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11 жовтня 1977 року піс
ля закінчення робіт на 
кораблі «Союз-25» космо
навти товариші Ковальо- 
нок Володимир Васильо
вич і Рюмін Валерій Вікто
рович повернулися на 
Землю.

О 6 годині 26 хвилин 
московського часу спуск
ний апарат з космонавта
ми зробив м’яку посадку 
на території Радянського 
Союзу за 185 кілометрів 
на північний захід від міс
та Цілинограда.

Стан здоров’я космо
навтів Ковальонка В. В. і 
Рюміна В. В. після призем
лення добрий.

(ТАРС).

15 жовтня— 
Всесоюзний 
комуністичний 
суботник

ЯК НА СВЯТО,
вийдуть на комуністичний 
суботник комсомольці і 
молодь Ульяновського ра
йонного комбінату побу
тового обслуговування на
селення.

Юнаки і дівчата виріши
ли цього дня впорядкува
ти територію міського 
парку, його алеї, посадити 
понад 100 дерев.

П. МОСПАН, 
секретар комсомоль
ської організації ра
йонного побутовою 
комбінату.

ВИЙДЕМО
УСІ .

Підтримуючи почин мо
сквичів, комсомольці та 
молодь району організо
вано вийдуть 15 жовтня на 
комуністичний суботник. 
Частина юнаків та дівчат 
буде працювати в цей 
день на своїх робочих міс
цях. Кожний трудитиме
ться з максимальною від
дачею. їх норма — 115 
процентів змінного зав
дання.

Близько двох тисяч чо
ловік буде зайнято благо
устроєм вулиць і скверів 
сіл, впорядкуванням тери
торії дендропарку. Загаль
на площа, на якій юнаки 
та дівчата впорядкують 
дерева й кущі, становити
ме 10 гектарів.

Комсомольці районного 
центру виступили з ініціа
тивою закласти сквер на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня. Вони розіб’ють 
дві клумби, висадять одну 
тисячу дерев та кущів.

Піонери та школярі збе
руть 40 тонн металевого 
лому.

І. ТАРАН, 
член районного штабу 
по проведенню субот- 
ника.

Онуфріївськпй раїіоп.

ТГОТПТИТ І ГАРТ

ЗАКОН
НАШОГО ЖИТТЯ

Р ЛЮДИ, які свій життєвий 
шлях можуть вивірити сот

нями кілометрів. Там, де про
ходять вони, лягають рейки за
лізничних магістралей, за ними 
в темну тайгу і в широкий степ 
поспішають гудки локомотивів. 
Це монтери колії.

Нині кілька бригад з буді
вельних управлінь тресту «Пів- 
дензахідтрансбуд» кладуть ста
леві стрічки залізниці Долин- 
ська — Помічна.

Недавно на ланкоскладальній 
базі управління № 144, яке 
розмістилося на найбільшій
станції нової магісіралі Кова- 
лівка, відбувся перший у рес
публіці конкурс професійної 
майстерності молодих монте
рів колії (фото вгорі). Тут пра
цювали п’ять груп з різних уп
равлінь тресту. Темп роботи 
відразу встановили члени гру
пи, очолюваної Володимиром 
Дзюмако/л і Володимиром Під
ласим. Першого дня вони скла
ли 9 і 8 ланок колії, а на кінець 
змагань давали вже по 13, до
вівши виконання норми виро
бітку до 206 процентів. Такого 
рекорду молоді монтери де
сяти завдяки вмілому засто
суванню різних електричних 
інструментів і механізмів.

У них було чимало болільни
ків. Олександр Козак (на фо
то — знизу) з БУ-144 та учень 
Київського технікуму транспорт
ного будівництва Віталій Пуга- 
чов (ліворуч), який нині гут на 
практиці, вантажили готові лан
ки, а під час перерв уболівали 
за учасників конкурсу.

Перемогла група Володими
ра Дзюмака. Його, двох Воло
димирів — Карпуся і Чайков- 
ського, Івана Бринзу і Дмитра 
Дацива визнано кращими мо-- 
лодими монтерами будівни
цтва. їм та іншим учасникам 
конкуосу вручено грамоти об
кому комсо/лолу і тресту «Пів- 
дензахідтрансбуд», грошові 
премії, цінні подарунки.

М. КУМ ПАН.
Фото автора.

МОНТЕР КОЛИ
ЦЕ ПРОФЕСІЯ

Навчити людину вчитися — чи не найголовніше 
завдання учбових закладів усіх рангів. Це ж завдан
ня стоїть і перед системою політнавчання молоді, пе
ред кожним комсомольським пропагандистом. Дуже 
важливо, щоб з гуртка чи семінару слухач виносив 
не тільки суму певних знань, а й потяг, прагнення до 
пізнання, до духовного самовдосконалення, до са
моосвіти.

Які проблеми сьогодні на шляху до цього! Своїми 
думками ділиться П. Синиця, пропагандист з м, Уль
яновки.

БУДЕ
ТРИРІЧНИЙ
ПЛАН

Ударними трудовими ді
лами зустрічає 60-річчя 
Великого Жовтня наша 
комсомольсько - молодіж
на бригада. На Всесоюзних 
комсомольських зборах 
ми взяли зобов'язання 
виконати план двох років 
п'ятирічки до 7 листопада.

Колектив у нас дружний. 
В роботі допомагає взає
мовиручка, постійний об
мін досвідом. Працюємо 
під девізом «Жодного 
відстаючого поряд!» Кож
ний член бригади труди-

ться на совість. В травні 
ми виконали план двох з 
половиною років А в дні 
роботи травневого (1977 
року) Пленуму ЦК КПРС 
наша комсомольсько-мо
лодіжна бригада перегля
нула взяті зобов'язання і 
дала слово до ювілею 
Жовтня виконати план 
трьох років.

Сьогодні колектив, в 
якому я працюю, може з 
впевненістю сказати, що 
7 листопада буде рапор
тувати про успішне вико
нання своїх соціалістичних 
зобов’язань.

м

В. РЯБЧЕНКО, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди регулювальників 
радіоапаратури іааояу 
радіє Чірг.іів.
Кірсзоград.

У СИСТЕМІ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПОЛІТНА- 
ВЧАННЯ ПРОЙШЛИ ЗАНЯТТЯ, НА ЯКИХ СЛУ
ХАЧІ ВИВЧАЛИ ДОПОВІДЬ Л. І. БРЕЖНЄВА 
НА ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЬОМІЙ СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ СРСР. МАТЕРІАЛИ СЕСІЇ, 
НОВУ КОНСТИТУЦІЮ СРСР

На Кіровоірадському заводі радіозиробів до цих 
занять готувалися давно. ti,

І хоча у досвідченою пропагандиста Л. Зазражно- 
то нинішній навчальний рік далеко не перший у жит
ті, га вії: хвилювався. Адже темп перших занять 
історичні. Оте хвилювання передалося й слухачам.

Тим-то й прагнули вони якнайкраще підготуватися, 
оформити спеціальні стіннівки, лозунги. «Я — грома
дянин Країни Рад», «Моя Конституція», «Робітник у 
нас господар» — такі стенди виготовили слухачі до 
занять.

Слухачі Олександр Ямшаков і Тетяна Почкай по
чали розмову про обов’язки молодої людини. Дбання 
про розквіт Батьківщини, зміцнення дружби між на
родами СРСР, захист завоювань соціалізму, розви
ток дружби і співробітництва з народами інших 
країн, боротьба за мир. Як ці питания розуміють за
водчани? Який їхній вклад у що справу? Про не 
іїшла мова на заняттях.

