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ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про Пленум
Центрального Комітету 
Комуністичної партії 
Радянського Союзу

13 грудня 1977 року відбувся черговий Пленум Цент
рального Комітету КПРС.

Пленум заслухав доповіді заступника Голови Ради Мі
ністрів СРСР, голови Держплану СРСР тов. М. К. БАЙ
БАКОВА «Про Державний план економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 1978 рік» і міністра фінансів 
СРСР тов. В. Ф. ГАРБУЗОВА «Про Державний бюджет 
СРСР на 1978 рік і про виконання Державного бюджету 
СРСР за 1976 рік».

У дебатах на ці доповіді виступили: товариші О. П. 
ЛЯШКО — Голова Ради Міністрів Української РСР, М. О. 
ПОНОМАРЬОВ — перший секретар Владимирського, об
кому КПРС, Г. А. АЛІЄВ — перший секретар ЦК Ком
партії Азербайджану, М'.-С. І. УМАХАНОВ — перший 
секретар Дагестанського обкому КПРС, Б. Ф. БРАТЧЕН
КО — міністр вугільної промисловості СРСР, Б. М. ЄЛЬ
ЦИН — перший секретар Свердловського обкому КПРС, 
М. П. ТРУНОВ — перший секретар Бєлгородського об
кому КПРС, І. Г. КЕБІН — перший секретар ЦК Компар
тії Естонії.

На Пленумі з великою промовою виступив Генераль
ний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради 
СРСР тов. Л. І. БРЕЖНЄВ.

Пленум ЦК КПРС прийняв в обговорених питаннях 
відповідну постанову, яка публікується в пресі.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив свою роботу.

ВИСОКІ РУБЕЖІ!
КРАЇНИ РАДІ
11а сесвї Верховної Ради СРСР

Пленум Центрального Ко
мітету КПРС, який відбув
ся 13 грудня, схвалив в 
основному проекти Дер
жавного плану економіч
ного і соціального роз
витку СРСР і Державного 
бюджету СРСР на 1978 рік 
і постановив внести їх на 
розгляд депутатів найви
щого органу державної 
влади країни.

Восьма сесія Верховної 
Ради СРСР дев’ятого скли
кання почала роботу в 
Кремлі 14 грудня.

Затверджується порядок 
денний сесії:

1. Про обрання членів 
Президії Верховної Ради 
СРСР.

2. Про Державний план 
економічного і соціально
го розвитку СРСР на 1978 
рік.

3. Про Державний бюд
жет СРСР на 1978 рік і 
про виконання Державно
го бюджету СРСР за 1976 
рік.

4. Про обрання Верхов
ного суду СРСР.

5. Про затвердження 
указів Президії Верховної 
Ради СРСР.

У доповіді «Про Дер
жавний план економічно
го і соціального розвитку 
СРСР на 1978 рік» заступ
ник Голови Ради Міністрів 
СРСР, Голова Держплану 
СРСР депутат М. К. Бай
баков сказав, що план пе
редбачає здійснення комп
лексу заходів, спрямова
них на розв’язання основ
них соціально-економіч
них завдань десятої п’яти
річки. Головне, на що на
цілений план, — це інтен
сифікація виробництва.

Національний доход, що 
використовується на спо
живання і нагромадження, 
збільшується на 15,6 міль
ярда карбованців.

Реальні доходи в роз
рахунку на душу населен

ня намічено збільшити на 
З проценти.

На розвиток сільського 
господарства, по всьому 
комплексу робіт буде ви
ділено 33,5 мільярда кар
бованців капітальних вкла
день, у то/иу числі 22,7 
мільярда карбованців — 
державних.

У 1978 році продовжи-. 
ться підвищення ставок і 
окладів середньооплачу- 
ваним категоріям праців
ників галузей невиробни
чої сфери в ряді районів 
країни, буде підвищено 
оплату праці окремим ка
тегоріям працівників, зай
нятим у провідних галузях 
народного господарства: 
у чорній і кольоровій ме
талургії, текстильній про
мисловості, в будівництві і 
сільському господарстві.

Доповідач висловив упев
неність в тому, що трудя
щі нашої країни доб'ються 
в 1978 році нових великих 
успіхів на всіх ділянках ко
муністичного будівництва 
і забезпечать виконання і 
перевиконання плану тре
тього року десятої п’яти
річки.

З доповіддю про Дер
жавний бюджет СРСР на 
1978 рік і про виконання 
Державного бюджету 
СРСР за 1976 рік виступив 
міністр фінансів СРСР де
путат В. Ф. Гарбузов. Він 
повідомив, що Державний 

бюджет вноситься на за
твердження Верховної 
Ради СРСР по доходах в 
сумі 246,2 мільярда кар
бованців і по видатках — 
246 мільярдів карбованців. 
Бюджет забезпечує необ
хідними коштами розви
ток народного господар
ства, підвищення матері
ального і культурного рів
ня життя трудящих.

Сесія Верховної Ради 
СРСР продовжує роботу.(ТАРС).
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ЮВІЛЕЙНОМУ РОНУ УДАРНИЙ

На честь 60-річчя 
встановлення 
Радянської влади 
на Україні

ТЕХНІКУ- 

ДО ВЕСНИ
Трудові досягнення ком

сомольсько - молодіжної 
бригади № 1, яку очолює 
Володимир Токар, добре 
відомі в колгоспі «Друж
ба» Новоукраїнського ра
йону. Закінчивши польові 
роботи, механізатори що
дня на ремонті техніки 
перевиконували змінні 
завдання. Підтримавши 
почин молодих хліборобів 
колгоспу «Перше травня» 
Малсвисківського райо
ну — поставити на лінійку 
готовності все грунтооб
робне знаряддя до 60-річ
чя встановлення Радян
ської влади на Україні, 
збиральну техніку — до 
дня відкриття XVIII з'їзду 
ВЛКСАА, — колектив знач
но підвищив темпи ре
монтних робіт.

Нині молоді хлібороби ра
портують: усі сівалки, культи
ватори, котки, борони падіііно, 
з гарантією якості відремон
товані і поставлені на збері
гання. Закінчено ремонт двох 
зернових і одного силосозби
рального комбайнів.

На ремонті і руїітообообного 
знаряддя (а тепер і збираль
ної техніки) попереду комсо
мольці Василь Ходар, Воло
димир Пововкін, Микола Тро- 
яновськнй. наставники моло
дих хліборобів Михайло Кузь
мович іінснко. Іван Хомич 
Цьома. Анатолій Устинович 
Гулалін,-

Добре готують техніку 
до сеснянс-польових ро
біт механізатори другої та 
третьої тракторних бригад 
колгоспу, де вже теж від
ремонтували і поставили 
на збеоігання весь грун
тообробний інвентар. Тут 
на ремонтних роботах 
відзначилися молоді меха
нізатори Володимир Дуб- 
ченко, Василь Іщенко, 
Олександр Б'/бличенко.

Ю. СТОРЧАК.

О
ГРУДНЯ

1977 РОКУ
Ціна 2 коп.

Газета виходить 
з 1939 року.

ПШТТТГП

БЛИЗЬКО СТА ПІДОПІЧНИХ У МОЛОДОЇ ТЕЛЯТНИЦІ кол« 
ГОСПУ ІМЕНІ КАРЛА МАРКСА ПЕТРІВСЬК.ОҐО РАЙОНУ КОМСО
МОЛКИ ГАННИ ЖАРОВОЇ. НЕСПОКІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО. АЛЕ 
ДІВЧИНА УСПІШНО СПРАВЛЯЄТЬСЯ ЗІ СВОЇМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ. 
І-іПНІ СЕРЕДНЬОДОБОВИЙ ПРИРІСТ ЖИВОЇ ВАГИ В ЗАКРІПЛЕ
НІЙ ЗА НЕЮ ГРУПІ ВИШИЙ, НІЖ В ІНШИХ ТВАРИННИКІВ.

