
виховувати 
ПЕРЕКОНАНИХ 
В СТІЙКИХ БІЙЦІВ 
ЗА КОМУНІЗМ

Пленум ЦК Компартії України
Роботу партійних організацій республіки по викопан- 

-‘пю рішень XXV з’їзду КПРС про поліпшення комуніс
тичного виховання молоді і посилення партійного керів
ництва комсомолом обгозорив Пленум ЦК Компартії 
України, який відбувся 24 листопада в м. Києві,

З доповіддю на Пленумі виступив член Політбюро 
НК КПРС, Перший секретар ЦК Компартії України 
В. В. ЩерСчїцький. Ми завжди пам’ятаємо, сказав він, 
з якою любов’ю і піклуванням ставився В. І. Ленін до 
молоді, яку виняткову увагу приділяв він її революцій
ному загартуванню, формуванню у неї комуністичної 
свідомості і моралі. Ленінські ідеї набули дальшого 
творчого розвитку в рішеннях з’їздів нашої партії, ін
ших її найважливіших документах, глибоко і всебічно 
розкриті стосовно до сучасних умов у працях товариша 
Л. І. Брежнєва.

У своїй цілеспрямованій ідеологічній роботі партія на 
перший план висуває завдання комуністичного гнховаи- 
іія підростаючого покоління. Цс і природно: молодь — 
майбутнє країни. В республіці молоді люди —*пе май
же половина всього населення. Кожний другий, то пра
цює у промисловості, маііже ЗО процентів — у сільсько
му господарстві, приблизно 40 процентів зайшпнх у бу-

(Закінчення на 2-й стор.).

Виконуючи рішення ХХУ з’їзду КПРС, комсомольсько-молодіжна тракторна 
бригада колгоспу «Перше травня» Маловисківською району, де бригадиром Іван 
Архипович Ковальов, достроково виконала підвищені соціалістичні зобов’язання на 
честь 60-річчя Великого Жовтня, виборола перше місце в ювілейному змаганні серед 
комсомольсько-молодіжних тракторних бригад Кіровоградщини. Нині цей колектив 
виступив з ініціативою — високоякісно і швидко підготувати сільськогосподарську 
техніку до весняно-польових робіт.

Молоді хлібороби закликають гідно зустріти 60-річчя встанояелння Радянської 
влади на Укранїі, XVIII з’їзд ВЛКСМ. Вони дали слово відремонтувати грунтообробне 
знаряддя до 25 грудня, збиральну техніку — до 25 квітня 1978 року.

Бюро обкому схвалило ініціативу молодих хліборобів і зобов’язало міськкоми, 
райкоми комсомолу, первинні комсомольські організації господарств підтримати 
і поширити патріотичне починання.

ТУРБОТА 
ПРО 

ВЕСНУ
(Див. 2 стор ).

На фото: молоді механізатори колгоспу «Перше травня» Маловисківсікого району Микола ПІДЛІСНИЙ та Михайло 
ЧОРНОУСОВ ремонтують трактор. Фото ІО. ЛІВЛШННКОВА.

ГІМН
СОЛІДАРНОСТІ,
ГІМН

V ТО ВОНА, Людмила Корнє- 
ва, на чию адресу було 

сказано стільки хороших слів з 
трибуни конференції? Секре
тар комсомольської організації 
колгоспу імені Шеєменка, вата
жок молоді. А ще — спорт
сменка, яка на кожних змагай-

• Звіти і вибори

ВИПРАВДАЙ СВОЕ ЗВАННЯ
З КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

жовтню
І ЛЕНІНГРАД, 23 листопа

да. У місті на Неві триває 
і міжнародна зустріч «Жов

тень і молодь». Посланці 
більш як із ста держав 
світу обговорюють акту
альні проблеми розвитку 
молодіжного руху. Сьо
годні було продовжено 

| дискусію в трьох секціях 
В конференції «Жовтень, су- 
I масний світ і молодь».

Промовці підкреслюва
ли, що привітання Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР това
риша Л. І. Брежнєва учас
никам зустрічі — іцс одне 
яскраве свідчення постій
ної турботи Радянської 
держави про долю світу, 
про щасливе майбутнє 
підростаючого покоління. 
Зробити процес міжна
родної розрядки необо
ротним—завдання і юнос
ті планети, всіх національ
них молодіжних організа
цій, говооять учасники зу
стрічі.

Редактори прогресивних 
молодіжних видань різних 
країн провели розмову за 
«круглим столом», обгово- 
оюючи завдання преси в 
боротьбі за антиімперіа
лістичну солідарність, мир 
і прогрес.
лювали, і 
принципи 
ствують у 
зарубіжних

Вони підкрес- 
що ленінські 
преси торже- 

прогресивних 
виданнях,

(Закінчення на 2-й сюр.).

нях радує високими результа- 
тами, активна учасниця ху
дожньої самодіяльності...

Мабуть, досить одного факту, аби зрозу
міти, як багато значить для повнокровного 
життя спілчан неспокійна вдача секретаря. 
Жодне господарство не застраховане від 
несподіванок. Скажімо, через хворобу чи 
якісь інші причини не вийшли на роботу 
кілька доярок. Колектив ферми опинився в 
скрутному становищі. Таке буває. Порадив
шись із членами комітету, вирішила Люд
мила створити групу (назвемо її умовно 
групою невідкладної допомоги), яка в разі 
необхідності завжди замінить відсутніх 
доярок. І очолила її. Тепер керівництво 

- колгоспу може бути спокійним: комсомол
ки не підведуть.

Хороший, здібний організатор... Це в 
комсомолі найвища похвала секретареві. 
Такої думки про Люду і в райкомі ЛКСМУ, 
і в господарстві. Недаремно ж на базі ком
сомольської організації колгоспу імені 
Шевченка проводяться семінари, сюди 
їдуть по досвід,

Не такі вже й давні часи, коли в колгоспі 
«Родина» молодь і близько не підпускали 
до нової техніки. Мовляв, не заслужили ще. 
Протилежну точку зору мав на це комсо
мольський секретар Вячеслав Дорош. Він 
твердо вірив, що юнаки не підведуть, на 
довір’я відгукнуться ударним трудом, і 
вперто «стукав у двері». І таки добився сво
го. Молоді механізатори одержали нові ма
шини й ділом довели своє право працювати 
на них. А як зріс авторитет секретаря!

Комсомольсько-молодіжний колектив по 
заготівлі кормів, очолюваний Іваном Кон- 
стантиновим, посів перше місце б області. 
І не остання заслуга в цьому належить ва
тажкові спілчан молодому комуністові Вя
чеславу Дорошу.

Звичайно, активність комсомольців, міра 
їхньої участі в цікавих і корисних справах 
залежать від багатьох чинників. І все ж го
ловний з них — організаторські й моральні 
якості секретаря. Ця аксіома підтвердження 
но потребує, що чудово проілюстрував ана
ліз роботи районної комсомольської орга
нізації, даний на конференції.

Чимало критичних зауважень висловив 
перший секретар райкому ЛКСМУ Вячеслав 

Коробов на адресу комітету комсомолу 
радгоспу «Реконструктор», який до ЗВІТІІО- 
виборних зборів цього року очолював 
Леонід Ященко. Навіть у гарячий час хлібо
робського року тут ніхто не міг сказати, 
хто ж із молодих трудівників кращий у со
ціалістичному змаганні. Багато юнаків і 
дівчат не вчаться в систем* комсомольської 
політосвіти. Важко знайти ділянку комсо
мольської роботи, за яку можна було б по
ставити плюс комітетові і його колишньому 
секретареві. Природно, виникає традиційне: 
«Чому ж так?»

