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Слава передовим колективам,

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання

рПЕМЇСМЖіЕГі;

«Ми, комсомольці-десятикласвики, даємо клятву на 
вірність нашій рідній Батьківщині. Ми завжди пам’я
татимемо подвиг наших батьків і дідів...» — такими 
рядками закінчила свій лист до редакції учениця 
Ульяновської середньої школи № 2 Надія Доскач, у 
якому вона розповідає про урок мужності, що буя 
присвячений 35-річчю визволення України від ні
мецько-фашистських загарбників. Дівчина з великою 
гордістю веде оповідь про свого славного земляка 
О. і. Чиркова, котрий виявив мужність і героїзм лід 

н час форсування Дніпра і був нагороджений орденом 
‘ Червоної Зірки.

А комсомольці Кіровоградського технікуму радян
ської торгівлі під чає походу «Шляхами слави бать
ків» вирушили до легендарного Севастополя. Тут, на 
Сапук-горі, де полум'яніє бічний вогонь слави, вони 
теж дали клятву бути схожими на тих, хто не пошко
дував свого життя, визволяючи рідну землю від 
ворога.

У будні, в дні великих всенародних свят юнаки і 
дІБчата Знам’янки приходять на могилу Героя Радян
ського Союзу сержанта Віктора Галочкіна, що при 
крив своїм тілом лейтенанта Олександра Чурасва 
врятував командира, а сам загинув від осколка воро
жої гранати...

Так, сини і внуки нолишніх фронтовиків завжди 
вчаться мужності у них, наших прославлених героїв. 
Життя цих звитяжців — приклад для наслідування 
юним. І с більшості комсомольських організацій при 
вильно орієнтуються, спрямовуючи свою роботу по 
військово-патріотичному вихованню саме на те, щоб 
молодь якнайбільше дізналася про подвиги фронто
виків. На уроки мужності, на вечори бойової слави 
комсомольські активісти запрошують колишніх рядо
вих солдатів і офіцерів, прославлених командирів, 
воїнів-визволителів, з якими встановили зв’язки під 
час операції «Пошук». Плодотворно працюють у цьо
му напрямі комітети комсомолу Новоукраїнського, 
Гопованівського, Світловодського, Петрівського ра
йонів. І юнаки, вихованці цих комсомольських орга
нізацій, котрі готуються до служби в армії, здобува
ють високий ідейний гарт, стають гідною зміною 

П старших товаришів.
Не менш важливо, копи юнак завчасно прагне під

вищити свій фізичний гарт, набути знань з військово- 
прикладних дисциплін. Про таких згодом командири 
напишуть батькам, учителям, наставникам молоді з 
дтсаафівських колективів: «Ваш вихованець став клас
ним спеціалістом, відмінником бойової і політичної 
підготовки». Подібні листи надходять у Гайворснську 
середню школу N° 1, Кіровоградський машинобудів
ник технікум, Олександрійське педагогічне училище, 
Бобринецький сільськогосподарський технікум. Бо 
тут повсякчас дбають про те, щоб майбутні воїни стали 
значківцями ГПО, спортсменами-розрядниками, ос
воїли технічні спеціальності.

Перевіркою готовності юнаків до служби в армії 
видівбули массві змагання з військово-технічних 

спорту. Тільки цього року в таких поєдинках узяли 
участь понад 180 тисяч дтсаафівців області. Кожен 
дев’ятий учасник таких змагань виконав розрядний 
норматив.

! якщо тут десь іще допущено прорахунку то ли
ше через те, що комітети комсомолу разом з органі
заціями ДТСАДФ не зуміли сповна спрямувати свою 
діяльність на те, щоб створити для молоді належні 
умови для занять фізкультурою і спортом, для на
буття технічних спеціальностей. Тож треба подбати, 
аби б кожному селі, о кожному місті, на підприєм
ствах, у навчальних закладах будувались нові та 
ефективно використовувались наявні тири, спортивні 
комплекси, діяли спортивно-технічні нлуби, В цьому 
напрямі можна чимало зробити, коли вміло згуртува
ти молодь під час комсомольсько-молодіжного су- 
ботника, що відбудеться 27 жовтня.

Підготовка молоді до служби в армії — турбота 
комсомольська. І вона не повинна сходити з порядку 

, денного. Бо це — справа державна.
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Світлосодсьний завод 
<Буддеталь». У тому, що 
молодіжна бригада слюса- 
рів-складальнинів ~ 
профнастеляння, 
еходягь Петро 
Дмитро Тимошицьний, зав
жди л числі передових, 
заслуга комсомольців під
приємства. Секретар ком
сомольської організації за
воду Людмила Мельничен
ко завжди цікавиться ви
робничими успіхами ровес
ників, допомагає їм у вико
нанні наміченого.

На 
мольський 
водського 
таль» Л. 
проводить 
моловими 
П. СУХІНИМ 
ШИЦЬНИМ.

Фото Л. ТАРАСЕННА 
І Ю. ДЕРУЖИНСЬНОГО.

ЯКІСТЬ-ГОШНЕ
Позавчора на Кірово

градському ремонтно-меха
нічному заводі Укррем- 
тресту відбулася обласна 
технічна конференція з 
питань якості ремонту ди-, 
зельних двигунів.

У конференції взяли 
участь механізатори та ін
женерії господарств, нред- 
сташшкп обласного і ра
йонних управлінь сільсько
го господарства, підрозді
лів сільгосптехніки, спо
ріднених підприємств, пра
цівники Кіровського рай
кому Компартії України 
м. Кіровограда. Вони озпа-

помилися виконанням 
планових завдань по за
безпеченню трудівників се
ла відремонтованими ди
зельними двигунами.

Конференція затвердила 
заходи, спрямовані на шир 
шс впровадження па під
приємстві комплексної си
стеми управління якістю - 
основи підвпшепвя якоср 
капітального ремонту дви
гунів. Це, як відзначається 
в резолюції, дасть змогу 
повніше забезпечувати по
треби сільського господар
ства в надійно полагодже
них двигунах і дозволить 
успішніше провадити сіль
ськогосподарські роботи.

А. ІВИЛОШИЙ. І
ПОСЛАНЦІ 
киед то

21 жовтня в Київ прибу
ла делегація Соціалісті!')- 
пої спілки молоді Чехосло- 
ваччпип, яка перебуває в 
Радянському Союзі на за
прошення ПК ВЛКСМ і 
знайомиться з досвідом ро
боти комсомольських орга
нізацій но комуністичному 
вихованню молоді в світлі 
рішень XXV з'їзду КПРС 
і XVIII з’їзду ВЛКСМ.

У складі делегації — 
голова ПК ССМ ЧССР Мі- 
лослав Дочкал, голова ЦК 
ССА1 Словаччини Міхал 
Зозуляк, секретар ЦК ССМ 
ЧССР Я я Бруннер, голов
ний редактор газети «Сме
на» — органу ЦК ССМ 
Словаччини Міхал Залета, 
заступник завідуючого 
міжнародним відділом ЦК 
ССМ ЧССР 3 ден а Паулі- 
ни, радник посольства 
ЧССР в СРСР Ян Гусак.

У Бориспільському аеро
порту гостей зустрічали 
перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастухов, 
перший секретар ЦК 
ЛКСМУ А. 1. Корпієнко, 
секретарі і члени бюро ЦК 
ЛКСМУ. Серед зустрічаю
чих був генеральним кон
сул ЧССР у Києві Олдр- 
жпх Могельськиії.

У ході дружньої розмови 
в ЦК ЛК.С/М України, в 
якій взяли участі. Б. М. 
Пастухов, А. І. Корпієнко, 
секретарі і члени бюро ЦК 
ЛКСМУ, відбувся обмів

інформацією про учасг». 
молодіжних спілок у вико
нати рішень XXV з’їзду 
КПРС і XVIII з’їзду 
ВЛКСМ, XV з’їзду КПЧ і 
П з’їзду ССМ ЧССР, у 
підготовці до 110-ї річниці 
з дня народження В. і. Ле
ні па. Обговорено псрсвс-к 
тивн дальшого розвитку 
співробітництва молоді 
Радянського Союзу і Че 
х ослов а чч ивп.

Гості зробили поїздку в 
Переяслав - Хмельницький, 
де відвідали музеї і пам’ят
ні місця. Теплі зустрічі 
відбулись біля монумента 
па честь 300-річчя возз'єд
нання України з Росією. 

’Па алеї Дружби гості і 
господарі посадили де
рева.

Делегація ознайомилася 
з досвідом комсомольської 
організації радгоспу «Борт- 
пичі» Бориспільського ра
йону, оглянула поля госпо
дарства. Посланці молоді 
ЧССР побували в Інститу
ті надтвердих матеріалів 
АН УРСР.