Фото С. АНДРУСЕПКА.

ВИКЛИКАЄМО 
НА ЗМАГАННЯ!

Соціалістичні зобов’язання 
комсомольсько-молодіжної 

бригади зварювальників 
механоскладального цеху № 2 

заводу «Червона зірка» 
на 1978 рік

Наша бригада у соціалістич
ному змаганні за право підписа
ти Рапорт Ленінського комсомо
лу ЦК КПРС до 60-річчя Велико
го Жовтня добилася хороших ре
зультатів. Напередодні 7 листопада 
на нашому календарі значився чер
вень 1978 року. До 60-річчя Вели
кого Жовтня колектив був удостоє
ний честі працювати з особистим 
клеймом.. Одним із перших нам 
присвоєно звання імені 60-річчя Ве
ликого Жовтня.

Досвід, набутий у трудовому су
перництві ювілейного року, виріши
ли сповна зичористати і в третьому, 
вирішальному році п’ятирічки. 
Включившись у соціалістичне зма
гання за гідну зустріч 60-річчя 
ВЛКСМ, ми ставимо перед собою

завдання сьогодні працювати кра
ще, ніж учора, завтра — краще, ніж 
сьогодні. У 1978 році ми даємо 
тверде комсомольське слово досяг
нути таких результатів:

— норму виробітку щомісяця 
виконувати на 125—130 процентів;

— підвищити продуктивність пра
ці на 4,5 процента;

— здавати всю продукцію з пер
шого пред’явлення;

— постійно підвищувати свій 
ідейно-політичний рівень, добитися 
присвоєння колективу звання брига
ди комуністичної праці;

— підтримати ініціативу бригади 
формувальників ливарного цеху 
ковкого чавуну, очолювану депута
том Верховної Ради СРСР В. І. Геть
манцем, — до 7 жовтня 1978 року—

першої річниці нової Конституції 
СРСР, виконати 3,5 річної норми 
п’ятирічки;

— у день Всесоюзного комуніс
тичного суботника 1978 року пра
цювати на зекономлених матеріа
лах і виконати денну норму на 135 
процентів;

— план третього року п’ятирічки 
завершити до 60-річчя ВЛКСМ.

Викликаємо на соціалістичне зма
гання колектив комсомольсько-мо
лодіжної бригади зварювальників з 
нашого цеху, очолюваний бригади
ром Анатолієм СкарбовимСОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНІ І ПРИЙНЯТІ НА БРИГАДНИХ ЗБОРАХ.
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її РО ЩО Б не говорили 
•І* виступаючі, яку б те
му не розкризали вони у 
своїх виступах, їхні думки 
і думки всіх делегатів 
XXX звітно-виборної ком
сомольської конференції 
Кіровограда концентрува
лися навколо однієї, зви
чайно ж, найважливішої, 
найактуальнішої сьогодні 
проблеми—проблеми під
вищення якості комсо- 
люльськоі роботи. Чи то 
мова велась про виробни
чі колекгизи міста, чи про 
трудівників сфери обслу
говування, чи про учнів і 
студентів, червоною нит- 

ПРО ІНШІЇ, 
КОНКРЕТНО

з комсомольської
КОНФЕРЕНЦІЇ
МІСТА КІРОВОГРАДА

кок> пройшла через усю 
роботу конференції саме 
тема якості. 1, напевно ж, 
серед присутніх не було 
жодного, хто б не поди
вився на себе з цієї точки 
зору, не оцінив би себе Й 
товаришів по праці, на
вчанню з граничною об’єк
тивністю і самокритич
ністю.

Досвід комсомольських 
організацій Львова і Львів
ської області, набутий ни
ми в ході боротьби за 
підзищення гатунку про
дукції, давно стаз надбан
ням молодих трудівників 
<раїни. Взяли його на 
озброєння і комітети ком
сомолу кіровоградських 
підприємств, міськком 
ЛКСМ України, який роз
робив положення про 
штаби і пости якості «За 
честь кіровоградської 
марки».

Культура обслуговуван
ня покупців — альфа і 
омега роботи працівників 
прилавку. Але за рахунок 
тільки цього не підвищити 
попиту на, тозари, — до 
такої думки прийшли на 
своїх комсомольських 
зборах спілчани ЦУМу 
«Кіровоград» (нині універ
сальне торгозе об'єднан
ня). Треба дивитися на 
проблему ширше. І про
лунала ініціатива: «Това
рам широкого вжитку — 
комсомольську гарантію 
якості від верстата до 
покупця!», яка стала по
штовхом до шефства ком
сомольських організацій 
підприємств обласного 
центру над гатунком ви
робів.

Талон «Комсомольська 
гарантія якості» добре 
знайомий покупцям. Він 
справді гарантує надій
ність і привабливий зов
нішній вигляд виробам 
панчішної фабрики. Не 
потрібно особливо реко
мендувати пальта голов
ного підприємства швей
ного об’єднання чи взут
тя, яке виготовляють на 
взуттєвій фабриці. Сівал
ки з державним Знаком 
якості знайшли визнання 
трудівників полів усієї 
країни. Протягом оди
надцяти місяців цього ро
ку колектив «Червоної 
зірки» випустив 41,8 про
цента посівних машин з 
почесним п'ятикутником.

Це — наслідок, резуль
тат. Результат цілеспрямо
ваної роботи комсомоль
ських комітетів названих 
підприємств. Цілеспрямо
ваної, а значить багато в 
чому нелегкої, складної. 
Довелося відійти від шаб-

лонів з організації соціа
лістичного змагання, в її 
формах і методах (а нове 
чомусь не завжди зустрі- 
чаюіь з розкритими обій
мами). Довелося членам 
комітету комсомолу поди
витися зовсім по-новому 
на саму проблему якості. 
Довелося зламати у сві
домості молодих трудів
ників підприємства деякі 
стійкі хибні поняття про 
їхню роль у боротьбі за 
честь марки підприємства.

Якість обслуговування— 
це питання не сходило з 
порядку денного комсо
мольських зборів магази-

ніа № 10. № 40, № 4 Кі
ровоградського міськ- 
промторгу і магазинів 
№ 14 і N2 15 Ленінського 
райг.арчогоргу, автотран
спортних підприємств 
№ 10661, № 10001 і
№ 10021. Тут не обмежу
валися звуженими понят
тями культури обслугову
вання «будь ласка», «спа
сибі за покупку» — це, 
звичайно, приємно чути. 
Га, скажімо, запропонува
ти потрібний товар, швид
ко обслужити людину — 
хіба не впливають такі 
фактори на якість праці у 
невиробничій сфері? І жо* 
ден з них не залишився 
поза полем зору комсо
мольських комітетів. Тому 
професійні конкурси на 
кращого продавця, офі
ціанта, кухаря, кондитера, 
водія були не просто зма
ганнями, а цінною фор
мою обміну досвідом.

А ось інший факт. Го
ловне підприємство ви
робничого об’єднання «Кі- 
ровоградмеблі», фірма 
«Одяг», ремзавод «Укр- 
сільгосптехніки», завод 
«Більшовик»... На їхню ад
ресу надходить чимало ре
кламацій, скарг. «Автора
ми»* браку нерідко бува
ють молоді виробнични
ки. Комсомольські органі
зації лише п’яти підпри
ємств узяли шефство над 
виробами з державним 
Знаком якості.

