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ВІВТОРОК

ЖОВТНЯ

У ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ!
® В ОБЛАСТІ ВІДБУВАЮТЬСЯ МІТИНГИ, ЗБОРИ, НА ЯКИХ ТРУДЯЩІ ОДНОСТАЙНО 

СХВАЛЮЮТЬ ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ СРСР

НАРОДОМ СТВОРЕНА,
НАРОДОМ СХВАЛЕНА
Масвсм прапорів розквітла того дня площа імені 

С. М. Кірова. Тут відбулося всенародне свято з па
годи прийняття Основного Закону Радянської дер
жави. Лунали вад площею пісні про партію, Леніна. 
Самодіяльні митці почали невеликий святковий кон
церт. А в цей же час на підприємствах Кіровограда 

добувалися урочисті мітити, присвячені визначній 
події в житті країни.

На заг.оді радіовиробів, щоб засвідчити своє палке 
схвалення роботи сесії Верховної Ради СРСР, зібра
лися робітники.

і в словах штампувальника цеху № 10 В. О. Бай- 
бг.раиа, і в словах слюсаря цього ж цеху кавалера

НАШ СВІТОЧ
О партіє еспикого народу!
Ти — світоч, що указує нам путь.
За Маніфест великої свободи
Свій голос всі трудящі піддають!
О партіє! По-ленінськи велично
Твоє ім’я народи всі една,
Ти в далі нас ведеш комуністичні,
А далі ті — наближувати нам.
О партіє, робочі руки наші
Тримають прапор єдності й мети.
До комунізму в трудовому марші
Під проводом твоїм Вітчизні йти.
О партіє! Ведеш ти безупинно
До осяйних небачених висот, 

а^елкч Конституції країни
В тім, що писав статті її народ.
О партіє великого народу!
Ти — світоч, що указує нам путь.
За Маніфест великої свободи,
Свій голос всі трудящі віддають!

Анатолій КУМАНСЬКИЙ.
м. Кіровоірад.

КОЛГОСПНИК:

Трудовим 
дарунком

У кожному виробничо
му колективі сьогодні па
нує трудове піднесення, 
викликане прийняттям но- 

вого Основного Закону 
країни, який втілив у собі 
волю всіх трудящих. Кож
ний рядок нової Конститу
ції СРСР пройнятий піклу
ванням про нас, радян
ських людей.

Я і мої товариші по пра
ці пишаємось тим, що ста
ли свідками обговорення і

ордена Трудової Слави 111 ступеня О. М. Залевсько- 
го йшлося про глибоке враження, яке справили на 
кожну радянську людину події, що відбулися 7 жовт
ня у Великому Кремлівському Палаці. Від імені ро
біт» иків підприємства наладчик цеху № 3, депутат 
обласної Ради народних депутатів, кавалер орденів 
Жовтневої Революції та «Знак Пошани» Л. В. Тка- 
исса запевнила Нейтральний Комітет Комуністичної 
н.артії, Радянський уряд, що заводчани своєю напо
легливою, натхненною працею, успіхами в соціаліс
тичному змаганні й надалі стверджуватимуть своє 
одностайне схвалення нового Основною Закову Ра
дянської держави.

Того ж дня урочисті мітинги відбулися в колекти
вах чавуноливарного заводу, заводу «Ремпобуттехні- 
иа», тролейбусного управління, «Червоної зірки»,, 
комбінату «Промінь» та інших підприємств міста і 
області.

прийняття Основного За
кону. Ми сповнені праг
нення на піклування Бать
ківщини відповісти удар
ною працею.

На початку року я брав 
зобов’язання надоїти по 
2800 кілограмів молока 
від кожної корови. За де
в’ять місяців, що минули, 
одержав по 2600 кілогра
мів.

У дні роботи позачерго
вої сьомої сесії Верховної 
Ради СРСР я переглянув 
свої плани і вирішив пере
вершити тритисячний ру
біж. Прагнення одне — 
зустріти ювілей Жовтня 
щедри/л трудовим дарун
ком. Сумлінно працюва
ти — обов’язок кожного.

М. РОДЮНОВ, 
дояр колгоспу імені 

Шевченка ІІовоархан- 
гельського району.

УЧЕНИЦЯ:

Прикрашати 
землю

Зореносна столиця на
шої країни стала близькою 
мені з того дня, ноли я

разом з іншилли учнями 
професійно-технічних учи
лищ прибула до Мсснви, 
щоб сфотографуватись у 
Кремлі, біля Прапора Пе
ремоги. А тепер це місто 
ще більше ввійшло в моє 
життя. Бо саме там по
сланці народу проголосу
вали за найвеличніший до- 
куллент нашої епохи, за 
нову Конституцію радян
ського народу.

Ми навчаємось у профе
сійно-технічному училищі, 
де одночасно набув гемо 
професії до душі, і дістає
мо середню освіту. І це 
не тільки нічого не коштує 
для нас. а, навпаки, дер
жава забезпечує нас без
платним харчуврння/л та 
одягом. Ми живемо у 
світлих, просторих гурто
житках, навчаємось у тех
нічно обладнаних кабіне
тах. Усе це — піклування 
держави про підростаючу 
зміну. Через рік я стану 
маляром - будівельником. 
Ось тоді й буду своїм тру- 
до/л прикрашати нашу 
землю.

В. Г.ТЕПАЦЬКА, 
учениця Ульяновсько
го МПТУ № 11.

НА ОРВІТІ—
КОРАБЕЛЬ „СОЮЗ-25“

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС
Відповідно до програми дослідження космічного 

простору 9 жовтня 1977 року о 5 годині 40 хвилин ' 
мсског.сьного часу в Радянському Союзі здійснено 
запуск космічного корабля «Союз-25», пілотованого 
огіпажем у складі командира корабля підполковника 
Коеальонка Володимира Васильовича і бортінженєра 
Рюміна Валерія Вікторовича.

Програмою польоту корабля «Союз-25» передба
чається проведення спільних експериментів з науко
вою станцією «Салют-6» виведеною на навколоземну 
орбіту 29 вересня 1977 року.

Бортові системи корабля працюють нормально, са
мопочуття екіпажу добре.

Космонавти товариші Ксвальснок і Рюмін присту
пили до виконання програми польоту. -—

ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ, 9 жовтня. £ГА₽С). 
На 12 тсдину московського часу космічний корабель 
«Союз-25» зробив п’ять обертів навколо Землі.

Після проведеної сьогодні корекції траєкторії руяу 
корабель «Союз-25» продовжує політ по орбіті з па
рад' етрами:

— максимальне віддалення від поверхні Землі — 
318 нілометрів;

— мінімальне віддалення від поверхні Землі — 
280 кілометрів;

— період обертання — 90,2 хвилини;
— нахилення орбіти — 51.6 градуса.
У сеансах радіозв’язку командир керзбля В. В. 

Ковальовою повідомив, що екіпаж виконує намічену [ 
програму польоту, самопочуття космонавтів добре. |

Всі —на комуністичний суботнин!

„ДАЄШ ДЕНЬ ТРУДОВИХ РЕКОРДІВ’“
Під таким девізом ви- Чималу роботу преве- 

рішила працювати молстдь 
Ноггородківського райо
ну під час комуністичного 
суботника 15 жовтня. 
Близько тисячі комсо
мольців, які будуть зайня
ті цього дня на своїх ро
бочих місцях, дали слово 
виконати змінне завдання 
на 150—170 процентів У 
день суботника молодь 
збере 100 тонн ооочів і 
фруктів.

Юнани та дівчата впо
рядковуватимуть терито
рії сільських- вулиць і 
скверів загальною площею 
ЗО тисяч квадратних мет
рів. Буде обладнано 11 
спортивних майданчиків.

дуть комсомольці та мо
лодь і по озелененню сіл 
свого району. Плануємо 
висадити чотири тисячі 
декоративних дерев і дві 
тисячі кущів.

