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СІМ виробничих комсомольсько-молодіжних колек
тивів району вже рапортували про виконання пла

нів третього, вирішального року п'ятирічки. Серед них 
монтажники ПМК-4 (групкомсорг Олександр Рома
шок), бригада арматурників заводу залізобетонних 
виробів (групкомсорг Георгій Крохін), колектив мо
лочнотоварної ферми радгоспу «Реконструктор» 
(групкомсорг Світлана Грацевець).

СІМ КОЛЕКТИВІВ ЗАКІНЧИЛИ РІК
А молоді електрики Долннського ранову електро

мереж на вісім днів випереджають графік ремонту 
електроліній. До Дня енергетика вони зобов’язались
завершити план року.

С. ВОЛОШУК,
завідуючий відділом комсомольських організацій 
Долннського райкому комсомолу.
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’ ’ Ще рік-два комсомольська організація колгоспу 
; імені Фрунзе нйрахозувала 35 членів ВЛКСМ, за

раз — понад 60. Комітет комсомолу господарства за 
пей час спрямував свою діяльність на піднесення 
трудової активності комсомольців і молоді, на підви
щення відповідальності кожного комсомольця за ви
конання доручень, дотримання вимог Статуту.

Відразу ж після минулорічних звітно-виборних збо
рів були взяті соціалістичні зобов'язання комсомоль
ської організації, кожен комсомолець у своєму осо
бистому щоденнику у графі «Що зробив для того, 
Щоб достроково виконати плани третього, вирішаль
ного року п ятирічки?» занотовував щотижневі тру
дові рапорти. Створили сектор роботи з неспілковою 
молоддю, ‘який очолила Ольга Тростяна. Комітет 
комсомолу значну увагу приділив трудовлаштуванню 
молоді на важливих ділянках виробництва. Зокрема, 
до роботи на МТФ були залучені комсомольці Марія 
Жабокрицька, Леонід Філоненко, Сергій Завидний, 
Василь Крикун, Життя комсомольської організації 
пожвавилось. Молодь бачила плоди своєї праці, і то
му активність її постійно зростала.

Хороші справи і в комсомольської організації райлікарні. 
За останній рік кількість члеіНп ВЛКСМ в організації зросла 
вдвічі, сюди влнлоси 33 комсомольці. Десять комсомольців — 
ударники комуністичної прані, тут постійно проводиться кон
курси «Медсестра — золоті руки». Щомісяця підбиваються 
підсумки соціалістичного змагання між комсомольськими 
групами.

— Підвищення ролі комсомолу в житті цих органі
зацій, — охарактеризував роботу комітетів комсомо
лу колгоспу імені Фрунзе та райлікарні у звітній до
повіді на районній конференції перший секретар рай
кому ЛКСМУ А. І. Коротченко, — йшло через зміц
нення усіх ланок, і в першу чергу — первинної орга
нізації. Курс на піднесення активності кожного ком
сомольця взяли комітети комсомолу колгоспів імені 
Чапаева, імені Димитрова, Компаніївської середньої 
школи. Тут у більшості організацій одним з головних 
правил стало: не допустити пасивності комсомольців.

Райком комсомолу узагальнив роботу кращих ком
сомольських організацій, поширював їх .цосвід. Мето
дичну допомогу в роботі первинним комсомольським 
організаціям надавав кабінет комсомольської роботи. 
Були випущені плакати, підготовлені матеріали для 
навчання комсомольських кадрів. Лекційна пропа
ганда, політнавчання, Ленінський залік стали 
основною формою ідейно-виховної роботи. 
1 якщо раніше найболючішою і невирішеною пробле
мою для комітетів комсомолу лишалося налагоджен
ня керівництва бригадними комсомольськими органі
заціями, їх згуртування, то нині в колгоспах імені 
Фрунзе, імені Димитрова, імені Чапаева ця проблема 
вирішена.

Якими будуть комсомольські організації господарств в май
бутньому? У значній мірі не залежить від того, який заряд 
активності отримають .майбутні хлібороби, тваринники у 
піонерській дружині, школі. Постійна 1 чітка робота п цьому 
напрямку ведеться в Компаніїисьхій восьмирічній школі, 
Компаніївській, Червоновсрській. Першотравепській серед
ніх школах. Юнакам І дівчатам цих шкіл завжди притаман
не прагнення не зупинятись на досягнутому.

Аналізуючи проблеми подальшої активізації роботи комі
тетів комсомолу господарств, доповідач тим самим задав 
той, і виступаючі розкривали характерні недоліки в роботі, 
ділилися планами, радилися, як ці недоліки пнкоріннтм.

У зв’язку з переходом на партійну роботу організа
ційний пленум Компаніївського райкому комсомолу 
увільнив від обов’язків першого секретаря Адама 
Івановича Коротчепка. Пленум обрав першим секре
тарем райкому комсомолу Валентину Іванівну Суху, 
другим секретарем — Василя Миколайовича Кобзаря, 
завідуючим відділом комсомольських організацій рай
кому комсомолу Георгія Олексійовича Письменного.

У роботі конференції взяли участь інструктор ІДК 
комсомолу ' України Д. Ф. Маруга і ви
ступили другий секретар обкому комсомолу А. О, Но- 
вицький та перший секретар Компаніївського райко
му партії В. Д. Бабій.

МАСШТАБИ ВИРОБНИЦТВА—
МАСШТАБИ ДІЇ

Солідна купка аркушів — звітна 
доповідь — рясніла позначками, ви
правленнями, штрихами покресле
них абзаців і доповненнями свіжих 
рядків...

На початку доведеться зазначити: 
якби кількість паперу, витраченого 
для майже півторагодинного звіту, 
була меншою (скоротилась би й 
тривалість), сам виступ від цього не 
постраждав би.

Що ж допомагало делегатам 28-ї 
Онуфріївської районної комсомоль
ської конференції витримати тишу 
протягом усього виступу першого 
секретаря райкому комсомолу 
Аг Сапігиї Дисциплінованість! Чи, 
може, байдужість? Віддаючи належ
не істині, треба сказати: життя ком
сомолі! району поставало перед 
слухачами не саме по собі, не як 
сума різних заходів членів Ленін
ської Спілки, а широким розгорну
тим полотном багатогранного від
творення діянь комсомольців дов
жиною а рік. І обов'язково підкрес
лити — вирішальний, третій рік де
в’ятої п'ятирічки. З аналізом і дум
ками. З поглядом у завтрашній 
день. Бо ціна звершеного завше ви
значається тим, що зроблено в по
рівнянні з попереднім.

Чи з сусідніми колективами, якщо 
брати однакові виміри в часі.

...Звернулись доярки комсомоль
сько-молодіжного колективу МТФ 
колгоспу «Шлях Леніна» до всіх мо-

лодих колег району — боротися зо 
тритисячні надої. Анатолій Саліга 
розповідає далі, що на бюро рай
кому підтримали Ініціативу трудів
ниць: ввійти в перший десяток мо
лодих тритисячним* області.

А в тракторній бригаді N2 1 кол
госпу «Дніпро» комсомольсько-мо
лодіжна група нинулв клич про за
кінчення ремонту сільськогосподар
ського причіпного інвентаря до но
вого року. Підготовку тракторів, 
зерноочисних машин, навантажува
чів зерна, силосу і кукурудзозби
ральних комбайнів закінчити до 
1 березня. Почин підтримали. Тому 
й стали вінцем ті 7750 тонн зерна, 
які додатково здав район державі. 
СУВ досвід, вчувалось захоплення 
** роботою. Ольга Гусар, грулком- 
сорс молоді на фермі а колгоспі 
«Шлях Леніна» лише кількома сло
вами обмовилась про досягнуте. 
Докладніше повела мову про те, як 
вона досягла надоїв — по 3100 кі
лограмів молока від кожної корови. 
Не змогла б сама — зізналася. Ко
лективно проводять наради, вча
ться. Слухачі школи економічних 
знань. І професійний рівень на ви
соті — всі дівчата тваринники пер
шого і другого класів, спеціалізацію 
перевіряли суворо. І, головне, в них 
соцзмагання — завдання не лише 
випередити.