— Якби секретар займався тим, чим йому 
належало займатися, була б там хороша 
комсомольська організація, — таку думку 
висловив перед початком конференції 
В. Коробов. — Не з того боку Ященко під
ходив до людей. Наказував тоном, що не 
допускає ніяких заперечень, не радився з 
комітетом. А вину за всі промахи і недолі
ки валив на самих комсомольців. Буцімто 
вони нічого не хочуть робити. Я ж знаю, там 
чудові хлопці і дівчата. їх тільки згуртува
ти треба, зацікавити, а Леонід не зміг цього 
зробити.

Делегати з радгоспу «Реконструктор» не 
єдині, кому на конференції довелося вислу
хати не вельми хвалебні слова про свою 
комсомольську організацію. Справді, що 
скажеш про ко/літет комсомолу колгоспу 
«Ленінський шлях», де в період жнив про 
молодих пеоедовиків і не згадували, де не 
превели жодного семінару комсомольсько
го активу? Мабуті?, колишньому секретареві 
Вірі Плзтоновій було не до таких дрібниць. 
Як хвалити актив колгоспу «Зоря комуніз
му», коли тут нема контролю за виконанням 
комсомольських доручень, коли «на нулі» 
спортивно-масоса робота?

Така деталь: секретарі комітетів комсо
молу, яких піддали критиці на конференції, 
сьогодні вже колишні секретарі. Отже, на 
звітно-виборних зборах у цих організаціях 
зробили глибокий аналіз діяльності комсо
мольських ватажків. Турбує інше. Дуже ве
лика змінність секретарів. Протягом звітно
го періоду нові люди очолили комітети в 
радгоспі «Реконструктор», пересувній меха
нізованій колоні № 134, колгоспах «Ленін

ський шлях», «Дружба»... Зв ізйно, причи
ни тут різні, але найчастіше кажуть про 
одну:'не справився зі своїми обов язками.

Не так давно секретарем комітету ком
сомолу колгоспу «Зоря комунізму» стала 
Сеітлана Доленко. А до цього секретарю
вав Леонід Кулинич.

—- Прийшов після служби в армії. Сказав, 
що справиться з обов’язками ватажка. Ду
мав, усе так просто. Повірили. А він ви
явився білоручкою. Не витримав. Одружив
ся і виїхав з колгоспу, — сказав про Кули
нича перший секретар райкому.

Так, бути організатором молоді не прос
то. Треба трохи більше, ніж інші, знати, 
вміти, мати терпіння і наполегливості. Саме 
ці риси відзначають комсомольського сек
ретаря. Саме цими рисами не відзначався 
дехто з ватажків спілчан у Долинському, 
районі.

Хотілося б сказати і про таке. На минулій 
звітно-виборній конференції критикували в 
ссновному ті ж комсомольські організа
ції — колгоспів «Зоря комунізму», «Ленін
ський шлях»... По всіх, як кажуть, пунктах. 
Секретарі перемінилися, а внутріспілкова 
робота так і не поліпшилась.

Очевидний прорахунок тут райкому ком
сомолу. Це правда, що згідно з перспек
тивним планом проводяться заняття комсо
мольського активу. Нові секретарі прохо
дять стаж у райкомі ЛКСМУ. Але те, що пе
ред зєітно-виборними зборами райкомівці 
не займаються як слід добором кадрів, 
теж правда. І розмова на конференції по
винна стати хорошим уроком.

* * *
У роботі конференції взяли участь пер** 

ший секретар райкому Компартії України 
П. Л. Гідулянов, секретар обкому комсо
молу В. Мальцев.

На організаційному пленумі першим сек
ретарем Долинського райкому ЛКСМУ 
обрано Коробова Вячеслава Володимирівн- і 
ча, другим — Нелень Тетяну Анатоліївну, ■ 
секретарем — завідуючим відділом шкіль
ної та учнівської молоді — Карабипа Олек
сандра Павловича.

спецкор «Молодого комунара».
РОМАНЮК,
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вишшти
ПЕРЕКОНАНИХ 
І СТІЙКИХ БІЙЦІВ 
ЗА КОИУНІЗН

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

дівшщчві, майже половина всієї інтелігенції — люд» ві
ком до ЗО років. Усе це, підкреслювалося в доповіді, не
обхідно пбвпою мірою враховувати в роботі по вихован
ню молоді, враховувати ті умовк, в яких вона живе, в 
яких відбувається її становления. Адже тепер 75 про
центів працюючої молоді має вищу і середню освіту. 
Ще 15—20 років тому цей показник був майже вдвоє 
нижчий.

Яскравим виявом довір'я і піклування про молодо в 
умовах соціалістичного ладу є надання їй широких полі
тичних прав і свобод, реалі.них можливостей для гармо
нійною розвитку, виберу професії, всебічного зростання, 
безпосередніої участі в управлінні справами держачії. 
В республіці, наприклад, більш як 160 іигяч молодих 
громадян обрані депутатами Рад. у тому числі 94 чо.то- 
сікд — депутатами Верховної Ради СРСР і Верховної 
Рада УРСР, Всі питания, які стосуюіься життя, праці, 
навчання, відпочинку юнацтва, вирішуюіься з найактив
нішою участю комітетів комсомолу. Цс закріплено Кон
ституцією СРСР.

У доповіді і виступах відзначалося, що партійні орга
нізації проводят!, значну роботу по комуністичному 
вихованню молоді, розвитку її політичної і трудової ак
тивності. Новим підтвердженням політичної зрі.тосіі і 
соціальної активності молоді стала її широка участи у 
всенародному обюаоосшіі проекту нової Конституції 
СРСР.

За останні роки значно збільшилась кі н.кість кому
ністів, які працюють у комсомолі. Вони очолюють май
же дні третини первинних комсомольських організацій.

Разом з тим відзначалося, іцс- в роботі з молоддю 
мают<> місце упущения і недоліки. При проведенні вихов
ної роботи не шипіло мірою враховуються зрослий по- 
ліричний, загальноосвітній і культурний рівень молоді, 
специфіка різних її категорій. Пленум зобов'язав обко
ми, міськкомі!, райкоми партії, первинні партійні органі
зації псси.'їнін роботу но виконанню рішені» XXV з’їзду 
партії в .питаннях комуністичною внховашіл молоді і 
партійного ксрівиицтва комсомолом.

Наш-ажлішішшї обов'язок партійних, радянських, ком
сомольських, профспілкових організацій, усіх комуніс
тів — формування у молодого покоління маркснсгсько- 
лсііішч.кого свіїогляду, ідейної переконаності, класовою 
підходу до явищ сусиільнсго ЖІІ-І5І, непримиренності до 
буржуазно'! ідеолог її.

Зазначалося, що всю роботу но ідейному ».т-артузаи- 
ию юнацтва необхідно вести’ диференційовано, на основі 
комплексною підходу, перспективного планування, ши
роко використовувати досвід, нагромаджений у ході під
готовки і святкування 60-річчя Жовтня, всю різномаіііг- 
НІСТс .форм і засобів ідеологічного виливу.