Не залишаться осторонь 
корисних справ і піонери 
’а школярі. Бони зберуть 
60 тонн металевого лому 
і 3 тонни макулатури.

День Всесоюзного су
ботника перетвориться Б 
нашому районі в справж
нє свято праці, в день 
трудових рекордів.

В. ГОПАК, 
другий секретар Нов- 
гсродкіпського райко
му комсомолу.

в—ви ■» ииНЕ ПОЧИНАТИ,А ПРОДОВЖУВАТИ-
ЧЕРЕЗ „СІМЕЙНІ 
ОБСТАВИНИ“
Люба Фафічрот, робітниця 

Знам’янського консервного за
воду, не виказала особливого 
захоплення, коли я звернувся 
до неї з проханням охаракте
ризувати комсомольську орга
нізацію свого підпоиємства.

— Хотілося б, щоб не тільки 
сплатою членських внесків ви
значалася наша причетність до 
спілки. Художня самодіяль
ність? Спортивно-масова робо
ті- Про них ми вже й забули. 
У кожного знаходяться причи
ни, аби відмовитись від участі 
в цікавих заходах, — «сімейні 
обставини».

Але про секретаря комсо
мольської організації Люба 
розповіла як про людину щи
ру, веселу, енергійну. Справді, 
Марія Луняченко належить де 
категорії людей, з якими нуд
но не буває. Принаймні в роз

мові. Ще перебуваючи під 
г-пливсм розповіді, я, природ
но, поцікавився планами ком
сомольського активу.

Невже вре намічене рік то
му виконано на всі сто процен
тів? Виявляється, до цього ще 
далеко. «На нулі» залишилася 
спортивно-масова робота. Дав
но намагаються її поліпшити, 
але нічого не виходить через 
оту пасивність спілчан та «сі
мейні обставини». І все ж сек
ретар не втрачає оптимізму. 
З властивим їй почуттям гумо
ру Марія Луняченко дас пояс
нення:

— Знаєте, робота у нас така: 
ніякі турніки й гантелі не по
трібні. А фігури у дівчат і так 
гарні.

Але такий оптимізм не у 
всіх. Відсутність організації 
нультурногс дозвілля молоді, 

(Закінчення на 2-й crop.).

Час звітів і виборів — 
це завжди оновлення ком
сомольського активу, за
лучення до керування 
справами організації но
вих людей. Та нерідко 
трапляється так, що слова 
«новачок у комсомолі» 
звучать не заспокійливою 
обіцянкою змін, а аргу
ментом для виправдання 
будь-яких недоліків у ро
боті комітету комсомолу.

Зрозуміло, що досвід 
комсомольської роботи 
приходить не одразу. Для 
цього потрібні роки. Як же 
скоротити відрізок часу 
становлення ватажка? Дов
го бились над цією про
блемою і комітет комсо
молу, і наше партійне бю
ро. Та розв’язати її не мог
ли. Не встигне один секре
тар утвердитися (нерідко 
шляхом випробувань і по
милок), як до комсомоль
ського керма стає інший, 
у якого теж нема досвіду. 
Так тривало доти, поки ми 
не поклали в основу робо
ти з ватажками молоді 
принцип спадкоємності в 
доборі і розміщенні ком-

ТАКИЙ НАПРЯМ 
ВИБРАВ 
НОВООБРАНИЙ
КОМІТЕТ

КОМСОМОЛУ 

сомольських кадрів. Цс й 
дало нам змогу не тільки 
зменшити строк станов
лення комсомольського 
ватажка, а взагалі позбу
тися цієї проблеми.

Нині до керівництва 
комсомольською організа
цією телеграфно-телефон
ної станції приходять мо
лоді люди, які мають за 
плечима певний досвід ро
боти в комсомолі. Во
ни зростають, проходять 
своєрідну школу актив
ності в цехових комсо
мольських організаціях, у 
штабі «Комсомольського 
прожектора» чи в коміте
ті комсомолу, в різних 
громадських організаціях. 
Потім їх обирають на від
повідальні пости.

Комсомольська «кар’є
ра» Надії Шереметової, 
скажімо, починалася так. 
Надя працює у нас елек
тромонтером у лінійному 
цеху АТС-2. Спершу були 
у неї тимчасові доручення. 
Дівчина виконувала їх охо
че. Нерідко виявляла і 
свою особисту ініціативу. 
(Закінчення па 2-й стор.)

До служби в Радянській Армії Віктор ГОНИТЕЛЬ 
працював у колюспі «Родина» Маловяскіяськоїо району 
трактористом, а потім шофером. Добре праіпунав. Закін
чив службу, повернувся знову у колгосп. Віктору дали 
новенький автомобіь ГАЗ-52, і він довір’я виправдовує. 
Комсомолець п числі кращих водіїв колгоспу які пра
цюють на перевезенні цукрових буряків.

Фото В. ФЕДОРОВА. ]



1 2 стор. „Молодий комунарі Ц .жовтня 1977 poxtyr
jr

ПЛАНИ В ДІЇ

будовд починится З ПРОБЛЕМ
(Закіичення.

Поч. на
1-й стор.).

Протягом останнії років в обласному центрі введено в дію багато промислових об'єктів, у тому 
мислі заводи «Хімпобут», радіовиробів, друкарських машинок. Місто одержало природний газ і зоду 
Дніпра, тисячі кіровоградців переїхали в нові квартири. Чимала заслуга в цьому юнаків і дівчат, молодих бу
дівельників. і все не існують серйозні проблеми в роботі комсомольських організацій будівництва. Про них у 
сьогоднішньому номері «Молодого комунара» розповідають учасники пленуму Кіровоградського міськкому 
комсомолу, який відбувся нещодавно.

НЕ
ПОЧИНАТИ,

А
продовжувати

ЩЕ РАЗ
flHD®
КОНТАКТ

В, МАЛИШКО, секретар комітеїу 
комсомолу чавуноливарного заводу:

— Два комплекси чавуноливарно
го й сталевого литва з усіма допо
міжними об’єктами і цехами, сели
ще, в якому мешкатимуть 10 тисяч 
чоловік, три гуртожитки, два дитя- 

. чик садки, лікарня з поліклінікою 
па 200 місць, школа на 1300 місць, 
ідальия-рссторан, стадіон... Це за
втрашній день чавуноливарного за
воду, його колективу. Сьогодні на 
майбутньому великому підприємстві 
317 комсомольців, об’єднаних у 

. шість комсомольських організацій, і 
сім комсомольських груп. Комітет 
комсомолу створює комссмольсько- 
молодіжпу бригаду в ливарному це
ху, яка монтуватиме автоматичну 
лінію, а гіісля пуску в експлуатацію 
працюватиме на ній.

Боюся, однак, що з цим майбут
нім ми можемо зустрітися значно 
пізніше, ніж хотілося б. Строки вве
дення об’єктів в експлуатацію зри
вають будівельні організації, ген
підрядник — комбінат «Кіровоград- 
важбуд». Плавильне відділення', 
компресорна, мережі водопостачаи-. 
пя, очисні споруди — це далеко не 
повний перелік об’єктів, не зданих 
вчасно.

Зволікання робіт б’є не тільки по 
авторитету будівельників. Для при
кладу візьму один важливий об’єкт. 
— дитячий садок. Адміністрація бу
дівельного управління «Машбуд» 
надто вже несміливо вирішує питан
ня про його здачу, тому завод за
знає серйозних збитків. Воші пов'я
зані насамперед з тим, що дітей до
водиться розвозити по всіх дитсад
ках міста.