То вже й надалі можливе, відзначає 
Анатолій Сапіга, комсомольське шефство

В Бобринецькому райо
ні. Організаційний пленум 
райкому комсомолу обрав 
першим секретарем РК 
ЛКСМУ О. Р. Рожкована, 
другим секретарем Д. О. 
Замшу, секретарем — за
відуючим відділом учнів

ської молоді М. І. Котенка;
в Кіровоградському ра

йоні. Першим секретарем 
райкому комсомолу обра
но В. М, Федорооську, 
другим секретарем Л. В. 
Набоченка, секретарем — 
завідуючим відділом уч-

нівської молоді В. М. Ба« 
бічв, Л. О. Козиіна увіль
нена під обов'язків секре
таря — завідуючої відді
лом учнівської молоді в 
зв'язку з переходом на 
роботу за спеціальністю;

в Новгородківсьиому ра
йоні. Першим секретарем 
РК ЛКСМУ обрано В. С. 
Трояна, другим секрета
рем В. М. Мігуля, секрета
рем завідуючою відді
лом учнівської молоді 
М. П. Мельник;

а Петріаському районі. 
На організаційному пле
нумі райкому комсомолу

Комсомольська • молодіжна 
тракторна бригада JÛ 1, яку 
очолює Василь Семенюк з кол
госпу їм. Ульянова Добропе- 
личківського району ь ниніш
ньому році на площі 580 гекта
рів одержала по 35,5 центнера 
озимої пшениці, соняшника по 
24,4 центнера з кожного гек
тара на члощі 290 гектаріи. 
цукрових буряків — по 250 
центнерів, кукурудзи — по 47 
центнерів.

А механівована комсомоль
сько-молодіжна ланка Петра 
Вансовича на 80-гектарній пло
щі одержала по »1,1 центнера 
кукурудзи.

До жовтневих свят 43 меха
нізатори з бригади Василя 
Семенюка закінчили всі польо
ві роботи і приступили до ре
монту техніки І причіпного ін
вентаря.

На фото (справа наліво): 
бригадир Василь СЕМЕНЮК, 
помічник бригадира Степан 
Олександрович СКЛИПУС. 
тракторист Володимир ПРИЙ
МАК, комбайнер Павло ОЛІЙ
НИК, тракторист Леонід МА- 
РУЩЛК.

Фото В. КОВПАКА.

над будівництвом тваринницьких 
лексів, оснащенням їх машинами І меха
нізмам». 24 молодих трудівників напра
вив у цьому році у тваринництво район
ний комітет комсомолу.

РІДКО ще школу відвідують спе
ціалісти колгоспу. Залишились

же в колгоспі «Дніпро» протягом 
трьох останніх років більша ян 
півсотні випускників. Парторг кол
госпу Микола Іванович Сокур як
раз і ловів мову про те, щоб учні 
знали про трудові плани колгоспів, 
про масштаби виробництва.

Одні лише матеріальні стимули не по
кличуть молодих. Тож звучало з трибуни 
конференції про взаємозв’язки учнів 
молодими виробничниками, про трудове 
виховання > професійну орієнтацію 
школярів.

Кожен з комсомольців має мож
ливість згадати пройдене. Та право 
назвати себе не тльки сучасником, 
але й учасником нинішніх здобутків 
треба виборювати о натхненній 
праці.

Про гідність, честь робітника і 
колгоспника, про посилену увагу до 
виховної роботи говорив у своєму 
виступі перший секретар обкому 
комсомолу М. Г. Гайдамака, який 
взяв участь у роботі конференції.

Із промовою на конференції ви
ступив перший секретар райкому 
партії В. Д< Іване».

Відбувся організаційний пленум 
Онуфріїоського райкому ЛКСМУ. 
Першим секретарем райкому ком
сомолу обрано А. А. Сапігу, дру
гим -ВО. Максимова, секрета
рем — завідуючою відділом учнів
ської молоді — М. Ф. Бейду.

А. НЕЧИТАИЛО, 
спецкор «Молодого комунара».

першим секретарем обра
но Т. В. Образцову, дру
гим секретарем М. І. Пе
ресеченна, секретарем — 
завідуючою відділом уч
нівської молоді К. і. Фе
дорченко;

в Устинівському районі. 
Першим секретарем РК 
ЛКСМУ обрано С. М. Гри
горчука, другим секрета-

рем В. 6. Шарандака, сек
ретарем — завідуючою 
відділом учнівської моло
ді Д. П. Горобець. Органі
заційний пленум райкому 
комсомолу звільнив від 
обов'язків другого секре
таря А. В. Королькову в 
зв'язку з переходом на 
роботу за спеціальністю.
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ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ

ЗА ОСОБИСТИМ
ПЛАНОМ

Всього три роки на заво
ді. А до цього біографію 
Миколи Жосана можна під
нести читачеві буквально 
кількома рядками. Технікум 
механізації сільського ’ гос
подарства. Практика на за
воді «Червона зірка». Служ
ба в лавах Радянської Армії. 
Та не тільки віком вимірює
ться значимість роботи тієї 
чи іншої людини, а й осо
бистим її внеском в успіх 
всього колективу. Йти врі
вень з часом — значить не 
тільки відмінно справлятись 
зі своїми обов’язками, а й 
прагнути до удосконалення 
процесів виробництва, вно
сити нове на кожній ділян
ці роботи.

— Перший рік, — прига
дує інженер-технолог відді
лу головного технолога Ми
кола Жосан, — не все йшло 
гаразд, досвіду не було. Ба
гато допомагали старші то
вариші по роботі: заступник 
головного металурга Воло- 
шинов, начальник бюро від
ділу Свиридов, старший ін
женер Тричев.

В 1971 році його особис
тий творчий план дав еко
номічний ефект близько 
двох тисяч карбованців, в 
минулому — уже більше 
трьох тисяч.

У вирішальному році де
в'ятої п'ятирічки комсомо
лець Микола Жосан прийняв 
особистий творчий план тех
нічного прогресу, , який 
включає виконання п’яти 
заходів. Разом із завідую
чим технічного бюро ли
варного цеху сірого чавуну 
В. М. Красновим він взяв 
участь у розробці плану
вання, робочих креслень та 
видачі технічних завдань на 
дільниці вибірки п’ятого та- 
шостого конвейєрів цеху. ■ 
Ця робота, за попередніми 
підрахунками, принесе 4,5 
тисячі карбованців умовно- 
річної економії. Вона зна
ходиться в стадії завер
шення.

В другому кварталі перед 
інженерами постала пробле
ма вдосконалення конструк
ції сівалки СЛН-8А. Власне 
вирішили зробити цей агре
гат довершеним. Машині 
присвоєно цього року Дер
жавний знак якості. А пере
мога викликала щиру ра
дість і у Миколи Жосана: 
на сівалці СЛН-8А — кон
струкція кронштейнів, яку 
запропонував він.

Десять раціоналізатор
ських пропозицій подав 
Микола в нинішньому році. 
І за кожною з них — турбо
та про те, щоб завод зміг

дати продукції більше, кра
щої якості і ще з меншими 
затратами. Виконання захо
дів особистого творчого 
плану в першому кварталі 
1973 року вилилось в еко
номію 806, у другому — 
1330, і в третьому — 2670 
карбованців.

Зараз молодий інженер 
трудиться над організацією 
робіт по реконструкції ли
варного цеху ковкого чаву
ну. Щодня клопотання над 
новими розробками, щора
зу свіжі розрахунки. Та 
найрадісніше — відчути, по
бачити реальний плід влас
них пошуків.