У розмові з кореспон
дентом РАТАУ керівник 
делегації ССМ ЧССР Мі- 
дослав Дочкал сказав:

— Ми подолали відстань 
у кілька тисяч кілометрів. 
Побували в столиці БАМу 
Тииді, де разом з радян
ськими комсо модьцями
уклали па трасі віку «Про
ліг дружби», побували у 
виробничих і наукових ко
лективах, навчальних за
кладах Іркутська, Києва і 
Київської області. Всюди 
ми бачили самовіддану 
працю радянської молоді, 
яка втілює в життя рііпен- 
пя XXV з’їзду КПРС і 

ударникам ' п'ятирічки, які йдуть в 

авангарді комуністичного будівни

цтва!

2 мільйони 500 тисяч 
тонн. Стільки бурого ву
гілля видобув з початку 
п’ятирічки екіпаж екскава
тора, очолюваний настав
ником молоді Дмитрам 
Трохимовичєм Савчуком з 
вуглерозрізу «Мороз’в- 
ський». Невеликий, друж
ний колектив (помічником 
у Дмитра Трохимовича Ва
силь Григорович Карпен-

З високими показниками 
зустрічає свято Велико:с 
Жовтня шофер колгоспу 
імені Леніна Долинсьнсгс 
району комсомолець Ста
ніслав Лавріненкс. Пра
цюючи на перевезенні 
врожаю зернових та олій
них нультур, кукурудзи, 
цукроаих буряків, він агю- 
мсбілем ГАЗ-53 виробив 

ко) вже виконав завдання 
чотирьох років п ятирічки 
Свій успіх він присвятив 
Велиному Жовтню.

До кінця року екіпаж 
видобуде ще понад 200 ти
сяч тонн палива.

Один із вихованців Д. Т. 
Савчука, молодий екскава
торник В. Крюкое, дав сло
во працювати так, як на
ставник. І закликав усіх 
юнаків трудитися лише по- 
ударнсму, щоб гідними 
здобутками ознаменувати 
62-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції.

М. 1РУХАНОВ, 
громадський корес
пондент аМсЛОДОГО 
комунара::.

110 тисяч іонна-ніломет- 
рів. Це у два з половиною 
рази більше, ніж передба
чалося річним завданням.

Польові роботи у госпо
дарстві наближаються до 
кінця. Нині кожен день 
приносить звістки про нові 
трудові перемоги.

Добре трудяться на пе
редсвятковій вахті й во
дій машини ЗІЛ-ІЗО Гри
горій Ссроченко, всі ком
сомольці та молс-дь авте- 
гаражс колгоспу.

М. ФЕДОРОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

XVIII з їзду ВЛКСМ, зу- примножити славні тради- 
стрічадися з партійними і ції -- запорука того, що 
господарськими керівника- завдання, поставлені пе- 
ми, які пройшли школу Яе- ред ііашвмм молодіжними 
пінського комсомолу. I hi- спілками Центральними 
ііішпє покоління радяп- Комітетами КПРС і КПЧ, 
ськнх комсомольців ввібрл- Генеральним секретарем 
ло в себе кращі традиції ПК КПРС, Головою Пре- 
старших братів і батьків, у зидії Верховної Ради 
тому числі традиції in- СРСР Л. І. Брежнєвим і 
гсрнаціонзлГму, почуття генеральним секретарем 
дружби до чехословацько- щ< КПЧ, президентом 
го народу, то скріплена ЧССР Густавом Гусаком, 
Кров 10 В СПІЛЬНІЙ боротьбі будуть успішно виконані, 
проти фашизму. Спадкоєм
ність поколінь, прагнення (РАТАУ).

ЗУСТРІЧ У ТОВАРИША
В. В. ЩЕРБИЦЬКОІО

22 жовтня член Політбю- 
ро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії Украї
ни В. В. Щербицький зу
стрівся з делегацією Со
ціалістичної спілки молоді 
ЧССР на чолі з головою 
ЦК ССМ ЧССР М. Дочха- 
лом, яка прибула в Радян
ський Союз на запрошен
ня ЦК ВЛКСМ для озна
йомлення з досвідом ро
боти по комуністичному 
вихованню молоді і пере
буває є Києві.

У ході теплої, дружньої 
розмови відзначалось, що 
зв’язки між ВЛКСМ і ССМ 
ЧССР постійно розширюю
ться і міцніють, сприяють 
вихованню молоді в дусі 
соціалістичного інтерна
ціоналізму, зміцненню 
дружби між народами Ра
дянського Союзу і Чехо- 
словаччини. Молодь бере 
активну участь у розв’я

занні завдань, висунутих 
XXV- з’їздом КПРС і XV 
з’їздом КПЧ. Було підкрес
лено велике значення зу
стрічей і розмов Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР Л. 1. 
Брежнєва і генерального 
секретаря ЦК КПЧ, прези
дента ЧССР Г. Гусака для 
дальшого всебічного роз
витку дружби і співробіт
ництва між СРСР і ЧССР.

У розмові взяли участь 
кандидат у члени Пслпбю- 
ро, секретар ЦК Компартії 
України О. С. Каптс, пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ. 
М. Б. Пастухов, завідуючим 
відділом ЦК Компартії Ук
раїни А. В. Меркулов, пер
ший секретар ЦК ЛКСМ 
України А. І. Корнієнно, «з 
також генеральний консул 
ЧССР у Києві О. Могель- 
ський.

(РАТАУ).



C H О {>.
25 жовтня року

СТУПЕНІ 
СХОДЖЕННЯ

Підбито підсумки соціа
лістичного змагання серед 
молодих майстрів доїння 
і комсомольсько-молодіж
них колективів молочното
варних ферм області за 
три квартали 1С79 року.

Перед у соціалістичному 
змаганні ведуть:

Надія ВОБКОТРУБ з нол 
госпу «Перше травня» Ма- 
ловисківського району, яка 
надоїла від кожної корови 
3673 нілограми молока;

Олексій БУША з кол
госпу «Дружба» Олександ- 
рівського району — 3657;

Валентина ЄПІШЕВА з 
нолгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району — 
3534;

Галина ОЛЕФІГ-ЕНКО з 
нолгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринсцького ра
йону — 3468;

Ольга ШОСТАРИЧ з кол
госпу імені Леніна Долин- 
сьного району — 3353;

Валентина ФОМІНИХ з 
цього ж колгоспу — 3324;

Марфа САВЧЕНКО з кол- 
госпу «Мир» Гайворонсько- 
го району — 3308;

Володимир М1ЩЕНКО з 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринецького рано 
ну — 3267;

Ольга РОЙБУЛ з нолгоспу 
«Росія» Новоукраїнськог л 
району — 3194;

Галина ЮРЧЕНКО з кол
госпу імені Мічуріна Нов- 
городківського району — 
3135;

Олена БЕРЕГОВА з кол
госпу «Аврора» Вільшан- 
ського району — 3116,

Серед комсомольсько- 
молодіжних колективів 
ферм найвищих показників 
досягли;

КОМСОМОЛЬСЬКО - МО
ЛОДІЖНИЙ КОЛЕКТИВ тре
тьої молочнотоварної фер
ми колгоспу імені Леніна 
Долинського району (груп- 
комсорг Іван Маркуш), 
який одержав еід ножної 
корови 3160 кілограмів мо
лока;

КОМСОМОЛЬСЬКО - МО
ЛОДІЖНИЙ КОЛЕКТИВ іме
ні 60-річчя ВЛКСМ МТФ 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринецького райо
ну (групкомсорг Володимир 
Міщен.чо) — 2894;

.-ІОГЛСОЇ/іОЛЬСЬКО - МО
ЛОДІ .-пН И И КОЛЕКТИВ мо
лочнотоварної ферми № 2 
колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району 
(групкомсорг Валентина 
Махно) — 2528;

КОМСОМОЛЬСЬКО - МО
ЛОДІЖНИЙ КОЛЕКТИВ мо- 
лсчнотозарної ферми № 1 з 
цього ж господарства (груп
комсорг Валентина Єліше- 
ва) — 2502;

КОМСОМОЛЬСЬКО . МО- 
ЛОДІЖЇ1ИЙ КОЛЕКТИВ іме
ні 60-річчя ВЛКСМ молоч
нотоварної ферми колгоспу 
«Мир» Гайворонського ра
йону (групкомсорг Марфа 
Савченко) — 2404.

Серед молодих тзарин- 
никіо області триває соціа
лістичне змагання за те, 
щоб плани десятої п’яти
річки виконати до 110-ї 
річниці з дня народження 
3. І. Леніна.