Пленум закликав творчі спілки, всіх діячів науки, на
родної освіти, культури, фізкультури ісяоргу брати ще 
активнішу участь у.гиховапні молоді, визначив ряд зав
дань у цьому питанні перед міністерствами і відомства- 
мп республіки, господарськими керівниками, ідсолотіч- 
іинчі установами, органами преси.

В обговореному питанні прийнято відпозідиг поста
нову.

(РАТАУ).

(Закінчення, 
їіоч. на 1-й стор.).

Нещодавно в гості дь 
механізаторів комсо

мольсько-молодіжної трак
торної бригади № 2 заві
тали хлібороби із сусід
ньої бригади господарства. 
— Чули про ваші успіхи,— 
привітали вони друзів по 
змаганню. — Прийшли ви
вчати ваші методи роботи.

Групкомсорг Микола Те
терів, майстер-наладчик 
Петро Азрамович Кушні- 
рьоз раді гостям. І не 
приховуюто цієї радості. 
Приємно, коли до тебе 
приходять учитися май
стерності. Та й показати є 
що: -з соціалістичному
змаганні на честь 60-річчя 
Великого Жовтня серед 
комсомольсько - молодіж
них тракторних бригад об
ласті колектив виборов 
перше місце. Виробіток 
на еталонний трактор за 
дев'яіь місяців становить 
1594 гектари, зекономлено 
17 тисяч кілограмів паль
ного.

_ На. зашіташія менш усі.оіа 
відповідали М. Тетері»!. 
П. Кушнірмов — досвідом ді- 
ли.тчеп на своїх робочих міс
цях усі молоді механізатори 
до яких зверталися тості. 1 всі 
наголошували ні ішсокій сві
домості, зап’ятії, енергійності, 
згуртованості. Так, завдяки 
саме цим факторам, міцній 
дружбі, комуністичному став
леник» до тіпані бригада знач
но підвищила проти п.ілновоТ 
врожайність основних зерно
вих і технічних культур. Ко
жен гектар о німої пшениці, 
наприклад. ціпи п їдав но 41,1

__________________________ £.& лясювядл 1977 зразку

ТУРБОТА ПРО ВЕСНУ
»ієнтигра зерна, кожен гектар 
цукрових бурянім — но »!'7 
центнерів коренів. Ще щедрі
ший ужинок мала ланка ком
сомолки Варвари Колесннко- 
воі — по 420 центнерів цук
ристих з гектара.

Надворі осінь, а у меха
нізаторів весняні турботи. 
Закінчивши збирання вро
жаю пізніх, вони відразу ж 
приступили до ремонту 
техніки. На свої комсо
мольські збори, де роз
глядали питання підготов
ки до весни та підбивали 
підсумки роботи за остан
ній місяць, запросили дру
зів по змаганню. Якість, 
строки лідгоювки техні
ки — ці питання нікого не 
залишили байдужими. Ді
лові пропозиції внесли 
комсомолець Василь Луб- 
цов, молодий агроном 
другого відділка Василь 
Волобосв, механізатор Ми
кола Кареяін, майстер-на
ладчик Петро Аврамозич 
Кушчірьоз. Нз зборах ме
ханізатори вирішили закін
чити ремонт грунтооброб
ного знаряддя до 60-річчя 
встановлення Радянської 
влади на Україні — 25 
грудня, поставити на ліній
ку готозності зернозби
ральну техніку до відкрит
тя роботи XVIII з’їзду 
ВЛКСМ — 25 квітня на
ступного року.

Тверде слово у членів брага- 
Дії. Сизі одні у цих усе нідпи-

рядковано одному: ремонтува
ти швидко, «кісно.

У польовому таборі хлопці 
пораються біля сівалок, куль- 
т-шаторів, більшу частішу 
яких уже поставлено на збері- 
іаінія па асфальтовану пло
щадку. Групкомсорг Мііьо.і? 
Тетерій щойно оглянув нзі4- 
іоджеііу комсомольцями Кл
еплем Кушиірьовим та Іваном 
Підііоііаьяим сівалку.

_  Всі зернові сівалки в;ке 
готові, — із задоволенням ком
ета іувлв він. — Техніка в на- 
.шіл бригаді під дбайливим на
глядом механізаторів, спеціа
лістів. Машини, інвентар лаго
димо за графіком. Роботами 
керує сам бригадир. А допо
магають йому досвідчені ме» 
хапізаторп, комуністи, на
ставники молоді. Вони очолю
ють ремонтні лапки, і під їх
нім керівництвом молоді хлі
бороби готують техніку до 
весіїино-польовпх робіт.

У всіх ремонтних ланках 
переважно молодь. Як і 
В. Кушнірьов та І. Підко- 
паєв, зразки ударної праці 
на ремонті сівалок, куль
тиваторів, борін показу
ють комсомольці Василь 
Лубиов, Михайло Костін. 
Вони виконують роботи 
при відмінній якості. Всі 
машини, інвентар, постав
лені ними на лінійку готов
ності, комісія прийняла з 
відмінною оцінкою.

Із 60 наявних котків від
ремонтовано 41. Відзна
чається комсомолець Іван 
Дейкун. Він щозміни вико- і 
нує майже дві норми. 1

Водночас із підготовко?! 
машин та інвентаря хлібо
роби ремонтують тракто
ри. У бригаді запланували 
поставити їх па лінійку го
товності до 25 лютого. 
Особливо успішно лаго
дять трактори досвідчені 
механізатори М. Сорокін, 
П. Колесников, комсо
мольці М. Підлісний та 
М. Черноусоз.

Для прискорення підго
товки техніки до весни мо
лоді хлібороби створили у 
бригаді пост якості, члени 
якого повсякчас перевіря

ють якість ремонту, до
тримання графіка. Очолює 
цей пост групкомсорг Ми
кола Тетсрін.

Зобов яза.чня — відре
монтувати грунтооброб
ний інвентар до 25 грудня, 
а всю збиральну техніку— 
до 25 квітня — напруже
не. Та у бригаді ніхто не 
сумнівається в його реаль
ності. Все залежить від ба
жання, наснаги і майстер
ності хліборобів. А молоді 
трудівники бригади вже 
не раз доводили, що їм 
цих якостей не бракує, 
про що яскраво свідчить 
перемога в перед ювілей
ному змаганні.

Ю. ЛІВАШНИКОВ. 
колгосп <Перше травня» 
Іало&исківського району.

II» фото: ірупхо.мсорг тракторно? бригади Микоаа ТЕТЕР1Н (на передньому плані) разом з членами поста якості 

перевіряв якість ремонту техніко: ♦ото автора,

НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН

Ще раз про дітей 
та батьків

Я котів би снииїї гпсі на статті 
61-й (іової Конституції, в якій іде
ться про тс. з чим мені досіл і. часто 
доводиться стикатися в роботі. Там 
говориться; «Особи, які посягають 
па соціалістичну власність.' караю
ться за законом». Гак. нтш радян
ський закон суворий до тих, хто 
його порушує. Ним передбачено різ
ні види покарані,*, від штрафу до 
іишраашіх робіт, позбавлення волі.