У пропагандистів Кіровоградської швейної фабри
ки В Олексієнко, М. Дорошенко, Г. Сидун завдання 
було таке ж: як найвиразніше розкрити перед слуха
чами питання «Носа Конституція СРСР про права 
та обов’язки громадянина СРСР»?

Уже з виступів Людмили Цукренко. Людмили Тка
ченко стало ясно: зі своім завданням пропагандисти 
справились.

..У гуртках комсомольського політнавчання об
ласті відбулися перші заняття — заняття історичні. 
Бо ж на них і йшлося про Основний Закон нашої 
держави, закон нашого життя, нашої дійсності.

II А ЗАНЯТТЯХ ми, пропагандисти, ра- 
димо: примушуйте себе сісти за 

книгу, законспектуйте такі-то першодже
рела і т. д. Адже самостійна робота слу
хача — основний метод оволодіння 
теорією.

Думаю, що такий заклик вельми одно
сторонній і малоефективний: примушу
вати робити нецікаве — це насилля над 
собою, а підневільна людина ніколи не 
відзначалася духовною продуктивністю. 
Головна умова успіху самоосвіти — за
питальне ставлення до світу, формуван
ня отого «А чому?», яке письменник

хто ишп
ПР0ПЙІЛНДИС1Л?
Ільїн назвав найрозумнішим запитання/А 
з усіх придуманих людством.

Щоб запалити інтереси в слухачеві, а"' 
потім уже й цікавість до самостійної ро
боти, я прагну:

(Закінчення на 2-й стор.).
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(Закінчення. Поч. на 1-й crop.).

залучити до роботи емоції. Адже «не 
можна примусити розум розбиратися і 
з’ясовувати те, чого не хоче серце»» 
(Л. Толстой). Хоча — водночас — і «най
довший шлях — шлях до серця» (Хам* 
за);

викликати дискусію на занятті, а потім 
вертати її в русло гуртка (теми — не 
завжди) — улюблений мій прийом;

узнати, що найбільше ціказить молоду 
людину (і обов'язково відповісти на ЇЇ 
запитання чи сказати, коли буде відпо
відь). і тільки потім пояснювати 
їй те, що вимагає план. Бо не бу
де слухач сприймати голі теоретич
ні міркування, коли його мучать прак
тичні життєві питання: як бути, якщо те
бе ні за що вилаяв начальник; якщо 
формалізм заїв життя комсомольської 
організації і ніяки/л закликам уже нема 
віри: якщо ти ке знасш, як жити.

Створення обстановки відвертості, 
взаємодовір'я, по-моєму, важить більше, 
ніж організація стопроцентної явки. Так, 
був час, коли кількох моїх слухачів дуже 
цікавили передачі зарубіжних ідеологіч
но ворожих нам радіостанцій. І значна 
частина їхніх запитань випливала саме із 
зіставлення почутого і того, що с на
справді.

Всупереч програмі я провів групове, 
а також кілька індивідуальних занять із 
цими слухачами (вони, з оснозному, пра
цюють у три зміни, тому індивідуальні 
заняття — вимушена необхідність). Роз
мова на різних ішла про методи роботи 
цих радіостанцій, форми впливу на слу
хача, кінцеву мету їхньої пропаганди.

,,Молодяі комунар“ 13 жовтая 1Э7Т ролу

ХТО МОЧИТЬ ПРОПЙГЙНДИСТА?
Перед цим я, звичайно, простудіював 
спеціальну брошуру, де й для себе від
крив багато нового. Наприктад, пригада
лась така цікава деталь, в одному тіль
ки Колумбійському університеті (США) 
е останні роки захищено 400 доктор
ських дисертацій з питань антикомуніз- 
му. Там цими питаннями займається 13 
кафедр, понад 3000 різних спеціалістів. 
Треба віддати належна нашим ворогам— 
працюють грунтовно. Та біда їхня в то
му, що свої блискучі матеріали вони бу
дують на фундаменті брехні. І інтерес до 
тих передач у моїх хлопців різко зни
зився...

Звідси я б зробив висновок: пропа
гандист — людина, якій до всього є ді
ло. Я, наприклад, втрутився і в вироб
ничий конфлікт (моя слухачка Л. підо- 
зрізалася з присвоєнні державних гро
шей). Розмови із секретарями комсо
мольської і партійної оріанізацій, голов
ним інженером та бухгалтером активі
зували процес розгляду справи. Л. було 
виправдано. Природно, що Л. у ті тижні 
чекань і переживань за свою репутацію 
працівника було не до політзанять. 
Мною ж із самого початку керувало по
чуття: така людина, як вона, не може 
бути нечесною — інакше нікудишній з 
мене психолог (тут була й перевірка се
бе на цю якість пропагандиста). Хочу 
висловити й таке: в наш час пропаган
дист не являє собою ніякої цінності, як* 

що він нездатний побудувати свою ро
боту на основах, закладених соціоло
гією, психологією, соціальною психоло
гією (як журналістові, мені, на жаль, ві
домі такі колеги з нашого району).

Багато хто скаже: а зяідки взяти все 
це, хто нас учить цього? Приєднуюсь до 
такого запитання і переадресовую його 
організаторам навчання пропагандистів 
області. Бо тут мова заходить уже про 
коефіцієнт корисної дії приводжених 
для нас семінарів. На мою думку, він 
не вищий десятка-другого процентів...

Якось потрапив мені до рук старий 
номер «Правды», за 26 листопада 1974 
року. Увагу привернула замітка про 
ризаку «Школу самовладання»». Прочи
тав — і мене завидки взяли. Бо ця шко
ла дає знання зі згаданих мною вище 
наук робітникам та інженерно-технічним 
працівникам зазоду «ВЕФ»... А нам ризь
кі знання не потрібніш!? Адже нам, про
пагандистам, що виступають мало не 
вчителями слухачів, протягом годин по
вторюють істини, що перестали бути но
вими для нас (бо ми їх якщо не у вузах, 
то в партшколах вивчали, та ще й грун
товніше). А відомо, що зброя пропаган
ди — новини, взагалі все.

Як би хотілося, крім того, дізнатися 
під спеціалістів:

як упразляти своїм настроєм і про 
способи впливу на чужий (емоційна 
взаємоіндукція);

про методи зміцнення потрібних у ро
боті пропагандиста видів пам яті;

про психологію і соціологію особис
тості;

про культуру переробки інформації, 
її механізми;

про зміцнення волі. Адже факт, що а 
більшості людей розумової праці (а про
пагандисти переважно саме з цієї кате
горії) воля не в гаомонії із силою розу
му та емоцій (останні розвинутіші). А 
академік А. 1. Берг учив, що найвищого 
к. к. д. людина може досягати при гар
монії цих трьох начал.

А як хочеться зачерпнути якомога 
більше з ріки знань, що їх усе продукує 
НТР: людські взаємовідносини, психоло
гія роботи з людьми...

Вважаю, що згадані проблеми час уже 
розв’язати.

11. СИНИЦЯ, 
пропагандист.

м. Ульяновка.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Друкуючи виступ П. Си
ниці, ми сподіваємось отримати відгуки 
пропагандистів на поставлені проблеми, 
їхні розд 'ми, пропозиції, хоча деякі 
міркування автора для багатьох, можли
во, видадуться суперечливими.