ГОЛОВА колгоспу 
олїігл» Гапппяіііпі

■ Iй ОЛОВА колгоспу «Ук- 
“ ■ раїиа» Голованівського

району Семен Харитонович 
І Тацієнко не приховував за- 
I доволення. Врожай овочів 
І нинішнього року в госцо- 
I дарстві видався нспога- 
I ним. І головне — його зі-
■ брано вчасно, до замороз-

Іків. Як і повинно бути. І чи 
ие найбільша заслуга на 
збпраіїні, признався голо
ва, учнів Кіровоградського 
машинобудівного техніку
му. Працюючи в полі і в 
саду, виші щоденно вико- 

Іиували по дві з половиною 
норми. Розуміли, що за 
тиждень-другий ударить 
мороз. 1 встигли...

Тут маємо саме той ви
падок, коли досягнуто бу
ло повного взаєморозумін- 

Ііія між учасниками «мало
го» трудового семестру і 
керівництвом господарства 
та жителями села взагалі, 
коли ие було й мови про 
побутові незручності чи 

І виробничі неув’язки, КОЛИ 
конвейєр «ви нам — ми 
вам» працював безвід
мовно.

Та в районі (і ие тільки 
в Головаиівському) вже 
склався своєрідний табель 

І про ранги, з жартома по
діленою студентами ієрар
хією. Всюдисущі студенти 
знають, що, скажімо, в 
колгоспі імені Каліпіна чи 
в тій же «Україні» на них 

1 чекає гостинний прийом. І 
зовсім неохоче збираються 
на роботу в колгоспи імені 
Ватутіиа, імені Тельмана... 
І це вже не жартома, а 
всерйоз.

И ПОЗВАЛИ в цих 
І* 1 господарствах і ще раз 

перекопалися в. деякій 
справедливості отих сту
дентських «рангів»,

Ось колгосп імені Вату- 
тіна. Приміщення, де б ____
можна було помістити 3& ііаче 

^учшв Ульяновського ПТУ йбво

Ро.і-
Що 

але...

№ 11, не'знайшлося, 
селили по квартирах, 
ж, вихід правильний, 
Але жили на одній кварти
рі 10—14 хлопців, спали 
прямо на холодній підлозі, 
на брудній (жодного разу 
за місяць не перемінили) 
білизні. Звідси зрозуміло, 
чому дехто з них захворів., 
а декого забрали з колгос
пу батьки.

— перша... Двадцятьпики
хлоїщте— з Ульяновського 
ІГГУ, вже й пообідавши, 
нудилися па подвір’ї бу
днику механізаторів у че
канні, коли ж їм нарешті 
дадуть роботу.

У вересні авторитетна 
комісія визнала, що госпо
дарство не готове до при
йому учнів. Але тоді ж 
членів комісії запевнили,
------------------------

втручатися працівникам 
міліції.

...Ми від’їздили з госпо
дарства на початку тре
тьої. Хлопці все ще чекали 
роботи. А в конторі знову 
вели своє: «Зробимо... да
мо... вживемо...»

У «МАЛОМУ» трудово
му семестрі в області 

взяло участь близько 8 ти
сяч студентів та учнів тех-

БУДЕ ЗРОБЛЕНО?
ПРО ДЕЯКІ ПІДСУМКИ «МАЛОГО» ТРУДОВОГО СЕМЕСТРУ

аз

Протягом місяця збира
ли учні в полі картоплю, 
моркву, буряки, яблука в 
саду і... ремонтували фер
му. І Іе хочеться повторю
ватись, що будівельні ро
боти учасникам «малого» 
трудового виконувати ка
тегорично заборонено 
(«...не допускати залучен
ня членів студентських 
сільськогосподарських за

гонів до робіт, не зв’язаних 
зі збиранням урожаю, за
готівлею сільськогосподар
ських продуктів і кор
мів». — 3 Листа 1ДК 
ВЛКСМ, МВССО СРСР, 
Міністерства 
господарства 
2 серпня 1979 року), а хо
четься просто нагадати, що 
помідори в господарстві 
було зібрано не всі — по
мерзли.

Колгосп Імені Тсльмапа.
— Кожна змарнована 

осіння година дорого кош
тує і господарству, і дер
жаві. А ми стоїмо... — Це 
Сказав хтось з учнів. Ііс- 

) між іншим. І ми ми- 
Цбволі глянули на годин-

сільського 
СРСР від

що все буде зроблено. 1 
ось минув місяць. Учні учи
лища збирали за день по 
12—14 тонн яблук, здали 
за вісім днів 170 центнерів 
помідорів, зібравши їх до 
заморозків. Плай продажу 
помідорів державі колгосп 
виконав. Та ие викопав де
яких обіцянок щодо побу
тових умов. Картина тут 
не набагато краща, ніж у 

згаданому вище колгоспі 
імені Ватутіиа.

Хочеться кілька слів ска
зати і про сільську комсо
мольську організацію, ро 
бота якої з учнями-підліг- 
камн обмежувалась одно
разовим па тиждень рей
дом комсорга до будиноч
ка механізаторів з метою 
доставки свіжої преси 
(2—3 газети). Зате широ
ко розгорнули «діяльність» 
серед учнів’ ГІ ГУ деякі міс
цеві нероби, яким невідомо 
чому тут в усьому потура
ють. Коли ж «петеушники» 
відмовилися з останніми 
випивати, їх побили. При 
повній безмовності комі
тету комсомолу. Довелося

нікуміз і профтехучилищ 
Зробили вони багато. В ці 
дні до обласного штабу 
СБЗ надходять рапорти 
про їхні трудові здобутки. 
Але є тут, на жаль, і поєі- 
домлення такого змісту:

«Иовомиргородський ра
йон, колгосп імені Куйби- 
шева. Учнів Капітанівсько- 
го ПІ У № 10 залучали до 
роботи на сільськогоспо
дарських машинах. Не бу
ло проведено з -ними ін
структажу з техніки без
пеки, траплялися грубі по
рушення її правил...»

«У колгоспі «Комуніст» 
не ведуть обліку викона
них робіт. Учнів Новомир- 
городського зоотехнікуму 
до місця роботи перевози
ли на не обладнаному для 
цього транспорті, а часто 
його не було взагалі. Ве
ликі простої...»

«У радгоспі 
ський» Устипівського 
нону студентський 
ськогосподарський 
працював на... будівництві

корівника і на підсобних 
роботах...»

«Незадовільні санітар
но-гігієнічні й побутові 
умови в колгоспі імені Во
рошилова Добровелнчків- 
ського району. Студенти 
працювали не на збиранні 
врожаю, а мали справу j 
мінеральними добрива
ми...»

Таких повідомлень чима
ло. І непокоїть тут най
більше те, що в цілому ря
ді господарств учні і сту
денти займались чим зав
годно — працювали на бу
дівництві, на ремонтних, 
підсобних роботах чи пре
сі о днями простоюгали, 
чекаючи транспорту •’ та 
ріі, — тільки не виконува
ли основного, того, заради 
чого були на місяць відір
вані від запять, — не зби
рали врожаю 1979 року. А 
ще на початку «мрлогс» 
трудового семестру під час 
масової перевірки срг.аш- 
зації праці і псі-угу йо. и 
учасників членів рейдової 
там заспокоювали і пере
копували: «Буде зроб
лено».

Показники студентської 
праці справді були б куди 
вагомішими, якби ще тоді 
в господарствах не просто 
сказали, а й кайблкжйпм 
часом показали: «Ось — 
зроблено». Без «буде».

Сподіваємось іга це в на
ступному році.

Іг

і

«Інгу.іь- 
ра- 

сіль- 
заіін

а.

В. ПОЛАДЬМО, 
комісар обласного 
штабу СБЗ,

Д. БОНДАР,
о. завідуючого від

ділом шкільної та сту
дентської молоді «Мо
лодого комунара». f

Навіть під чае 

перерви не роз

лучається зі 

своїми вихован- 

цями-другоклас- 

никами молода 

вчительна Кі- 

ровської деся

тирічки Долин

ського району 

Ольга Володи

мирівна ДМИТ- 

РИЩИНА.

Фото В. ГРИБА.

ВСІ — НА СУБОТНИК!

ГОТУЮТЬСЯ
ШКОЛЯРІ

Більше тисячі старшо
класників Гайворонського 
району візьмуть участь у 
суботнику.

Учні 15 сільських шкіл 
допомагатимуть колгосп
никам у збиранні кукуруд
зи та буряків. Міські ж уч
ні збиратимуть металолом 
(зобов’язалися знести 25 
тонн) і макулатуру (5 тонн).