Керівництво підприємства, пар
тійна, профспілкова і комсомольська 
організації пішли назустріч буді
вельникам. Щодня ми відриваємо 
140—145 чоловік від верстатів, з 
відділів і служб і направляємо їм 
на допомогу. Але коефіцієнт корис
ної дії зазодчан на об'єктах неви
сокий. І не з їхньої вини. Рейді: 
«Комсомольського прожектора» під
приємства показали, що людей на 
будівельних майданчиках просто не 
забезпечують необхідним фронтом 
робіт. Ось хоча б на спорудженні 
дитсадка двадцять чоловік просиді
ли майже цілий день, не знаючи, до 
чого докласти рук. Сигнал «КП» на 
адресу начальника комбінату «Кі- 
ровоградважбуд» повис у повітрі, 
відповіді па нього ми не дістали, як 
і на сигнали, адресовані адміністра
ції БУ «Машбуд». Вона не визнала 
за потрібне відповісти на запитання, 
чому на об’єкті очисних споруд ро
бітники прогуляли. А прогуляли во
ни тому, виявляється, що тут не по
бували ні майстер, ні виконроб, ні
кому було розставити людей на ро
боті.

Нам могли б допомогти секретарі 
будівельних комсомольських органі
зацій. Звичайно, якби бували на 
об’єктах частіше і знали, що там 
діється. А побачити їх можна 
один—два рази на місяць, коли при
ходять збирати членські внески. Ні
чого більше, мені здається, їх не 
цікавить.

Секретар комітету комсомолу «Кі- 
ровоградважбуду» Анатолій Чекме- 
ньов — теж нечастий гість на чаву
ноливарному. Але це ще півбіди. 
Ось коли в такій солідній організа
ції, як будівельне управління «Маш
буд», протягом чотирьох місяців 
не було комсомольського секреіаря, 
то виникло цілком слушне запитан
ня: з ким же нам тоді тримати коп- 
гакт? З адміністрацією, яка відмов
чується па критичні сигнали «Ком
сомольською прожектора»?

Однобокі виходять у нас контак
ти з будівельниками. Як не поверни

і 
справу, спільні зборі! парторганіза- 
цій чавуноливарного і заводу та уп
равління «Машбуд», скажімо, рі- 
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яких мають узяти участь і заводча
ни, і будівельники. Виходить на них 
чомусь тільки заводські комсомоль
ці. Невже ці факти — таємниця для 
комітету комсомолу сКіровоград- 
важбуду»?

Чекаємо допомоги від міськкому 
ЛКСМУ. Не скажу, що його пред
ставники рідко гостюють у пас. 
Завдяки їм робітники підприємства 
та будівельники тепер щотижня 
приймають у себе колективи худож
ньої самодіяльності. Погрібні міцні 
кой такти між заводчанами, буді
вельниками і членами міського й ра
йонного комітетів комсомолу. Бу
дова — ударна комсомольська, 
проблем безліч, І розв’язувати їх 
треба спільно.

ДЕ ВИ,

БУВ ПРОЕКТ,
А ПОТІМ?

С. СОРОКА, голова ради молодих 
спеціалістів Кіровоградського фі
ліалу інституту «Укрміськбудпро- 
ект»:

А. ЧЕРНИКОВ, секретар комітетх* 
комсомолу МИТУ № 2:

— Ще не так давно в нашому за
кладі навчалося 150 учнів. Сьогодні 
800 хлопців і дівчат оволодівають 
будівельними професіями. Навчаль
ні кабінети і майстерні обладнано 
сучасними технічними засобами. Є 
у нас кіноапарати, магнітофони, 
програвачі, телевізори, діапроек
тори.

Не можу поскаржитись па відио- 
сиии з комітетом комсомолу комбі
нату «Кіровоградважбуд». Комсо
мольці комбінату часто відвідують 
училище, ми разом проводимо зу
стрічі з передовиками, вечори від
починку. Добре зарекомендували 
себе вихованці ЛІНІ У № 2 на буді
вельних майданчиках. Анатолій Ан
дреев і Юрій Лнтощак брали участь 
у республіканському конкурсі про
фесійної майстерності.

Чимало 
здається, більше, 
них — набір нового

— Праця проектувальника, архі
тектора, будівельника 
праця. Ми прагнемо йги в ногу з 
часом, впроваджувати все 
нове, щоб у містах, у будинках, які 
ми творимо, людям жилося і пра- 
цювалося приємніше.

Комсомольці і молодь інституту 
виконують 25 процентів усік проект
них робіт новобудов обласного цент
ру. І якщо нам удається розробити 
цікавий комплекс, ми радіємо з того, 
що внесли свій вклад у благородну 
справу — будівництво свого міста, 
усвідомлюємо свою причетність до 
його омолодження.

Та задумане архітектором і перед
бачене проектом не завжди викопу
ють будівельники. Наприклад, при 
складанні проекту селища чавуноли
варного заводу передбачили підклю
чення до очисних споруд підприєм
ства. Через відсутність чіткого пла
нування з боку замовника та орга
нів архітектури два житлових бу
динки ось уже кілька місяців чека
ють не дочекаються своїх мешкан
ців, бо немає очисних споруд. Сло
вом, «заморожені» будинки.

Ми, як і всі Кіровограді, хоче
мо, щоб наше місто було красивим. 
В обласних центрах республіки 
проводились конкурси па кращий 
проект ззбудовп центральної части
ни міста. Па початку року в Кіро
вограді пройшов конкурс проектів 
упорядкування скверу Ленінського 
комсомолу. Визначили кращий про
ект. Але далі справі, не пішла. Де ’ 
нині той проект, що з ним — нічого 
невідомо. Думається, що міськком 
ЛКСМУ дасть йому «зелену вули
цю».

Паркова зона вздовж Інгулу — 
це було б чудово. Потрібно знести 
малоцінні господарські будівлі та 
індивідуальні житлові будники. Без 
допомоги й ініціативи міського ко
мітету комсомолу нам, архітекто
рам, ке обійтися.

Є форма організації змагання 
між проектантами та будівельника
ми. Але поки що вона існує тільки 
на папері. Змагання під девізом «Від 
проекту до будинку — високу 
якість!» обов:язково принесло С- 
величезну користь. Гадаю, що комп
лексна програма шефства комсо
мольських організацій над будівни
цтвом і реконструкцією промисло
вих та цивільних об’єктів буде від
повіддю молоді Кіровограда на 
всенародний рух за перетворення 
наших міст у міста високопродук
тивної праці, г 
зразкового порядку.

творча

якісно

успіхів. Та проблем, мені 
Найголовніше з 

____ о контингенту 
учнів.'Меі*і здається, тут змогли б 
подати допомогу комсомольські ор
гани. Скажімо, направляти випуск
ників шкіл в училище треба за ком
сомольськими путівками. Бувають 
випадки, коли школярів лякають 
профтехучилищем. Це СВІДЧИТЬ про 
слабкий рівень профорієнтаційної 
роботи в місті.

Або наставництво на будовах. Не
рідко учні чи випускники МИТУ 
№ 2 позбавлені уваги до себе з бо
ку досвідчених будівельників. По
працюють місяць—два — і йдуть 
кудись в іншу організацію. Добре, 
якщо з будівельну. Можна ж про
вести спільну перевірку працевлаш
тування, в якій узяли б участь ко
мітети комсомолу училища і комбі
нату.

її ПОМІТИЛИ і 

обрали чле
ном цехового 
бюро, через 
рік — заступ

ником сек
ретаря. Як

що комсо
молка Н. Шеремэгоаа ста
не колись ватажком, то їй 
не доведеться починати 
все спочатку.

По-іншому піднімався 
сходинками комсомоль
ського управління Володи
мир Скрипниченко. У Во
лоді товариші відразу по
мітили організаторські
здібності і обрали його 
секретарем комсомоль
ського бюро лінійного це
ху АТС-3. А цього року 
високе довір'я виявили 
йому комуністи цеху: його 
кандидатуру рекоменду
вали до складу цехового 
партійного бюро.