Кара сувора іі пемпнучз. Особли
во тяжко стає па серці і нам, слід
чим, і суддям, коли такі міри пока
рання доводиться застосовувати до 
підлітків. Кілька прикладів з прак
тик«. В червні цього року група жи
телів міста Кіровограда — 17-річпі 
Олександр Мереіцеїіко, Катерина 
Вороніна, 18-річшнї Валерій Петров 
і 14-річп;іїі Олександр Лук'янчук — 
протягом тижня вкрала шість мото
циклів, на яких приїжджала в ра
йони області, де вночі обкрадала 
магазини. Тільки завдяки опораіпв- 
иості працівників міліції цю злодій-

егку групу було вчасно знешкодже
но і притягнуто до карної відпові
дальності. Підлітків чекає до 6 ро
ків позбавлення волі.

Що ж привело їх иа шлях зло
чину?

Олександр Мерещенко вже мав 
судимість. Йому повірили, звільни
ли його умовно достроково. Але 
батьки не змогли створити в сім’ї 
нормальної обстановки для сина, 
застерегти його від впливу вулиці, 
колишніх дружків. Валерій Петров 
фактично сам розпоряджався со
бою. Мати після розлучення з чо
ловіком залишила сипа у нього, хоч 
і знала, що він, чоловік, любить ви
пити. Рідкі відвідини матері не 
змогли вплинути на Валерія пози
тивно, він залишив роботу, почав 
зловживати спиртним. Для цього 
потрібні були гроші — став па шлих 
крадіжок, Познайомився з Катери
ною Воронііюю. Вона давно вже 
перебуває па обліку в інспекції у 
справах неповнолітніх’ при Кіров- 
ському РВВС. Але ні адміністра іив-

ні заходи, пі виховна робота, яку 
провадять громадськість і міліцій, 
не виливають на дівчину. Батько * 
після розлучення забув про неї, а 
мати для неї не авторитет, мати 
зовсім опустила руки, неспроможна 
хоч як-небудь вилинути на дочку. 
Катерина піде не працює, кілька 
разів потрапляла до вендиспансеру: 
її затримували за найрізноманітніші 
правопорушення, в тому числі й за 
крадіжки. Вона каялась, їй вірллн. 
прощали. Давала слово, але не до
держувала Його...

Безвідповідально поставилась до 
виховання енна її мати СашіЛук’ян- 
чука, якому нема ще н чотирнадця
ти років. Гіого батьки теж розлучи
лись, не створивши сіні >ві нормаль
них умов.

Отже, у всіх підлітків, які попали 
на лаву, підсудних, біда почалася, 
власне, з трагедії в сім’ї. Там. де 
немає батьківської турботи, відпові
дальності за долю дитини, появляю
ться вуличні друзі, які штовхають 
підлітків на слизьку стежку право
порушень.

Держава покладає на батьків по
чесний обов’язок — виховувати ді
тей і піклуватися про них. Жаль, 
що дАчо забуває про це.

М. ЧЕРНЕГА, ' 
старший слідчий «рокураіурм, 
юрист другого класу.

м. Кіровоград.

ГІМН СОЛІДАРНОСТІ,
ГІМН жовтню

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

справляють величезний 
вплив на пресу багатьох 
країн Азії, Африки, Латин
ської Америки, які розви
ваються і визволяються. 
Комуністичні і робітничі 
газети протистоять бур
жуазній ідеології, зміцню
ють дружбу і співробіт
ництво народів.

ЛЕНІНГРАД, 24 листопа
да. Сьогодні на міжна
родній зустрічі «Жовтень 
і молодь» завершилася 
робота трьох секцій кон
ференції. Заслухано близь
ко ста доповідей і. пові
домлень з актуальних 
проблем сучасного моло
діжного руху, про вплив 
ідей Жовтня на розвиток 
національно - визвольного 
руху, проблеми участі мо
лоді в боротьбі за мир, 
міжнародну безпеку і 
співробітництво, за припи
нення гонки озброєнь.

Редактори прогресивних

молодіжних видань різник 
країн' обмінялися досві
дом роботи, розглянули 
завдання преси по вихо
ванню юнацтва на ідеях 
Великого Жовтня.

Молоді посланці зару
біжних країн підтвердили 
свою інтернаціональну со
лідарність, рішимість і да
лі зміцнювати справу ми
ру, єдність і згуртованість 
усіх ; прогресивних сил. 
Представники делегацій 
соціалістичних країн, кра
їн, що розвиваються, ряду 
капіталістичних держав на 
проведених прес-конфе
ренціях підкреслили вели
чезне значення Ленінград
ського форуму юності для 
розвитку міжнародного 
молодіжного руху. Вели
кий Жовтень, досвід св- 
ціалістиччого будівництва, 
підкреслювали вони, на
дихають юнаків і дівчат 
усіх країн планети, слу
жать для них джерелам 
ідейної твердості, допома
гають їм у боротьбі за 
краще майбутнє.
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ДВА
ОБРАЗКИ

ТРОЯНДИ
Юні люблять дивитися 

в небо. Коли Надійна 
підведе русяву голівку 
до неба, коли усміхне
ться, то її очі робляться 

-5 таємничими, надзвичайно 
карними. Але Надійна 
мало сміється.

Надійці ніхто ніколи не 
дарував квітів. Навіть 
однієї квітки. Навіть най
простішої. Навіть батьки. 
Зате так часто їй дово
диться чути: «Поглянь на 
себе. — хто тебе таку 
візьме?» А тут треба ж: 
один хлопець подаруваз 
їй три троянди. Така 
честь? Дівчина, за один 
день закохалася в нього. 
Всі страшенно вражені. 
«Я думала, квіти дарують 
тільки від любові. — ви
правдується Надійна. — 
Адже просто так не да
рують?»

і

ТОПОЛІ
О, як їх багато-багато —- 
тополь у ясній далині.
Немов повернулись солдати, 
полеглі 5 чужій стороні. 
Здасться, відлунюють кроки. 
Довкола радянська земля.
І хвилі пшеничні високі 
пливуть їм назустріч здаля. 
В походах натомлені ноги, 
та воїнам легко іти.
Знайомі з дитинства дороги 
так хочеться асі обійти.
Вже видно зірки п’ятикутні, 
уже відрізниш якорі...

СЛЬОЗИ
Біля обеліска загиблим 

воїнам, важко спираю
чись на ціпок, стояв літ
ній чоловік. Шугаз рвуч
кий вітер, і від того в ру
ках ветерана, неначе вог
ники, пломеніли червоні 
гвоздики, які йому вру
чили піонери.

Неподалік переминав
ся з ноги на ногу хлоп
чина. Обличчя у нього 
збуджено-тривожне, ніби 
чимось завинив. Очевид
но, йому хотілося пого
ворити з ветераном, та 
він чомусь не наважу
вався.

Нарешті насмілився, 
нерішуче підійшов.

— Я теж хотів би по
дарувати вам квіти, — 
сказав він, — але не маю 
грошей. Пробачте! — і, 
помовчавши, додав: — Я 
пригощу вас газозаною 
водою. Хочете?..

Ветеран рвучко обняз 
хлопчину. На очах ко
лишнього воїна грали 
сльози.

Анатолій БЄЛЗК.
м. Кіровоград.

БАЄЧКИ В ПРОЗІ
Ех. б ічііліі б ви. яким непролазним буз я в моло

дості! Дрімучий ліс! Гущавина тропічна! А тепер, у 
літа солідні? Ріденький чагарннчок. Соромно н на 
люди показуватись, і є загроза, що господар мін зов
сім зітре мене з території голови. Надто вже часто 
шапку скидає перед начальством!