Усього на республікан
ському суботнику юнаки і 
дівчата виконають робіт на 
2 тисячі карбозанців.

К. ДЗЯРУК, 
секретар — завідуюча 
відділом шкільної мо
лоді райкому комсо
молу.

НА РОБОЧИХ
МІСЦЯХ

У суботнику, присвячено
му 61-й річниці ВЛКСМ, візь
муть участь понад 8 тисяч 
юнаків і дівчат Маловисків
ського району.

Там, тракторист Віталій 
Демченко з колгоспу «Перше 
травня» перевозитиме на 
цукровий завод буряки. Тану 
ж роботу виконуватимуть во
дій з радгоспу «Україна» Ми
кола Шил, його товариш із 
нолгоспу імені Шевченка 
Іван Бойко.

Роботу сплановано так, 
щоб уся молодь могла взяти 
найактивнішу участь у су
ботнику. Школярі збирати
муть макулатуру і металевий 
лом, молоді робітники зай
муть свої місця за верстата
ми. В день суботника юнаки 
і дівчата зароблять близьке 
даох тисяч карбованців.

В. ЧАБАНЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій райкому ЛКСМУ.
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у ЦЕНТРІ управлінської і 
планової діяльності, від

значається в постанові ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про поліпшення плануван
ня і посилення впливу госпо 
дарського механізму на під
вищення ефективності ви
робництва і якості роботи», 
Стоїть завдання — досягнен
ня високих кінцевих резуль
татів господарювання з ме
тою дальшого піднесення 
народного добробуту. А ця 
можливо при раціонально
му використанні всіх народ- 
негосподарських ресурсів 
(матеріальних, трудових, фі
нансових, природних), суво
рому режимі економії та 
усуненні втрат у народному 
і осподарстві.

Постанова партії та уряду 
ставить завданням посилен
ня впливу планових важелів 
на краще використання- ре
сурсів, які мають у своєму 
розпорядженні підприєм
ства та об’єднання. Взяти, 
наприклад, матеріальні. Еко
номічне ставлення до сиро
вини, матеріалів багато в чо- 

визначається тим, який 
показник обсягу виробки-

цтва затверджується під
приємству. До економіч
ної реформи 1965 року 
ним була валова продукція, 
тобто вироблена, та, що 
надійшла на склад. Цей 
показник заінтересував під
приємство у збільшенні об
сягу виробництва шляхом 
випуску матеріаломістких, 
трудомістких, дорогих виро
бів, слабо стимулював під
вищення їх якості. Тим са
мим не завжди дотримува
ли загальнодержавних інте
ресів, а інтереси споживача 
було ущемлено.

Потім на зміну валу при
йшов показник реалізованої 
продукції (не тільки вироб
леної, а й купленої спожи
вачем). Виконання його оці
нювалось не за загальним 
обсягом випущеного, а за 
сумою коштів, що надійшли 
за нього від покупців. Така 
оцінка викликала необхід
ність у підприємств-посга- 
чгльникіа виробляти про
дукцію, необхідну спожива
чам, більше дбати про її 
якісіь. Але новий показник 
зберіг багато недоліків, 
властивих валу.

ПЛАНОВІ ВАЖЕЛІ
Підприємства - постачаль

ники справлялися з планами 
по обсягу реалізації, та час
то не виконували договорів 
постачання. Випускалися пе
редусім ті вироби, які за
безпечували виконання і 
перевиконання плану реалі
зації в карбованцях і тоннах, 
а споживач змушений був 
брати продукцію, що мало 
влаштовувала його.

У результаті — великі 
ускладнення в постачанні: 
недостача окремих видів 
устаткування, що його по
стачає машинобудування, 
невиконання плану випуску 
ряду видів тканин І взуття 
підприємствами легкої про
мисловості; виробництво 
труб із значним перевищен
ням передбаченої проектом 
товщини стінок, і як наслі
док цього — перевитрата 
металу; запровадження не
обгрунтовано великої кіль
кості добавок для збільшен
ня обсягу виробництва це

менту в тоннажі, що знижує 
його якість...

Для усунення такого ста
новища постановою запро
ваджується новий оціночний 
показник обсягу виробни
цтва — чиста продукція. Це 
створений колективом данз- 
го підприємства продукт без 
.урахування затрат «чужої» 
праці — вартості використа
них сировини, матеріалів, 
палива та енергії.

Використання даного по
казника забезпечує об’єк
тивність оцінки внеску кож
ного колективу в результа
ти виробництва. В кінцево
му підсумку вони очищаю
ться від впливу «чужої» 
праці — праці колективів ін
ших підприємств. Усувається 
заінтересованість у збіль
шенні матеріаломісткості 
продукції, що властиво валу.

Та усунення заінтересова
ності в матеріаломісткості, 
можуть заперечити читачі, 
ще не означає заінтересова
ності з економії матеріалів.

Природно, з цим не можна 
не погодитись. Фактична 
еконсмія матеріальних ре
сурсів не позначається на 
зростанні чистої продукції. 
Названий показник не є уні
версальним і всеохоплюю- 
чим, його необхідно засто
совувати в сукупності з ін
шими плановими важелями.

І це враховано. Економія 
матеріалів відбивається на 
прибутку. Чим більше зеко
номлено сировини, матеріа
лів, комплектуючих виробів, 
тим вищий прибуток. А з 
зростанні прибутку підпри
ємства заінтересовані тому, 
що фонди економічного 
стимулювання утворюються 
за нормативами залежно 
від його величини. Невико
нання плану прибутку зни
зить відрахування до фондів 
стимулювання.

Сукупно з показником 
чистої продукції застосовува- 
ти?иеться інший — реалізо
вана продукція. Та його змі
нено з урахуванням попе

редніх недоліків. Тепер нею 
вважається тільки та про
дукція, яку постачено спо
живачам у певні строки і з 
установленому асортименті 
згідно з договорами. Неви
конання плану по даному 
показнику також веде за со
бою зменшення суми кощ 
тів, що відраховуються до 
заохочувальних фондів.

Результат очевидний — 
економія матеріальних ре
сурсів, зниження втрат у на
родному господарстві від 
випуску непотрібних, недо
броякісних виробів, ліквідат 
ція простоїв у виробництві 
з причини несвоєчасності 
одержання замовлень.

Не меншу увагу в поста
нові відведено питанню ра
ціонального використання 
трудових ресурсів. Пробле
ма, безумовно, актуальна. .? 
Вона викликана як необхід
ністю виявлення і викори
стання прихованих резерві* 
трудових ресурсів у народ
ному господарстві, так. і по-
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Недавно в кіровоградському кінотеатрі «Комсомо
лець» відкрилася восьма обласна філателістична ви
ставка, присвячена 35-річчю визволення України від 
ЛоМп11І^КЛ’ї^ШИС1СЬвК3ИХ загаРбників та 62-й річниці 

сого Жовтня. На 35 виставочних стендах розмі
щено кращі роботи колекціонерів області.

ВОСЬМА ФІЛАТЕЯІСТкЧНА

>

Be-

Безперзчно, автори ко
лекцій мають не тільки фі
лателістичні, а й глибою 
спеціальні знання з вибра
ної теми. Для підтверд
ження сказаного зверне
мося до експонатів. Робо
ти колекціонерів В. М. 
Саржевського з Кіровогра
да, М. І. Плеплера із Свіг- 
ловодська, клубу юних фі
лателістів при Будинку 
культури Побузького ніке
левого зазоду виразною 
мовою поштової марки 
розповідають про історію 
нашої великої Батьківщи
ни, про такі її сторінки, як 
Жовтнева революція, Ве
лика Вітчизняна війна, про 
мирну творчу працю ра
дянських людей.

З особливим інтересом 
дивляться відвідувачі ко
лекції М. Ю. Чабаненка з 
Кіровограда і подружжя 
Маликів з Олександрії. 
Обидві ці роботи вже де
монструвалися на вистав
ках різного рангу в Радян 
ському Союзі, а робота 
М. Чабаненка, крім того, по
бувала на міжнародній ви
ставці в Австрії. Обидві зо
ни присвячені історичному 
минулому і сучасному Ук
раїни, розквіту української 
науки і культури, індустрії 
і мистецтва. Тут також ба
гато марок, присвячених 
основним історичним по
діям, І, ГОЛОЗНЄ? людям, 
чиї імена навічно пов'яза
ні з розквітом Радянської 
України.