Немає таких аргументів, 
з допомогою яких можна 
було б довести недоціль
ність створення на ремза- 
воді «Укрсільгосптехніки» 
комсомольського опера
тивного загону якості. Піс
ля довгих вагань загін, на
решті, стзорили, але від
чутних результатів його 
діяльність не принесла. Ні, 
не специфіка виробництва 
«винна». Ще раз підтвер
дила своє право на життя 
істина: у комсомольській 
роботі есе починається з 
комітету, З якості, якщо 
хочете, його організатор
ської роботи.

З року в рік все масові
шим стає змагання за пра
во працювати з особис
тим клеймом. І в той же 
час олизько 200 юнаків і 
дівчат міста не виконують 
виробничих завдань. Як 
могло так статися? Причи
ни різні: низький рівень 
кваліфікації, брак досвіду, 
байдужість до роботи. 
Проте, жодну з циЯ при
чин не можна назвати 
об’єктивною. Не можна 
всю відповідальнісіь за це 
приписувати лише коміте
там комсомолу і наставни

кам лідприємсів. Сьогод
нішній школяр або учень 
профтехучилища — завт
рашній робітник. Сьогод
нішній студент—завтраш
ній молодий спеціаліст.

Школа не навчить пла
вити метал, складати сі
валки, шити пальта чи пек
ти хліб. Але вона навчить 
голозному: любити працю, 
прагнути до неї. Тож про
писна істина — з «двійоч- 
ника» не вийде хорошого 
робітника — і сьогодні 
звучить актуально. Де б, у 
якій сфері суспільно ко
рисної праці не трудився 
вчорашній школяр, те, що 

він узяв зі школи,
залишиться в ньо
му на все життя. 
За останні два 
роки підвищилась 
успішність школя
рів, а це вже бага- 
тообіцяючий факт. 
Значить, на під
приємства, а ПТУ 
прийдуть люди не 
тільки з хорошими 
знаннями, а й з ве
ликим почуттям 
відповідальності. З 

глибоким відчуттям ко
лективізму (Згадаємо іні
ціативу піонерів середніх 
шкіл N2 34 і № 11: «Жод
ного байдужого поручі»;

• Звіти і вибори в комсомолі

ініціативу учнів середніх 
шкіл № 5 і N2 30: «Зраз
ковій школі — зразковий 
клас!»). Звідси витоки ро
бітничого колективізму.

Незабаром трудові ко
лективи поповнять випуск
ники профтехучилищ. І 
тим якіснішою буде робо
та заводських і фабрич
них наставників, чим міц
нішими знаннями пора
дують їх учорашні «пете
ушники». ТУ N2 1 і N2 4, 
МП1У N2 8 — тут готують 
надійну зміну. Але під
приємства не скрізь гос
тинно зустрічають новач
ків. А це вже брак. Брак у 
вихозній роботі, погодь
теся. Не кожний, на жаль, 
може сказати так, як Ми
кола Пономаренко з «Чер
воної зірки»: «Обов’язко
во повернусь у коваль
сько-пресовий після армії. 
Бо люди тут — як треба».

Розмова про якість ком
сомольської роботи ве
лась конкретно. Говорили 
не тільки про виробни
цтво. Критикували міськ
ком, райкоми комсомолу. 
Принципово і відверто. По 
суті. Від такої розмови 
залишиться не тільки 
пам’ять. Такі ж конкретні 
справи.

• < •

У роботі конференції 
взяли участь і виступили 
перший секретар міськко
му Компартії України 
8. О. Сокуренко і перший 
секретар обкому комсо
молу Олексій Скічко.

У роботі конференції 
взяли участь відповідаль
ний організатор ЦК ВЛКСМ 
В. М. Жуков і відповідаль
ний організатор ЦК ЛКСМ 
України О. П. Радченко.

Першим секретарем Кі
ровоградського міськкому 
комсомолу обрано Бонда
ря Якова Андрійовича, 
другим — Калину Володи
мира Микитовича, секре
тарем — завідуючою від
ділом учнівської молоді 
Пилипенко Людмилу Ми
колаївну.

Л. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Майже II років працює слюсарем в ремоіпній майстерні Добровеличківс ,к<и<> райоЬ'е.тчаннв 
«Сілі.іосптехніка» Петро Коїрнков. Прийшов він сюди иіс хлопчиною після •закінченим серед
ньої школи. Уважно вивчав складні вузли тракторів, переймав досвід старших. 1 ось у<чг сім 
років Петро підтверджує своє звання ударника комуністичної праці, постійно перевиконую«' 
змінні завдання. І хоч йому іцс немає ЗО, він уже інГ праву вгашається добрим нзставником 
молоді. .

Нині Петро Котрнков працює н цеху по ремонту коробок передач тракторів і-.і разом » 
Юрієм Макаринськпм, який у минулому році прийшов сюди після повернення з лав Радянської 
Армії. Досвідчений слюсар задоволений споїм напарником, який перейняв у нього досвід і май
стерність. Хлопці вже мають на свосму рахунку 700 відремонтованих азр.ібок перстач, що май
же на 100 більше річного .члаиу. г

А нещодавно Петра Котриком вітали із вступом до кандидаті» у члени КПР€.
На знімку: (зліва направо): Ю. МАКАРИНСЬКИИ та П. КОТРНКОВ.

- ;Г. Фото в, МАСЛЕННИКОВА.

ДНЕМ ЗАВТРАШНІМ
ХХІІІ ЗНАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА
КОМСОМОЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

К ОМСОМОЛЬСЬКА організація Зна- 
*• м’янщинн налічує у своїх ланах 

6550 членів ВЛКСМ. Вона складається 
із 107 перзінпшх, 198 цехових комсо
мольських організацій па правах пер
винних, 158 груп. І, що найхарактерні
ше, у її складі 40 відсотків займають 
малочіїсельпі комсомольські організації. 
Це значить, що понад півтори тисячі 
членів ВЛКСМ працюють у невеличких 
колективах. А чи живуть вони там пов
нокровним життям, чи сповна виконують 
роль ударного загону в громадських і 
віїрОбничйх ділах? Про це йшлося, зо
крема, на XXI11 Знам’янській міській 
комсомольській конференції.

З виступу секретаря вузлового коміте
ту комсомолу Павла ДІЛКАРОВА:

— Ми говоримо, що подекуди у нас на за
лізничних підприємствах не в повну силу тру
диться молодь. Тому, що мало ще ми, ком
сомольські ватажки, з нею працюємо. Недо
статньо дбаємо пре ге, щоб молоде поповнен
ня з перших днів роботи відчувало себе пов
ноправним членом колективу. А юнакам І дів
чатам, що вступають в самостійне життя, по
трібне, перш за все, довір’я. Скажімо, в локо
мотивному депо, коли надійшли в експлуата
цію електровози ВЛ-ЇО г, першими вивчили і 
«згінуздалн» їх молоді маїииністп. Такі на
слідки радують. А ось у дистанцію цивільних 
споруд щороку надходить нова техніка, та 
юнакам П не довіряють. І, ясна річ, молодь 
там довго не затримується. Отаке ставлення 
до юпачів і дівчаг привело до тою. що роз
пався й комссмо іьсько-мо.тодіжіїий колектив 
будівельної бригади.

Інший факт. За звітний період не знайте 
жодного протоколу засіданпи комсомольсоко- 
го комітету колійно-машинної станції Л 63. у 
якому б йшла мова про відзначення перемож
ців соціалістичного змагання, тих, хто щодня 
дбає про надійність сталевих магістралей.

