гліііки, 2.

лєзпяков. Розумний командир: крім 
піхоти, везе із собою кавалерійський 
ескадрон і бригаду ремонтних ро- 
бітіїпків-ко.іііішіків.

— Це Ilie для чого?
— Па випадок, якщо в бою по

шкодять бронепоїзд.
—- Він то, неп Железняков, кад

ровий офінор? — скипів Грнгор’єв.
— Пі, ваше впсокоблаїородіє, — 

додав контррозвідник. — Простий 
матрос. Кочегаром був на паропла
ві.

— Зажди, зажди, — невдополсио 
бурчить білогвардійський бандит,
— Ворошилов’— простий, Пархо
менко — простий і ней Железня
ков теж простий... Даруйте, панові?, 
з ким же ми врешті-решт воюємо?

— З народом, ваше превосходи
тельство, — єхидно відповідає 
контррозвідник. — Весь народ під
няли ні більшовики.

— Народ... — Грнгор’єв жбурнув 
олівеиь на стіл. — Народ, полков
нику. — не темна маса, отара, ну
ди її повернуть, тули вона її ніде.

— За нами, однак, не луже охо
че йде, — роздратовано відрубав 
контррозвідник.

— Значить, невміло ведемо. — 
скипів отаман. — Розпустили всіх. 
Демократію розводимо, а треба — 
канчуками, батогами...

Втрутився начальник штабу: мов
ляв. про політику поговоримо якось 
опісля. є Справи невідкладніші, 
треба подумати про тс. як перепи
нити шлях бронепоїздові Железня
кова, наглухо блокувати його па 
д іл ы і и ня х Знам’янка- О, іексапдрія
— І Гятпхатки.

Та не так-то просто було здолати 
желєзпяківців. За час рейдів по во
рожих тилах Железняков і його 
бойові побратими виробили своє
рідну. нову для того часу тактику 
боротьби з ворогом. Не рач на за- 
лізші'пшх перегонах Є.іисавстгрзд- 
іцніні спалахували вогненні поєдин
ки — дуелі між екіпажем бронепо
їзда й бандами .заколотників. Біло
гвардійці не раз влаштовують во
на а залізничним полотном артиле
рійські засідки. Ворожі кулеметни
ки постійно тримають на прицілі 
місця найбільш вірогідної висадки 
десанту з червоного бронепоїзда.

•іа телебачення Чехословаць
кої Соціалістичної Республі
ки. Виступ Генерального сек
ретаря Центральної о Ком'те- 
ту Комуні-: пічної партії Чс- 
хословач'ііши. нрезидені а
ЧССР гоп. Гусгава Гусака, 
21.00 — «Час»’. 21.30 — К т. 
«Розповіді про театр» 22. і1) 
— К т. В. Гавітиліп. «Росій
ськії!: ЗОШИТ». Фі іьм-мніисрг. 
По закінченні — повніш. „

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.60 
К. т. «Наш.і біографія. Рік 
ІІІОЗ-й». 11.00 — К. т Новішії. 
11.15 — «Любителям балету». 
11.40 — Фізика для учнів 10-х 
класів. 12.10 — «Дружба на
роджена Жовтнем». Мітиш • 
зустріч на кордоні Г.РСР Чс- 
хослоиаччнпч та Уіоріцонн.
13.30 — К. г. Клюоіляд «Хро
ніка наших днів». Ні..30 — 
«В ефірі — пісна». 17.00 — 
К. т. «Паш сад». 17.30 — К. т. 
Теленарис «Фестиваль на тра
сі дружби». IS.00 — Повніш.
18.30 — «Н.і ідеологічних ру
бежах». «Іудаїгм на службі 
сіонізму». 1S.45 — «На ланах 
республіки». 19.00 — К. т.
«Вісті». 19.40 — «Твоя жіігтє” 
па позпнія». Передача 4. 20.40 
♦ Па добраніч, діти!». 21.00 — 
— Час». ’21.30 — К т. Ф1л»м
«Лініє у дорозі».. 22.45 — Кон- 
пері всесоюзної о фестивалю 
пісні «Кримські зорі» По .за
кінченні — К. т. Новини.

5 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.0(1

— Новини. 9.10 — К. т. Гім
настика. 9.3(1 — К т. Мульт
фільм «Прійоди Мюнхауи-на« 
1. 2. З і 4 серії. іо.К) - К з. 
Телефільм «Труф.зльдіио з 
Бергамо». 1 серія. 11.15 — 
К. т. «ІІїнніспбірськ — сторін
ки біти рафії міста. Док. тсле-

Б К 18868. Обєяі 0,5 друк. »рм. Індекс 61197, Зим. 374, Тираж €0 М50.

(Далі буде)
Е.

фільм. 16.45 — «Обговопмтмп 
проект Конституції СІМ.Р». 
17.00 — Фідьм-коице.рт «Ме
лодії Г. Тукай». 17..30 — «Ру
бежі 10-ї п’ятирічки». Кахов
ська зроіиур.з Ніна система. 
IX.00 — Почини. 18.15 — До 
60-річчя Великого Жоніия 
• Маи’яііівськнн хліб» (К-д). 
1S.45 — К. т. ІЗ. Овчиїнінков. 
Вальс, гапог і менует і» сюї
ти Лі- (і. 19.НО — К. т. «Бесіди 
про проект Конституції». Пе
редача 7. 19.’НІ — К. т. «Aiikj^ 
лоїіл радянської пісні». 20.он
— К. т. «Наша біогоафія. Рік 
1963-іі». 21.00 - «Час». 21.30
— К. т. Кониерт. присвячений 
відкриттю Першої Москов
ської міжнародної, книжної 
вік тапки-ярмарку. По закін
ченні — ІІОІІІІІІК.

ЯРУГА ПРОГРАМА. ТО. Зі)
— Фільм-коїшсрг. Ю.-30 — Те
лефільм «Польова квітка». 
11.00 — К. т. Новини. 11.15 — 
Муз. фільм ? Коли Г’.устщча- 
іозься друзі». 11.46 — К. т. 
Українська'література для уч
нів 10 класу. 12.10 '— «Су
зір’я». Пое.'іп Киргизії. 14.30
— Док. телефільм «Робітнича
гарантія». 15.20 — «Творчість 
Б. Горбатоаа». 10.05 — «Ро
сійські мандрівники і дослід
ники». 1(5.35 — К. т. Співає
покально-іиструментальне тріо 
«Мері діан» з м. Іваново. 17.05
— К. г. «Адреси молодих».
18.00 — Науково-нопулярніїй
фільм «Лабораторія». 18,2(1—' 
«Бесіда лікаря». 18.30 — Гні
ває Іван Пономаренко. 19.00 — 
К. т. «Вісті». 19.50 — К. т 
«Перо і чорнильниця». (Ка'іЗ* 
кч Андерсена у виконанні лт^' 
нііігрпдсі.ких тк горів). 19.50
— Док. фільм «її вглпк •
сім’я»./20.0(1 — К. т. «Пісні
ком ноз .'торів України». 20.45
— «Па >обраніч діти!*. 21.00
— «Ч 21.30 — Телефільм
«Розп про просту річ».
22.50 - т. «Поезія». 23.20
— К. т і чин.

Редантор М. УСПАЛЕННО.
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