Газета надасть можливість кожному 
бажаючому висловити свою думку про 
те, як найкраще вивчити людину, вчи
тися.

СПОСІБ життя

ЯЕ£ЗХ5ЯЯВ8ЕЇТ?.г.-.-м.'.?ВЗ
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ХЛОПЦІ І ДІВЧАТАПРАЦЬОВИТІ»
V ці осінні дні па полях колгоспу 

імені Ульяпова Кіровоградської о 
і»айо»гу можна було побачити юиа- 
кіо і дівчат з Кірово'радського тсл- 
нікуму радянської торгівлі. Одні з 
них допомагали трудівникам госпо
дарства збирати врожай моркви, 
сіояовпк буряків, капусти, інші 
вантажили продукцію на автома
шини, відіїрдвли.тіі я магазніїи 
міста.

Трудовий десант, як правило, 
майбутні працівники прилавка ііро- 
годять улітку. . А цього разу на 
плантації колгоспу працювали учні 
двох груп новою набору. Туг ізна-

ііоміїлися, тут і обрали своїх ва
тажків — Ірину Лак unity і Тетяну 
Ніколасву. Тут, на колі, Світлана 
Жукова. Валентина Кай.маиіникова, 
Ольга Петрова, Надія Дацеїн.о 
отримали за ударну роботу грамо
ти комітету комсомолу технікуму, а 
секретарі обох комсомольських груп 
-- ірамотп оравліііни та комітету 
комсомолу колгоспу. Честь — «о 
праці. Учні зібрали і відваитажяли 
понад 501) центнерів столових буря
ків, 2000 центнерів моркви, 100 цспс- 
неріи помідорів.

— 1а голошиїй пасліаок робіни 
комсомольців — не тільки тек гари

►

РАДЯНСЬКИЙ

ЧОМУ ДІЛО

г

впораних ііпа, тонни зібраної горо- І 
Ліній. Не менш важливим з ті, — І 
зауважує секретар комсомольської І 
с-ріанізації технікуму Ольга І’ату- І 
паева, — що юнаки і дівчата згур
тувалися в бобові колсьті'.ки, пра- 
г.юіО’іи поруч дорослих, учні усвідо
мили значення своєї роботи, зросли 
морально, трм-то серйозно ставлп- 
тьсн до громадських доручень. Пер
ший трудовий екзамен 
склали на авідміїшо*.

II а з її і м к у: учні 
радянської торгівлі 
моркву.

Текст і фото ю. СТОРЧАКА.
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новачки

те Kill чуму 
очімца« іь

’S Жовтнева перекличка • Жовтнева перекличка

В РНХУНОК 1978-го РОКУ
Про спеціальність шофера я мріяв ще за 

шкільною нартою. А коли закінчив курси 
водіїв, зайшов у контору колгоспу. Повели 
мене в автогараж. 1 зразу до наставника. 
Знайомити. Признатись, я розгубився:пере- 
ді мною стояв майже мій ровесник. Микола 
Крнн.анівський працював у полюсні шофе- 
ром років зо три. Він добре зарекомендував 
себе. Поважали комсомольця не тільки його 
ровесники, а й люди вже літні.

Тепер ми з Миколою працюємо нарівні. 
План двох років п’ятирічки викопали ще в 
червні ювілейного. Піші працюємо в раху
нок 1978 року. ІІа моєму трудовому кален
дарі вже липень, а товариш викопує місяч
не завдання за травень наступного року.

Трудовий день я починаю з підготовки 
автомашини до експлуатації. Приходжу за 
годину до початку роботи. Оглядаю спою 

перевіряю, як працює муфта . 
заправляю машину. бензином.

«Колхіду», 
зчеплення,
Одночасно внутрішньо настроюю себе, вхо
джу в робочу обстановку, щоб рівно о вось
мій годині ВИЙТИ В рейс.

Мені доводиться транспортувати вантаж 
в основному на далекі відстані. За день ви
робляю до трьох тисяч тонна-кілометрів, 
тоді як років два тому мав лише півтори ти
сячі. Завдяки виконанню за день двох норм 
я зміг перевершити свос зобов'язання.

Зупинятися па досягнутому не збираюсь. 
Та й чн можна в такі дні, коли ми живемо 
під враженням позачергової сьомої сесії 
Верховної Ради СРСР, яка прийняла нову 
Конституцію, коли в кожному виробничому 
колективі трудяться за прикладом парофо* 
мінців, під дсвізомс Ювілейній вахті — удар- 

• пий фініш!», — чи можна в такі дні працю
вати не на повну силу!

Тепер я вирішив допомагати механізато
рам,-на честь 60-річчя Жовтня перевезти з 
поля до цукрозаводу понад план 200 топи 
солодках коренів. Четвергу^кістппу цієї 
кількості вже доставив на приймальний 
пункт.

В. ФІЛІППОВ, 
шофер колгоспу імені Кірова Ново- 
архангельського району.

БОЇТЬСЯ МАЙСТРА?
О А АСФАЛЬТОВАНОЮ магістр дл- 
*** лю на просторій території розіа- 

шу вались корпуси молочнотоварною 
комплексу колгоспу «Путі. Ильича». 
Тут сучасні корівники, ізолятор, при
міщення для оіслещія. кормоцех... А 1 
ьсерсд’їні — досконале обладнання: 
складні агрегати, транспортерні лінії, 
пульти. Скрізь чиєю, як у лабора
торії. Доярки, зоотехніки, скотарі хо
дять у білих халатах.

Цей комплекс — експерименталь
ні аї.тЗбу додано його за проектом, що 
дає можливість виробництво молока 
повністю поставити па конвейєр. Сю
ди їдуть вивчати досвід з усіх госпо
дарств області. Зовсім недавно при
їздили її делегації тваринників Ми
колаївської та Херсонської облає і ей.

Заііцяіа па комплексі в основному 
молоді». За словами колгоспних ста
тистиків, контингент працюючих де
далі молодіє.

— Нині у нас, як на міській фаб
риці, — розповідає зоотехнік комп
лексу, молотий спеціаліст Олексій 
Мартшіог.. — Доярки працюють у дві 
зміни, є вільний чзс, широкі МОЖ.ІіІ- 
і'осіі для духовного зростання.

...Коли ми завіїалп на комплекс, 
мала початися перша зміна. Дівчата 
групами її поодинці поспішали до 
своїх робочих місць. Навколо стояла 
інша. Та ран і ом її порушив гуркіт, і 
на подвір’я, вкрите споришем, вихо
ром улетів мотоцикл. Легко зіскочив
ши зі свого «їжака», нам назустріч 
пішла дівчина — невисока, струнка, 
очі веселі, над чолом — неслухняне 
пасмо каштанового волосся.

— Валя... Валентина Кучеренко, — 
подала руку човником. — Майстер 
машіпшого доїння.

Я вже чула про добрі справи цієї 
дівчини. Минулого року вона посіла 
перше місце в обласному конкурсі 
магістрів машинною доїння, брала 
участь і в республіканському. Успіш
но несе комсомолка трудову вахту на 

І честь 60-річчя Великого Жовтня. Ни
ні вона доглядає 110 корів.

— Робота вам під силу? — спита- 
I ла я.

— Звичайно, — усміхнулася Ва
ля. — Діло майстра любить. А-май
страми зробили нас техніка, перехід 
до спеціалізації гоосподарства.