Такі речі трапляються з суттєвої причини: 
члени апарату міськкому комсомолу — не час
ті госгі в малочисел.-.них організаціях. Та й 
ватажкам не дають належної допомоги, вже 
з півроку не було семінарів для секретарів 
цехових комсомольських організацій і груя- 
комсоргів Керівництво часто-густо здійснює
ться по телефону..

Має рацію Павло. Бо телефонна 
розмова інколи не замінить живої робо
ти серед неспілкової і завжди готової до 
пошуку молоді, не замінить безпосеред
нього спілкування.

Доповідь другого секретаря міськко
му комсомолу Володимира Сиром’ятнл- 
кова була в міру самокритичною. Він, 
зокрема відзначна, що апарат міськко-

му далеко ие все рббпґь для того, аби 
на вирішальних ділянках колгоспного 
виробництва авангардні місця, як цього 
вимагає час, займала молодь. Назвав 
конкретний факт: на птахофабриці кол
госпу «Україна», що спеціалізується по 
виробництву яєць, немає жодного ком
сомольця:

Од.чзче:
Із виступу секретаря комітету комсо

мольської організації цього господар
ства Наталі ЗАЩОЛК1НОІ:

— Пташішця-оператор Анастасія Воло- 
шан одержала від закріпленого за нею 
стада курей 2660 тисяч яєць і перевико
нала свої соціалістичні зобов'язаная. 
Вона — передовик колгоспного вироб
ництва.

Ще один факт
Із виступу секретаря комітету комсо* 

мольської організації міжколгоспбуду 
Лідії НІКОЛАЄВОЇ:

— За останні три роки Кіровоградське 
технічне училище № 8 направило 8 па
шу організацію 17 випускників. Нині ли
ше 2 з них працюють у нас.

Про що це говорить? Про те, що ко
мітет комсомолу ие готовий був підтри
мані молодих спеціалістів, пе добився 
підтримки від адміністрації. А міськком 
комсомолу випустив з поля зору то ыа- 
лочисельну організацію.

. . . *

і У роботі конференції взяли участь і 
виступили: завідуючий промислово «раи- 
енортшш відділом обкому Компартії. 
України Б. Ф. Суржак, перший секретар 
Зиам’янського міськкому Компартії Ук
раїни В. А. Івлєв.

У роботі конференції взяли участь ін
структор обкому Компартії України 
Б. С. Ясиновський та завідуючий відді* 
лом обкому ЛКСМ України М. Гарба.

Першим секретарем Знам'янського 
міськкому ЛКСМ України обрано Ківер- 
ник Катерину Іванівну, другим — Сиро- 
м’ятмикова Володимира Івановича, сек
ретарем — завідуючою відділом учнів
ської молоді — Метлякоку Тамару Оле
гівн у.

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ВІДБУЛАСЯ
ХХХХ звітно-виборна 

комсомольська конферен
ція Бобринецького району. 
Із звітною доповіддю ви
ступив перший секретар 
райкому комсомолу Дмит
ро Замша. В обговоренні 
доповіді взяли участь сек
ретар комсомольської ор
ганізації колгоспу імені 
Кірова Надія Ключ, меха

нізатор колгоспу «Роди
на» Іван Драченко, робіт
ниця птахоферми колгоспу 
імені 40-річчя Жовтня Лі
дія Сяська, учениця 10-го 
класу битязізської серед
ньої школи Ірина Хмель, 
шліфувальниця районного 
об’єднання «Сільгосптех
ніка» Олександр Шабакін 
та інші.

У роботі конференції 
взяз участь і виступив за
відуючий відділом обкому 

Компартії України В. Д. Ба
бій. У конференції взяв 
участь завідуючий відді- 
лом обкому комсомолу 
А. Гоиценко.

Першим секретарем 6з- 
бринецького райкому 
ЛКСМУ обраний Замша 
Дмитро Антонович, дру
гим — Ткаченко Галина 
Ростиславівна, секрета
рем — завідуючим відді
лом шкільної молоді — 
Кабанець Віктор Іванович»
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< ! Q АКІНЧИ8СЯ звичайний
Т ГА \/ Л <*А 3 Vila п л и в- » а л

і
трудовий день. Юнаки 
дівчата виробничого 

об єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія» повертаю
ться до свого гуртожитку.

Ось кімната, де мешка
ють подруги Людмила 
Майданних і Ганна Коліє- 
ва. З кімнаті затишно. М'я
ке світло ллється на кон
спекти, книги. Дівчата го
туються до сесії. Людмила

МОВ У РІДНОМУ
ДОМІ

усіх

Повертаючись до надрукованого

ЯКИМ БУТИ ГУРТОЖИТКУ?
«ДОКИ Ж ЛУЗАТИ НАСІННЯ?»—під такою на,ВО)Ллінії читач — газета» («МК» за 17 листопада! лист Л ч!ви«-°мЩ®ИО 3 стор,нц' “На 

'поділитись думками із будівельним упаданім««, мГ'«ЧО₽НО’' HaUl читач‘ вирішили 
як треба організувати дозвілля і аідпо'ином N" 1 тр?.сту ,<Олек<андріяважбуд», 
куючи їхні розповіді, ми сподіваємося що иом?Л’ У роб,ГНИЧОмУ гуртожитку. Дру- 
Яішпе з,аполід, редакції про а««ї а’іод’ комсомолу ’»«ту все-таки на-

^ї^ОЖЕМО прийняти
•’« викова гелем гур

тожитку, — сказав на
чальник відділу кадрів. 
«Вихователем» — подум- 
кп повторила Таня. Ні, 
вона не лякалась труд
нощів, адже сама обра
ла професію педагога, 
адже за її Спиною роки 
навчання з Кіровоград
ському педінституті, В 
руках диплом спеціаліс
та. Боялась іншого: мо
лода, практичного досві
ду обмаль, раптом не 
довір’я. Одна справа 
помогу приходять підручники’ довідники, 
ша — проводити виховну роботу з такими.

чия І

3 стор.

КІМНАТА
КРАЩА?
справиться, не виправдає 
привести урок, де на до- 

, зовсім ін-
„ _ ----------, як сама,

або й набагато старшими. Тут одних посібників за
мало.

— А ви не поспішайте, — немов читаючи Танипі 
сумніви, сказав завкадрами. — Подумайте, зайдіть в 
комітет комсомолу, а вже потім вирішуйте.

Секретар комітету комсомолу Павло Левченко не 
приховував справжнього етапу справ у гуртожитку: 
«Виховна робота на низькому рівні, хлопці дружать 
із «зеленим змієм», починати погрібно занозо».

Довго тривала ця розмова. Прощаючись, Таня ска
зала: «Згодна взятись за справу, якщо комітет до- 

ь поможе».
Два роки минуле з того часу. Нині гуртожиток 

Пьбузікого нікелевого заводу один з кращих.
Про високий рівень ідейно-політичної і виховної 

роботи свідчать такі цифри, за одинадцять місяців 
цього року в гуртожитку проведено п’ять вечорів 
відпочинку, чотири диспути, п’ять усних журналів, 
прочитано дев’ять лекцій на політичні і празозі теми, 
експонувались чотири фотовиставки. З ініціативи 
комсомольців у гуртожитку працює образотворча 
Студія. Цікаві малюнки на виставку постіймо пред
ел г.вляють Віктор Жуковський, Анатолій Питель, 
Олександр Вихрастюк та інші.