Два роки очолював ком
сомольську організацію 
телеграфно - телефонної 
станції Юрій Кулик. За 
час його секретарювання 
в роботі комітету комсо
молу сталися помітні зру
шення. Організація кіль
кісно зросла втроє. Нала
годжено облік комсомоль
ців. Де тільки не доводи
лось членам комітету шу
кати вибулих без зняття з 
комсомольського обліку! 
В роботу підключили й 
рядових КОМСОМОЛЬЦІВ. А 
коли порядок в обліку на
вели, взялися за інші 
справи. Минув час, підви
щилась роль комсомоль
ських зборів, невпізнан
ною стала активність ком
сомольців. А секретар ні
як не міг задовольнитися 
досягнутим. Відчував Юрій, 
що потрібен якийсь новий 
струмінь, 
кожного 
особисто, 
байдужих.

І тоді на 
сіданні комітету комсомо
лу Юрій Кулик ззпропо-

аби захопити 
комсомольця 

аби не було

черговому за-

ПОТРІБНО
ВЧИТИ

О. МОРОЗОВ, перший секретар 
Кіровського райкому ЛКСМУ:

— Наш район перетворився в 
один з найбільших будівельних май
данчиків області. На його території 
споруджуються заводи чавуноли
варний і друкарських машинок, до
мобудівний комбінат, забудовую
ться -житлові масиви вулиць Волко- 
ва і ГІацаєва. Тому гак гостро сто
їть питання підвищення бойовитос- 
ті комсомольських організацій. їх
ньої ролі на будовах.

На жаль, є чимало таких органі 
запій, де соціалістичне змагання — 
формальність. Дехто із секретарів 
посилається на специфіку праці бу- 
дівелі ників. Аналогічна специфіка 
праці на транспорті, у сфері обслу
говування. Але ж рівень організації 
змагання там вищий. Специфікою 
не можна виправдати безініціатив
ність комсомольського активу. А 
причина самозаспокоєння та інерт
ності насамперед у недосвідченості 
окремих ватажків. Тоді виникає по
треба вчитися. Вважаю, навчання 
активістів — найголовніше наше 
завдання. Якщо вони знатимуть усі 
аспекти роботи із спілчанами, тоді 
ми матимемо право вимагати з них.

Кіровськин райком ЛКСМУ здійс
нює шефство над пусковими і тими, 
що здаються в експлуатацію об’єк
тами Направляємо юнаків 
з 1ІТУ, технікумів, вузу на 
гу будівельникам.

І все ж основну роль в 
комплексі шефських заходів 
грають первинні комсомольські ор- 

високоі культури і гатїізації, ватажків, яких, повторюю, 
треба вчити.

<г

і дівчат 
допомо-

усьому 
віді-

нуваз товаришам:
— Давайте влаштуємо 

конкурс на кращого по 
професії.

Його підтримали. І від
разу почали готувати кон
курс. У ході змагання ком
сомольці не тільки ста
рались підвищити свою 
майстерність, а й потягли
ся до книжки. Ними ово
лоділо бажання підвищити 
свій освітній і фаховий рі
вень. Людмила Різкова, 
Тамара Філіпенко, Вален
тина Чега та Віра Хламцо- 
ва вступили до технікуму 
зв’язку. Тридцять комсо
мольців стали ударниками 
комуністичної праці. А 
всього тепер у нас 38 
ударників комуністично?-^ 
праці з 240 комсомольців.

...І знову в комсомолі 
звіти і вибори. Секретар 
Юрій Кулик звітує перед 
комсомольцями на цей 
раз востаннє. Його канди
датуру висунули на за
ступника секретаря парт
бюро. Свій комсомоль
ський пост Юрій передав 
Анатолію Тзрнавському, 
вчорашньому заступникові, 
якого комсомольці одно
голосно обрали своїм ва
тажком. Він і провів пер
ше засідання новообрано
го комітету комсомолу.

— Ми будемо не почи
нати, а продовжувати ро
боту, — сказав новообра
ний секретар. — У нас іще 
є неповністю розв'язані 
проблеми. Завдання комі
тету комсомолу — довес
ти справу до кінця.

П. БАБ1Н, 
секретар партбюро об
ласної телеграфно-те
лефонної станції.

Звіти І вибори В КОМСОМОЛІ

ЧЕРЕЗ «СІМЕЙНІ
ОБСТАВИНИ»

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

певно ж, не компенсуєш 
фізичними вправами на 
робочих місцях, не підмі
ниш, як підмінили спор
тивно-масову роботу.

— З художньою самоді
яльністю у нас поки що ні
чого не виходить. Люди 
зайняті... Все ж недавно ми 
влаштували вечір зустрічі 
з ветеранами. Купили їм 
сувеніри, вручили квіти. 
Галя Пінаєза, Галя Іванова, 
Сзітлана Підковалихінз, 
Ніна Мурга та Віра Бугмій 
виступили з кількома но
мерами художньої само- , 
діяльності.

— Це був концерт?

— Ні, один з політмасо- 
вих заходів. З урочистою 
частиною.

До речі, це був чи не 
єдиний вечір, проведений 
на підприємстві з ініціати
ви комсомольської органі
зації. Святкування днів на
родження, пам’ятні листів
ки, квіти іменинницям... 
Це, звичайно, добре, але 
не замінити ними комп
лексу дозвілля спілчан. 
Поздоровити «новонарод
жену» простіше, аніж 
улаштувати концерт. При
вітав і поставив плюс у 
плані: черговий захід про
ведено.

Не скажеш, що Марія 
Луняченко не розуміє ро
лі комсомольської органі
зації та її секретаря на 
виробництві,

— Головне — зацікави
ти комсомольців, визначи
ти стимули до праці. До» 
помогти...

По суті, дуже правиль
но. Зробити так, аби моло
да людина не замикалась 
у тісному колі особистих 
інтересів, відчула себе 
часткою колективу не тіль
ки на робочому місті. 
же, он у тієї дівчини хоро
ший голос, а ота ще зов
сім недавно бігала най
швидше за всіх дівчат 
класу? «Сімейні обстави
ни» не стануть на заваді 
організації дозвілля, якщо 
одного чудового суботньо
го чи недільного дня із 
сім’ями піти в культпохід, 
організований комсомоль
ськими активістами на чо
лі із секретарем. Або, ска
жімо, запросити молодих 
батьків на концерт завод
ської самодіяльності.

— Ви хотіли б, Маріє, 
зостатися комсомольським 
секретарем ще на один 
строк? Якщо так, то чому?

— Так. Мені подобає
ться працювати з молод
дю. Жива це справа. До"*- 
душі...

Правильно. Жиаа, цікава, 
корисна. Якщо немає по
силань на сімейні обстави
ни, на пасивність. *

В. НУЖНИЙ, 
працівник міськрайон« 
ної газети «Серп і мо< 
лот».
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■=^=====1. ЮВІЛЕЙНІЙ ВАХТІ — УДАРНИЙ ФІНІШІ 
У неділю країна широко відзначила День працівників 
сільського господарства

„ВАШЕ
слово
ШЕФИ“

■ У рейдовому матеріалі 
під таким заголовком 
6 вересня «Молодий ко
мунар» піддав гострій кри
тиці райкоми комсомолу 
області за незадовільну 
роботу по направленню 
молоді на ударну комсо
мольську будову Долин-

, ська — Помічна. Зокрема, 
о першу чергу критика 

£ адресувалася райкомам 
тик районів, на території 
яких йде будівництво за
лізниці.

• До редакції надійшли 
перші відповіді про вжиті 
заходи на виступ моло
діжної газети.

Бюро Устинізського рк
■ ЛКСМУ визнало критику 

справедливою і прийняло 
постанову по дальшому,

І залученню комсомольців 
та молоді на ударну ком- 1 
.^омольську будову та про 
постійне шефство над 
нею. За комсомольськими 
путівками на прокладання 
відрізку залізниці Долии- 
ська — Помічна вже на
правлено 15 чоловік.