Микола Жосан — студент 
третього курсу Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машинобу
дування. Якраз багатогран
ністю людської душі треба 
назвати усю сукупність 
проявів молодого інженера, 
особистого втручання у 
сферу громадського життя. 
Микола — організатор ра
ціоналізаторської роботи 
відділу головного металур
га, відповідальний за спорт. 
Сам — спортсмен-розряд- 
ник.

Сучасність пропонує кож
ному різнопланове й широ
ке поле діяльності. І в тому, 
наскільки поринає о нього 
людина, полягає вимір від
дачі себе колективу, заво
ду, державі.

Є. ПАНОВ, 
інженер відділу праці 
та зарплати заводу 
«Червона зірка».
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і ЦОС К( »1ІСТР Л к ГОРОМ НА OJІЕКС ЛІ ЩРІи< ьк ом> 
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ЮГОСЛАВСЬКИМ 

КОЛЕГАМ
«Метал особливо висо

кої якості, який ми виплав
ляємо на створеній вами 
установці, чудово себе за
рекомендував і вже широ
ко використовується про
мисловістю Югославії». 
Про це повідомили вчених 
Інституту електрозварю
вання імені Є. О. Патона 
Академії наук УРСР їхні 
колеги з СФРЮ.

На початку нинішнього 
року бригада спеціалістів 
інституту змонтувала на 
заводі Железарна Равне 
першу в Югославії піч 
електрошлакового пере- 
плаву. Високі технічні по
казники установки гідно 
оцінили металурги друж
ньої соціалістичної краї
ни. Принципово новий ме
талургійний процес — 
електрошлаковий пере
плав був розроблений ки
ївськими вченими вперше 
в світі. Одержуваний та
ким способом метал знач
но підвищує строки служ
би двигунів, роторів тур
бін, шарикопідшипників та 
багатьох інших важливих 
виробів промисловості.

Нині досягнуто угоди 
про поставку в Югославію 
ще однієї, більшої печі, 
сконструйованої патонів- 
цями. Вона зможе забез
печити важке машинобу
дування СФРЮ високо
якісними повальними злив
ками великої ваги.

(РАТАУ).

РОКІВ тому на сторінках більшо
вицького журналу «Просвеще- 

іше» була надрукована праця В. І. 'Ле
ніна «Критичні замітки з національного 
питання». Вона посідає видатне місце 
серед його численних робіт, присвячених 
розробці і обгрунтуванню пролетарсько
го іптсонаціодалізму, як загальної за
кономірності п »реходу країн до соціа
лізму, стала величезним внеском у 
скарбницю марксизму, зразком творчо
го розвитку його за hodiix історичних 
умов. Вона — програма дій для комуні
стів. надійний і незмінний компас у бо
ротьбі їх за розв’язання складних і важ
ливих завдань, що висуваються всім хо
дом розвитку світового революційного 
руху.

Під прапором пролетарського ін
тернаціоналізму радянський народ здій
снив всесвітньо-історичні перетворення. 
Долаючи лютий опір ворогів, величезні 
труднощі, він під проводом Комуністич
ної партії побудував розвинуте соціа
лістичне суспільство, засноване на прин
ципах маркснзму-леиднізму та соціаліс
тичного інтернаціоналізму, надає вели
кої допомоги братам за класом у боро
тьбі проти сил реакції, імперіалізму і 
війни. Він свято виконує свій інтерна
ціональний обов’язок, всебічно допома
гає народам світу знайти свободу і не
залежність, відстояти мир і дружбу, 
стати на шлях соціального і національ
ного прогресу, демократії і соціалізму. 
Цю непохитну волю радянського наро
ду яскраво і переконливо висловив Ге
неральний секретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв у промові на Всесвітньому кон
гресі миролюбних сил.

Разом з нами рішуче І послідовно відстою
ють пролетарський інтернаціоналізм братні 
соціалістичні країни. Він — прапор міжнарод
ного робітничого І комуністичного руху. Опа
новуючи свідомістю мас, пролетарський ін
тернаціоналізм стає великою і нездоланною 
силою сучасності. Про це свідчить Всесвітній 
конгрес миролюбних сил, що став новим ве
ликим кроком народів світу на шляху до ми
ру. дружби І братерства.
DCE БІЛЬШЕ загострюється криза 

буржуазного націоналізму — дер
жавної ідеології і політики імперіаліс
тичних країн. Вона показує його повну 
неспроможність і неминучу загибель під 
ударами революційних сил сучасності. 
Все менше .місця залишається для бур
жуазного націоналізму. Але його аполо
гети не складають зброю. Вони манев
рують, змінюють своє забарвлення і так
тику, форми і методи антинародної ді
яльності, посилено розповсюджують ан- 
тикомунізм, расизм, сіонізм. Буржуаз
ний націоналізм залишається вкрай не
безпечним, а рішуча і принципова боро
тьба проти нього — одна з найважли
віших умов нових перемог сил миру, де
мократії і соціалізму. В сучасних умо
вах загострення ідеологічної боротьби 
комуністи керуються висновком, що зро
бив В, І. Ленін у праці «Критичні заміт
ки з національного питання», про ко- 

ріпну протилежність і войовничу непри
миренність пролетарського інтернаціона
лізму і буржуазного націоналізму. «Бур
жуазний націоналізм і пролетарський ін
тернаціоналізм — ось два непрпмпрея- 
но-ворожі лозунги, що відповідають 
двом великим класовим таборам усього 
капіталістичного світу і виражають дві 
політики (більш того: два світогляди) в 
національному питанні».

Ленінська праця пронизана глибокою вірою 
у неминучість торжества на земній кулі про
летарського, соціалістичного інтернаціоналіз
му. Вона розкриває його теоретичні і соці
ально-політичні основи, зазначає недопусти
мість Ігнорування або перебільшення націо
нальних особливостей, протиставлення міжна
родного робітничого руху революційним наці- 

СИЛА 
ПРОЛЕТАРСЬКОГО 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУ

(До 60-річчя написання праці В. 1. Леніна «Критичні 
замітки з національного питання»)

овально-визвольним рухам. Вона оикриває ре
візіоністів, що прагнуть принизити історичну 
роль робітничого класу як найреволюційиі- 
шої сили сучасності, запевнити, ніби націо
нально-визвольний рух перетворився зараз на 
вирішальний фактор у боротьбі проти Імпері
алізму. В. І. Ленін дав вичерпну відповідь на 
питання, яка сила здатна Дати нищівну від
січ порогам національно-визвольних рухів. Цп 
сила — робітпіічнЙ клас, який веде за собою 
демократично селянство. Лише соціалізм, за 
який бореться робітничий клас, стверджує 
мир, свободу, рівність, дружбу і братерство 
між народами. В. І. Ленін чітко і виразно 
обгрунтував пролетарську політику п галузі 
міжнаціональних відносин, необхідність від
стоювання рівноправності націй, права їх на 
політичне самовизначення. д:к до відокрем
лення і утворення самостійної держави.

Сила робітничого класу — у його сві
домості, організованості та єдності дій 
у боротьбі за майбутнє усього людства. 
Підкреслюючії цс, В. І. Ленін вказував, 
що лише безумовна єдність і повне 
злиття робітників різних національнос
тей в усіх робітничих організаціях може 
відстояти демократію, відстояти інтере
си робітників проти капіталу, — який 
уже став і все більше стає інтернаціо
нальним, — відстояти інтереси розвитку 
людства до нового укладу життя, якому 
чужі всілякі привілеї і всіляка експлуа
тація.