Рада гуртожитку разом з коміїетом комсомолу 
Організували змагання за звання «Краща кімната». 
До умов змагання включено такі пункти: хороший 
санітарний стан, відсутність порушень правил гро
мадського порядку активна участь в житті гурто
житку. Переможцям, змагання вручається перехідний 
приз — радіоприймач.

На належному рівні у гуртожитку і спортивно-ма
сова робота. Є кімната для гри в настільний теніс, 
працює шахово-шашковий клуб. Біли гуртожитку — 
спортивні майданчики для гри у волейбол, городки. 
Більшість мешканців гуртожитку — значківці ГГ1О.

Успіхи ие приходять самі, за ними багатоденна 
кропітка праця.

' .Такий у них гуртожиток. 1 жити у ньому цікаво. 
х О. РІЗНИЧЕНКО.

навчається на загальнотех- 
нічному факультеті Хар
ківського інституту радіо
електроніки, Ганна — в 
технікумі. Дівчата готую
ться до зимової екзамена
ційної сесії.

А студент-заочник шос
того курсу Запорізького 
машинобудівного інститу- 

■ ту Анатолій Шандор, який 
працює на заводі будкон- 
струкцій електрослюсарем 
енергоцеху, готується до 
сесії у читальному залі. 
Юнак зосереджений стоїть 
біля креслярської дошки. 
Йому допомагає робити 
розрахунки начальник це
ху лісозаводу Василь Гон
чарук, який свого часу за
кінчив лісотехнічний інсти
тут. Він охоче передає на
буті знання друзям по 
праці, студента.м-заочни- 
кам та учням вечірніх 
шкіл. \

Серед них — робітниця 
лісозаводу Олександра 
Руденко, яка назнається в 
одинадцятому класі заоч
ної середньої школи, Іри
на Фролова — студентка 
третього курсу загально- 
технічного факультету 
Харківського інституту ра
діоелектроніки.

Та хіба перелічиш 
юнакіз і дівчат, завзятих у 
роботі, наполегливих у на
вчанні, які здобувають 
спеціальну освіту, щоб 
згодом', сповна віддати на
буті знання любимій спра
ві, рідній Батьківщині, яка 
створила всі умови для 
всебічного розвитку кож
ної радянської людини.

Чимало юнакіз га дівчат, 
що мешкають у гуртожит
ку, беруть участь в роботі 
гуртків художньої самоді
яльності Палацу культури 
імені В. І. Леніна. А Мико
ла Круглий став лауреатом 
республіканського огля
ду Всесоюзного фестива
лю художньої самодіяль
ності, присвяченого 60- 
річчю Великого Жовтня.

До послуг любителів 
спорту у гуртожитку шахи, 
шашки, настільний теніс. 
Приємно відзначити, що 
на міських змаганнях з ку
льової стрільби, які про
водились між гуртожитка
ми міста, саме команда 
другого виборола пер
ше місце, і з особистому 
заліку асі призові місця 
отримали мешканці гурто
житку виробничого об’єд
нання «Дніпроенергоб'/д- 
індустрія». Серед них — 
Раїса Сичова, Людмила 
Андрєєва та Ганна Гонча
рук, які відповідно зайня
ли перше, друге і третє 
місця.

А ось члени редколегії 
стінної газети гуртожит
ку «За комуністичний 
побут» зібрались у кабіне
ті коменданта разом з ре
дактором Ларисою Наріж
ною. Вони планують сві
жий номер.

В гуртожитку мешкає 
чимало робітників, які 
хоплюються читанням 
дожньої літератури, 
ред них — кранівниця 
повного 
Сторчак, 
лісозаводу Валентина Руб-

ЧИТАЧ РАДИТЬ

.. Смт. Побузьке,
Головаиіссі кий район. J
ХОЧ ЛИСТА І НЕ ОПУБЛІКОВАНО

СВОЯ РУК А-ВЛАДИК А
Цікавого листа з розпо

віддю про свій трудовий 
семестр у Кіровоградсько
му комбінаті «Будінду- 
стрія» надіслали до редак
ції учні Кіровоградського 
машинобудівного техніку
му В. Клеванець та В. Шев-

за- 
ху- 

Се- 
го- 

зазоду Надія 
пресувальниця

цова та інші. До послуг 
читачів — пересувна біб
ліотека Палацу культури 
імені В. І. Леніна.

У розпорядженні меш
канців гуртожитку — свіжі 
газети, журнали, брошури. 
Хто бере книгу, а хто йде 
до червоного кутка поди
витись телевізор. Тут же 
можна посперечатись на 
тематичному вечооі, зу
стрітись з людиною ціка
вої долі, ветеранами вій
ни і праці, передовиками 
виробництва, які виступа
ють із своїми спогадами, 
читають лекції, проводять 
бесіди тощо.

Нещодавно в гостях у 
мешканців гуртожитку по
бував комсомолець 20-х 
років Трохим Андрійович 
Шевченко, якому випала 
велика честь споруджува
ти місто юності на Амурі. 
Затамувавши подих, слу
хали молоді робітники 
спогади колишнього «сина 
полку» — учасника Вели
кої Вітчизняної війни Ми
колу Павловича Чорнору- 
ка, який брав участь у 
форсуванні Дніпра в грізні 
дні осені 1943 року на те
риторії 
району 
рідний 
край від 
гарбників.

В гуртожитку № 2 пра
цює клуб «Подружка», в 
роботі якого беруть 
участь десятки дівчат. Во
ни знаходять тут собі за
няття до душі. Керує клу
бом на громадських заса
дах завідуюча бібліоте
кою Палацу культури іме
ні В. І. Леніна Людмила 
Дем'ян.

Цікаво, весело, культур
но проводить своє дозвіл
ля після зміни молодь. 
Робітничий гуртожиток 
давно став для юнаків та 
дівчат рідною домівкою.

М. ЗЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель.

м. Світлозодськ.

Сзітловодського 
і визволяв наш 
наддніпрянський 
гітлерівських за-

І ДОЛЕТИТЬ ГОЛОС ЛІСУ...
Наша школа розміщена на краю величного і 

древнього Чорного лісу. Недалеко від школи 
між дерев мальовниче озеро, якому присвяче
но багато легенд. Саме туї, у цих місцях, 
була одна з багатьох стоянок богатирів 
на Хмельницького.

А з роки великої Вітчизняної війни 
йому лісі діяв партизанський загін 
Богдана Хмельницького.

Зараз над нашим лісом — мирне небо. 1 сто
їть вій ніби пам'ятник народний. Та іноді 
терпне серце, коли стрічаєш людину, яка дбає 
лише про своє задоволення і задля цьою зни
щує прекрасне. Колекції плашок на березі 
озера, купи ножові і лого паперу, згарища від 
вогнищ, витоптана трава, порізані, поламані І 
порубані дерева, поліетиленові горбинки. І ось 
ми. учні Богданівської школи № 2, вирішили 
створити шкільне лісництво імені Л. Леонове. 
Ми розселяли мурашники, виготовляли шяа- 
ківні. синичники, чодівпнці, за; оювляли гіл-

Богда-

в Чор- 
імеиі

іиоді

лячковий корм, збирали лікарські рослини, са
джали ліс. прополювали лісові культури. А най
більше — виховували людей, гостей лісу.

Вже четвертий рік інше лісниківо — перше 
в області. А як справи у вас? Чи оберігаєте 
он ліс? Адже наша область — степова. На її 
території дуже мало дерев, і тому їх поірібио 
ретельно оберігати і збільшувати. Адже ліс
пе частина Батьківщини, а Батьківщина — це 
найдорожче в світі. Допоможіть лісові! 1 ви по
бачите, як з-під зелених брів світяться добро
тою І вдячністю зелені очі дідуся-лісу. При
слухайтесь — і ви почуєте, крізь шум віків до
летить стареній і гордий голос лісу:

— Дякую. дру-у-же’ л. книш, 
учениця 9 класу Богданівської се
редньої школи ЛІ 2, ліснмчя шкіль
ного лісництва ім. Леонова.