Перший секретар Боб - 
рмнецьхого райкому ком
сомолу Д. Замша у відпо
віді на критичний виступ 

"^«Молодого комунара» дає 
зрозуміти, що райком ви
черпав свої можливості 
шефської допомоги удар
ній будові. І наводить' де
тальний перелік причин 
тому.

і По-перше, з самого по
чатку будівництва туди 
направлено за комсомоль
ськими путівками 20 чоло
вік. Тож, потрібно розумі
ти, що досить, але чомусь 
забув Д. Замша назвати, і 
Скільки залишилося там з1 
направлених. Виходить, ще ' 
шефство закінчилося од
разу ж після вручення пу
тівок.

| По-друге, як вказується 
У відповіді, райком нада
вав допомогу в наборі ро
бітників БУ-147, БУ-149
тресту «Південбудмехані- 

^зація», мостопоїзду № 500 
>й мехколоні № 29, які зво

дять об’єкти залізниці в 
районі Бобринця. По цьо
му каналу було направле
но 31 роб ітника різних про
фесій. І знов забув автор 
відповіді уточнити 
деталь. Про ге, що 
му випадку райком 
нив функції органів 
бору робочої сили.

І По-третє, Бобринецька 
міжколгоспна будівельна 
організація не '»виконує 
планів капітального будів
ництва через нестачу кад
рів. «Головним чином з 
Цієї причини райком не 
має можливості направля
ти робітників на

І Цузо залізниці»,
• чуються аргументи 

того секретаря.

Редакція розуміє,
Збуває момент, коли гору 

беруть почуття подібні 
тим, які вчуваються між 
Рядками відповіді із Боб- 
ринецького райкому. Доб
ре, що інші райкоми обра
ли з питанні шефства над 
Ударною комсомольською 
будовою протилежну ПО
ЗИЦІЮ. А то молоді на бу
дов; було б значно менше.

^2^ НАРОДНА прикмета, 
якщо мак цвіте, бути 

врожаєві. Чи бачили ви, як 
на узбіччі дороги, що гу
биться з густих пшеницях, 
полум’яніють ці польові 
квіти? То перші провісни
ки врожаю, вони вселяють 
у серце хлібороба радість 
і надію.

— Дощу б оце... — обе
режно беручи в руки важ
кий колос, каже молодий 
комуніст Петро Махтай. У 
його словах учувається 
споконвічна мрія хліборо
ба: виростити два колоски 
там, де ріс один.

Але дощі дощами, а на 
першому плані ті, хто хо
дить біля землі, робить її 
щедрою, хто в нелегкому 
змаганні виборов почесне 
звання гвардійця хлібного 
лану. Серед них — і вете
рани, і молоді. Знову (вже 
вкотре!) відзначився до
свідчений комбайнер Мит
рофан Тарасович Патери- 
ло, який «Нивою» скосив 
ранні зернові на площі 275 
гектарів і намолотив 8079 
центнерів хліба. А поруч 
нього з шерензі право
флангових стояли ще зов
сім юні хлібороби Юрій 
Охмчько, Іван Сирота, 
Олександр Соловйоз.

— Не підведемо!
Так твердо відповіли 

хлопці, коли їх напередо
дні жнив спитав про на
стрій перший секретар 
райкому комсомолу Іван 
Матюхз. А прийшли вони, 
старшокласники, допома
гати своїм батькам. І впев
нено тримали кермо ком
байнів у руках, видаючи з 
бункерів хліб.

30Л0ТИИ колос
КУЦЕВОЛІВКИ

Той золотий потік під
хоплювали водії грузови- 
кіз комсомольці Іван Сапі- 
га, Ізан Патерило, Володи
мир Річка, Ізан Вергун. Во
ни — серед героїв хлібних 
трас.

Дзвенів - видзвонював 
стиглим колосом, гудів 
моторами степ. Інколи по 
двадцять годин на добу 
не виводили механізатори 
агрегатів із загінок. На
віть коли починало дощи
ти, ніхто не поспішав до
дому — порались біля 
комбайнів, змащували вуз
ли, перевіряли, чи надійно 
закрито канали втрат зер
на. Так минав день за 
днем. І налічили ми їх — 
напружених, ударних — 
дванадцять. А на тринад
цятий, на обжинках, серед 
імен переможців з пова
гою назвали й імена мо
лодих механізаторів Петра 
Мзхтая, Анатолія Сапіги, 
Георгія Кащенка, Івана Ко
валенка, наділи на хлопців 
вінки з пшеничних колос
ків.

З честю витримали ек
замен на хліборобську 
майстерність на жнивах 
комсомольці Куцеволівки. 
Ось чому з почуттям гли
бокої вдячності зони 
сприйняли слова привітан
ня Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради

одну 
в цьо- 
підмі- 
оргна-

будівни 
— закін- 

пер-

З стор

і право 
ім’я XXV

виконало першу 
перед Батьків- 
достазивши в 
засіки більше

СРСР товариша Л. І. Бреж
нєва на адресу трудівни
ків Кіровоградщини з на
годи виконання плану 
продажу хліба державі, з 
хвилюванням зустріли 
яскраве трудове свято, 
копи хлібороби республі
ки засипали з державні 
засіки понад мільярд пу
дів зерна. Є і наш вклад в 
український коровай. По
над сто юнзкіз і дівчат 
косили, молотили, тран
спортували хліб. Госпо
дарство одним з перших 
у районі 
заповідь 
щиною, 
державні
8500 центнерів зерна по
над план.

Багата спазою, хлібом 
сьогодні Куцеволівка. І 
пишається хлібороб тим, 
що своєю працею він ви
боров колгоспові 
носити почесне 
з’їзду КПРС.

У дні свята 
завжди поринає 
Якими були 
перші роки свого існуван
ня? Заготівля кожного лу
да зерна становила тоді 
проблему, а тепер, на
приклад, одне наше госпо
дарство дає тисячі центне
рів надпланового хліба. 
Звичайно, самі собою ці 
зміни не відбувалися. За 
роки Радянської влади 
вивріли такі соціальні умо-

трудівник 
з спогади, 

колгоспи в

ви, створилося 
спільство, в якому наро
дилась нова, вихована Ко
муністичною партією, лю
дина. І їй, людині нашого 
радянського суспільства, 
пройнятій турботою про

завтрашній день, під силу 
не тільки мільярд, а й 
значно більше мільярда.

П. ЗАЙВИЙ,
голова колгоспу імені 
XXV з’їзду КПРС 

Онуфріївськосо району.

МИ — ПАТРІОТИ, МИ - ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

Світло „Зірки 
Єгорова“♦

У ник щодня новина. В перших 
числах вересня в училищі створили 
клу£> інтернаціональної дружби і до 
складу ради КІДу вибрали жінку, 
яка прийшла до них у гості і при
несла подарунки. — Зіпаїду Григо
рівну Єгорову, дружину Героя Ра
дянського Союзу, національного ге
роя Чехословаччини Олексія Семе
новича Єгороза. А через два тиж
ні — знову втішна звістка з Києва, 
і комсорги повідомляли в кожній 
групі:

— Рада Міністрів УРСР постано
вила: прийняти пропозицію Кірово
градського облвиконкому! І тепер 
наше училище іменується гак: Кіро
воградське міське середнє профтех
училище № 2 імені Героя Радян
ського Союзу О. С. Єгорова.

Перші засідання членів КІДу 
«Глобус». Розмова йшла про НДР 
та Чехословаччину. З доповідями

що

15 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Сонцеворот». 
10.00 — К. т. «Для вас. батьки». 
10.30 — К. т. Музична програма 
«Ранкова пошта». 11.00 — К. т. 
«Архітектура». «Аеропорт — по
вітряні ворота міста». 11.30 — 
К. т. Телек.іуб «Москвичка». 
12.40 — К. т. «В гостях у каз
ки». .Мультфільм «Чарівник 
Смарагдового міста». 4. 5, 6, 7 
серії. 11.00 — К. т. Чемпіонат 
СРСР з хокею; «Динамо» (Мо
сква) — «Спартак». В перерві— 
тираж «іСпортлого*. І6.І5—К. т. 
Прем’єра док телефільму 
«Омськ» із циклу «Міста і лю

жено як переможця в обласному та 
міському оглядах.