ЧАРКА
На одній ніжці викручуюсь. Від радості і щастя. 

Всі ж бо пестять мене, цілують, примовляючи: сЧз- 
речка моя срібная!» Тут не те ще на одній ніжці вер
тітимешся — сторч головою почнеш ходнпі’

БАРАБАН
Ще не було такого, щоб мене заглушували в ор

кестрі. Та цс і ясно — чому. Я задаю тон, і до мене 
всі Музичні Інструменти прислухаються, щоб не зби
тися.

ОПРАВА
Я золою фігурна, та хвала все ж не мені, а яки

мось там плоским, непоказним Скельцям. І що в них 
такого люд.і побачили*

Роман ПОПОВИЧ.

охоронного 
підполковника

У КВІТНІ 1904 року до 
кабінету начальники 

Одеського 
відділення
Васильева зайшов началь
ник філерського відділу 
миршавий чоловічок у по
тертому костюмчику.

— Знайшли друкарню?— 
підполковника зоадила ви
тримка.

— Якщо наші попередні 
висновки підтвердяться, то 
не одну, а дві. Прошу ува
ги, пане підполковник... Це 
щоденник, який вели мої 
хлопці, стежачи за групою 
так званих соціал-демо
кратів...

Жандарм націлипси на ср- 
«уні скельцями пенсне:

<■•15 квітня. Бажепкоп Василь 
Лазарів, заласний нижчий 
чий, проживає о буднику № 11 
«о Великій Фонтанній дорогі. 
О 5-й годині 21) хвилин при
йшов до столярної майстерні 
я будинку № 35 по Великій 

г Арнаутській вулиці і рого
жаним кошиком. Прикмети: 
Років тридцяти, середній па 
зріст, шатен... Кличка Тесля.

...29 квітня Тесля зі згорг- 
ком під на четно вирушив ”1 
слобідку Ромпніаку. де схо- 

від ока спостерігачів...»
Минули десятиліття. Безслід

но канте у невідомість підпол- 
коаняк Васильев. Імена тих. 
мко переслідувало його жлн- 
дармгме управ.тныи, червона-

З с ns. op

То швидше ж ідіть, незабутні, 
ще поки живі матері!

Анатолій КУПБІДА.
м. Знам’янка.

КРИЛА
І виростають крила дивні, 
їх розмах радісно спіса, 
Коли хороше робить щось людина, 
Себе в ім'я Вітчизни забува.
...Крилатим людям неназисні чвари, 
Діла мізерні, куці почуття...
У леті крила зміцнюють Ікари. 
На них нові чекають відкриття.

Костянтин ЛЕСЬ.
с. Солгутове
Гайворонського району.

МЛИН
Вдалині, між дорогами скорими, 
Розтинаючи вітер грудьми, 
Розмовляючи з тихими зорями. 
Млин степами іде до зими.

І здасться, в блакитнім просторі 
білим полум'ям сніг охопоз.

А хліба, що шуміли дозкола, 
Млин на борошно перемолоз.

Оксана СТЕПАНЕНКО, 
с. Злинка
Маловисківського району.

Надвечірньої пори, коли п полі приї іушеио і у дуй» стом
лені мотори тракторні і коли п будинках ііочииаіогь розцвіта- 
тіі перші t-огиики, пулнцямн Комншуватого (Новиукраїїісьаий 
район) поспішає молода жінка з приємною усмішкою на від
критому обличчі. Цс — депутат Комишу ватської сільської 
І'алн Марія Петерс.

V селі її знав кожен. > не сільки тому, то послугам і • 
комплексного сріїймальиого пункту побутового комбінату, 
яким зачідуе М. Петерс, користуються багато односельці«, 
а <і тому, що у неї чудовий голос.

Марія Петерс охоче бере також участь у скСгах, інсцеиііо- 
саііих я сучасними радянськими обрядами.

На фото: Марій ПЕТЕРС.
Фото Г. В РАДІ Я.

вогоаь В ОДЕЖІ СЛОВА
Нещодавно в прнміщеи- 

иї міського лекторію від
бувся конкуре юних само
діяльних читців під деві
зом: «Поети про револю
цію».

Перше місце виборола 
Людмила Почопська, яка 
емоційно і майстерно про
читала поезію Робертз 
Рождественського сБала-

да ппо комісара».
Друге зайняла старшо

класниця середньої школ;: 
№ 17 Світлана Носова, що 
підготувала вірні Яросла
ва Смелякова «Ленін».

В. ДИГАЛО, 
завідуюча міською біб
ліотекою для юнацтва 
імені Т. Г. Шевченка.
м. Кіровоград.

На твою книжкову полицю

ДО ІСТИНИ
літерамн пам’яті написало 
скрижалях історії...

Гортаючи сторінки справ 
колишнього 
охоронного 
працівники 
ського історичного архіву 
натрапили на лапку з на
писом: «Про заарештуван- 
ня двох підпільних друка
рень Російської соціал-де- 
мократичної партії ЗО квіт
ня 1904 року». Приверну
ло увагу те, що, здавалося 
б, одна людина у справі 
значилась під різними 
прізвищами: Важенно, Ьо- 
женков, Боменко. В інших 
документах — Василь На
заров — запасний нижчий 
чин, уродженець Херсон
ської губернії Олександ
рійського повіту.

У працівників архіву ви
никла здогадка: чи не є 
таємничий «член централь
ного гуртка агітаторів» 
Баженко — Боженкоз — 
Боменко — Назаров і 8. Н. 
Боженко, герой громадян-

ми
на

Одеського 
відділення, 

Республікан-

ської війни, однією і тією 
ж особою?

І тоді на допомогу істо
рикам прийшла криміна
лістика. Експерт науково- 
технічного відділу Респуб
ліканського управління мі
ліції О. І. Сукало після 
експертизи виявив, що на 
фотознімку з написом 
«Б. Боменко» зображено 
справді В. Н. Боженка.

Так заповнили ще одну 
сторінку з біографії нашо
го земляка, комбрига Та- 
ращанського полку В. Н. 
Боженка.

Це лише один із числен
них епізодів використання 
досягнень криміналістики. 
У книзі письменника і кри
міналіста Івана Логвиненка 
«У пошуках істини» (видав
ництво «Молодь», 1977 р.) 
їх чимало.

Історія, розвиток кримі
налістики як науки, поле
міка з працями буржуаз
них криміналістів, доку
ментальність художніх 
оповідей — усе це, безу-

мовно, зацікавить читача.
Користуючись різнома

нітними джерелами ін
формації, цікавими архів
ними матеріалами, автор 
зумів простежити історію 
криміналістики від її за
родження як науки до на
ших днів.

Хто вперше запровадив 
у криміналістиці антропо
метричну систему іденти
фікації злочинців? Який 
вклад Менделєєва в роз
виток експертної науки? 
Як було виправлено одну 
з фатальних помилок лон
донського правосуддя у 
справі Адольфа Бека? Що 
зробило помічника писаря 
паризької поліцейської 
префектури Альфонга 
Бертільйона однією з най
визначніших осіб серед 
криміналістів - науковців? 
Як Хуану Вучетичу з Буе
нос-Айреса вперше вдало
ся розшукати злочинця 
завдяки взятому ним на 
озброєння «методу паль
цевих відбитків»? На ці та 
чимало інших запитань з 
історії правосуддя читач 
зможе знайти відповіді у 
книзі Івана Логвиненка.