Заснований на пануванні приватної 
власності та експлуатації трудящих, ка
піталізм неминуче породжує н націо
нальне гноблення, загострює національ
ні суперечності, посилює напруженість у 
міжнародних відносинах, залишає не

безпеку виникнення воєн. Про це крас
номовно свідчить безліч фактів з капі
талістичної дійсності. Про них йшла до
кладна розмова на Всесвітньому кон
гресі миролюбних сил. Тому справжній 
інтернаціоналізм трудящих пригнобле
них націй і народностей полягає у став
ленні до боротьби робітничого класу за 
соціалізм. Всебічна підтримка його бо
ротьби — надійна запорука визволення 
від соціального і національного гніту. 
Викриваючи націоналістичні вигадки 
про виключне і першочергове значення 
національної справи, В. І. Ленін зазна
чав: «Пролетарська справа, насамперед, 
кажемо ми. бо вона забезпечує пе тіль- 

кп тривалі, корінні інтереси праці і ін
тереси людства, але й інтереси демо
кратії».
Гї РОЛЕТАРСЬКПП інтернаціоналізм 
** не якась вигадка, яку, як це зобра
жують його вороги, мають нав’язати 
людству комуністи. Він випливає з са
мого розвитку націй. У праці «Критичні 
замітки з національного питання» В. І. 
Ленін гранично чітко сформулював, як 
об’єктивний закон, дві тенденції у наці
ональному питанні, показав ного анта
гоністичнії п характер при капіталізмі. 
Він довів, що розвиток контактів між 
націями, ламання національних перего
родок, створення інтернаціональної єд
ності капіталу, економічного життя вза
галі, політики, науки і т. д. характери
зує зрілий капіталізм. Ця тенденція, вка
зував В. І. Ленін, з кожним десятиріч
чям виявляється все могутніше і стано
вить одну з найбільших рушійних сил. 
що перетворюють капіталізм у соціа
лізм. Вона супроводжується при капіта
лізмі посиленням панування фінансово
го, монополістичною капіталу, пограбу
ванням імперіалістами слабкорозвішу- 
іі:х націй і народностей, зубожінням 
трудящих, зростанням національно-ви
звольного руху. Лише соціалізм відкри
ває необмежений простір для інтерна
ціоналізації народного господарства. 
Про це переконливо свідчить досвід еко
номічної інтеграції СРС.Р і братніх со

ціалістичних країн — членів Ради Еко
номічної Взаємодомогн. Ця інтеграція 
спирається на створену в кожній з них 
однотипну економічну основу — су
спільну власність на засоби виробницт
ва, па однотипний державний лад — 
владу народу на чолі з робітничим кла
сом, на єдину ідеологію — марксизм-ле- 
нінізм. Вона сприяє прискореному роз
виткові продуктивних сил, швидкому 
зростанню національного прибутку, під
несенню матеріального і культурного 
рівня населення усіх країн

В ленінській праці розкриті основи проле
тарського інтернаціоналізму. В ній міститься 
програмне положення комуністів про наяв
ність двох протилежних за змістом культур — 
буржазиої і соціалістичної, обгрунтовано по
ложення про розвилок соціалістичної культу
ри. В. І. Ленін довів, що пролетарський ін
тернаціоналізм виключає протиставлення на
ціональних культур. Інтернаціоналістична 
культура соціалізму — надбання трудящих 
кожної нації. Вона вбирає в себе елементи 
демократичні І соціалістичні з кожної націо
нальної культури І тим набагато прискорює 
соціальний І національний прогрес, сприяє 
зміцненню інтернаціональної єдності трудя
щих.

Збагачуючи .марксистське вчення про 
національні мови важливими висновка
ми і положеннями. В І. Ленін показав 
їх роль V розвитку соціалістичної куль
тури і зближенні націй. Він передбачав 
можливість перетворення деяких мов у 
засіб міжнаціонального спілкування, що 
зумовлюється потребами економічного і 
культурного співробітництва, інтересами 
соціального і національного прогресу. 
Внаслідок перемоги соціалізму в СРСР 
розповсюдилась дво- і навіть тримов- 
нісгь, а російська мова стала засобом 
міжнаціонального спілкування понад 
100 напій і народностей країни.

В. І. Ленін визначив і обгрунтував 
шляхи і засоби втілення пролетарського 
інтернаціоналізму в національно-дер
жавному будівництві, найбільш доцільні 
форми державного співробітництва на
цій і братерської взаємодопомоги, роз
крив переваги великих держав, принци
пи їх будівництва. Він неспростовно до
вів, що тільки соціалістична революція 
створює можливості і умови для зни
щення всілякого національного гніту, 
для добровільного об’єднання вільних і 
рівноправних націй і народностей в єди
ну державу. Це повністю підтвердив до
свід КПРС. Братерська співдружність 
народів СРСР співробітництво соціа
лістичних країн — це і є пролетарський, 
соціалістичний інтернаціоналізм в дії. 
Він — прапор усього прогресивного 
людства, що відстоює мир. дружбу і 
братерство між народами демократію і 
соціалізм.

Л. ГЛАЗОВ. 
завідуючий кафедрою історії КПРС 
Кіровоградського інституту сільсь
когосподарського машинобудування, 
доцент, кандидат історичних наук. ,
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■„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З епюр,ПОЧНЕМО З ПЕРШОЇ ЛІТЕРИ
З дітьми вона завжди лагідна. Любить, 

мов своїх, рідних. Недарма ж семилітки 
р перші дні навчання звуть її мамою, 
і — Мамо, а Валерик мене перекрив
ляє!

— Мамо, я ще не вмію писати цієї 
букви!

-— Та не мама я, — тепло усміхається 
вчителька, — а Клавдія Антонівна.

І виводить у зошиті учня «важку» лі
теру.

На дитину, яка раптом завередує, ні
коли не гримає. Але під час бесіди з 
класом ніби ненароком скаже:

— Страшенно не люблю плаксунів. А 
веселих, життєрадісних поважаю.

— Цікаво розмовляти з дітьми, які ба
гато читають, — скаже при нагоді вихо
ванцям. — Вони й знають багато. А що 
можй.~розповісти той, хто тільки «Читан
ку» бере в руки?

Та просто читати замало — треба вміти ніс 
(і розповісти зміст прочитаного цікаво, гра
мотно, знайти в ньому основну думку автора. 
Як усе це зробиш, та іцс й покажеш своє 
ставлення до твору, одержиш «премію» — но
ву цікаву книжку або малюнок.

Знає Клавдія Антонівна і як навчити 
своїх вихованців красиво, охайно, гра
мотно писати, як заохотити до математи
ки. Так, заохотити, бо самої тільки ви
могливості тут не досить. Програма 
складна, дітям без інтересу до предме
ту, любові матеріалу не засвоїти.

Багато любові, творчості вкладає Клав
дія Антонівна, вчителька молодших кла
сів середньої школи № 27 м. Кіровогра
да у свою нелегку, але благородну 
працю.

Трапляються, звичайно, і в не" невдачі, 
прикрощі Але радощів більше. Доби
лась, що середній учень став одним з

кращих. — І вже радість в серці. Діли
ться нею з колегами:

— Знаєте, мій Славка, отой «безнадій
ний» пустун, математиком буде, — жар
тує. — Контрольну робоїу, яку давала 
дирекція школи, на п’ятірку написав.

З тридцяти років педагогічного стажу, вже 
близько двадцять Клавдін Антонівна працює 
п одній школі. Закохана в свою роботу, вона 
ніколи не скаржиться па труднощі. Час май
же не позначився на вчительці. Хіба що при
порошив їй волосся першою памороззю сиви
ни та вкрив обличчя борозенками зморщок. А 
серце лишилося молодим і палким. Таким, як 
було п перші дні роботи. Як і тоді, вчителька 
не помічає втоми, не відмовляється від гро
мадських доручень, багато уваги приділяє са
моосвіті. _

Давно вже повиростали перші учні 
Клавдії Антонівни. Одні працюють дале
ко від рідного міста і нагадують учитель
ці про себе листами, святковими віталь
ними телеграмами. Інші залишилися піс
ля закінчення школи тут, у Кіровограді, 
і тепер Клавдія Антонівна навчає їхніх 
дітей. У класі, який вона зеде, не буває 
невстигаючих.