Іде підготовка до нової розмо
ви — про Болгарію. Налагоджено 
листування з молоддю Толбухш- 
сі.кого округу. Голева ради КІДу 
Ф. Г. Зіменс разом зі своїми акти
вістами збирає матеріали для клуб
ного музею. Перші експонати теж із 
Болгарії — книги, лЧстп, сувеніри,

виступили кращі учні профтекучи- Буде експозиція і-про Чехословзч- 
лища Микола Ревенко і Віктор чину. 1 тут найдорожча реліквія — 
Страт ієшсо. Говорили вони про на- орден «Зірка Єгороза», що його пс- 
тональні традиції, про культуру і реддла кідівцям зі((аїда г.........■»-
науку, про економіку цих-країн, про - 
дружні зв'язки з Радянським Сою
зом. Начальник ремонтно-будівель
ного управління І. І. Вальков, що 
побував у цих країнах у складі ту
ристської делегації, згадав про зу
стрічі з чехословацькими та німець
кими друзями, розповів про Берлін 
і Прагу.

Л інструктор Кіровоградського 
бюро міжнародного туризму Юрій 
Юдін передав учням профтехучили
ща сувеніри, які він привіз із Чехо
словаччини.

На засіданні членам ради «Глобу
са» вручили грамоти обкому 
ЛКСМУ та міськкому комсомолу. 
Цими грамотами клуб інтернаціо
нальної дружби училища нагород-

,______ _____ і Григорій- І
на. Орден за номером 1506, орден, І 
який носив сам Олексій Семенович. 1

А з кожній навчальній групі — 
змагання за право отримати путівку 
для поїздки в Чехословаччину. 
35 учнів профтехучилища разом із 
3. Г. Єгоровою на початку наступ
ного року пройдуть там стежками, 
де вів у бій інтернаціональні парти
занські загони сам О. С. Єюров. По
їдуть ті, хто матиме найбільші успі
хи в навчанні і громадсько корисній 
роботі. Маршрути вже відомі. Про 
них юнакам і дівчатам з МСПТУ 
№ 2 написали чехословацькі друзі. 
Про них вони читали в книгах, про 
них їм розповіла Зінаїда Григо
рівна.

М. ВІНЦЕВИЙ.

ПОШУК 
ВЕДУТЬ 

ПЕДАГОГИ
Максимальному збли

женню педагогічної науки 
з шкільною практикою 
служитиме лабораторій 
методів навчання, відкри
та в Донецьку науково-до
слідним інститутом педа
гогіки УРСР. Старшим на
уковим співробітником но
вої лабораторії призначе
ний учитель математики і 
фізики В. Ф. Шаталов, ві
домий своїми багаторічни
ми експериментами ио ін
тенсифікації навчального 
процесу. Розроблені до
нецьким педагогом спосо
би викладання, що дають 
можливість майже вдвоє 
скоротити час вивчення 
шкільних програм, успіш
но використовують сотні 
вчителів у різних куточках 
Радянського Союзу.

Ю. ЮРІС, 
кор. РАТАУ.

5 — К. т. «Пісня-77». 
17.15 — К. т. Бесіда на міжна
родні теми політичного огляда
ча газети «Правда» Ю. О. Жу
кова. 18.00 — Новини. 18.15 — 
Мультфільм. 13.20 — К. т. «Об
личчя друзів». 19.00—К. т. Чем
піонат СРСР з футболу: «Дина
мо» (Київ) — «Динамо» (Моск
ва). 21.00 — ‘«Час». 21.30 — У ’ 
«Кіноплііорама». 23.00 — К. 
Чемпіонат світу з художньої 
іімнастикн. (Швейцарія). По за
кінченні — новині«.

К. і. 
т.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
К. т. «Позппні Червоної субо
ти». Репортаж. 10.15 — Концерт 
радянської пісні. 11.00 — К. т. 
Новини. 11.15 — К. т. «Екран 
молодих». «Господарі землі». 
12.15 — «Позивні Червоної субо
ти». Репортаж. 12.30 — К. '.. 
«Галуїь: досвід, проблеми». В 
передачі бере участь міністр 
побутопоіо обслуговування на
селення УРСР Л. К. Шпакоз- 
ський. 13.15 — «Розквіт україн
ської раукн». (Харківський фі- 
зико-технічіпій інститут низьких 
температур' АН УРСР). 13.15 — 
К. т. «Жовтневий заспів*. Ви
пуск 40-й. 14.15 — сНаша біо- 
ірафія. Рік 1972-й», 15.15—«Кіг І 
заєць». Лялькова васіава. 16.05

— Док. телефільм. «Весна пра
ці». 17.05 — К. т. Концертини 
зал «Дружба». Виступає Ураль
ський народний хор. 17.55 —
«Наша Радянська Конституція». 
13.05 — К. т. А. Штогарепко. 
Кантата «Шляхом Жовтня». 
13.45 — «Позивні Червоної субо
ти. Репортаж». 19.00 — К. т. 
«Вісті». 19.30 — «Зустрічі з май
страми театру і кіно». Ю. Голу
беє». 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.30 —
К. т. «Під прапором Жовтня» 
Звітують трудящі Жнгомирської 
області. В передачі бере участь 
перший секретар Компартії Ук
раїни К. П. Тсрехов По закін
ченні — к. т. Новини.

16 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Позиції. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. «Б>- 
днльник». 10.00 — К т. «Служу 
Радянському Союзу'».. 11.00 — 
К. т. «Мій груд плипаеться у 
труд моєї республіка». ! Всесо
юзний зліт трудових об’єднані, 
школярів. 12.00 — К. т. «Музич
ний кіоск». 12.30 — К. т. «Сіль
ська година». 13.30—К. т. «Ета-

пи великого шляху». Фільм 
«Найжаркіший місяць». 2 серій. 
14.35 — К. т. Сьоіодііі — День 
праці впинів харчової промисло
вості. Виступ міністра м'ясної 
промисловості СРСР С. Ф. Анто- 

• нова. 14.50 — К. т. «За вашими 
листами». Музична програма до 
Дня працівників харчової про
мисловості. 15.30 — К. г. «Між
народна панорама». 111.00—К. т. 
«Музичний абонемент». В. Шс- 
баліи. 16.30 — К. т. Прем’єра 
док. телефільму «Виноградарі» 
із циклу «Батьки і діти». 17.00— 
К. т. Чемпіонат СРСР і футбо
лу серед команд першої ліги 
«Спартак» (Москва) — «Дина
мо» (Мінськ). В перерві — ІІО- 
пиііи. 16.45 — К. т. «Клуб кіно- 
подорожей». 19.45 — К. т. «Пи
шаємось такою долею». 20.00 — 
К. т. Фільм «Собор Паризької 
богоматері». І серія. 21.00 —
«Час». ‘21.30 — ((. т. Фільм «Со
бор Паризької боюмагері». 2 се
рія. 22.30 — К. т. Чемпіонат сві
ту з художньої гімнастики. 
(Швейцарія). По закінченні — 
ііопинп. • і .' ! ■

працівників харчової промисло- 
■ пості. еДо вашого столу». 12.їй
— «Мальовнича Україна». 12.30
— К. ». «Книжкова полиця». 
(Видавництва України до (іО-річ- 
чя Великого Жовтня). 13.15 —• 
«Слава солдатська». 14.15—К. т, 
Сьогодні — День працівників 
харчової промисловості. Виступ 
міністра харчової промисловості 
УРСР М. М. Санова. 14.30 -« 
«Екран молодих». «Голосую зі 
професію». 15.15 — Концерт са
модіяльною ансамбли» 
«Мрія» Львівського 
культури комунальників 
М. Куиіецовл. 15.45 — І 
мовлення тслсілядачів 
неііко-Карий. «Мартин
Геленистава. 17.20 — 
О. Білзш.т виконує 
артистка УРСР Л. 
17.50 — Дли дітей, 
телефільм «Льоіічині 
13.05 — К. т. «Народна

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Фільм «їм підкоряється небо». 
ІІЛО — К. г. Сьогодні — День

таїїцкі 
палацу 

і імені 
На за» 
І. Кар- 

Бору.ти».
К. т. Пісні 
заслужена 
Остатїенко.