Зиам’япськпй район.

ченко.
»Потрапили ми у ро;поряд- 

жеичя начальника адміністра
тивно-господарського відділу 
товариша С.азостіна. Працю
вали добросовісно. Прийшов 
час одержувати заробітну 
плату. Виписав нам товариш 
Савостіи наряди по 70 карбо
ванців. Пішли ми до директо
ра, щоб він скріпив своїм під-
еисом ці наряди, а він. погля
нувши на наші постаті, гріз
но кинув, що більш, як по 
40 карбованців не підпише. 
Тоді товариш Савостін виписав 
нам новий наряд по 40 карбо
ванців. Як же це так: за одну 
• ту ж роботу виписувати зов 

І.,41« різні наряди?»

Ми адресували це запи
тання голові правління 
облміжколгоспбуду В. О. 
Самоквапову. Ось що він 
повідомив:

«Учні відпрацювали по 
20 робочих днів. За ці ді-і 
їм була нарахована заро
бітна плата за фактично 
виконані ними роботи з 
сумі 40 карбованців на 
кожного, що менше та
рифної ставки. Правління 
облміжколгоспбуду вка
зало керівництву комбіна
ту на їхні помилки. Вна
слідок вжитих заходів уч
ням зроблено перераху
нок заробітної плати, а та
кож нараховано доплату 
як підліткам. Недовипла- 
чеиі гроші учні одержа
ли».

K4M

Перший сніг. І перший іній... 
У задумі ліс дріма.
Це прийшла чарівниця-зима 
У малюнку казковому ліній.

Мал. в. ШУЛЬГИ.
м. Новоми'ргЬрод.

ЧИТАЧ ДЯКУЄ

Від ПОСМІШКИ — 
людям радість

Не раз доводилося лісні бу
вати п кіровоградському мага
зині «Мсдгсхніка». щоб при
дбати або відремонтувати оку
ляри. І завжди приємно бачи
ти, як уважно, доброзичливо 
обслуговують тут відвідувачів 
працівники магазину.

Особливо хочеться подякува
ти за чуйність, добру пораду, 
молодому оптику-продаицеві 
Ользі Наровченко.

Дівчина працює тут уже 
третій рік. їй подобається слу
гувати людям, адже це теж 
талант — зробити людині при
ємне щоб вона залишила твій 
магазин не тільки із потрій
ною покупкою, а її з гарним 
настроєм.

П. САВУТА, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни і праці.

ЧИТАЧ СТАВИТЬ 
ПРОЕЛ ЕЛІ У;

Будуть чудеса 
на Новий рік!..

Наближається Новий рік. 
І так уже йдеться, що, го
туючись до чергового свя
та, людина завжди повер
тається у спогадах до по
переднього. Тому хочу 
поділитись з читачами га
зети роздумами, які ви
никли у /лене після мину
лого новорічного свята, 
зокрема після відвідин 
міської ялинки а примі
щенні філармонії.

Ми із сином заздалегідь 
готувалися до цього. По
шили маскарадний кос
тюм. Я спостерігала, з 
якою радістю, з яким тре
петом в душі він сприй
мав те, що відбувалось 
навколо ялинки. Діти во
дили хоровод, кілька ра
зів виходили групами спі
вати. танцювали. Троє з 
усіх дітей були в маска
радних костюмах. Вони 
зробили коло пошани і їм 
вручили призи за костю
ми. Нашому дістався най
кращий—пакетик із драже.

Читаючи ці рядки, ви, 
мабуть, подумаєте, що об
ражена матінка хоче одер
жати плату за свою пра
цю!

Але даваніс спершу поду
маємо: для чого влаштовують 
новорічні дитячі ранки? Адже 
погодьтесь: цс дуже гарна 
традиція. І; зустріччю Нового 
року пов’язано багато радіс
них, щасливих спогадів. Но
вий, рік — це завжди чудеса, 
щоб створити у дитини гарний 
настрій, щоб через десятки 
років, подумкк повертаючись 
у дитинство, попа знову була 
у полоні тою щасливого 
спогаду.

Є у нашому місті можли
вості, щоб створити для ма
люків такі приємні новорічні 
«дива»? Є! Чому б не залучи
ти до цієї справи наших ре
жисерів, артистів, художників, 
учасників різноманітних ан
самблів. працівників служби 
побуту?

Я пам'яіаю. з яким захоп
лені.я.м відвідували кірово- - 
грядці передсвятковий жовт
невий ярмарок на критому 
ринку. Імпровізована сцена 
для виступів художньої само
діяльності, вози із загримова- 
нііми артистами нашого му
зично-драматичного театру, 
селянські хатки, що «виросли» 
за одну ніч, ярмарка чудес. 
Чому б ке перейняти нам оці 
традиції при організації ново
річних дитячих райків?

Думаю, що коли б на 
дитячому новорічному 
ранку з'явились різні зві
рята, герої казок — ді
тям було б цікавіша. До 
того ж, і у Діда ААороза 
були б помічники. Адже 
погодьтеся: набагато при
ємніше одержати подару
нок від Чебурашки чи 
Зайчика, ніж від звичайно
го працівника прилавку, 
який дістає подарунки із 
картонної коробки.

Думаю, що і подарунок 
самого Діда Мороза пови
нен здивувати дитину. Цу
керками зараз нікого не 
здизуєш. Чому б вартістю 
того ж пакетика з драже 

\ не вручити дитині книжку 
з автографом Діда Моро
за? Мабуть, кожен зберіг 
би її і колись згадував ту 
щасливу хвилину.

Г. ДЬЯКОВА.
м. Кіровоград.
Від редакції: А що з цьо

го приводу скаже служба 
побуту, управління куль
тури?
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V ШКОЛЯРІВ

H А Д І К»
ЯКІ 
дні 
ска-

ЯКЩО запитати школярів, 
спортивні змагання в ці 

найбільш захоплюючі, вони 
жуть:

— У кас тепер — хокей.
Так, це справді дуже цікаво. 1 

таких поєдинків вони нарешті до
чекалися. В кіровоградських шко
лах №№ 11, 13, 34, наприклад, вже 
згуртовані команди юних хокеїстів, 
які готові до турнірів на призи 
клубу «Золота шайба». В біль
шості житлово-експлуатаційних 
контор йдуть назустріч дітям — 
обладнують хокейні майданчики, 
купують спортивний 
усіх мікрорайонах

інвентар. В 
Кіровограда 

відкриваються прокатні пункти — 
тут є лижі, ковзани, санки.

1 все ж для високого фізичного 
гарту дітей це мало. А ось всесо
юзні змагання «Старти надій», які 
присвячуються 60-річчю Ленін
ського комсомолу, передбачають 
більш ширшу програму спортив
них поєдинків для всебічного роз
витку школярів.

УЧНЯМ 4—5 КЛАСІВ пропонується: 
біг на ЗО метрів, стрибки у довжину І 
висоту: метання тенісного або 150-гра- 
мового м’яча: плавання — 25 м, лазін
ня по канату, крос 300 м — для дівча
ток, крос 500 м, підтягування — для 
хлопчиків, рухливі ігри і естафети.

ДЛЯ УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ програма

майже та сама, але дистанцію бігу 
збільшено до 60 м, а плавання—до 50 м, 
додано стрільбу з пневматичної гвин
тівки на 10 м з упору стоячи, мішень 
«П».