Здається, зовсім недавно колгосп
ники обговорювали постанов', партії 
про розвиток спеціалізації та концєи- 

I іранії сільсько: оспздарс'.кого вироб- 
I пнцтва. Особисто кожному тварпіі- 
I иикові, кожному трудівникові адресу- 
I гався цей важливий документ. Ьо 
І колгосп, у якому працює Валентина 
І Кучеренко, спеціалізується на впроб- 
I ниціві молока. Збудували і пустили

8 дію ізарішщщькшї комплекс на 506

голів. Далі ширяться механізація та 
явтомапізаціх праці, що зумовить 
нідвнщеня ефокі явное гі виробни
цтва, рентабельності господарства. У 
перспектиеі майстер, машинного доїн
ня доглядатиме 
дока ві і. корови 
2000 кілограмів.

— Догяі немо 
і.ям технологічних процесів, — діли
лася думками Валентина. — Врахує
мо її той факт, що сучасна організацій 
праці доярки втроє, якщо не більше, 
зменшила її фізичну завантаженість. 
Це ії дасть змогу збільшити число ко
рі» у групі.

Валя поспішила до роздягальні. За 
хвилину повернулася в білосніжному 
халаті к хустці, що гак пасувала їй. 
}»мить »та обличчі у Валі г.оявиласн 
зосередженість і заклопотаність. Дів- 
чина попростувала до пульта управ
ління. Кнопки, кнопки... Чорні, ОІ.'Щ 
черно, і... Ось натиснула ні одну — 
-ввїякчуеся агрегат-прибнрач. З допо
могою другої кнопки Валя подала во
ду до напувалок. Доторкнулася до 
третьої — годіїяшці тварин стали на- 
псвиювзтпеь кормами.

Пайнєобхі дніше наче зроблено. Ва
ля перейшла в доїльний зал. У руні у 
неї ЧИСГіШ рушник, струменем теплої 
води обмішає вона вим'я корів, при
лаштовує стакани апаратів. Поча« 
/ііяти один агрегат, другий, третій... 
lie минуло й двох з половиною ГО
ДИН, як усіх 1І9 корів було ПОДОЄНО.

Ми розмовляємо з Валею про її 
професію.

— Я таке скажу: з безлічі профе
сій к -жен вибирає свою. Майстер мз- 
шинного доїння — це моя професія« 
Я щаслива, що вибрала саме її.

Потім вона засміялася й додала:
— С'.оюдні м.тя професія модна. Он 

як! Не думайте, що хвалюся, просто 
радісно: простір же який відкриває
ться д ія нас, сільської молоді! Онов
ляєшся кожна професія, нановіиоє- 
іься новим змістом. Приміром, немає 
зже професії пташниці в старому 
розумінні, натомість появи..зся повз, 
сучасна — оператор птахофабрики.

Жиггя повноіо мірою підтверджує 
Валін:і слова. Вчорашні випускника 
школи прийшли в цехи молочнотовар
них і механізаторських комплексів, 
зютом освоїли секрети спеціальнос
тей. стали майстрами своєї справи.

■ Деко ■ у довелося й за парту ввечері
■ сідати. Ніяк не обійтись тут без се

редньої освіти. Бо мають справу з а»« 
тома икою, електрикою.

150 корів, надій мо
бу де доведено до

цього адосконаїск-

Л. ЗГЬРСЬКА,
Зазм’яисьиий райои
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„Молодий кому влр(/

Часом саме його не вистачає, 
щоб зупинити юного порушника. 
Але вплив громадськості повинен 
бути тактовним і чуйним.

тт АСТОРО ЖГ.МИІ І погляд з-під лоба, ипзрто стис-
* пук губи... Перед слідчим — неповнолітній право
порушник. Дівчина...

Олеїн А. в міліцію приводили часто. Видовище бу
ло не з приємних Видихаючи горілчаний і тютюновий 
дух. дівча «зибухало» далеко не літературними сло- 
г-сінпвамй, а про поведінку О.іе::п наі;ни вуличні 
«кореші» говорили з похабною посмішкою.

Як бути? Можна було б ізолювати її від людей, 
ткни ця особа надокучила своїми витівками та амо
рфністю. Та ж цей упертий погляд може бути її ла
гідним, ці міцно стиснуті губи можуть і усміхатися. 
А ъ я шруженій острішкуватій постаті, напевно, жн- 
pj -Панаси ніжності, радості. 1, як і кожна дів ціна, 
мріє воча потаїтися всім єством до щастя, теплом 
свего :-і»Ця зігріти кохаио-о, нзстит.і дитину, виряди- 
та колись до школи внука... їй ще немає вісім.іад- 
цяі я!

Але як дістатися до цих скарбів понівеченої душі, 
як дізнатися, що ьідшіовхпуло дівчину від шляху’ 
на якому тисячі людей почувають себе щасливими І 
який зветься суспільною нормою життя?

В Олександрійському сільському профтехучилищі 
№ J, де найшлася Олена, правильно зре л ували на 
сні пал міліції. 1 майстер групи Василь Іванович Тра- 
уаіювс'жіш, і замполіт училища Володимир Ссм-'-.іо 
г.і'ч Крупнії1'., і однокурсники зпрішилії залишити 
Олену.у своєму колективі звернулися до неї не з до- 
рікаиняьлі, не з моралізаторством, а з чисто люд
ською товариськістю.

Нелегко, ой як нелегко виходити на тверду дорогу 
. в житті1 А-надто, ж, коли за спиною тяжке минуле, 

1.0,1Н постійно відводять убік погані звички, сумнівні 
знайомі. Нерідко образа за якусь дрібницю засліплює 
свідомість. <ІНе така,!ї,к усі! lie на правильному 

. шляху! Так от взя!1*
Одначе колектив мав терпіння. Часіішє, ніж іншим, 

і yvArtK іше добирали дівчині громадські доручення. 
KoJEPrpyna йшла в кіно, Олена — за старшу. Відпо
відала за порядок у гуртожитку і після повернення

• з сеансу. В дитячій кімнаті міліції їй доручили взяти 
шефство над кількома неповнолітніми npaq-ouop)їй- 
ІНШИМИ.

» Довір’я? Забагато довір'я?
Та сталося те; чого чека н; і на що сподівалися. 

Олена помітна змінитеся. Спершу невпевнено, потім 
•деца іі смілі віше. розкрилюва.іись у її мові, помис
лах. вчинках силі.ні, хороші, світлі почуття. Потім 
ікіивн іа<а віра в себе, досить міцна жипева позиція, 
ь сенові якої не було місця і:і випивці, ні курінню, ні 
аморальності, їіі скептичним) славленню до роботи. 
Олена вступила в комсомол, закінчила училище і nu
ll; успішно' працює на одному з підприємств міста 
Я|'ІіККІВ.

У роСсті інспекції в справах .неповнолітніх при 
Олександрійському міському відділі внутрішніх 
справ, де мені розповіли цю історію, подібних при
кладів чимало. 1 старшин лейтенант міліції Євген 
лі.ович Яковенко, і капітан І’аїса Анатоліївна Решсл- 

та, і лейтенант Леонід Іванович Неділько, і молод
ший лейтенант Микола Захарович Горбов разом зі 
сіюіми громадськими помічниками зробили і роблячі» 
б;.і по гбн серед представників «важкого віку», як 
’•ілли називають підлітків, було все іарззд. їх нерід- 
кі-Ажна побачити в школах, де вони бесідують з 
учнями, читають їм лекції. Люди в міліцейській фор
мі з'являюті ся на підерш метках, розмовляють з 
батікао іс-иовполітніх, адміністрацією. Колектив 
Для них ис просто помічник, а опора в роботі. І зав
дяки вмілому використанню сил громадськості кіль- 
неп. правопорушень серед неповнолітніх міста О.тск- 
і.'іідрії зменшується.