З тридцяти восьми учнів близько 70 процен
тів навчаються і;а «5* і «4».

На батьківські збори, на запрошення Клав
дії Антонівни, батьки завжди з'являються 
охоче: цікаві лекції на педагогічні теми читає 
їм учителька, кожному індивідуально радить, 
як краще виховувати дітей у сім'ї.

Клавдія Антонівна Голосова — частий гість 
у домівках своїх учнів. Вона пильно стежить 
за виконанням режиму дня школяра.

З радістю відвідують уроки Клавдії 
Антонівни вчителі — класоводи шкіл об
ласного центру. Охоче ділиться вона з 
колегами досвідом роботи, навчає їх пе
дагогічної майстерності.

І шана, якою користується К. А. Голо
сова, — заслужена.

Р. ДАИДАКУЛОВ, 
член обласного літературного 
об'єднання.

НЕЩОДАВНО ТРУДІВНИ
КИ КОЛГОСПУ «ЗАПОВІТ 
ІЛЛІЧА» ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКОГО РАЙОНУ ОТРИМА
ЛИ ПОДАРУНОК - БУДИ
НОК КУЛЬТУРИ. ТУТ - 
ПРОСТОРИЙ АКТОВИЙ ЗАЛ. 
КІМНАТИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ 
ГУРТКІВ ХУДОЖНЬОЇ СА
МОДІЯЛЬНОСТІ. БІБЛІОТЕ
КА. ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ.

НА ФОТО: У НОВОМУ ЧИ
ТАЛЬНОМУ ЗАЛІ.

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

Ф АК і уявляється картина: «ба- 
* тюшка» махнув кадилом і мо
нотонним басом вимовив: «Нарі- 
каеться раба божа...». Далі пере
вів запитливий погляд па батьків.

— Тетяна, — підказав дужий 
чоловічий голос...

В минулому, коли церква воло
діла розумом мільйонів, піп МІГ 
дати новонародженій дитині будь- 
яке ім'я. Це залежало від його 
настрою. Так з'явились Немидори, 
Пульхерії, Секлети... Тепер, коли 
віруючих стає все менше і менше, 
церковні служителі йдуть на будь- 
які поступки, аби втримати у своїх 
тенетах людей. Особливо шукають 

sDäith шляхів до сердець МОЛОДІ. 
Ще трапляються поодинокі випад
ки, коли юнаки та дівчата прихо
дять до церкви. І особливо прикоо 
стає за тих. у кого в кишенях ком
сомольські квитки.

...Коли вдома виникала мова про 
хрестини доньки, ні Іван, ні його дру
жина Валя неликЬго ентузіазму не ви
казували. Та їх мати знову й знову на
полягала. «Ви б. діти, понесли її но 
церкви. Не добре, що поки все гаразд, 
п хто його знає, як там буде далі». 
Першою на умовляння згодилась Валя. 
Потім — І Іван. «Голови;, щоб в ко
лективі не дізнались», -^ міркував.

Так і потоапхш до церкви ком
сомольці З’мм’янського вагонного 
депо Іг%иі Йерипас та його дружи
на Валентина Гупало. Люди, що 
вважають себе переконаними ате
їстами. Адже за словами Івана, 
випадок цей до віри в бога ніяко
го відношення не має. І не заслу
говує па увагу. На його думку, вія 
пі про що не свідчить.

— Просто охрестили, от і все. 
Це ж не заборонено. Та н батьки 
заспокоїлись, — доводив він.

Якби йому, секретареві, комсо
мольського бюро підрозділу вій
ськової частини, років кілька тому 
хтось сказав, що він охрестить 
свою дитину, — образився б. Тоді 
таке було неприпустимо. Чому ж 
це сталося тепер?

В армії, в оточенні людей, дале-

ких від релігійних забобонів, у ви
рі цікавого комсомольського жит
тя, він чітко дотримувався вимог 
Статуту ВЛКСМ. А коли демобілі
зувався і прийшов працювати до 
вагонного депо, то чомусь став 
осторонь комсомольських справ. 
Вирішив, що вистачить добросовіс
ної праці електрика по ремонту

„НАРІКАЕТЬСЯ
РАБА БОЖА...“

:т_______ ї_.--

Е .КОЛИ АНТИРЕЛІГІЙНА ПРОПАГАНДА 
ВИПАДАЄ З ПОЛЯ ЗОРУ РАЙКОМУ

обладнання тепловозів. І не помі
тив, як втратив принциповість, ви
могливість до себе, ис зміг вистоя
ти перед проханням охрестити Те- 
ТЯНКУ.
у КОМСОМОЛЬСЬКОМУ Ста-
* туті записано: «Член ВЛКСМ 

зобов'язаний весні рішучу бо
ротьбу зі всіма проявами буржу
азної ідеології, з дармоїдством, 
релігійними забобонами, різними 
антисуспільнпми проявами та ін
шими пережитками минулого». 
Певне, забув Іван обов’язки ком
сомольця. Інакше цей, прикрий ви
падок не стався б.

У комсомольській організації 
Знам'яиського вагонного депо 
випадок хрещення Тетянкп Дери- 
пас не єдиний. Останнім часом 
охрестили своїх дігеп і такі моло
ді батьки, як Надія та Омедап По
дія, Любов та Андрій Балах. Свід
ками при цьому були також ком
сомольці.

Те, що частина молоді хрестить ді
тей, нікого не стурбувало. Хіба ж не 
красномовний той факт, що за рік тут

А ЩО Ж АКТИВ?
Я прочитав матеріал 

«Нарікається раба бо-
■ Жа.„», як тільки він був 
підготовлений до друку. 
! сказати відверто, стало 
прикро за подружжя Де- 
рипасіа та інших комсо
мольців Знам’яиського ва
гонного депо, що пішли 
Шляхом найменшого опо- 
РУ. охрестивши СВОЇХ ді‘ 
Тей.

Зразу ж у пам'яті зри
нули події далеких пер
ших років Радянської вла
ди. Ми, тогочасні комсо
мольці, нещадно бороли
ся з чорними залишками 
минулого. Вели настирли
ву антирелігійну роботу, 
знешкоджували спроби 
церковників впливати на 
людей. В результаті цього

Віхи
радянсько-індійської

ДО ЗІЗИТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС 
Л. 1. БРЕЖНЄВА В ІНДІЮдружби

цс прочитано жодної лекції на антире
лігійну тематику? В організації не 
практикується введення нових обрядів, 
ритуалів. Таких, як комсомольське ве
сілля, урочиста реєстрація шлюбу та 
інші, які давно стали невід'ємною час
тиною нашої соціалістичної культури, 
важливим засобом комуністичного ви
ховання.

Складається враження, що туг 
ке ду.мзють, чим після роботи зай

мається молодь де
по. Про це СВІД
ЧИТЬ такий факт — 
комітет комсомолу 
підприємства не 
знає, скільки вза
галі комсомоль
ців працює в де
по. Частина з них 
зовсім не стоїть па 
комсомольсько м у 
обліку. Тут кожен 
сам за себе — від
працював і швид
ше додому: не

має спільних інтересів.
ІЗ АВЕДЕШ факти не могли бу- 
** ти сскоетом для Знам’янсько- 
го МК ЛКСМУ. Проте, на прохан
ня показати, бодай, путівки прочи
таних лекцій, секретар міськкому 
комсомолу Катерина Ківернйк від
повіла: «Таких немає зовсім». Про
токоли засідань бюро також свід
чать про те, що тут жодного разу 
питания антирелігійної роботи не 
ставилось па обговорення. Отже, 
антирелігійна пропаганда ке ве
деться. А тим часом, такі про- 
рахунки церковники намагаються 
використати в своїх цілях.