Ленін... Найпростіший і

«ВУХО» для КОМП’ЮТЕРА

трошки. Вся 
рідне «вухо 
ра, яке дає 
сприймати

Новий крок до безпосеред
нього спілкування людини з 
£ОМ. зробили вчені Харків
ського науково-дослідного 
інституту радіофізики і елек- 
-поніки. Вони створили своє- 

)» для комп’іоте- 
змогу машині 

_.г______ усні команди
Операторів незалежно від 
індивідуальних особливостей 
їх вимови.

— Людська мова зазнає в 
цьому пристрої кілька пере
творень, — розповідає ке
рівник роботи професор 
10. П. Шабанов-Кушиарсн- 
Ко. — Спочатку акустичний 
Сигнал перетворюється в 
електричний, який потім за
писується двійковим колом 
нулів і одиниць. За таким

УПРАВЛІННЯ
требою ліквідації дефіциту 
в кадрах. Самостійне плану
вання кількості персоналу 
підприємствами та організа
ціями часто веде до її зави
щення. Наприклад, 1973 ро
ку загальна кількість ообіт- 
никіз і службовціз за су/лою 
планів підприємств переви
щила потребу в них, роз
раховану в народногоспо
дарському плані, більш як 
На два мільйони чоловік. 
Перевищення кількості 
одних підприємствах 
До дефіциту робочої 
на інших.

Саме тому передбачає
ться встановлювати дія під
приємств 
Ь|зацюючих. 
гься також 
скороченню 
Ручної праці.
Цього показника можна про
ілюструвати такими цифра
ми: скорочення зайнятих 
ручною працею тільки на 

процент означає ви- 
зільнення а промисловості

на 
веде 
сиги

ліміт кількосіі 
Плануватиме- 

і завдання по 
застосування 

Важливість

ознайомившись 
кіровоград- 

Чапоза 
Рене-

з мі-

найлюдяніший, наймудрі- 
ший і найпрозоргивіший з 
людей нашої епохи... Ко
лекція учня 10-го класу се
редньої школи № 6 м. Кі
ровограда Сергія Марчен- 
ка, що пропонується увазі 
відвідувачів виставки, по
казує, як люди планети 
Земля засобами філателії 
розповіли про Леніна, про 
те, як пропагуються 
безсмертні ленінські ідеї.

Велику естетичну насо
лоду дістають відвідувачі 
виставки, 
із роботою 
ського лікаря О. В. 
«Екскурсія в епоху 
саксу». Це, так би мовити, 
картинна іалер„.і 
ніатюрі. Тут на поштових 
марках та блоках відтворе
но безсмертні полотна ви
датних художників Італії, 
Франції, Нідерландів, Ні
меччини, Іспанії.

Для колекціонера не мо
же бути більшої радості, 
ніж та, яку він почуває, 
знаючи, що його колекція 
служить людям, радує їх, 
виховує, приносить ко
ристь. І ще більшу радість 
почувають колекціонери 
Кіровоградщини від того, 
що роботи, експоновані на 
восьмій обласній виставці, 
найближчи/л часом буде 
показано нашим болгар- 
ськи?л друзям у місті-по- 
братимі Толбухіні.

I. КЛИМОВСЬКИЙ, 
голова обласного від
ділення ВТФ.

записом машина легко впі
знає в швидкій мові голосні 
звуки і відновлює по них ці
лі слова. Оснащення ЕОМ 
«слухом» дає можливість 
набагато скоротити час, по
трібний для «пояснення» їй 
завдання.

Цікаво, що за допомогою 
простого пристрою можна 
перетворити закодовану мо
ву у вихідний акустичний 
сигнал, тобто повністю від
нови гп голос людини. Спе
ціалісти інституту бачать у 
перфокарті з рядками пулів 
і одиниць потенціального су
перника магнітофонного за
пису і грампластинки.

В. ҐАТАШ, 
кор. РАТАУ.

100 тисяч чоловік, а в будів
ництві — ЗО тисяч.

Крім перелічених планових 
показників, відзначимо су
купність заходів, поклика
них стимулювати економче 
ставлення підприємств до 
ресурсів. За користування 
ресурсами вони вносять у 
державний бюджет відпо
відні платежі. Стимулюючий 
ефект їх полягає в тому, що 
чим більше використовуєш 
ресурсів, тим більше пла
тиш, а значить, тим менше 
лишається прибутку.

Щоб заінтересувати 
приємства в економії 
коштіз, г.--------- - *

----- 1 вносять у 
бюджет відпо-

під- 
_ ____ _ __ цих 

коштів, постановою наміче
но застосування стабільного 
нормативу плаги за фонди з 
одночасним скороченням 
пільг по її аиплаті. Якщо ра
ніше малорентабельні під
приємства могли претенду
вати на знижений норматив 
плати за фонди за РахУ”°* 
різних пільг, то тепер такий 
порядок застосовуватиме
ться значно рідше. Підпри

„МОЛОДИМ КОМУНАР*’

Говорить І 
« Ятрань»І

Кіровоградський завод 
друкарських машинок — 
одне з наймолодших під
приємств області. Його 
продукція—друкарські ма
шинки «Ятрань» — швидко 
здобула популярність, має 
широкий попит.

Завод будується, розши
рюється, вдосконалюється 
технологічний процес ви
робництва. Сьогодні тут 
зайнятий кількатисячний 
колектив робітників, інже
нерно-технічних працівни
ків та службовців. Біль
шість із них — молодь, а 
понад 1500 чолозік — ком
сомольці.

Нещодавно у друкар
ської машинки «Ятрань» 
поязилася «сестра» д— за
гальнозаводська радіогазе- 
та «Ятрань». її передачі 
можна почути у п’ятницю, 
вівторок, під час обідньої 
перерви. Готує випуски 
громадська редколегія. 
Вже в перших випусках ра- 
діогазети прозвучали мате
ріали про хід навчання в 
системі партійної і комсо
мольської політосвіти, роз
повіді про ударників де
сятої п'ятирічки, зокрема 
про Валентину Козар — 
слюсаря одного з цехів. 
Валентина—заступник сек
ретаря комсомольської о 
бюро цеху, їй присвоїли 
звання «Краща за профе
сією».

Цими днями комсомоль
ська організація зазоду ви
ступила з почином—напра
вити за комсомольськими 
путівками 500 юнаків і дів
чат для роботи в інстру
ментальному виробництві. 
Цей почин ехзализ партій
ний комітет підприємства. 
Радіогазета «Ятрань» до
кладно розповіла про пат
ріотичне починання ком
сомоли, закликала молодь 
відгукнутися на нього.

Кожного разу, коли в 
гучномовцях починають 
лунати позивні радіогазеги 
(мелодія відомої пісні 
«Там, де Ятрань круто 
з ється»), біля них збираю
ться робітники і з цікавіс
тю слухають передачі.

Л. МИКОЛАЄВЕ©.

ємство, що погано працює, 
не звільняється від плати за 
фонди, і йому доведеться 
шукати засобіз поліпшення 
їх використання, заміняти 
новими, модернізувати.

Збільшаться відрахування 
до бюджету і за використан
ня трудових ресурсів. Як ві
домо, витрати по їх відтво
ренню в загальнодержавно
му масштабі являють собою 
не т:льки заробітну плату, а 
й суспільні фонди спожи
вання. За рахунок суспіль
них фондів споживання фі
нансуються освіта, охорона 
здоров'я, виплачуються пен
сії, грошова допомога.

Практична реалізація на
мічених цілей за рахунок 
широкого впровадження 
планових важелів у дію за
безпечить дальше піднесен
ня радянської економіки.

М. ЄРМАКОВА, 
кандидат економіч
них наук.

L ПОДІЇ, ФАКТИ, КОМЕНТАР

Просвітителі 
з канчуком

Повз цей будинок було 
б ближче, та я обминаю 
його за два квартали. Не 
можу чути криків, що 
прориваються крізь оди
нарні віконні рами. В 
школі лондонського ра
йону Ноттінг-хілл, яка 
потопає весною у квіту
чих персикових деревах і 
дбайливо обставлена з 
усіх боків дорожніми 
знаками «Обережно, ді
ти!», цих дітей навчають 
розуму палкою.

Голландія покінчила з 
биттям у школах 1850 ро
ку. Австрія наслідувала 
її приклад у 1870, Фран
ція — 17 років потому 
Великий консерватор Ве
ликобританія та ще Ір
ландська республіка ли
шаються єдиними євро
пейськими країнами, де 
досі немає ніякого зако
ну, що забороняв би ті
лесні покарання. ІІа Бри
танських островах не 
знайти графства, де б не 
свистіла різка.

А втім, чому різка? 
Гнучкі пластмасові ліній
ки цілком їх заміняють. 
У Шотландії ж у ходу 
широкий шкіряний кан- 
чук-трнхвістка.