Ось іще одна малеїн ка перемога в битві за люди
ну- <це один епізод взаємодії інспекції з колективом.

Володі Ж. сповнилось вісімнадцять, але вже давно 
вулиця, закріпила за ним титул «короля». Цей сум
нівний авторитет здобувався, звичайно, в бійках, вк- 
•швках, хуліганських вчинках. Виховні розмови з 
^королем» результату не приносили. Тоді за сигналом 
міліції послали на місце роботи батьків Володимира 
;,жта. Не допомогло. Наступний крок «зближення»-— 
сіікяика.гн у відділ внутрішніх справ директора фаб
рики, де працювали Володілії батьки, представників 
Ч’кмадськоик 11а розмові були присутні і члени сім’ї 
чюроля».

Наслідки не забарилися. Вечорами Володимир став 
сіті.., не за стіл кафе, уставлений пляшками, а за 
■’ ' -ту вечіршої школи. Вдень він не тинявся вулиця- 

пошуках легкої поживи, а вчився на курсах во- 
автомашин при комітеті ДТСААФ. Коли весною 

'»о.'іь.іь-іира призвали в армію, у військкомат при
чала на нього позитивна характеристика. І «запас** 
fмайбутнє був хороший — улюблена спеціальність, 
бредня освіта.

Вклав громадськості — сила значна. Ким треба
-J користуватися. Досвід олександрійської мі- 

Сї<1'-зі інспекції у справах иевоеяолінііх — підтверд
ження цієї істини.

3. АДАС, 
кореспондент «Молодого комунара».

р* АЛИНА Біпозер з колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоархангель- 

ського району за підсумками дев я- 
ти місяців перемогла з соціалістич
ному змаганні серед молодих май
стрів машинного доїння Кіровоград- 
1ЦИНИ.
"ГйДЕ Галина осінньою алеєю, най

красивіші листочки збирає, 
складає осінній букетик і про своє 
думає. Про своє? Чи чужі клопоти— 
її клопоти?

Л так. Турбот у профгрупорга, комсо
мольської активістки Г. Білозер чимало. 
Вчора домовилась про виділенні! путівки 
к санаторій, що в Карпатах, доярці Га
лині ІІіколепко. сьогодні говорила :» ке
руючим відділком про транспорт. Треба 
всім майстрам машинного доїі ни палінні 
на зиму завезти і зронити цс слід -за го
дний... Вона завжди живе бажанням до
помогти товарищам. «Хочу, гцоб кожен 
із вас бук щасливим». — сказала колись 
на комсомольських зборах, і и — для 
людей, люди — для тебе. Інакше не мож
на зробити життя радісним, повнокров
ним.

...Галина шукала своєї стежки. Чи 
не пропила вона до Кривого Рога, що 
неподалік рідної Покровки? Уява малю
вала новобудови, дівчина бачила себе и 
робочій спецівці, і '

І таки поїхала до міста, освоїла спе
ціальність муляра. Працювала рік, дру
гий, третій. Іа дедалі частіше згадувала 
широкі покровські поля.

Хотілося в рідне село. Згодом переїха
ла ближче до Покровкн. в Калинівку, і 
стала обліковцем тракторної бригади. 
Ось тут і відчула романтику хлібороб
ської праці. Але з кожним днем і-осгрі- 
іне відчувала: треба п-іитися. Вступила 
до Бобрннсці.хого сільськогосподарського 
технікуму. По закінченні його — приїха
ла в Тимофіївку Новоархангсльськогг 
району.

Якось зустрів ЇЇ завідуючий фермою 
Петро Павлович Васильєв.

— Осі, що, І алиико, — мовив. — Ради
лися ми з керуючим відділком, з брига
диром. із секретарем партійної організа
ції колгоспу і вирішили «опрости 
тебе стати підмінною доиркоіо. Маєш ро
ботящі руки, а такі саме й потрібні «а 
фермі.

Спершу було важко, роботу за
кінчувала пізніше 33 ІНШИХ. Коли 
всі вже доїли, вона лише поралася 
біля годівниці..

— Не віриться, що майстром ста
ну, — висловила свій сумнів досвід
ченим дояркам.

— Усім спочатку важко. Вчись, —

Немає, мабуть, такого школяра, у котрого не було б своїх улюблених ур<»*Ь«. 
Є «<»иіі і в учнів середньої школи Лі 6 м. ІІовг.україики. 'Із чом би не захоплювались 
вони — фізикою чи математикою, хімії ю чи кресленням, — уроків української мови 
і літератури, які веде Тетяна Сергіївна Міщеико, всі чекають з ііетеоніииям. Бо вміє 
вчителька запалити дитячі сі-рця любов’ю до свою предмета, вміь гіоіігсчіі їх -..т со
бою п незвідану, але прекрасну країну знань

Шанують Тетяну Сергіїгііу й колеги. Ось уже тридцяті, років трудиться вона на 
педагогічній ш ві. І завжди радо ділиться досвідом з молодими колеї амн допомагач 
їм. За сумлінну працю Тетяні Серііївні присвоїли звання відмііішікз народної освіти.

II а знімку: Т. С. МІЩПІКО серед старшокласників.
Фото Г. КРАДІЯ.

З'ЇЗД АМЕРИКАНСЬКИХ КОМСОМОЛЬЦІВ
НЬЮ-ЙОРК, 10 жовтня. (ТАРС). 

Тут відкрився 4-й національний 
з’їзд Союзу молодих робітників 
за визволення американського 
комсомолу.

Сотні делегатів, які зібралися 
па з’їзд з усіх кіпців країни, об
говорюють проблеми, що стоять 
перед американською молоддю, її 
роль у боротьбі з безробіттям та 
інфляцією, расизмом і гнобленням, 
за поглиблення розрядки напру
женості.

Основну політичну доповідь 
зробив національний голова Сою
зу молодих робітників за визво
лення Джеймс Стіл. Мільйони аме
риканських юнаків і дівчат ію- 
збайлепі можливості працювати, 
здобути освіту, у них немає впев
неності а завтрашньому дні, ска

лагідно відказала Ольга Степанівна 
Цабіїі, її наставниця. — Зможеш. І о 
закон життя — учень ніде далі за 
наставника.

Невдовзі Галині доручили групу 
корів доярки, що пішла в декретну 
відпустку

Вже в перший рік роботи Галина 
Білозер подолала тритисячний ру
біж, посіла четверте місце у зма
ганні доярок. Стала учасницею 
ВДНГ СРСР, одержала бронзову 
медалі» виставки.

НА ПРИЗ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
«ПЕРШІЙ молодій П'ЯТИТИСЯЧНИЙ 
К1Р080ГРАДЩИНІ1 ДЕСЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ»

ТИ —ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Дивувалися на фермі: новачок, а 

як швидко вгору йде!
— Корови в її групі особливі, — 

жартували подруги.
— Вчилися б, як вона, — повран- 

ляли інші, — ю й виші корові; особ
ливими стали б. Чарівниця!