Кожен комсомолець має пам’я
тати, що боротьба проти релігій
ного дурману в наш час не менш 
актуальна, аніж була колись. По
му потрібно протиставляти непо
хитну волю, витримку та тверді 
ідейні переконання.

М. МІКЕЛЬ, 
спецкор «(Молодого комунара».
м. Знам’янка.

КОМЕНТАР ДО ТЕМИ

значна частина віруючих 
порвала з церквою.

Минали роки, змінюва
лись покоління. Тепер у 
нашій країні будується ко
муністичне суспільство. 
Важко повірити, що трап
ляються ще випадки, які 
не роблять честі молодим 
людям. Хочеться запита
ти: а що ж робить комсо
мольський актив депо?

Обов'язок юнаків і дів
чат боротися з релігійни

ми забобонами. В Статуті 
ВЛКСМ записано: «Комсо
мол — активний помічних 
і резерв Комуністичної 
партії Радянського Сою
зу». Отже, необхідно, щоб 
комсомольці мали міцні 
ідейні переконання, зав
жди стояли в лавах борців 

проти того, хто заважає бу
дувати світле майбутнє.

І. МАЦИКОВ, 
голова обласної рад» 
ветеранів комсомолу.

Своїм плідним співробітництвом СРСР та Індія 
ось уже протягом багатьох років вносять вагомий 
вклад у загальну справу миру і розрядки напруже
ності в Азії та у світі. Кожна зустріч керівників двох 
держав служила справі взаєморозуміння і дружби 
великих народів. «Моя поїздка, при усій її нетрива
лості, — писав Перу після свого візиту до СРСР 1955 
року, — дала мені значно кращі уявлення про вели
кий прогрес, досягнутий Радянським Союзом, про 
тепло, дружелюбність і любов радянського народу 
до миру.»

гНДІЯ проводить незалежний зовнішньополітичний
* курс .мирного співіснування і дружби між народа

ми, активно виступає за розрядку міжнародної напру
женості, підтримує справедливе діло в’єтнамського на
роду, виступає на боці рухів за звільнення проти 
португальських колонізаторів в Африці, засуджує 
прояви расизму. Вона підтримує боротьбу арабських 
народів за ліквідацію наслідків ізраїльської агресії. 
Індії належить видатне місце у формуванні долі Азії.

Збіг позицій СРСР та Індії з багатьох проблем 
зовнішньої політики створює міцну основу для ра
дянсько-індійського співробітництва па міжнародній 
арені.

В 1971 році, під час візиту прем’єр-міністра Індії 
Ійдіри Ганді до Радянського Союзу, розвиток радян
сько-індійських відносин отримав своє логічне завер
шення заключенням Договору про мир, дружбу і 
співробітництво. Він «привів до дальшого зміцнення 
основ добрих відносин і співробітництва між наши
ми країнами», за словами Індіри Ганді, він відіграє 
суттєву роль «у створенні клімату миру і взаєморо
зуміння».

Кола, зацікавлені у посиленні напружспост; і зміц
ненні свого впливу па азіатські справи, зустріли во
роже підписання Московського договору 1971 року» 
Західна преса, переслідуючи провокаційну мету, 
стверджувала, що радянсько-індійський договір, 
спрямований мовби проти Китаю. Пекінська пропа
ганда кричала, нібито Індія вступила у «військовий 
союз», а лідери правих партій «Свптантра» і Джан 
Сангх в Індії заявили, що уряд Індіри Ганді порвав 
з традиційною індійською політикою неприєднання і 
пішов у форватері Москви. Вони замовчували справж
ню миролюбну і гуманну мету, проголошену о підпи
саному СРСР і Індією документі, де підкреслювалось, 
що він не спрямований проти якої-небудь іншої краї
ни.

РАДЯНСЬКО-ІНДІЙСЬКЕ співробітництво успіш
но розвивається не лише па міжнародній арені, 

але і в області двосторонніх економічних і культур
них зв’язків. I тут принцип інтернаціоналізму, все
бічна підтримка країн, що розвиваються, є стрижнем 
радянської зовнішньої політики. Індія, друга за кіль
кістю населення країна світу, отримує від Радянсь
кого Союзу великі кредити і технічну допомогу, 
СРСР допоміг побудувати найбільший в Індії мета
лургійний комбінат в Бхілаї, завод важкого машино
будування в Ранчі. Знайдені радянськими геологам« 
в Індії родовища нафти і газу дозволили забезпечив 
ти більше, піж на 50 процентів потреби країни у па* 
лііві. Технічне співробітництво з Радянським Союзом, 
па думку індійського щотижневика «Блітц», «впли
ває на кожну галузь індійської промисловості сіль
ського господарства і науки». Допомагаючи зміцни
ти державний сектор в економіці Індії. Радянський 
Союз сприяє зміцпепшо її незалежності від іноземно
го капіталу, створює умови для боротьби проти еко
номічного і політичного впливу національних монопо
лій.

Зараз світова преса широко коментує наступний 
візит Л. І. Брежнєва до Індії. В індійських газетах 
це — головна тема. «Індійсько-радянська дружба, «-» 
пише щотижневик «Нью ейдж», — це не пасивна дек
ларація збо жест, це — живий механізм, який потре
бує, щоб його Постійно зміцнювали і збагачували зу
силлями обох країн». «На щастя, — підкреслює 
стаття, — такі зусилля ніколи не послаблірвались».

В. Яковлев,
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Нагорода зобов'язує
! • Кіровоградська «Зірка» — 
володар Кубка України з футболу.

І Поздоровляємо переможців фінального матчу: Миколу 
і Будчвного, Олега Бондаренка, Михайла Порошина, Ана

толія Хропова, Євгена Шкапового, Олександра Деннегу,
! Миколу Родій«, Віктора Кащея, Олександра Котова, Ва- 
; пері я Прнтупіна, Віктора Ступака, Анатолія Шелеста,
■ Олександр?. Іщенка. їх наставників—* заслуженого трене

ра УРСР Е. С. Жиліна, тренерів — майстра спорту 
Б. М. Петром, К>. І. Горожанкіна.

І Футболісти «Зірки» залишали стадіон «Динамо» в 
! Києві щасливими. Капітан Віктор Стулак високо тримав 
і над голевою кришталевий приз газети «Радянська Ук

раїна». Кубок України дістазся нашим землякам в нелег-
> ній, впертій боротьбі з командою першої ліги івано- 
! франківським «Спартахом». Почесна і радісна нагорода. 
І Більшість уболівальників «Зіркч» кубковий матч спостерігали 

по телебаченню, то й, певно, не варто переповідати його хід.
■* «Зірка» витримала штурм закарпатців, І єдиний гол, 

забитии на 27-й хвилин; Олександром Дейнегою, привів 
команду до перемоги.

Що ж, гарної, винахідливої, атакуючої гри давно чека
ли прихильники «Зірчи». І хочеться вірити, що кубкові 
матчі, які виявили найкращі якості футболістів, стануть 
початком народження команди справжніх майстрів ви
сокого класу. Адже тепер ко,?.анду супроводжуватиме 
почесний титул — володар Кубка України, Це звання 
треба виправдати, воно зобов’язує.

МОЛОДИЙ КОМУНАР*» 20 листопада 1073 роки

УВАГА: ПІДЛІТОК!

І ЛАВУ ПІДСУДНИХ
м. СОМОВ.

Фотоетюд
М. ЛИТВИНОВА.

тихих 
БЕРЕГАХ.