Ті, хто б’є, кажуть, що 
вони роблять це не від 
черствості душевної, а 
виключно заради поряд
ку. Якщо відмінити різки, 
кажуть , воші, в навчаль
них закладах почнеться 
ще більший розгул на
сильства та анархії.

Обивателя цей безглуз
дий аргумент переконує.

Інша точка зору в су
перечці 
більшістю 
практиків, 
що жорстокість породжує 
жорстокість. Різки ста
ють додатковим чинни
ком, що формує малоліт 
нього вандала і садиста.

Ось остання маленька 
історія з тих, до яких ан
глійські читачі вже звик
ли. Два школярі покли-

представлена 
педагогів- 

які твердять.

Ян нове свідчення зростання фінансово-економічних 
тоуднощів капіталістичного світу розцінює західноні
мецька преса підвищення курсу західнонімецької 
марни. . ,

Газета французьких комуністів «Юманіте» під
креслює, що девальвація марки є тяжким ударом 
по економіці Франції, валюта якої розглядається нині 
як «базисна» розрахункова одиниця так званої євро
пейської валютної системи.

На знімну: на валютній біржі.
Фото ЮПІ — ТАРС.

_J
лизав 
Поки 

на до- 
розво- 
прута- 
ЯКІІМИ 
в шко-

кали семирічного Дарре
на Кіплана погуляти на 
пустирі. Там вони підпа
лили з країв старий мат
рац і штовхнули па нього 
Даррена. Вогонь 
хлопчикові ноги.
гін ридав і кликав 
помогу, мучителі 
рушувалн багаття 
МІ! — ТАКИМИ Ж, 
чинять правосуддя 
лах.

Немає сумніву в тому, 
що зовні безглузді «не 
мотивовані» злочини на 
зразок цього відбивають 
реакцію підлітків по 
впливу па дитячу психіку 
із залитим кров ю теле
екраном.

А що, коли все-таки не 
бити? Таким питанням 
давни цікавилось Управ
ління народної оцвіти 
Центрального Лондона, 
де більшість має ліве 
крило лейбористської 
партії. Цими днями чи
новники проголосували 
за відміну тілесних пока
рань у початкових шко
лах столиці.

Консервативна преса 
вчепилась в Управління 
хваткою добре натрено
ваного бульдога. В хід 
пішли пайнеймовірніші 
звинувачення. Було заяв
лено навіть, що г.ідмо'вч 
від биття зроблено па до
году «червоним»!

Приблизно так висло 
вилась антпрадянська до 
останньої літери газета 
«Дей.ті телеграф» у ре
дакційній статті під заго
ловком «Зіпсувати дити
ну». її доводи простіші 
простого! симпатизують 
«соціалісти» з Управлін
ня Радянському Союзу, 
В’єтнаму і Кубі? Симпа
тизують. Значить, їхнє рі
шення про відміну тілес
них покарань навіяне чу
жими ІДеЯМИ — ТИМИ /К, 
які в кінцевому підсумку 
породжують ненависть 
до соціальної системи. 
Ця не патріотична пози
ція, договорюється «Ден
ді телеграф», споріднює 
їх з... антисоціальними 
елементами. Он як!

В. СИМОНОВ, 
власкор АПН. 

Лондон.

і
а с»іо/).

ЖИПЯ МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ J

Варшава
Виховувати молоде по 

І коління в дусі високої 
ідейності 1 відданості 
батьківщині, патріотизму 

І й інтернаціоналізму — 
найважливіший принцип 
діяльності Ічвапистпа 
польсько-радянської дру
жби (ТПРД). Він був зно
ву підтверджений на уро
чистій церемонії відкрит
тя НОВОГО року В мережі 
шкільних гуртків ТПРД 
Два мільйони польських 
учнів — гожен третій 
школяр республіки - бе
руть найактивнішу участь 
у роботі цієї найбільш 
масової організації Поль
щі.

Близько двох тисяч 
експонатів представлено 
па національній виставці 
молодих новаторів вироб
ництва, яка відкрилась у 
Пловднві. Вона підбиває 
підсумки . десятого рес
публіканського огляду 
руху наукової і технічної 
творчості молоді.

Близько мільйона юна
ків і дівчат є членами 
клубів наукової і техніч
ної творчості. Велику до
помогу молодим новато
рам і раціоналізаторам 
подає БКГІ, яка постави
ла завдання зробити рух 
дійовим засобом профе
сійної орієнтації юною 
покоління.

ьнбір професій випуск
никами шкіл НДН зде
більшого залежить від 
думки батьків — свідчать' 
дані опиту, проведеного 
співробітниками Цент
рального інституту по 
дослідженню проблем мо
лоді в Лейпцігу.

Серед опитаних юнаків 
і дівчат з різних індустрі
альних районів країни 42 
проценти обрали профе
сію за порадою батьків, 
18 процентів прийняли 
рішення після розмови з 
друзями і знайомими. Ін
шим підліткам у пошуках 
покликання допомогли 
школа, політехнічне на
вчання, Спілка вільної ні
мецької молоді, робітники 
і шефи з підприємств. Ве
ликі' роль у цьому віді
грають і 2’.5 консульта
ційних центрів.

Мапуту І-ТУТГТІ-—
Тюремні лікарі безпо

середньо причетні ДО 
смерті визначного діяча 
молодіжного руху в ГІЛР 
Стіва Біко. Такою є дум
ка Південно-Африкан
ської ради медиків. За 
повідомленнями з Псгаи- 
несбурга, рада' зверну
лась у верховний суд з 
вимогою притягти їх до 
відповідальності.

Протягом 15 днів після 
apt шту С. Біко тримали в 
одиночній камері, віді
бравши одяг. Па нього 
наділи кайдани і прикули 
його ланцюгами до тю
ремних грат. У такому 
положенні він залишався 
два дні. Незважаючи на 
тяжкий етап С. Біко, по
раненого і закутого в кай
дани, відправили в полі
цейському фургоні з 
Гіорт-Елізабета в цент
ральну тюрму Преторії. 
Пе діставши ніякої ме
дичної допомоги за весь 
час 1200-кіломьтрового 
шляху, він через добу по
мер.

У Колумбії йде підго
товка до зустрічі молоді 
континенту. Вона відбуде
ться 1 листопада в столи
ці республіки і проходи
тиме під лозуі т і:л: < Бо
ротьба молоді за антиім
періалістичну солідар
ність. національну неза
лежність, соціальний про
грес, на зах.ісг своїх 
прав».

Про свою участь у на
ступній зустрічі заявили 
85 молодіжних організа
цій Латинської Америки. 
В Боготу прибудуть та
кож визначні політичні, 
культурні і громадські 
діячі континенту.

Анкара є—.- - л
У середніх школах і лі

цеях Туреччини почався 
повий навчальний рік. 
Його початок звичайно 
припадає на 1 жовтня, од
нак через несвоєчасний 
розподіл па роботу моло
дих учителів 1 мли. 800 ти
сяч турецьких школярів і 
ліцеїстів розпочали за
няття з тритижневим за
пізненням. Особливість 
нинішнього навчального 
року полягає в тому, що 
запроваджено спільне на
вчання для хлопчиків і 
дівчаток. Радість пової 
зустрічі зі школою 
затьмарюється для бага
тьох учнів і, головне, їх
ніх батьків різким подо
рожчанням шкільних під
ручників і письмового 
приладдя, дитячого одягу 
і взуття.

(ТАРС).
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’• СПОРТ • СПОРТ Є СПОРТ • спорт ® СПОРТ $
в! на залізниці, жив V Бі- 
лецьнівці, але вряди-годи 
після того, як вона вийшла 
заміж, став навідуватись і 
с Браїлівку. Крюківська 
поліція налетіла зненацька 
І без видимої, здавалося, 
на те причини. Обшукали 
мовчки, прискіпливо. Петро 
стояв посеред хати білий, 
мов крейда: на стіні висіла 
його робоча сумка. А в 
сумці — радянські газети, 
листівки, німецькі бланки і 
комсомольський нвиток. 
Еидно, народився хлопець 
у сорочці: поліцаям як за- 
в язало — скрізь обнишпо
рили. а на сумну не звер
нули уваги. І все-таки його 
арештували. Випустили йо
го через тиждень за від
сутністю доназів.

...Ліда Кравченко потра
пила в Браїлівку так не
сподівано, що й досі не 
могла отямитись. Ходила 
Ліса в дружках у своєї най
кращої подруги. А бояри, 
кував на тому весіллі 
браїлівський хлопець Ва
силь Москаленко. Ставний, 
чорнявий. Аж тут мобіліза
ція в Німеччину. За кілька 
ДНІВ велено було з’явитися 
Л>ді в сільську управу. Бі
ля управи людей, як на яр
марку. Старі, молоді і на
віть діти. Плач, гомін, про-

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

ПРИЦІЛ - ТРЕТІ МОЛОДІЖНІза

про яку мають на меті при-

І

льотно-
училища

Сергій

її у 
об-

Продовження. Початом у 
«Молодому комунарі» 
11, 16, 18 жовтня.