Художній 
канікули».

...................................   ' » і пор» 
чість». Виступає художня само
діяльність Чернігівщини. 19.00-< 
К. г. «Вісті». 19.30 — Телефільм 
«Сонячний дош». 19.50 — «На» 
ша 'Радянські Конституція». 
20.00 — К. г. «Ноні мелодії ро
ку» 20.45 — «На добраніч, ДІ< 
ти!». >1.00 - «Час». 21.30- Кі
нокомедія «Волга-Волга». •; По 
закінченні — ііоачіїїі. ■

•і» :
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Художньо-документальна розповідь
Тим часом інше група оточила будинок командира козаків 

колишнього царського поручика Недайкаші. Діяли рішуче, та 
обережно, бо саме вдома Василь Недайкаша зберігев куле
мети.

Двері в будинок були відчинені. Зайшли до спальні. Кузьма 
Калько швидко витяг з-під подушки петлюрівського ватажна 
кольт. Аж тоді Недайкаша прокинувся. Потягся за зброєю, та 
було пізно.

— Хоч сдггнутися дайте. — тільки й мовив.
У сусідній кімнаті -знайшли кілька кулеметів.
Дмитра Мизіна, помічника начальника Єлисйветградської 

окружної поліції, не застали. А Сидір Уперенио, мабуть, інту
їтивно відчув лихо, бо зустрів більшовиків хоча й у білизні, 
але з резольвером у руці. Якусь мить Трипольський, що пер
шим вскочив у квартиру петлюрівця, та Уперенио стояли один 
супроти одного з револьверами о руках. Першим зреагу
вав у цій ситуації Митрсфан Калько. Він вихопився зненацька 
з-за спини товариша і ребром долоні вибив з рук отетерілого 
гайдамаки зброю...

•— Що ви! — затремтів Сидір. — Я ж теж соціаліст... Чому ж 
ви мене...

НА МАЙДАНІ
Наступного ранку обрали революційний комітет. До нього 

ввійшли Іван Трипольський, Роман Чухрій, Митрофан Калько, 
Павло Зоря, Олександр Стадниченко та Михайло Остапенко. 
Перший наказ ревкому вимагав від петлюрівців, що залиши
лися на волі, протягом доби здати наявну зброю. У противно
му разі — ревтрибунал.

На першому ж засіданні визнали за необхідне створити в 
Глсдссах партизанський, загін, адже навколо хазяйнували пет
люрівці.

— Нехай буде 1-й Глодсський загін червоних партизанів, — 
запропонував Трипольський.

Назва всім сподобалась Тож відразу вирішили: кожен май
бутній партизан повинен носити або ж червоний бант на гру
дях, або ж персону смужку на шапці. Потім одноголосно на
звали споїм командиром Митрофана Кальна, комісаром — 
Івана Трипольського. Роман Чухрій сказав за ьсіх:

— Вони найбільше зробили для нашої перемоги. Знають вій
ськову справу. їм і командувати 1-м Глодоським загоном чер
воних партизанів...

Знову засідання ргвкому. Вирішили офіційно проголосити Радянську 
владу, поповніли партизанський загін добровольцями. Того ж дня поси
лили варту, ррнготупали до бою кулемети, подвоїли охорону арештова
них петлюрівців. Звістка про арешт петлюрівської верхівки швидко 
рознеслася по селу. Точилися розмови про відчайдушність вісімнадцяти. 
Миттю обростали неймовірними подробицями деталі арешту Березняка 
5 персика Иелаіікаші, Хоменкі. Знаходились паліть «очевидці», котрі на 
«власні очі» бачили, як відстрілювався Дмитро Мнзін і як когось там 
-« то поранив чи то вбив. «А чули, біля пошти що було? Кажуть 
уг-нилн в Єлнсаиетіряд ползеоинги...» — «Не в Єлнсавсгірад. а в По
мічну. там батялійоп імені Дорошенка петлюрівський...» — «Брехня! 
Інакше наші едгсятьох ие наважилися б проти куреня цілого виступи
ти. Мабуть, сьогодні їі Червона Лрмі-і тут буде... От побачите...» «А 
Фока Мелеігко ьтік...» — «Нікуди піп не втік. Вони я Міі.зіиим на збо
рах у Етисаветградській просвіті...» — «Не кажіть, бо я Мизіна вчора 
пне ері тут бачив...»

Отак перемов гаючись, збиралися глодосяни на майдані пе
ред еолсстю. Коли ревкоміаці вирішили відкрити м’тинг, лю
дей на площі було тисяч зо три. Всі з нетерпінням чекали, що 
скажуть більшевики.

Іган Трипольський ступив на підвищення, хвилину постояв, а 
кеди над майданом запанувала дзвінка тиша, хриплим від хви
лювання гогссом вигукнув:

— Товариші!
І від оцього «тсеариші» потепліли очі у селян, радістю 

сяяли обличчя. Правда, не у всіх. У натовпі Іван наткнувся на 
кілька пар злих, колючих очей. Та більшість людей дибилися 
на промовив з радістю, чекали від нього теплих, світлих слів. 
Трипольський продовжував:

— Революційний комітет глодсських більшовиків уповнова
жив мене прсгслосити в Глодосах Радянську владу, нашу з ва
ми владу трудящих! Глодоських петлюрівціе обеззброєно. За
клинаю вас, дорогі земляки, зберігати певний спокій І викону
вати всі Еказігки ревкому.

Ревком доводить до Еашсго відома, що в селі створюється 
1-й Глодоський загін червоних партизан, основне завдання ячо- 
гс — боротися 3 контрреволюцією...

Потім виступив Остапенко. Він розповів землякам, що таке 
Радянська влада, хто такі Грушецький, Винниченко, Петлюра і 
за ного вони себе видають, чому вони так добиваються «само
стійності» України і шс ця самостійність являє собою насправ
ді. Закінчив словами:

— Песемсга не приходить саме... За революцію необхідно 
боротися. Добитися світлого майбуття можна лише пліч-о-пліч 
з великим російським народом, який подав нам руку допо
моги.

Тут же Трипольський роздав більшовицькі листівки.
— Читайте, і єи узнаєте правду про революцію в Росії. Чи

тайте, і ви переконаєтесь у тому, хто справжній Еорсг, а хто 
друг і союзник...

Давали висловитися всім. Пристрасно говорив про кредо 
петлюрівців Гїотас Вовненко:

— Які ж вони самостійники? Віддали кайзерові Україну, те
пер повернули зброю проти ЧерЕОнсї Армії... «Шановне пан
ство» хоче сидіти у нас на шиї. За всяку ціну, навіть торгуючи 
Україною. Для Мслешка, Березняка це рідна влада, а для нас 
із вами? Що гона дала селянам? /Ложе, землю? Ні! Чекайте до 
Установчих зборів! А там хто засідає? Робітники, селяни? Як 
би не так... Т.льки наша, народна влада злложє дати кожному 
з нас землю.

Мітингували довго. Більшовиків запитували, яка влада в Єли- 
саветграді. Пригадавши свою розмову із секрета
рем підпільного Єлисаветградського партійного 
комітету іукоеим, Трипольський запевнив, що пет
люрівців найближчими днями поеженуть і з Єли- 
саветграда. Тим більше, що в Знам’янці вже Чер
вона Армія.