А «члри» ґаінііііні були я і ом у. що 
люби.-і і вона спі.ю справу. У Ольги Сте- 
ііаіііиіні Цабій переймала досвід догляду 
за худобою. На все жіітги запам'ятала 
поради наставниці. Потім вони уклали 
договір на трутове суперниці во. Галина 
розуміла, що працювати ні треба ще 
краше. Нерідко після зміни залнпізлися 
і.а якийсь час па фермі. Підуть жінки 
додому, а їй здається, що не псе іроби 
ла: треба ще почистити Л істівху. приго
лубити Доцю, підкинути підопічним сві
жого силосу Стараиніст.. узяла своє. 
Незабаром і алніїа здобула нову трудову 
перемогу' — надоїла по 4 700 кілограмів 
молока від корови. Вийшла переможнії; 
цегз у змаганні серед доярок ферми, їй 
присвоїли звання ударниці комуністичної 
праці.

...Осінь надворі. А приї адуеті.ся_ Гали
ні січень нинішньої о року, коли « її SI.IT- 
ті сталася приємна подія: вона бу.и де
легатом <1 Республіканської конферен
ції профспілки робітників та єлу жбооців 
сільського господарства й заютівель. У 
столиці 3 країни зустрілася з тваринника
ми Київської області, які виступили іні
ціаторами походу за дешеве молоко, за-

зав пін. Замість того, щоб підні
мані гаяаслііВ5' кампанію «па за
хист прав людніш» в інших краї
нах, заявив доповідач, правлячим 
колам США слід було б подбачи 
про забезпечення права американ
ського народу па жіптя в мирі і 
відмовитись від створення нових, 
смертоносних ВИДІВ зброї. В ТОМ)' 
числі нейтронної бомби,.скоротити 
воєнний бюджет.

Від імені американських комсо
мольців Дж. Стіл передав браіер- 
ськнй привіт юнакам і дівчатам 
Радянського Союзу, які відзнача
ють у цьому році 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю
ції.

З промовою на з'їзді виступив 
Генеральний секретар Компартії 
СШ/\ Гес Холл.

----------- З сдаор.—-------
клнкані вже пнніїпнього року вийти на 
рубіж року наступного. Г. Білозер роню- 
сідала, як доярки їхньої ферми підтри
мали цю патріотичну ініціативу, як ви
шу куи»ть резерви.

Колекції; міцно здружився, вибо
ров .звання колективу комуністичної 
праці. Взаємовиручки в пьсму стала 
законом навчання — однією з го
ловних потреб.

ІІїнііншя осінь у Падлаку особли
во щедра. бО-річчю Великого /Кові « 
іія люди готують трудові дарунки. 
Підготувала такий дарунок і Гали-

па Бі-озср. За дев’яті, місяців вона 
надоїла по 4119 кілограмів молока 
від кожної корови. Це — найвищий 
показник у змаганні молодих мак
сі рів машинного доїння Кіровоград- 
щпнн.

11.-і селі найважча робота у дояр
ки, особливо пізньої осені та взим
ку. У когось не кінчився ще перший 
сон. а доярка вже поспішає па фер
му. І дороїа її світанкова найчасіі- 
ше неб. шзька. І йїіі треба в будь- 
яку по і оду.

...Швидко лине час. Уже опало 
перше листя, скоро перші сніжинки 
закружляють у повітрі. Та в серці 
Галини Білозер, як і раніше — вес
на. їй. людині звичайної професії, 
мансі рові машинного доїння, як і її. 
подругам, радісно: праця її поіріб-* 
па людям.

П. МАРЧЕНКО, 
секретар обкому профспілки 
робітників та службовців сіль
ського господарства й заготі
вель. ч

Колгосп «Зоря комунізму*
І Іовоархангельсіїкого району.

д/л.
ДРУ
молодих !

-гВ яскравій осінній паліїрі столиці 
Азербайджану з'явились нові барви., 
їх внесла присвячена оО-річчю Вели-, 
кою Жсвіня зустріч дружби радян-; 
ськоі і румунської молоді, яка поча
лась 9 жовтня. Вулиці і площі місі а 
нріікрашеїіі траисиар.'штамп з ембле
мою цього фестивалю — значками- 
Ленінського комсомолу і Спілки КО-: 
мунісгичиої молоді Румунії на фоні В. 
Кремлівської башти.

Учасп-іки свята, тисячі молодих бакииців 
поклали г.іиок лі* меморіалу 26 балі'ліськи* 
комісарів.

Урочисте іздьпи-, га ауирічі відбулось У ’ 
Салаці імені Н. І. Леніна. її учасники з ве
личезним піднесенням зустріли ирнвігаипн 
Генеральної о секретар« Ції КНІ’С, Голови 
Президії Верховної Ради СІ'СР товариша- 
Л. І. брежіїска. Іірнвігапнч оголосив хли- 
дидат у члени Гіолітбіоро ЦК КІН С, пер
ший секретар ЦК Компаргії Азербайджа
ну Г. А. А/ііеіі. Від імені Цеіітральчоїо 
Комітету Компартії' Азербайджану зіп 
єірдечію ііріівітач присутніх.

Тепло було зустріну ге привітання Гене
рального секретарі! РКІІ. Президента СРР 
Н. Чаушеску. Зачіїтапіііи його, перший 
секретар ЦК СКЛИ* і. Шгсфсііеску сказав, 
«,о молодь Румунії рада приїхати в СРСР 
напередодні чудового спита — (іО-річчп Ве
ликого Жовтня, н дні, коли радянський на
род святкує прийняття нової Конституції. 
Нін висловив впевненість у тому, що ни
нішня зустріч буде значним вкладом у 
роївіпок і зміцнення дружби та співробіт 
шіцтва між народами двох країн.

Звертаючись до присутніх, перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов сказав: 
«Ми впевнені, ща зустріч радянської і ру
мунської молоді продемонструє підданісті. 
«»саків і дівчат наших країн великому 
ечеііню млрксн іму-ленінізму, пролетар
ському інтернаціоналізму, сіпне новою 
сторінкою її літописі браіерської дружба 
молодого покоління Радянської о Союзу І 
соціалістичної Румунії».

Яскравим акордом вечора став кон
церт радянської і румунської молоді. 
Б кіиогсаірі імені ІІізамі почався 
тиждень румунського КІШ).

У ході 35стрічі, яка, крім Баку, 
пройде в ряді міст і районів Азер
байджану. її учасники познайомля
ться з життям і успіхами молоді, 
досвідом робочі: комсомольських ор
ганізацій, проведуть спільні трудові 
акції, полі нічні семінари, виступи мо 
лбдіжішх художніх колективів,

Баку.
(Кор. 1АРС).
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Ю. ДМИТРЕНКО ЖОВТНЕВІ ЗОРІ

Художньо-документальна розповідь
...Після мітингу до Калька підійшов Микола Бондаренко. Бін 

щойно змінився з караулу. Вартував полонених.
— Там І9ан Кубрак тебе з Трипольським хоче бачити.
Митрофан знав Кубрака. Бідак, він був рядовим петлюрів

цем. Його арештували на посту. Схороняв штаб.
— Давай йсго в ревком. Дізнаємось, чого хоче...

Хвилин через десять два бійці доставили в ревком арештованого.
— Митроф&ис. ти ж мене знаєш... По дурості я в Мелешка служу... 