це DM.
— Може, 

пам’ять? — 
сатьонон.

Де
— Не доберу, про ного

тобі освіжити 
посунувся На-

БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГОКОМУНАРАп

з мо-

ЛА. ОРЯЮК,

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

примру-

хто

А.

ФУТБОЛ

ом

6.
7.
а.
9.

10.

будівного1 технікуму Вале
рій Горщук і студент фо- 
культету фізвиховбння пед
інституту Валерій Горим.

ліжка і 
на себе

старту легко- 
кросу. Він 
алеях парку, 

нормативіи

Петро з

і теревені, —

що епевне-

відгадає 
і подерж а- 
ааіть до-

ПРОЦЬКО, 
тренер Ульяновської 
дитячо-юнацької спор
тивної школи.

(4. ПСИ БІЖАТЬ 
І ПО СЛІДУ

До Москаленків у Браї- 
цівці Сухорук удерся на 
різдвяні свята. Був злий, ян 
ніколи: більше місяця мар
но полював на цього невло
вимого Уса, щоб отримати 
обіцяну в крюківській 
жандармер.ї нагороду. І 
ось тепер донесли: минулої 
ночі Ус переховувався у 
Москаленків.

Сухорука в Б-лецьківці 
знали всі. Міг випити лігр 
горілки і не сп’яніти. Але 
горе тому, хто попадався 
йому тоді на дорозі. Хапав 
першого-л-пшого за груди і 
гатив своїм здоровенним 
нуланом тупо куди попало. 
Тому й обминали Сухорука 
десятою дорогою, знаючи 
його дику натуру. Коли

чив, ян він пішов. А тепер 
дайте мені гвинтівму...

— Рано тобі ще гвинтів
ку, халамиднику. Ще од 
горшна три вершка.

— Тан нечесно, — обра
зився Мишко. — Ви ж обі
цяли.

— Обіцянна-цяцянна, — 
задоволено хмикнув полі
цай і, відштовхнувши ді
тей, гримнув:

— Ану геть, шмарначі, на 
піч!

...Увалився він до Мосна- 
леннів удосвіта разом з Ка- 
сатьонком. Свекруха пора
лася біля печі, Ліда ще 
спала. Чоловіків дома не 
було: лишилися вчора в Бі- 
лецьківці. На печі мирно 
спали діти.

— І чого це вас із ночі 
лихий носить? — сердита 
озвалася хазяйна. — Коли 
по горілку, то немає 
нас, хоч усі закутки 
нишпорте...

— Не про те мова, 
той, ного переховуєш?

«Молодий нсмунар» уже порушував питання про 
один з уроків VII Спартакіади УР.СР — невдалий 
ьнступ наших спортсменів на II республіканських 
спортивних іграх молоді, що негативно вплинув на 
загальний спартакіадний здобуток. Говорилося й про 
добре починання спортсменів і фізкультурників об
ласного центру, яні вже сьогодні почали готуватися 
до республіканських молодіжних спортивних ігор, що 
відбудуться 1981 рону. Йдеться про міську спартакіа
ду, програма й положення...................  :
ціл на III молодіжні.

ходили на старти і поспі
шали до фінішу групи юна
ків і дівчат. Близько 409 
нросменів з 24-х команд 
долали дистанції. Гострота 
спортивної боротьби—на
слідок прагнення учасни
ків виступити якнайкраще. 
Про це свідчить щільність 
результатів. Команда лта- 
шинобудівного технікуму, 
що виборола перемогу се
ред колективів першої 
групи, набрала 155 очок. 
На два очка відстели сту- 

сільсько-
машино-

...Парк культури і відпо
чинку імені 50-річчя Жовт
ня. Біля монумента Слави 
героям громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн 
вишикувалися сотні юнаків 
і дівчат. З відкриттям 
спартакіади їх вітають го
лова Кіровоградського мі
ського спорткомітету А. С. 
Подольський, ветеран ком
сомолу і спорту, почесний 
суддя всесоюзної катего
рії з легкої атлетики Б. М. 
Лосєв, Герой Радянського денти інституту 
Союзу М. Ф. Родіонов. господарського

ституту, слідом за ними — 
вихованці медичного учи
лища і ТУ N° 4.

Суперництво за кращі 
показники в особистому 
заліку розпалювалось і 
тією обстановкою, що за 
положенням Всесоюзного 
спорткомітету п ятьом 
юнакам і п'ятьом дівчатам, 
які покажуть найвиші ре
зультати на змаганнях по
дібного рангу, буде при
своено перший спортивний 
розряд. Назвемо шістьох 
найсильніших: серед дів
чат—учениця кооператив
ного технікуму Любов 
Олесимова, вихованка
ДЮСШ № 3 міськвно Оль
га Гаценко та учениця бу
дівельного технікуму Ла
риса Степанюк; серед юна
ків — курсант 
штурманського 
ЦИВІЛЬНОЇ оВ'ОЦІЇ

при німцях Сухорук сплив 
на поверхне, ніхто в селі 
не здивувався — нічого ін
шого від нього не чекали.

У Москаленків нічого, 
онрім дітей, у хаті не було. 
Старша, Аза, і малий Мит
но сиділи на печі, міцно 
припавши одне до одного, і 
злякано розглядали зай
шлого дядька з гвинтівкою 
в рунах.

Сухорук пройшовся по 
хаті і вдруге, позаглядав 
33 грубою і попід ліжком, 
не звертаючи уваги на ді
тей, наче їх і не було тут 
зовсім, груто вилаявся і, 
не причинивши за собою 
дверей, поліз у напівтем
ний чулан, присвітив ліх
тариком. Але там, онрім 
різного господарського на
чиння — в і дао. щіток, ще 
новеньких, в’язаних з мо
лоденької тирси, кількох 
клубків прилива і старої, 
либонь, ще бабиної пряд- 
ни, — нічого не було.

— Тебе як звати? — Су- 
хорун спробував надати 
своєму грубому голосу лас
кавого відтінку.

— Аза.
— А тебе?
— Мишко...
Поліцай лукаво 

жився.
— Тому, 

мою загадку, дам 
ти гвинтівку і н; ,,
зболю раз стрельнути.

Цей дядько, що вихоло
див їх хату, спершу кри
чав і лаявся, а тепер лас
каво заговорив з ними, не 
сподобався Азі одразу. Су
хорук засумує руку за па
зуху і. попорпавшись там. 
видобув чиюсь фотогра
фію. Тицьнув під носа Азі:

— Пізнаєш?
Дівчинка глянула спочат

ку на поліцая, а вже потім 
на фотографію. Звісно, во
на впізнала, хто це. Дядя 
Вася, спокійний, веселий 
дядя Вася. Його прихід був 
для них. дітей, завжди та
кою радістю!

— Ні, не знаю, — зале- 
речливо похитала Аза тем
ною голівкою.

— Не знаєш? А ти?
_ Мишко а:к совався, так 
йому хотілося подержати в 
руках обіцяну гвинтівку. 
Він нетерпляче уткнувся у 
фото, покрутив його пе
ред очима раз і вдруге і ма- “ . : . ралс не підскочив дід 
дості:

— Впізнав!
— Не брешеш?
— Чого б я мав бреха

ти? — образився Мишно і 
вперся вказівним пальчи
ком у фото. — Тільки вчо
ра був у нас.

— Ночував?
Мишно стсервно кивнув.
— А може, він І зараз у 

вас? — посміхнувся Сухо- 
рук.

— Ян то? — не зрозумів 
ХЛОПЧИК.

— Ну, сидить десь на го
рищі чи в сараї?

— НІ. — розсудливо по
хитав ГОЛОВОЮ Мишко. — 
Там холодно. Та я й сам ба-

Не спішн, — відсунув 
його плечем Сухорук, _
краще ми почнемо 
лодшої...

Він ступив до 
рвучко смикнув 
нрай ковдри.

Ліда енриннула. Вона 
давно прокинулась і лежа
ла із заплющеними очима, 
напружено прислухаючись 
до розмови.

— Вставайте, пані, — за
гримів Сухорук.

— Ян ви смієте? — обу
рилась Ліда. Кров ударила 
їй в обличчя, вона з усієї 
сили рвонула ковдру на се
бе, натягнула аж до підбо
ріддя.