ЛІ. ДУЛН1Ч.

У селище в'їхало три підводи. Коні високо трима
ли голови, вигравали крутими крупами. Вилискувала 
ьова упряж. у довгих гривах мсрехгі.ін рожеві 
стрічки.

На підводах, завантажених валізками, музичними 
інструментами., мішками, сиділи незнайомі .веселі 
люди.

Вгяедісиїн таку процесію, а найперше — великого 
бубна мідними тарілками, діти здогадалися, радіс
но закричали:

— Артцстн приїхали!
Залопотіли від хат босі ноги, рознеслося по селищу 

різноголосся, покотилися клубками, плутаючись під 
босими ногами, собаки.

...Сцену ПСЗІШЧаВ розстелений у садку великий пер
сидський килим. Ближче, на пожовклій траві, склав
ши по татарськії ноги, розмістилися діти, далі — до
рослі. В гущі людей — чорновусий Андрій Федорович 
Маріниіч і кремезний, круглолиций голова райкому 
профспілки заліїшічішків Василь Самїгілоїшч Козлов.

Осінь видалася золотого, багатою і теплою. Люди 
впоралися з жшівами, гомоніли жваво.

На край килима вийшов підстрижений під бобрик 
керівник концертної груші.

— Товариші комунари, — мозив він, — ви зібрали 
цього реку по вісімдесят пудів зерна з десятини. Цс 
велика г.еремоіа над глитаями, які не вірили у вашу 
силу. Низький уклін і шана зам, хлібороби. Ми ж 
прнікелії, щоб поділити ваш1. радість, наказати езои 
мнетеитьо.

Першими виступали дека ампери, потім співаки, 
музикгпти, фокусники, акробат. Наприкінці перед 
глядачами появилися м я.тнсіі, кремезні барці. Боро
лися попарно, перекидали одіш одного через долови, 
кг.чалнея по килиму, кректали, хекали. Коли ж скін
чилася боротьба, июву вийшов іедучнй. !Іа його об
личчі грала добра усмішка:

— бачу, борці вам сподобались. Але їм боротися 
один з одним ие так уже й цікаво. Може, серед вас 
знайдетеся бажаючий? Просимо.

Настала напружена тиша. Навіть діти, ще исвіа- 
мовно верещали, коли боролися артисти, змовкли і 
злякано дивилися на конферансьє: хоче знайти дур- ‘ 
ия. щоб тему берет, кістки поламав.

Коли це Василь Самінлович штовх Маршшча під 
бік і вголос:

— Андрію Федоровичу, а підг.-ио, поноси ші руках 
стого крайньою, покажи, чого варта сила батрака.

Мартшнч вважався найспльніїиоіо ліодіпісю в сели
щі. Зріст мав богатирський, був широч'-ішнм у пле
чах. . >

— Виходь Андрію, лекажи їм, де раки зимують’. -- 
загули комунари.

Андрій Федорович підвівся. Ного обличчя .і «оголе
ем ШИЯ густо почервоніли. ;

— З отим хочу боротися. — мовив, показуючи на 
найдужчого.

Скинув піджак, неквапом розв’язав шовковий з ки
тицями пояс, стягнув через голову ПИШИ і у сорочку, 
зняв чобоїи. Став поруч нижчого за себе аршета. По- 
тпсіїуяи руки, щось сказали один одному, посміхну
лися.

...Що тільки спробує Андрій схопити суперника, 
щоб притиснути до себе, а той. як живе срібло, СІ1- 
г.'інває з рук, бо тіло тверде й слизьке.

Та нічого не міг удіяти й борець, ішов на всілякі . 
хитрощі. Спробував перекинути Андрія -через себе, 
кілька разів робив підніжку, але комунар розгадував 
маневр противника, чшіив опір. Зрозумів, нарешті, й 
Андрій, що коли буде отак тупцювати, нічого не вдіє. 
В ту ж мить народилася блискавична ідол. Вій схо- 
пив суперника за стегна, відірвав від землі, підняв на 
руки« поклав на лопатки.

Вибухнули оплески.
Керівник концертної групи визнав переможцем Ма- 

ршніча і звернувся до нього з проханням:
— Чоловіче, ні людина богатирської сили Йди до

нас, ми з тебе зробимо вила того артиста, будеш ма
ті; славу і достаток. <

— Дякую «та теплому слові, але оцю силу дала ме
ні земля, а я її син і служитиму їй довіку, — з гор
дістю підказав ксмунарівет» Андрій Федорович.

О. ЗУБИЦЬКІІЙ.
м. Знам’янка.
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Йшов вікопомний 
сімнадцятий. Жовтневий 
пронісся над Російською імпе
рією, змітаючи з неї всю 
ну, неуцтво, «ганебність тюрем 
і церков». Розривалися кайда
ни, які століттями 
народ. Піднімалося 
знамено свободи.

Затріпотіло воно й 
цями Єлисазетграда 
сімнадцятого. Але старе так 
просто не здавалося, воно чи
нило опір. Розгорталася запек
ла боротьба.

Підтримувані народними ма
сами, більшовики дістали пере
важну кількість місць у Раді. 
До її президії ввійшли вірні 
борці за ідеї комунізму Т. Гу- 
ляницький, Я. Шканд, А. Пово- 
лоцький, а в члени виконко
му — М. Чернишов, К. Сеуль
ський, В. Спренжин, Г. Кочєрє- 
щенко та інші. Виконком ухва
лив рішення про створення за
гонів Червоної гвзрдії для бо
ротьби з ворогами революції— 
буржуазно - націоналістичними 
елементами, гайдамаками. Не
забаром виконком Ради було 
перетвореному Бійськопо-рево- 
люційний комітет, уся повнота 
влади в місті зосередилась у 
його руках. Перед більшовика
ми постало завдання — дістати 
зброю для червоногвардійців, 

20 січня, очолювані членами 
комітету чсрБОчогвардійці із 
заводського загону захопили 
на станції близько двохсот 
гвинтівок, двадцять револьве
рів, багато ручних гранат, ско
тили з платформи шість три
дюймових гармат. Частину 
зброї сховали у приміщенні 
колишньої їдальні, дві гармати 
встановили прямо на подвір’ї.

• Одержавши зброю, робітни
ки зааоду Ельворті шикувалися 
в колони і йшли в бій, 28 січня 
1918 року разом із солдатами 
£ 57-го Прутського г.елку 19-і 
автомобільної роти вони підня
ли збройне повстання про- 
ти буржуазно-націоналістичної 
Ради, Наступного дня в Єлиса- 
ветграді було встановлено Ра
дянську владу.

...Шістдесят весен відшуміло 
з того часу. Розквітла, мов сад, 
паша Вітчизна. Нзма більше 
тісних курних майстерень ко
лишнього заводу Ельворті. На
томість піднімаються ввись ве
летенські, світлі корпуси двічі 
орденоносного заводу «Черво
на зірка» — флагмана сіль
ськогосподарського машино
будування країни. Але є й ста
рі стіни, ті, які були свідками 
буремних років. Бони — сама 
історія, літопис боротьби ро
бітників і селян за перемогу 
своєї влади.