L

ПІДНІМАЮЧИ 
ВІТРИЛА

ІП

• РЕПОРТАЖ З ДЮСШ
««ОЖНОГО РАНКУ на вулицях Саітлояод- 

еька мож.ча побачити хлопчиків та дівча
ток у спортивній формі. Цс — вихованці 
ДЮСШ. Легкоатлети поспішають у примі
щення спортивного комплексу. Тут вони тре
нуються під керівництвом старшого тренера 
Івана Івановича Мірсшинченна.

150 учнів шкіл міста навчаються у секції 
легкої атлетики. Серед ннх — чемпіони об
ласті з штовхання ядра Андрій Домогвцький 
і Тамара Грицакопа, з бігу на 800 нетрів Ко
стянтин Тузоиський, призери Кіровоградгамни 
— з бігу па 890 і 1540 метрів Ольга Шиндель. 
з бігу на 400 І 800 — Тетяна Кочубей І Світ
лана ґрссєва та інші школярі.

Сімнадцятий рік трудиться Іван Іванович 
Мірошниченко на освітянській ниві, виховую
чи сильних, мужніх, спритних, прищеплюючи 
їм любов до спорту. Чимало його вихованців 
пішло шляхом свого вчителя. Випускники 1973 
року Олександр Касян (чемпіон І рекордсмен 
області з бігу не 800 І 1500 метрів) І Борис 
Грабовий (чемпіон і рекордсмен області з 
спортивної ходьби на 5 кілометрі в) стали сту
дентами Київського інституту фізичної куль
тури. Віктор Купи поступив до Черкаського 
педагогічного інституту на факультет фізви- 
ХОВЯННЯ.

Нині спортсмени готуються до зимових 
стартів.

ОЗНАЙОМИВШИСЬ з роботою легкоатле
тів, я попрямував на вулицю, що носить 

ім’я нашого земляка, Героя Радянського Со
юзу 1. К. Конька. В будинку М 77 працює сек
ція класичної боротьби ДЮСШ. Тренує хлоп
ців Володимир Трофименко. Тут працю» 8 
груп, в яких налічується понад 100 школярів 
6—10 класів.

Ось призер першості України, учень 10 кла-

су СШ М 10 Ілля Чубар відпрацьовує кидки 
через груди, міряючись силами зі своїми дру
зями — десятикласниками Сергієм Клииен- 
ком і Сергієм Александровим. Вихованці Ін
шої групи відпрацьовують кидки через спину. 
Юрій ІАосгицький поклав на лопатки Володи
мира Солеонова. А учні молодшої групи ана- 
йомляться з основами боротьби на килимі.

Турботи майстра спорту СРСР Володимира 
Трофимемка дають неабиякі результати. Ного 
колишній вихованець Анатолій Шафрай пра
цює тренером поруч зі своїм учителем, на
вчається заочно у Кіровоградському педінсти
туті на факультеті фізпиховання. Анатолій 
Виходець теж успішно навчається в КІроко- 
ірадському педінституті. В нинішньому ропі 
Анатолій Виходець і Анатолій Баракник па 
спартакіаді молоді України виконали норма
тиви кандидатів у майстри спорту.

Нсщодазио на обласних змаганнях серед 
дорослих десятиклаишк Ілля Чубар виборов 
перше місце. Добрі надії покладають на Во
лодимира Бурнпчеяьп, Олександра Чнбісова, 
братів Василя і Володимира Крамароппх.

Напружені дні зараз у вихованців старшої 
групи, які удосконалюють індивідуально при
йоми, п-.іпчені раніше, готуючись до змагань 
на першість області, що відбудуться у січні.

ИЕ ВІДСТАЮТЬ від легкоатлетів та борці» 
футболісти і баскетболісти, які щоденно 

тренуються до майбутніх баталій. Футболісти 
збираються на запасному полі стадіону, де 
відпрацьовують техніку гри під керівництвом 
досвідчених тренерів. Тут 150 вихованців шкіл 
міста.

Приємно відзначити, що футболісти Світло- 
водської ДЮСШ, які брали участь у змаган
нях на першість області в заліку міських 
команд добровільних спортивних товариств, 
вибороли перше місце.

Найбільш чисельна 
налічується 194 учні.

З 2 до 5 листопада у нашому місті відбула- 
ансл змагання волейболістів на першість об
ласті серед вихованців ДЮСШ, в яких коман- 

саітлоиодиів теж була першим призером.
М. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 

учитель Світлоподської середньої 
школи робітничої молоді № 2.

волейбольна секіїіп, де

да

омасну молоту

«,»

r
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П’ять днів залишилось до кінця перед
плати.

Для тих, хто пю справу не пустив нз самоплпв, а 
взявся одразу, провів відповідну агітаційну I пропа
гандистську роботу — п’ять днів, що залишились, бу
дуть часом підведевня підсумків, аналізом зроблено
го. Так, як для комсомольської організації Новоукра- 
їнського району. Тут вже давно досягнуто рівня конт
рольної цифри, кожен другий комсомолець ст8в пе
редплатником обласної молодіжної газети. І зараз у 
райкомі комсомолу не ослаблюють роботи по перед
платі видань, готуються відзначити кращих роз
повсюджувачів преси, комсомольські організації, де 
найкраще пройшла передплата.

Багато встигли зробити і гайворонні. Станом на 15 
листопада у них передплачено 1560 примірників «Мо
лодого комунара» при контрольному завданні 1720.

Набагато покращила своє становище і комсомоль
ська організація обласного центру.

І тільки в Устинівському районі майже без змін. На 
кінець передплатної кампанії тут, як і раніше, роз
повсюджено трохи“’ більше половини контрольної 
цифри. А точніше — «Молодий комунар» поки що пе
редплатила четверга частина комсомольців. Але в 
райкомі комсомолу оптимістично заявили, піо саме 
зараз у них найбільш напружена пора по розповсюд
женню преси.

Хочеться візити, що Устинівський район вийде із 
числа останніх. Але важко повірити в те, що за п’ять 
днів можна надолужити упущене протягом трьох мі
сяців.

@ Наша адреса і телефони
316050. ГСП, КІровоград.50, вуи. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2*45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи«— 2-45-36, відділу вій« 
ськоєо'патріотичного виховання та спорту —* 2-46-87,

БК. 00324, індекс 01107»

Газета виходять 
у вівторок, четвер, 

суботу.

першове- 
традицій- 
і квилю* 
у Митро-

тиру. Причому так, що ні
хто й не помітив. З’явився 
в Анатолія транзисторний 
радіоприймач, годинник, 
боксерські рукавиці, гро
ші — і нікому до цього 
діла немає,

—- Де взяв? •— запитали 
його якось.

— Дядько купив.
Відповідь цілком влаш

товувала. А в хлопця що- 
___ Дня з’являються все нові 

всю його передісторію, ТО й нов’ Реч' Б'А «доброго 
все стане зрозумілим. дядечка».

До шостого класу все У березні цього року
- - Анатолій викрав у неве

личкому магазині Верши- 
но-Кам’янки транзистор на 
123 карбованці. Через мі
сяць у цьому ж 
ні шість таких 
приймачів.

Сполошилась 
Розшукують злодія. А він 
тим часом у матері, в 
Паалівці. Включив їх всі 
разом і слухає музику.

Дивуєшся людській бай
дужості. Бачили 
листоноша, що 
аостей для таких 
цій сім’й немає.

— Звідки стільки тран
зисторів у підлітка? Наві
що вони йому?

Знизують лише плечима. 
Мовляз, не чули, не ба
чили.

А хлопця знову тягне до 
легкої наживи. 26 квітня 
він втретє залазить у ма
газин, витягує гроші і три 
пляшки вина.

Тричі — в один і 
магазин. І ніхто не 
Навіть сторож К. 
ник, яка в цей час 
спала.