Заборгував йому... За що ж мене з ним гримаєте? Чи я но такий са
мий. ьк ти? Можі-а з вами? Життя за Радянську владу не пожалію... 
Прийміть до себе. А то як ворог селу всьому... Чи ж мені Хоменко та 
Березняк друзі? Ои і в погребі з мене кепкують...ІЦе вб’ють. Кажуть, 
усе через тебе. Прослав більшовиків... Або хоч до них не відводьте... 
Уб’ють...

— А чи не пізнувато ти став розбирати, хто друг, а хто во
рог? Коли з Березняком нас з Іваном арештували, ти щось по
дібного не говорив. Пам’ятається мені. Що й багнггом у груди 
тикав...

Кубрак знітився, зблід. Очі його забігали пс кімнаті:
— Як же тепер? Що зі мною буде?Не вірите... Ніхто бідняке- 

еі не йме віри... А ще казав: наша, бідняцька влада.
На очах у Кубрака навіть пояєилися скупі чоловічі сльози. 

То краще вбийте мене, аніж назад, до тих.
Трипольський, який весь Час мовчав, прихилився до Митро

фана:
—• А може, повіримо? Бідняк, все-таки... Що його з Березня

ком може єднати? Та й для людей буде видно: влада Рад уміє 
не тільки карати, а й прощати..,

Митрофан замислився. Трипольський має рацію. Та який з 
цього Кубрака ссрог? Убєсь у боргах, то й мусив з гайдамака
ми бути. Щоб Мєлешко не дуже суворим до свого боржника 
був — виспужуеався...

— Гаразд, Іване, — звернувся Митрофан до Кубрака, — по
вірить тобі Радянська влада... Запишемо тебе в наш загін. 
ГІевле, поинеси новому червоному бійцеві зброю... Ну ось, 
тримай. Та не забувай ніколи, хто ти є і за що воювати маєш... 
А тепер іди. Можеш до сім’ї бігти. В наряд тебе вже завтра 
поставимо...

Кубоак тримав у руках гвинтівку, очі його світилися радістю:
— Спасибі, — ледве спромігся він витиснути з грудей і за 

мить зник за дверима...

ЗРАДА
Калько і Трипольський помилилися. Іваном Кубраком керу

вало зовсім не каяття. Він виконував план, що його розробили 
в підвалі купця Донцов з арештовані петлюрівці. Гайдамаки 
розрахували правильно. Кубрака звільнили з-під варти, і тепер 
він сазом з батальйоном петлюрівців-дорошєнківців, яких віз 
з Помічної, пссг.ішав де Глодос.

У ніч на 20 грудня 1918 року гайдамаки підійшли до села. 
Бони квапились, адже неподалік, у Знам’янці, а може, й ближ
че. були червонсгвардійські загони.

Першим помітив ворогів партизанський дозор — Микола 
Бондаренко і Григорій Здоаєцький. Відстрілюючись, вони від
ступили в село. По тривозі схоплювались партизани, вступали 
в бій. Але петлюрівцям удалося непомітно, бо ж вів їх Куб- 
оек, прсбрзтися до штабу загону і до підвалу, десиділи полонені 
гайдамаки... За зброю схопились і петлюрівці, що було при
нишкли по хатах.

Бій був нерівним. Щоб уникнути оточення, МитрсФан Каль
ко, якого разом з Трипольським напад застав у штабі, наказав 
організовано відходити за село. Не пощастило пробитися ли
ше партизанам, котрі охороняли полонених. Вони відстрілюва
лись до останнього патрона... Тх, поранених, захопили в по
лон...

Звільнені петлюрівці арештовували всіх колишніх фронто
виків, вважаючи кожного з них потенціальним більшовиком. 
Гайдамаки погрожували арештувати всіх жителів, що співчува
ли більшовикам, але помічнянські самостійники, побоюючись 
спільного удару партизанів і червоноармійців, поспішали. І все 
ж гайдамаки помстипися. Вони чатували полонених. Ссоблизо 
старався Сидір Уперснко. З кожним із полонених він намагав
ся «гоговорити» сам. Били прикладами, кололи штиками, сікли 
нагайками... Непритомних відливали крижаною водою. Після 
«розмови» з Упесенком ніхто вже не стояв на ногах. Парти
зани трималися стійко. Ніхто не просив пощади, ніхто не роз
каювався... Роман Чухрій, ледве ворушачи розбитими губами, 
сказав Уперєнкові:

— Правильне у тебе прізвище, Сидоре... Хороший з тебе 
угіир вийшоє. Гляди лишень, щоб не захлинувся в нашій 
крові...

Договорити йому не дали, збили з ніг, почали tof.ktm при
кладами. Всіх полонених скидали на сани, полили ведею... Ко
ли рушили з села, на санях лежала страшна червоно-руда го
ра з людських'Нп... Та партизани були ше живі... Тх постріля
ли на залізничному перегоні Адабаш — Помічна...

Петлюрівці залишили Глодоси вгечері. Підганяла артиле
рійська канонада: Червона Армія наступала... Того ж дня в се
лі відновилася Радянська влада. Наліт помічнянсьчих гайдама
ків коштував життя одинадцятьом партизанам. Не стало Івана 
Чухрія, Миколи Бондаренка, Петра Стадниченка, Максима 
Мунтяна, Полікарпа Тимошенка, Тимофія Талди, Григорія Лис- 
нгка, Владислава Березовськсго...

.Наступного дня до ревчому прийшли добровольці, «Ми на 
м:сце загиблих», — сказали вісімнадцятирічні юнаки. Перший. 
Глодоський партизанський загін виріс до ста чоловік. Та це був 
лише початок...

(Закінчення буде)'.

Коли осінь
Злотно-черлена
Віщо
Жовтнем святковим
Лине,
Знову чую я
Голос Леніна,
Бачу погляд його 
Орлиний.
Тоді серце
У ніжнім збентеженні

Невгамовно-дзвінко 
Клекоче,
і у мрії
Світло-безмежній
Квітне слово вождя 
Пророче.
Тоді враз 
Оживає Пітер 
Під суремні 
Урочі дзвони,
І крилатий 
Жовтневий вітер

Розвіває
Стяги червоні.
І здається,
Що чую й справді я, 
Як «Аврора»
Вже б’є тривогу,
І сталева
Ленінська гвардія 
Владно йде
На штурм Зимового. 
А по світу
Грізно-стривоженім,

Крізь розбурхані 
Ночі темні, 
Проростають 
У серці кожнім 
Іллічеві 
Думи вогненні.
І нові
Прийдешнього грані 
У боях за правду 
Куються, 
І палають 
Зорі багряні
Пролетарської революції.

Степан ШЕВРЯКОВ. 
смт Голованівськ.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Три дні в Ялті проходила пер
шість республіканської ради товариства «.Авангард»
3 легкої атлетики серед команд „опорних пунктів 
олімпійської гідгоговкп і провідних спортигпих клу
бів України. В цих змаганнях узяли участь і внхо- 
ішічіі кіровоградського тренера В. К. 1 ванна (спорт
клуб «Зірка»).

Від старту до старту зростає майстерність Василя 
Пашкіпа — фп-атіста Других республіканських ігор 
молоді. І па цей раз наш земляк переміг у бігу па 
1 .“00 метрія і завоював золоту медаль. Його результат 
Сі хвилини 51,6 секунди) є іісзим рекордом області. 
Попереднє досягненії т — 3 хвилини 52,6 секунди. 
А наша Любов Ручка па цій же дистанції з часом
4 хвіїлпи і 32,2 секунди була другою призеркою.