— Що будете робити з арештованими?
— Дочекаємось Червоної Армії і передамо їх

у відповідні органи...
— А колишніх петлюрівців до загону прий

маєте?
— Дивлячись кого... Якщо не встиг себе кров'ю 

заплямувати, зрозумів, що не з тими йде і чесно 
прагне народові служити, — приймемо...

(Далі буде).
(Продовження, Поч в номері за 6 жовтня).

Нині, коли наша країна переможною 
ходою йде до славного ювілею—60-річ- 
чн Великого Жовтня, нам особливо 
цікавніми стали нескінченні сторінки 
літопису любимої Баїьківщчпн. Остан
нім часом обласна дитяча бібліотека 
імені А. П. Гайдара одержала нові 
книги, які розповідають про ті грізні 
роки. Ось деякі .з новинок;

«ЛЕНІН. ЖОВТЕНЬ СІМНАДЦЯТО
ГО». Документальна розповідь про ве
ликого вождя революції В. 1. Леніна. 
Революція для Леніна була справжнім 
життям, рідною стихією. У своїх дум
ках і почуттях він завжди був разом з 
революційним пролетаріатом він бачіч: 
майбутнє людства, глибоко проникав у 
таємниці суспільного життя. Це — 
спогади майже чотирьохсот авторів — 
соратників Ілліча.

У видавництві «Детская литература» 
вийшла збірка спогадів видатних рево
люційних діячів під назвою «РОЗПО- 
ЫД1 ПРО ЛЕНІНА».

Про мужніх людей — революціонерів, 
які прийшли в життя, щоб зробити 
його крапнім, розповідав серія книг для 
юних читачів «Піонер — значить пер
ший». Видавництво «Молодая.гвардия» 
представило рам кілька таких книг.

Б. ПРОКОФ’ЄВ. «ВІРНІ ДО КІН
ЦЯ». В документальній формі розпові
дається про деяких перших агеніів 
«Искры», про ЇХНІ ЖИТТЯ І діяльність.

3. Фазін в історичній повісті «ЗА ВЕ-

IIа книжкову полицю
СЯОВО ПРО ТВОРЦІВ РЕВОЛЮЦІЇ
ЛИКУ СПРАВУ ЛЮБОВІ» розказує 
про героїчний подвій пітерською робіт
ника Йкопч Потапоиа, що сгап першим 
прапороносцем російської революції. Б 
грудні 1876 року па революційній де
монстрації в Петербурзі він підніс чер
говий стяг і пройшов з ним через усі 
апробування. Для нього було великим 
щастям побачити переможне сяііьо чер
воних прапорів Жовтня.

На меморіальній дошці, прикріпленій 
на стіні башти в Талліиі, — бронзовий 
барельєф військового моряка з прапо
ром. Нижче естонською 1 російською 
мовами нибнто текст: «На цьому місці 
було розстріляно керівників та актив
них учає'ііпкіп ііопстаїїпя революційних 
моряків крейсера «Памяті. Азова»... 
Далі увічнено імена вісімнадцяти 
страчених. Хто вони, ні відважні герої? 
Який подвиг здійснили вони п ім’я май
бутнього? Про це йдсіься в книзі Б. Б. 
Котельннкова «БАЛТІЙСЬКА ЛЕГЕН
ДА».

Наш земляк Віктор Б.знзнець темі 
революції присвятив свій роман «їїІД-

ЗЕМНІ БАРИКАДИ». В ньому ми 
ознайомимося з маловідомими подіями 
з житія Ліиколаївського більшовицько? 
гс> підпілля в роки столипніськєї рсакч 
ції.

В. І. Ленін назвав Петроград колис
кою революції. Тут почалася великим 
збройним повстанням Велика /Ковтне- 
ва соціалістична революція. Звідси по? 
на поширювалася по всій країні до 
панніддалсіїіших її куточків. Слідом за 
пролетаріатом Росії на боротьбу підпи
лися трудящі України. Революційним 
подіям на Україні присвятив Ю. Ю, 
Кондуфор свою книгу «Великий Жов
тень на Україні».

Ці та баї ато інших книг на тему ре
волюції ви зможете прочитати в нашій 
бібліотеці.

О. ШУГАЄВЛ, 
бібліографічним.іапіду іуні (ЯбЛІОГряфІЧННМ ; 

відділом обласної дитячої і 
^« - •_ __  •___ • л га ГлЙ. '

завідуюча

бібліотеки імені А. П. Гай
дара.

• СПОРТ
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Ти вернешся колись 
в той перший день, 

Ти вернешся і все
згадаєш знов. 

Я хочу, щоб збулись 
слова пісень, 

Я хочу, щоб збулась 
любов.

Приспів:
У тебе любов — одна. 
У мене любов — одна. 
Крізь роки еєдє вона 
У той найперший день. 
У щастя — своя струна, 
у долі — своя Ессна. 
Хай буде завжди вона 
В полоні у пісень. 
Сім носків до весни — 

та знову сніг, 
Той ніжний білий 

сніг — 
вінчає нас.

Я хочу, щеб збулись
зимові сни.

Я хочу, щоб любов 
збулась.

Приспів.
Нехай іще зима —

та все одно
Я двері відчиню своїй 

весні._
І щастя прилетить 

в моє вікно * ■І сонце принесе мені. 
Приспів.

Пропонуємо розгля
нути етюд, що його 
прислав до «Клубу 
64-х клітин» шахіст з 
Голсванівська С. Шев- 
ряков.

Мат за 3 ходи.

Винятковою впертістю відзначаються матчі 
на фініші чемпіонату країни серед комгпд дру
гої ліги класу «А». Колективи мають різні цілі: 
едні боркйься за йризоі’і місця, інші — за пра
во залишитися в лізі, але в усіх на рахунку 
кожне очко. Тому й не дивно, що. зустріч між 
«Аьалгзрдом» і «Зіркою», незважаючи па різ
не турнірне становище (кіровограпці були )іа
четвертій сходинці. а ровепчани — па двадцяті! 
першій), проходила напружено. (Як відомо, в 

. першому колі «Зірка» була сильнішою. Воші 
перемогла — 2:0). Завдяки кращій мобільності 
півзахисників кіровогралні захопили ініціати
ву. Вони, взявши на озброєння довгі передачі, 
багато рухалися, що дало їм змогу появлятися 
на пяйуразливіших місцях оборони «Авангар
ду». На 12-й хвилині одну з атак наших зем
ляків завершив Валерій Самофалов. 1:0 — по
переду «Зірка». Після цього ровеичани. розу
міючи. що ВІДСТУПИТИ ЇМ НІКУДИ, всі сили кину
ли в наступ. І на 21-й хвилині удар Миколі: 
Ткаченка досяг мети. Рахунок стаз 1:1. Нама
гання обох клубів змінити результат не при
несли усті'ху. Отже. ’«Зірка» вписала у свій 
актив іще одне очко і має їх п’ятдесят той, як 
і раніше займаючи четверту сходинку. Лідиру
ють у зоні армійці Одеси.

Наступний тур — у четвер 13 жовтня. Цього 
дня «Зірка» гратиме в Луцьку з місцевим 
«Торпедо».

ТИРАЖ „СПОРТЛОТО
9 жовтня відбувся 41-й тираж «Спортлото» і 

«Спортлото-2». Виграшними виявилися такі но
мери:

«Спортлото» — 9, <0, 19, 25, 32. 
«Спортлото-2» — 2, 4, 5, 17, 18.

Виплата виграшів проводитиметься з 
жовтня по 20 листопада 1977 року.

•І
316050. ГСП. Кіровоград 50, еул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій« 
ськово-патріотичного виховання та сперту — 2-46-87.
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