На одному з корпусів заведу 
по вулиці Орджонікідзе вста
новлено меморіальну дошку, 
яка свідчить, що тут 1918 року
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знаходився арсенал Червоної 
гвардії. Тисячі робітників під
приємства, жителів 
міста багато років 
прості рядки, вика] 
дошці, і згадують 
роїчні дні.

А ще кілька дощок установ
лено на будинку заводоуправ
ління напередодні 60-річного 
ювілею Жовтня. Бони засвідчу
ють, що на підприємстві свого 
часу працювали учасники бо
ротьби за встановлення Радян
ської влади и Єлисаветгоаді 
В. М. Спренжин, Г. Ф. Журбим- 
ський, М. В. Дичкоз, /А. В. Тс- . 
личко. Я. І. Щерба, Я. Н. Шканд, 
К. І. Крадожои, а також орга
нізатори і ватажки загону Чер
воної гвардії М. X. Чернишов, 
К. А. Сеульський, М. Т. Бонда
ренко, Т. М. Гуляницький.

Ви проходите вулицею Карла 
Маркса. Саме нею йшли заго
ни червоногвардійців на остан
ній штурм цитаделі буржуазії. 
І вів революційні загони Три
фон Гуляницький. А в оцьому 
красивому будинку 
площі С. М. Кірова 
Меморіальна дошка засвідчує 
це. Недалеко звідси, на будин
ку, що примикає до іншої мі
ської площі — Декабристів, 
установлено меморіальну дош
ку, присвячену Г. І. Кочере- 
щенку — бійцю революції, по
чесному громадянинові Кіро- 
еограда.

Роки відділяють нас від тих 
незабутніх днів. Та пам ять 
людська живе. 1 житиме вічно, 
як житиме справа, за яку бо
ролися наші батьки і діди.

Ю. МАТІ БОС.
На фото! один із корпусів 

с’Ісрпоної зірки», в якому розмі
щався арсенал червоної гвардії.

і гостей 
читають 

ірбувані на 
далекі ге-

ЗІ® ЦИГАРКОЮ
Вона була зовсім юною. Великі бла- 

кетііі очі, світле волосся, що дощем спа
дало на плечі, полонили увагу прохожих.

Та ось хвацько клацнула елегантна 
запальничка. Дівчина запалила... сига
рету...

В останні роки дедалі частіше можна,, 
побачити дпмучу цигарку в руках дівчат 
або жінок.

Чому воші курять?
Дехто пояснює: мовляв, курити кипі 

модно, сигарета доповнює красу, робить 
жінку «сучасною». А якщо хтось спробує 
заперечити, що в результаті куріння 
швидко зів’яне молодість, появляться 
небажані недуги, — йому не повірять. 
Але куріння — справді дуже шкідлива й 
стала звичка. Воно згубно впливає і па 
жіночу красу. Під дією нікотину виникає 
спазм дрібних кровоносних судив, м’язи 
обличчя, не одержуючи живлення, ста
ють дряблпми. Риси загострюються, шкі
ра набирає сіруватого відтінку. Чути за
пах тютюнового перегару з рота, перед
часно утворюються зморшки, жовкнуть 
зуби ії пальці, хрипне голос. Якщо ж не 
не застерігає, то слід нагадані, що курін
ня викликає ослаблення зору, слуху, 
смаку, шоху, впливає па серце і крово
носні судини, органи дихання, шлунок.

Нікотин уражає центральну й вегета
тивну нервову систему. Для нормальної 
роботи мозок повинен одержувати ки
сень, а під час куріння мозкові клітини 
поповнюються ним недостатньо.

Після певної кількості сигаоет появляє
ться почуття втоми, сонливості, болить 
голоза.

Особливо згубний вплив тютюну па 
організм, що формується.

Дівчата, котрі почали курити у 15—17 
років, часто хворіють хронічними катара
ми верхніх дихальних шляхів, бронхіта
ми, а через 10—12 років куріння — на 
рак легень. Жінки, що курять, хворіють 
па рак легень у п’ять разів частіше, ніж 
ті, що не курять. Інфаркт міокарда у жі
нок, як правило, буває в похилому вічі— 
близько 67 років, а V тих, що курять, мо
же статися десь у 48 років, а то й ра
ніше.

Дівчатам і молодим жінкам но слід 
також забувати, що вони — майбутні 
матері, а отруйні струминки тютюнового 
диму можуть затьмарити це щастя.

У тих, хто курить, у 10 разів зростає 
частота бездітності, втроє частіші усклад
нення в період вагітності, в шість разів 
більше трапляються передчасні полети, 
вдвоє частіше — віікіідґіі і мертвонаррд- 
жені діти. Бувають випадки, коли маля
та народжуються недорозвинутими. Як
що жінка, яка годує немовля . груддю, 
курить, то 'шасйвно» курить і дитина, 
одержуючи з материнським молоком тю
тюнову отруту. Це призводить до хро
нічного отруєння немовляти, до затрим
ки його розвитку.

Тютюновий дим завдає надзвичайно 
великої шкоди жіночому організмові, 
уражаючи залози внутрішньої секреції.

Отож не поспішайте запалити цигарку. 
Це і не модно, і шкідливо.

С. МАЛА, В. ШЕВЧЕНКО, 
методисти обласного Будинку сані
тарної освіти.

ФІНІШ
СПАРТАКІАДИ

Фінішувала обласна спарта- 
кіада-77 колективів фізку.їьіу- 
рн товариства «Спартак». нр:і- 
спячена. 60-річчю Великого 
Жовтня. Десять місяців точи 
ласі, уперта боротьба в легко
атлетичних секторах, на вод
них доріжках, спортивних 
майданчиках, вогневих рубе
жах. кросових дистанціях, з 
багатоборства комплексу ГПО. 
за шаховими і шашковими 
дошками, з маленькою ракет
кою и руках.

Близько шістдесяти тисяч 
чоловік узяли участь у 5|іа*'" 
такіаднпх стартах на всіх її 
станах — починаючи з поєдин
ків у низових колективах і 
кінчаючи фінальними області 
ми, республіканськими і всс- 
соіоніиміі змаганнями. За цей 
час підготовлено двох май
стрів спорту СРСР 22 канди
датів у майстри, 123 першо
розрядників. понад 8500 спорт
сменів масових розрядів. Нор
мативи нового комплексу ГІІО 
викопали 9154 спартаківпі.

Успішно стартували спорт
смени обкому профспілки пра
цівників оезітп. ВИЩОЇ ШКОЛІ! 
і наукових установ. Бонн й 
зайняли вищий щабель п’єде
сталу пошани в першій групі. 
За ними призові місця посіли 
аіііапрацівпнки і представники 
обкому профспілки робітників 
місцевої промисловості і ко
му пальних підприємств.

Колектив спортсменів, обко
му профспілки робітників хар
чової промисловості не мав 
собі рівних V другій групі.

Переможців ювілейної спар
такіади нагороджено дипло
мами. вимпелами і кубками 
президії обласної ради «Спар
така».НА ПРИЗ ГЕРОЯ
Всесоюзний турнір з класич
ної боротьби на приз героя 
громадянської війни Івана 
Федоровича Федька протягом 
трьох днів проходив у спор
тивному комплексі товарпетгд 
«Трудові резерви» столиці 
Молдавії. Свої здібності пока
зували близько 270 юнаків з 
Казахстану, Білорусії. Росій
ської Федерації. Грузії. Ук
раїни і Молдавії. Були тут і

Читачам нашої газети знайома ця 
■лазва Про «Глобус» — товариство юних 
географів середньої ніколи № ЗО м. Кі
ровограда — ми писали часто.