У командному заліку кіровоградцям дісталася де
в'ята сходинка з двадцяті: семи.

ВЕЛОСПОРТ. Відбулася відкрита особіїсто-комачд- 
па першість Ленінського ріііону обласного центру з 
ср.тоснпедидго спорту і»л приз героя громадянської 
війни, нашого земляка Василя Назаровича Еожепка, 
присвячена бО-річчю Великого Жовтня. Крім кірозо- 
градців. у гін узяли участь представники Бердян
ська, іцо на Запоріжжі, Олександрії. Знам’янки. НаЛ- 
спльиішнмії в парній гони: на 25 кілометрів, яка про
водилась па Знам’янській трасі, стали: у юнаків — 
апапг.зрдівц! Мі.кота Нікол.снко і Віктор Тарасенко 
(їхній час — ЗІ хвилини 5-І секунди), а у чоловіків— 
Микола Каицуров'і Олександр Нєізвесгний з «Буре
вісника». Цю відстань вони подолали за 33 хвилини 
16 секунд. Гонку кільцеву з багатьма проміжними 
фінішами ви’ - ’лч: ? юнаків дистанцію в 26 кіломет
рів спортсмен шам’ямського «Локе мотива» Валерій 
Цамрюк. а у чоловіків (37 кілометрі«) — Спартак!- 
есць з Кіровограда майстер спсргу СРСР Олексій 
Нікітін. Перехідний пам’ятний приз і грамотії райко
му комсомолу та районного спортхомітсту за пере
могу п комплексному заліку вручено спартаківцям. 
Друге місце дісталося гонщикам знам’чистого «Ло
комотива», трете — представникам споріклубу «ГІср 
еомаєнь» з міста Бердянська.

ФУТБОЛ. Долииськпй стадіон «Колос» був ареною 
фінальних змагань з футболу в залік обласної спар
такіади колективів сільських і сеЛ'іищпх Рад народ
них депутатів У матчі за перша й друге місця пу
сі рілпея організатори турніру та Олександрівні. Пе
ремогу з рахунком 3.1 здобули долинці. Вони й за; 
воювали чемпіонські титули.

ФУТБОЛ

„Радист“—
„Фотоприлад“—2:1
Передостанній матч Другого кола чемпіонату Ук

раїни з футболу серед команд колективів фізкуль
тури кіровоградський «Радист» провів па стадіоні 
«Піонер» обласного центру з черкаським «Фотопри- 
ладом». Перша проба сич цих клубів «акінчилася пе
ремогою наших земляків — 2:1.

Звітна зустріч почалася драматично для заводських 
спортсменів. Уже па шостій хвилині їхній голкіпер 
Олексія Іоіюв допускає помилку — і м’яч у сітці во
ріт. Після цього до кіпця першої половини гри на 
полі домінували Кіровограда!. Але їхні удари . були 
неприцільїіимп.

Після відпочинку ініціативою володіють господарі 
майданчика. На 5в-й хвилині Олександр Іванов кра
сивим ударен головою зрівнює результат. А через 
тринадцять хвилин він виводить свою команду впе
ред. Рахунок 2:1 на користь «Радиста» не змінився 
до кінця поєдинку. Кіровограді!! тепер мають 27 очок 
і посідають третє місце и турнірній таблиці своєї 
зони.

Останній матч зональної першості цього року «Ра
дист» проведе на виїзді. Він 13 жовтня в Чернігові 
поміряється силами з «Хіміком».

В. Ш А БА ЛІН.

В Кіровоградській ДЮСШ . відбулися республікан
ські змагання з класичної боротьби.

Фого В. ЧЕРЕДНІЧЕНКЛ.(Продовження. Поч. в газетах за 6, 11 жовтня ц. р.)'.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87. 
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Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Кіровоградський державами 
педагогічний інститут 

їм. О. С. Пушкіна
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 
(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
фізика і математика, фізичне виховання, російська 

мова і література, українська мова і література, ан
глійська мсва, педагогіка і методика початкового 
вчання музика і співи.

На підготовче відділення приймають осіб з числа 
передових робітників і колгоспників, які мають се
редню освіту і виробничий стаж не менше одного 
року на останньому місці роботи та звільнених у за
пас із Збройних Сил СРСР.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, направлення па навчання (промисло
вих підприємств, будов, організацій транспорту і 
зв’язку, радгоспів, колгоспів, командування військо
вих частик), документ про середню освіту (оригі
нал), витяг з трудової книжки, характеристики з 
місця роботи (комсомольську та виробничу), шість 
фотокарток (3X4 см), медичну довідку (форма 
№286).

Зараховують слухачів за результатами співбесід і 
висновків приймальної комісії. Слухачів забезпечу
ють стипендією та гуртожитком.

Осіб, які успішно складуть випускні екзамени, за
раховують на перший курс відповідного факультету 
без вступних іспитів.

Прийом документів — з 1 жовтня по 10 листопада. 
Співбесіди — з II по 25 листопада.
Початок занять — з 1 грудня.
Адреса: 216050, м. Кіровоград, пул. Шевченка..^ 

Педінститут. Підготовче відділення, аудиторія № 68. 
Телефон 29-72-40.

РЕКТОРАТ.

Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського 

машнпобудувапня

ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ
НА ДЕННЕ ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Згідно з постановою ПК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР віл 20 серпня 1969 року на навчання без екза
менів приймають передових робітників, колгоспників 
робітників радгоспів і воїнів, звільнених V запас із 
лав Радянської Армії, що мають направлення під
приємств, колгоспі?, радгоспів і військових частин. | 
Направлені па навчання повніші мати середню освіту, І 
безперервний трудовий стаж роботи не менше одного В 
року.

Зарахування проголиться після співбесіди, всі зАж 
раховані одержують стипендію, їх забезпечують гур? 
ТОЖПТКСМ.

Після успішного складання випускних екзаменів 
слххачів зараховують па перший курс інституту.

Приймають слухачів на такі спеціальності: 
організація і технологія ремонту машин; 
сільськогосподарські машини;
технологія машинобудування, металорізальні вер

стати іі інструменти;
електропостачання промислових підприємств, міст

і сільського господарства;
будівельні, шляхові машини та устаткування; 
машини і технологія обробки металів тиском; 
машиїш і технологія ливарного виробництва; 
автоматизація виробничих процесів у сільському 

господарстві.
Направлені на навчання подають "заяву (па ім’я 

ректора) із зазначенням вибраної спеціальності, на
правления, характеристику, підписану керівниками 
підприємства, колгоспу, радгоспу, військової частішії, 
а також партійної, профспілкової і комсомольської 
організацій, документ про середню освіту виписку 
з трудової книжки, завірену керівником підприєм
ства. медичну довідку (форма № 286), шість фото
карток (3X4 сантиметри). _

Вступники особисто подають паспорт, військовий! 
квиток чи приписне свідоцтво.

Приймання заяв — з 1 жовтня по 10 листопада І 
з 9 по 17 год.

Співбесіда — з 16 по 25 листопада ц. р.
Початок занять з і грудня. Строк навчання — 

8 місяців.
Адреса: м. Кіровоград, вул. Орджопікідзе, 5, кімна

та № 238. Тел. 29-71-81.
РЕКТОРАТ.
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