ВОСЬМИКЛАСНИКИ І ДЕВ’ЯТИ
КЛАСНИКИ БУДУТЬ ЗМАГАТИСЯ 
за такою програмою: в бігу на 60 м, 
стрибках у довжину і висоту, метанні, 
плаванні па 50 м, стрільбі з пневматич
ної гвинтівки па 10 м. спортивних іг
рах; дівчатка — в кросі 300 м, згинанні 
і розгинанні рук в упорі лежачи, хлоп
чики — в кросі 500 м і підтягуванні.

ДЕСЯТИКЛАСНИКИ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ у бігу па Ю0-м, стрибках у 
довжину і висоту, метанні гранати, 
стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки 
на 25 або 50 м, плаванні на 100 м, кросі 
(дівчата — 500 м. юнаки — 1000 м).

З усіх нидів цієї програми у класах 
виявляють іідГісильпіших — кращих 
спринтерів, стрибунів багатобориів се
ред хлопчиків і дівчаток. Районні і мі
ські змагання відповідно до програми 
першого етапу організовуються для уч
нів 4-9 класів. Тут варто включити 
поєдинки на призи клубів «Золота шай
ба», «Шг.ірппнй м’яч». «Плетений 
м’яч». «Біла тура». «Чудо-шашки», 
турніри та ігри з військово-технічних 
в її діб спорту.

У програму 1 і 2-го етапіз реко
мендовано ПОЄДИНКИ із зимових 
видів спорту — лижні гонки, ков
зани. В тих районах, де немає 
умов для плавання, цей вид дозво
ляється не проводити.

В кожному виді програми видна* 
чається клзс-переможеиь (ііа 
першості школи, району, міста) —

за сумою результатів набраних за
ліковими учасниками — 10 хлоп
чиків і 10 дівчаток. А за наймен
шою сумою результатів визначає
ться клас-переможець з бігу, кро
су, плавання, лазіння по канату, 
комбінованої естафети; за найбіль
шою сумою результатів—з стриб
ків у довжину, висоту, метання 
м’яча, метання гранати, .підтягу
вання па перекладині, згинання і 
розгинання рук в упорі лежачи, 
кульової стрільби.

У змаганнях 1-го, 2-го, 3-го ета
пів у комплексному заліку кращий 
спортивний клас визначається за 
найменшою сумою місць, набраних 
класом б усіх видах програми.

А школа направляє матеріали 
на три кращих спортивних класи 
(серед 4—5, 6—7, 8—9) до район
ної чи міської рад «Стартів на
дій». 1 за цими результатами ви
значаються учасники районних, 
міських змагань, на яких буде ви
значено два переможці.

Обласна рада «Стартів надій» 
за результатами 2-го етапу назве 
два кращих спортивних класи об
ласті..-.

Отже, «Старти надій» кличуть у 
спортивні зали, па стадіони і пла
вальні басейни, на засніжені стеж
ки сотні, тисячі наймолодших. По
єдинки здебільшого мають відбу
ватися у суботні та недільні дні. 
Комсомольські та фізкультурні ак
тивісти, шефи із заводів, фабрик, 
вузів, установ та організацій ма
ють всіляко допомогти дитячим 
колективам в організації змагань, 
в будівництві спортивних майдан
чиків. «Старти надій» хай про
йдуть з надією па те, що паші, юні 
друзі невдовзі зможуть змінити 
чемпіонів і. рекордсменів міста чи 
області і вийти на фінішну пряму 
до заповітного Олімпу.

I
I
I

ШАХИ

ВУЛКАН КАЧАН-КОЗЛОВ

ГОВЕРЛА
к

Що, де, КОЛИ

ТУРНІРИ го
для чоловіків

VIII першість СРСР серед 
молодих майстрів. 24 січня — 
16 лютого. Вільнюс. (16 учас- 
Ш1КІ1-Л

47-й чемпіонат УРСР. Пів
фінал. 17—26 лютого. Мико
лаїв. (50).

— Фінал. 5—24 березня. Ял
та. (16).

Зональний турнір першості 
світу. 5—29 травня. Львів. (16).

Міжнародний турнір. 2—24 
червня. Київ.. (16).

46-й чемпіонат СРСР. Від- 
бїрковий турнір. 26 червня — 
16 .чнпня. Дуагавпілс. (64).

— Перша ліга. 3—30 жовт
ня. Ашхабад. (18).

— Вища ліга. 1—28 грудня. 
Тбілісі. (18).
ДЛЯ жінок

37-й чемпіонат УРСР. 19—31 
травня. Харків. (32).

38-й чемпіонат СРСР. Півфі
нали. 3—27 липня. Калінін- 
град, Кисловодськ. (32).

— Фінал. 2—29 жовтня. Ки
їв. (16).

Зональний турнір першості 
світу 1—25 грудня. Фруп- 
зе. (16).
ДЛЯ ЮНАКІВ ГДІВЧАТ

Першість СРСР (1960 р. н.). 
5—18 січня. Таллін. (60>..

Відбірковнй турнір юнаць
кої першості світу. 7—27 квіт
ня. Сочі. (8).
Першість УРСР (1961 р. н.).

21 серпня — 8 вересня. Євпа
торія. (26).
КОМАНДНІ ЗМАГАННЯ

Республіканська змагання

па приз «Біла тура». 23—29 
березня. Одеса. (По 6 гравців 
у команді).

Кубок СРСР. Вища ліга, 
і;—23 квітня. Воронеж. (10).

— Перша ліга. 18—26 квітня. 
Могильов. (7).

XV Всесоюзна спартакіада 
школярів. 11—25 жовтня. 
Ташкент. (10).

Всесоюзні вагання на приз 
«Комсомольской правди», і— 
11 листопада. Рига. (9).

Чемпіонат областей УРСР. 
Зональні турніри: у вересні— 
жовтні. Фінал: 10—16 листопа
да. Жданов. (6).

Всесвітня шахова Олімпіада. 
25 жовтня — 15 листопада. 
Буенос-Айрес.

Минулої зими дядько Онуфрій таки втратив прихованих иід 
сільради овець І волів, 1 Юрій зостався зовсім без діла. Холод
но, голодно перебивався зиму. Та ось сніг розтав, відшуміли, 
струмки в Глинянку.

'Гри дні тому вночі в його зимовище носі укали. Думав — 
сестра Юлька прийшла Але прийшли лісові хлопці — ватажок 
банди Говерла — низенький, чорний; постав поруч цигана — не 
відрізниш. З ним Адмірал — білолиций, кирпатий хлопець, — 
з-під вуяша якого видно було смугастий тільник — служив на, 
флоті. прнї?ап у відпустку і дизертирувпв. Позаду них — дов
говолосий, вугруватий незграба Лев, років тридцяти, котрий 
згвалтував і задушив пастушку і, боячись відповідальності, при
став до Говерли. Віддалік по кутках зимовища стояло ще двоє.

— Слава ісу! — привітався Говерла, направивши ствол гвин
тівки у приміщення. — Сам у хатині?

— Навіки слава! Сам, — здивовано й трохи злякано відпо
вів Павлюк.

Говерла. Адмірал і Лев зайшли до зимовища.
— Пркгошай і остей! — освітившії ліхтариком плиту, на якій 

нобачиЕ кілька печених картоплин, насмішкувато кинув Говер
ла. — Розжирів ти за росіян.