Про їхні походи, екскурсії, експедиції.
Про наукову роботу, в результаті якої 

появлялися цікаві реферати, доповіді.
Про участь у наукових конференціях 

юних географії’. Радянського Союзу', де 
кіровоградці гідно відстоювала честь 
республіки.

Про творчі контакти з відомими вче- 
ііими-географами країни О. М. Марини- 
’.ем, Ю. Д. Дмитревськпм, В. Ш. Джао- 
швілі, X. Паалбергом.

А втім, про кіровоградський «Глобус» 
писала не.тільки паша газета. І в пере
дачах радіо, телебачення, і в республі
канській та центральній пресі не раз 
розповідалося про талановитий колектив 
школярів, що його очолює вчитель 
географії середньої школи № ЗО міста

Кіровограда дійсний член Географічного 
товариства СРСР Р. М. Дайдакулов.

І ось піші у «Глобуса» свято — десяти
річний ювілей. З усіх куточків Радян
ського Союзу — Москви і Ленінграда. 
Києва і Талліна, Казані і Тбілісі, з міст 
і сіл нашої області надходять теплі ви
тання- Друзів у «Глобуса» багато. 1 всі 
вони вдячні юним кіровоградським 
ісографам за невтомний дослідницький 
пошук у вивченні рідного краю, за зміц
нення дружби між ровесниками нашої 
країни, за те, що прикладом своєї діяль
ності вони пробуджують у юних іскри 
творчого дерзання, які ведуть людей у 
науку.

Ми приєднуємось до них вітань і щиро 
бажаємо, аби наступні десятиріччя «Гло
буса» були такими ж щедрими па твор
чість і дружбу, аби у двохсот юних 
географів середньої школи № 30 було 
ще багато-багато творчих успіхів.

напроти 
він жив.

Ж««

28 ЛИСТОПАДА

Понеділок-^

ранні і тім../.»-........
вихованці майстрів спорту Ми
коли Сушка та Миколи Бон
даря з кіровоградсі кого спор
тивного клубу «Зірка». Наші 
спортсмени продемонстрували 
добру технічну, фізичну, так
тичну підготовку, колю до пе
ремоги. Звання чемпіона сс- 
ред борців-важковаговмків 
молодшої пікової групи 
здобув семикласник школи 
Л; 13 Андрій Лндрієпко. Мого 
ровесник — учень восьмого 
класу школи № 17 Олександр 
Гавела став друї им призером, 
а семикласники Олександр 
Федоров (шкотп Л'ї 27) 1
Андрій Гудак (школа № 13)— 
треті у своїх вагових катсіо- 
ріях. .. .

Вдалими були поєдинки її 
ваших старших юнаків Вени 
привезли в рідне місто чотири 
медалі: учень технікуму меха
нізації сільського господарства 
Сергій Луценко і десятиклас
ники шкіл №№ 14 І 22 Олек
сандр Лисиця за Олександр 
Ковальов — срібні, а десяти
класник Юрій "Царенко (шко
ла № 5) — бронзову.

У командному заліку кіро- 
воградці зайняли четвергу 
сходинку п’єдесталу пошани з 
шістнадцяти.

Учасники змагань одерж.лн 
фотографії і. Ф- Фсдька. а 
призери — пам’ятні медалі.

В. ТВЕРДОСТУП.

І.
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
в-дділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій* 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 19318. Обсяг 0,5 друк, ари,

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 -- 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — Телефільм «Народже
на революцією». 9 серія. 11.00 — 
К. т. «Очевидне •- неймовірне».
16.30 — К. т. «Сторінки історії».
17.00 — К. т. «Наш сад». 17.30— 
К. т. Концерт дитячого хору. 
18.00 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.15 — К. т. 
«У кожному малюнку —- сонце».
18.30 — К. т. О. Бородін. Квар
тет № 2. 18.55 — К. т. «Змагаю
ться груляші Іркутської облас
ті». 19.40 — К. т. В. Чорних. 
«Справа Боброва». Вистава. 
(21.00 — «Час»). 22.40 — К. т. 
Співає, народна артистка РРФСР 
О. Бардіпа. По закінченні — 
НОВІШІ!.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Док. фільм «Тридцятирічні». 
11.00 — К. т. Новини. 11.15 —

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградскою обкома 
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публіки Югославії, присвячена 
національному святу — Дню 
республіки. 21.00 — «Час». 21.30 
-• К. т. Чемпіонат СРСР з хо
кею: «Крила Рад» — «Спартак». 
3-й період. 22.05 — К. т. «Народ
ний артист СРСР М. Ульянов 
читає оповідання В. Шукшина», 
По закінченні — новини.

Камерний концерт.
«Шкільний екран». Фізика для 

.учнів 10 класу. 12.10 — К. т.
«Під прапором Жовтня». Звіту
ють трудящі Кіровоградської" 
гбласті. (К-д па Республікан
ське телебачення). 17.15 — Дл‘і 
дітей. Концерт Ризького телеба
ченні!. 17.30 — «Партійне жит
тя». (Кіровоград па Республі
канське телебачення). 18.00 — 
Грає оркестр народних інстру
мента Української о телебачен
ня І радіо. 18.30 — «Поезія». 
Свої пірші читають Б. Степанюк 
і В. Коротим. 19.00 — К. т. «Віс
ті». 19.30 — К. т. Майстри мис
тецтв України — ювілею Жовт
ня. 20.45 — «Па добраніч, ді- 
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Фільм «Здрастуйте. док
тор». По закінченні —- новини.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Повній!. 9.10 — К. т. Гімнаст
ка. 9.30 — Телефільм «Народже
на революцією». 10 серія. 10.55— 
К т. «Клуб кіноподорожсіі».
14.30 — «Твій труд — твоя висо
та». Док. фільми. 15.30 — К. і. 
«Рідна природа». 15.50 — «Твор
чість Б. Полового». 10.35 — К. т. 
«Концерт народної музнДн».
17.30 _ к. т. «Сонцеворот». 18.00

— «Основний Закон». (Кіро
воград). 18.15 — К. т. Кон
церт з творів П. Штрауса. 18.45 
— К. т. «Зустріч з доктором 
Споком». Передача 1. 19.15 — 
К. т. Проірама телебачення Со
ціалістичної Федеративної Рес-

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.ОО — 
Фільм-балст «Щелкунчик». 11.00
— К. т. Новини. 11.15 — Док. 
телефільм «Ось моє село». II/.!)
— Українська література дліі 
учнів 10 класу. 10.55 — «Рубежі 
10-ї п’ятирічки». 17.30 — Теле
візійна школа механізатора. 
18.00 — Телефільм «Старий і 
озеро». 18.30 — Маленький кон
церт. 18.45 — Сьогодні — націо
нальне свято СФРЮ. Виступ Ге
нерального консула СФРЮ у 
Києві Славолюба Алексина. 19.00
— «Вісті». 19.45 — К. т. Міжна
родна кінопроїрама «Глобус». 
20.45 - «На добраніч, діти!». 
2І.С0 — «Час». 21.30 — К- Т- 
«Новішії кіноекрана». 22.4.» — 
Тележурнал «Старт». По закін
ченні — повніш.

Т. ■. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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