— Де Ус, кажи?
— А я що, за нього за

сватана? Звідки я знаю?
— То ти не знаєш? Так 

ось тобі!
Сухорук знову рвонув 

ковдру і, розмахнувшись, 
ударив.

— За віщо? — нинулась 
до невістки свекруха. — 
Ніякого Уса ми не бачили.

— Признайтесь по-доб
рому. бо спалю хату разом 
з дітьми, — розійшовся Су
хорук.

— Господь з тобою, чо
ловіче, — забожилася жін
ка. — Ну чого б він мав у 
нас бути...

— Не бреши, он хлопець 
твій упізнав його по фото
графії.

— Людоньки! — сплесну
ла в долоні Мосналенчи- 
ха. — Знайшли кому віри
ти. Воно ж мале, та ще й 
несповна розуму. Інколи, 
боже милостивий, таке 
верзе, що ні в тин ні в єс- 
рота...

Ліда, що, влучивши мо
мент, натягнула на себе 
плаття і стояла осторонь, 
втрутилася в розмову:

— Правду наже хлопець. 
Ночував. але хто7 Бра? 
Петро. Він часто у нас і 
днює й ночує. От Мишко й 
наплутав... Петро з Усог.і 
дуже схожі.

— Бабські .... 
пообурмотів Сухорук, але 
відчувалося. 
ність його похитнулася.

Ліда ступила до стіни І 
тицьнула пальцем у фото
графію брата:

— Судіть самі.
Сухорук і Касатьонок, 

ледь не стуннувшись ло
бами. припали до фотогра
фії. Справді, на обох знім
ках була яиась невловима 
схожість.

— Викрутилися на цей 
раз, — прошипів Сухо
рук. — ваше щастя. Але 
дивіться мені: піймаю на 
гарячому — не прошу...

Коли двері за поліцаями 
зачинилися, свекруха з не- 
вістною знеможемо при
сіли:

— Щоб ви й додому не 
дійшли, пси шолудиві...

Було чого хвилюватися: 
Ус таки частенько лишайся 
у них на ніч.

Ліді згадалося, як пепел 
цим арештували брата Пет

ра. Працював він у Крюно-

нляття — гвалт неймовір
ний. І раптом з-поміж ін
ших — він, боярин. Василь 
уже помітив її здаля, роз
грібає долонями натовп — 
і прямо на неї.

Підступив, узяв за руну:
— Підеш за мене?
Глянула на нього незро

зумілими очима, лн на бо
жевільного.

— Кажу, чи підеш 
мене?

— Ям візьмеш, то піду,— 
вирвалося мимоволі, само 
собою, наче забулися всі 
інші слова, які вона знала.

— Ну й добре, — сказав 
так, мовби й не сподівався 
від неї іншої відповіді, — 
тоді нам тут нічого роби
ти. — Там за руку й потяг, 
ну в її з натовпу, а слідом 
за ними йшли приголом
шені батьки, щасливі 
сподіваною розв’язкою: 
ружених у Німеччину 
брали.

І все б нічого, якби 
кількох місяцях спільного 
життя не став Василь зни
кати ночами, шушуиатися 
з батьком та возитися з 
якимись ящиками.

На її настирливі розпи
тування тільки відмаху
вався:

— Не жіноче це діло.
Спочатку була люто при

ревнувала до невідомої су
перниці, а випадково уздрів
ши, що в тих ящиках пат
рони, — злякалася. Що во
ни собі намислили? Чи не 
загрожує це її Васильку? 
Про те. що чоловім нале
жить до підпільної органі
зації, тоді ще навіть не 
здогадувалася.

...Пізно вночі Піду розбу
див стукіт. «Невже знову 
поліцаї?» — обережно, аби 
не розбудити дитину, зве
лася і кинулася до дверей.

Жінка відчинила свері, і 
хурделиця вдарила їй в об
личчя віялом снігу.

— Швидше, абощо, — 
сказала Ліда. Дві постаті 
незграбно хиталися перед 
нею. Тільки коли засвітила 
лампу, впізнала Валю Хо- 
рольсьиу і Ліду Ус.

— Боже мій! І так пізно?
— Ми не самі, а з саноч

ками, — загадково усміх
нулася Валя. — Привезли 
буряки мінять... А тут хур
товина. Збилися з дороги. 
Ледве добралися...

Чи могла вона тоді знати, 
що не буряки міняти заби
лися дівчата в оцю люту 
зимову ніч, а виконували 
важливе доручення під- 
піпьного комітету «Набат».’ 
Подружки притягли на 
санках німецькі автомати, 
що їх скидав з фашист
ського ешелону Василь Хо 
рольський. Зараз оті авто 
мати чекали свого часу в 
купі нунурудзиння на горо 
ді _ неподалік складу
зброї, що його добре за
маскував Василь Моска 
лейко.

(Далі буде|.

Колона спортсменів пря
мує до місця 
атлетичного 
проходить на 
Дистанції $ 
комплексу ГПО: 500 мет
рів—для дівчат і 1000 мет
рів — для юнаків.

Тридцять п’ять разів ви-

будування, які посіли доу- Артеменко, учень маиіино- 
ге місце. Ще на очко мен
ше у третіх призерів — 
учнів МИТУ № 2.

Аналогічне становище і 
в другій групі, де найкра
щі результати показали 
спортсмени змішаного фа
культету педагогічного ін-

А завтра—нова висота
Ульяповка вже не раз 

була місцем обласних і 
республіканських турнірів. 
І ось до нас приїхали вихо
ванці дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл Кірово
града, Гайворона, Добро- 
величківки, Долинської, 
Новоархангельсьла, Свіг- 
ловодська, Знам’янки, щоб 
на ознаменування 35-річчя 
визволення України від. ні
мецько-фашистських за
гарбників виступити на 
першості області з легкої 
атлетики серед команд 
ДЮСШ. В числі 120 оди
надцятирічних хлопчиків і 
дівчаток було 20 виховав*

ців Ульяновської спортив
ної школи.

Найбільшу увагу уболі
вальників привертали сек
тори стадіону, де проходи
ли змагання зі стрибків у 
висоту і довжину. Під 
бурхливі оплески вихова
нець нашої ДЮСШ, учень 
середньої школи № 1 Олег 
Рудий за кожною спробою 
поліпшує результат, він 
долає планку на висоті 
1 м 45 см. Це — перемога.

Добре /Висі увили й уче
ниці Ульяновської десяти
річки № 2-Наталка Лстюк 
та Олександра Мусієвко, 
які здобули відповідно 
третє й четверте місця зі 
стрибків у довжину.

У бігу і в багатоборстві 
впевнено перемогли легко
атлети Світлана Петрова 
(Світловодськ), 
Корнієць і Андрій 
жип (Знам'янка), 
Аніцой і Олександр 
вевпч (Кіровоград, ДІОСІП 
обласного спорткомітету), 
Юрій Гончаренко (Кірово
град. ДЮСШ № 3), Арка- 
дій Артюха (Добровелич- 
ківка) і Людмила Докієв- 
ко (Долішська).

Заключний 
— естафета 
переконливо 
представники

Віктор 
Пеня- 
Олсна 
Зсле-

вид змагань 
4X100. Тут 

перемогли 
Кіровограда.

Уже па перших хвилинах матчу «Зір
ка» провела дві атаки, які могли завер
шитися взяттям воріт суперника. Кірово- 
градці- грали легко й стрімко. Не пере
тримуючи м’яча, посилали його один од
ному, чергуючії середні й діагональні пе
редачі на протилежний фланг. До того ж 
при найменшій нагоді обстрілювали во
рота «Колоса».

Успіху «Зірка» добилася па дванадця
тій хвилині, Валерій Гошкбдсря зробив 
навісну передачу. До м’яча кинувся Ва
дим Євтушенко і красивим ударом голо
вою спрямував його в кут воріт «Ко
леса».

Друга половина зустрічі пройшла в 
атаках «Зірки». Прагнучи зупинити на
тиск кіровоградців, полтавчани всією 
командою підійшли до своїх воріт.

Па 25 жовтня становите першої десят
ки команд .таке:

1. «Колос» II.
2. СКА К.
3. СКА Л.
4. «Авангард»
5. ♦Буковина» 

«Спартак» 
«Кривбас»
♦ Зірка»
♦ Кристал» 
«Суднобудівник»’

41 60--28 60
41 59--27 59
41 58--27 56
41 72--37 54
41 49--29 53
41 52--36 50
41 55--40 47
4J 41--35 46
41 56--40 45
41 44--42 45

ismasKsrnassasEzsOT
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В. СТУПАМ.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ШСМ Украины.

11а украинском языие.
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