Павлюк ііс чекав бандитів, не знав, для чого вони з’явилися 
до нього. Брати у нього їм нічого. Він і не комсомолець, і не 
активіст, щоб вени мали па нього зло, але злякався і відповів:

— і воротам споїм не побажав би такого жирного живота1).
Говерла підійшов до віконця, смикнув залізне пруття, яким 

навхрест воно було заівроджене.
— Зняв би ти цю решітку. Міліція прийде — не зможеш і 

втекти... Чи не боїшся їх?
— Боюсь-нс боюсь, а о руки не дамся, — хоробрячись. відпо

вів Павлюк.
— От і гаразд! — Говерла усміхнувся, сів на дубопу лавку під 

стіною. — Молодець ти. що послухався нашого попередження... 
Читав пашу летучку?

Павлюк невнра-но щось пробурмотів. Про бандитські листівки 
і про те, що буле в них написано, він чуп від людей, але не чи
тав. ухилився від школи ФЗН не через боязнь розправи бапдц-. 
тів. а_ через Христину, одначе, зараз подумав, чи справді він 
не поїхав до школи ФЗН тільки заради Християн?

Говерла, тим часом, іаиьбнп радянські закони, представників 
місцевих і цент рал і.них властей, колгоспи і на закінчення вн- 
моїлипо заявив:

— Прийшли до тебе, щоб допоміг в одному ділі...
Павлюк сітріщив на Говерлу великі енні, як у Юльки, очі, по

тім глянув на Адмірала і Лева, що стояли біля дверей. Вигляд 
вони мали рішучий, войовничий. Крім гвинтівок, у коленого па 
поясі вйсіли пістолет, ніж, підсумок з патронам», по парі гранат.

— Я? Чим допомогти? — спитав тихо.
— Ти нам — ми тобі... одягайся, підемо, — Говерла рішуче 

підвізся.
Павлюк розгублено завертів головою.
— Що ви хочете зі мною зробити?
— Не біііся, зла. до тебе не маємо, — відповів Говерла. Взяв 

оуйош, що лежав на нарах, кинув його Павлюку па руки. Мигн- 
чило; Похмура ніч огортувалл гори. йшли мовчки кілька годин 
ледве примітними стежками молодого букового лісу. Спустилися 
у вибалок і поміж городів попростували до магазину села Клю
чі. Адмірал і Лев вибігли на вулицю. До магазину наближував
ся якийсь чоловік.

— Хто такі? — іукнув він віддалік.
— Загуляли у ваших дівчат! Ідемо додому п Глинянок! — від-, 

повіз Лев.
Перехожий в темряві не міг побачити зброю у бандитів. Але 

тільки порівнявся з ними, як удар п>» голові звалив його на зем
лю. Адмірал і Лев відтягнули обважнілого дядька з дороги і ки
нули в кюсет.

Виламавши дпері, бандити заповнили мішки продуктами, ма
нуфактурою, захопили по парі костюмів, чобії і пішли городами 
до лісу. Раптом на вулиці села почувся крик, тупіт, потім по
стріл із гвинтівки.

— Бігом! — передав пошепки команду Говерла.
Тікаючи, Лев спіткнувся, загубив шапку, але шукати в темря

ві її не захоїіп. Поки добігли до лісу. Павлюку здалося, що 
лопне серце... Зупинились перепочити, прислухались. Погоні не 
було. В селі панувала тиша...

* Другий розділ повісті «Секунди віку». Початої: у «Молодо
му комунарі» за 10 грудня ц р.

!) живіт — тут у розумінні життя (вислів закарпатський).

А-

ЗУСТРІЧ ДАЯ ВАС
У приміщенні кіровоградського лекторію відбувся пер

ший тематичний вечір з циклу «Конституція живе, пра
цює, діє». До програми циклу входять усні журнали, те
матичні вечори, читацькі конференції, цікаві зустрічі.

Цього разу з проведенні вечора па тему «Молоді про 
нове законодавство» взяли активну участь члени облас
ного суду Б. М. Литвиненко і В. 1. Фросін|як, а також 
секретар комсомольської організації технікуму радян
ської торгівлі Ольга Роззуваєва.

Потім читачі обласної бібліотеки для юнацтва імені 
Т. Г. Шевченка Людмила По.іонська та Галина Черняв- 
ська продекламували вірші С. Маршака «Герб», М. Ри* 
балка «Я — громадянин Країни Рад».

В. ДИГАЛО.

НОВА НАГОРОДА „ГЛОБУСА“
Юним географам Кіро

воградської середньої 
школи № ЗО до нагород 
не звикати. Роботи глобу- 
сівців, присвячені вивчен
ню рідного краю, не раз 
визнавались кращими в 
республіці і навіть у краї
ні. І тоді везли учні до 
рідної школи з Києва, 
Москви, Ленінграда дипло
ми І та II ступенів, по
хвальні грамоти Геогра
фічного товариства СРСР, 
ЦК ЛКСМ України, Мініс
терства освіти УРСР, обко
му та райкому комсомолу.

А нещодавно в школі 
з’явилась нова почесна на
города. Дійсний член Гео- 
гплфічнего товариства

СРСР, президент Ленін
градського географічного 
клубу «Планета» Андрій 
Домбровський, котрий 
прибув у гості до кірово- 
градців на святкування де
сятирічного ювілею «Гло
буса», вручив школярам 
медаль Семенова-Тянь- 
шанського.

Нині юні географи зно
ву в пошуку. Попереду — 
нові роботи, відкриття. 
Попереду — нові наго
роди.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
керівник наукового то
вариства «Глобус» 
СШ № ЗО.

м. Кіровоград.

KL.4

ТАНОК «ГОПАК» У ВИКО
НАННІ САМОДІЯЛЬНОГО 
НАРОДНОГО АНСАМБЛЮ 
ТАНЦЮ «ЮНІСТЬ» кірово
градського ДЕРЖАВНО
ГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІН
СТИТУТУ ІМЕНІ О. С. ПУШ
КІНА. ХУДОЖНІЙ керів
ник - ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРА
ЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРА
ЇНСЬКОЇ РСР ВАСИЛЬ БО- 
СІІЙ.

У світі цікавого

СІІАРБИ МОРСЬКОГО ДНА
Рідкісну колекцію монет 

було виявлено на дні 
Охотського моря. На роз
митому після відпливу га
лечнику Тунгуської коси 
оголилась глиняна посу
дина, з пробитого отвору 
якої посипались десяткиФото В. КОВПАКА.

7) Наша адреса і телефони
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у вівторок, четвер, 
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«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградскою обкома 

ЛИСМУ, г. Кировоград. 
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на украинском языке.

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.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

монет, датованих середи
ною XVIII століття.

Цей «скарб» — не пер
ший на місці колишнього 
Косого Острожка — сели
ща, яке було на місці 
Охотська. Хвилі стуленого 
моря іноді вимивають 
глечики, чавуни і навіть 
казани з монетами, які 
сотні років пролежали в 
землі. Позеленілі старо
винні знахідки склали ба
гату нумізматичну експо
зицію в місцевому крає
знавчому музеї. «Старій
шина» серед експонатів— 
копійка 1649 року, ровес
ниця Охотська. У ті роки 
промисловики, купці, слу-

живий люд, вирушаючи р 
небезпечні далекі подо
рожі, складали монети й 
тайники і закопували е> 
землю. Повертались, од
нак, далеко не всі, і тай4 
ники були надовго похо
вані /горською безоднею, 
яка змила косу.

Сотні монет часів зна
менитих географічних екс
педицій Степана Краше
нинникова, Григорія Ше
лехова, Гаврила Саричева 
та інших російських до
слідників допомогли кра
ще пізнати історію пер
ших на Охотському узбе
режжі поселень.
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