Працівники міліції до
клали багато зусиль, доки 
розшукали Бурикіна. Сто
їть цей невеличкий на 
зріст хлопчина, якому на
передодні суду сповни
лось 15 років, плаче. Шко
да йому хворої матері, 
якій він приніс багато горя 
I страждань. Обіцяє по
вернутись з чистою совіс
тю, скинути з себе ганьбу. 

Слухаєш його і відчу
ваєш, що разом з ним на 
лаві підсудних незримо 
сидить педагогічний ко
лектив Митрофанівської 
школи, громадськість.

Адже тільки безконт
рольність, безвідповідаль
ність і кричуща байду
жість оточуючих у великій 
мірі сприяли тому, що 

красти коня — не уоінча- підліток сів на лаву лід- 
лась успіхом. А потім піш- судних, 
ло. Обікрав магазин, квар-

Цьогорічний 
ресень разом з 
ними турботами 
•аннями приніс 
фанівську середню школу
Ноогородкіаського району 
несподівану і неприємну 
новину. їх учень, семи
класних Анатолій Бурикін 
залишив школу, А точні
ше — потрапив у міліцію.

Випадок — обурливий. 
Але якщо прослідкувати

йшло добре. Толя ходив 
до школи, мати — на ро
боту в колгосп. Вона дуже 
любила свого сина. Жалі
ла його. Навіть 
дозволяла води 
дров нарубати 
могти щось по 
ству. І оця сліпа любов до 
єдиного нащадка, мабуть, 
почала робити своє діло. 
Бо коли трапилось непе
редбачене — тяжка хво
роба матері — хлопець 
розгубився. То до бабусі 
піде, то до тітки, А в біль
шості випадків — сам. Од
разу з'явились «друзі». 
Толя почав пропускати 
уроки. Додому повертався 
пізно вночі. Але це ні » 
кого не викликало триво
ги. Правда, сигнал у комі
сію в справах неповноліт
ніх надійшов, А там рі
шення одразу прийняли 
категоричне —- надати йо
му рік для виправлення 
поведінки. В іншому 
разі — направити у проф
техучилище.

Друге рішення комісії 
було таким: направити Бу- 
рикіна я слецучилище. 
Але Анатолій школу вже 
покинув.

Замість того, щоб по
турбуватись про безкош
товне харчування хлопця 
в школі, одягнути його 
або принаймні вирішити 
питання переводу його у 
школу-інтернат, комісія 
знайшла доцільним винес
ти саме таке рішення.

А події ускладнювались 
ще більше. Мати переїха
ла жити в Інше село, за
лишаючись тяжко хворою. 
Відтепер хлопець був по
збавлений • взагалі будь- 
якого контролю.

Перша спроба пробра
тись на ферму, щоб ви-

ніколи HS 
принести, 
чи допо- 

господар-

... t . *,•

шМОЛОДОП КОММУНАР« •• 
орган Кировоградского обкоме 

Л КС МУ, г. Кировоград.

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

поліграфії I книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 11.10 
«— Тслсвісті. (К). 11.35 —
«Шкільний скрап». Історія 
для учнів 10 класу. (К). 12.05
— Фоіохвплинка. <К). 12.10 —
«В ефірі — «Молодість». 
«Ану, дівчата!» (І«1). 10.05 —> 
«Надійний резерв». (Херсон). 
17.10 — «Партійне життя»,
(К). 17.30 — «Екран моло
дих». (Харків). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — «Москва і 
москвичі». (М). 18.40 —
«Грай, мій баян*. (М). 19.10
— «Світ соціалізму». (М).
19.35 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Дядеч
ків сон». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 —»
«Мо-ло-дці!». Мом^хиік 
спортивна програма. (М). 23.00
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.30
— «Наукн — сьогодні». (М). 
16.00 — «Об’єктив». (М). 16.30
— Для дітей. «Іворчість 
юних». (М). 17.00 — Програ
ма Архангельської студії те
лебачення. (М). 18.00 — Рек
лама, оголошення. (К). 18.30
— Концерт майстрів болгар
ської естради. (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «Законі ми», 
(Ворошиловград). 20.10 — Ко
льорове телебачення. «У світі 
рослин». (К). 20.4В — «На до
оранім, діти!» (К). 21.00 —•
Програма «Час*. (М). 21.30 -я 
Концерт. (К). 22.30 — «Старт», 
(К). 23.00 — исчіриі повн
іш. (К).

магази* 
радіо-

міліція.

сусіди, 
можли- 

розааг у

той же 
бачив. 
Т. Іва- 
міцно

Л. ПАШУК.

Вдень 20 листопада на тери
торії області і міста Кірово
града передбачається хмарна 
з проясненнями погода, міс
цями невеликі опади. Вітер 
південно західний, з перехо
дом на західний, 10—14 м/сек. 
Температура повітря по об
ласті 2—6, по місту 2-4 граду 
си тепла.

Фільм*

— Повніш. (ЛІ). У.іо — Ко
льорове телебачення. «У світі 
тварин». (ЛІ). 10.45 — Кольо
рове телебачення. «Дядечків 
сон». Художній фільм. 1-М). 
12.10 — Запрошує концертна 
студія. ЕсіраднкА концерт, 
(Поощрения програми від 19 
листопада). (ЛІ). 10.10 — «Ще
дрий ужинок». (Запоріжжя). 
16.45 — Для дней. «Іскорка», 
(Донецьк). 17.15
концерт «Гітара шестиструн
на». (К). 17.36 — «Міжнарод
не життя». (К). 18.00 
вини. (М). 18.10 — «Ягодина .1 
закон». (Кіровоград). 18.50 — 
«Чехов і театр». (М). 19.30 — 
«Алюрськиїї вечір С. Туліко- 
ва». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження авторського вечора 
С. Тулікова. (М). По закін
ченні — міжнародні змагання 
із спортипної акробатл»д.х ПО 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.25 
Кінопрограма Ленінград

ської студії документальних 
фільмів. 15.5*9 — Навчальна
передача з зоології. (М). 16.15
— «Російська мова», (М). 17.00
— Для школярів. «Сильнії 
сміливі, спритні». (М). 17.30
— «За мир і щастя на Зем
лі». (М). 18.00 — Для дітей. 
Телефільм «Юлька, Васька 
та Інші». (К). 18.30 — Рекла
ма, оголошення. (К). 19.00 — 
Програма «Вісті». (К). 19.39
— Жуховсцьклй. «Спра- 
педливіеїх. — моє ремесло», 
Вастява. Щ], В перерв) — 
«На добраніч, діти!» (К). 
Програма «Час». (.•,(). 22.45 — 
Вечірні новини. (К).

Но*

ПЕРША
— Новини,
ніколи рів. 
спритні». (ЛІ). 10.15 
і Лйіта». Т . , _
дожпій фільм. (М). И.г'О — 
«Шахова школа». (М), 12.09
— «Наука — сільському гос
подарству». (М). 12.30 — Ко
льорове телебачення. Естрад* 
ний концерт. (М). 10.05 -»
Всесоюзне змагання тварин* 
ників. (Дніпропетровськ). 16.40
— «Розповіді про донецьких 
металургів». (Донецьк). 17.15
— «Народні таланти». Кон
церт. (Харків). 17.46 — «КПРС
— партія інтернаціоналістів-
ленінців». (К). 18.ОС — «Хро
ніка тижня». (Кіровоград). 
18.16 — Телефільм. (Кірово
град). 18.46 — «Відплата», 
(Кіровоград) I9.lt» — Кон* 
церт. (М). 10.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СІ’СР 
з хокея. «Спартак» — «Крила 
Рад». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольцо
ве телебачення. Продовв^ніл 
трансляції хокея. (М). 22.00 — 
«Любителям оперети». (М). 
22.30 — Лііжнародні змагання 
Із спортивної акробатики. 
(М). По закінченні — нови
ни. (М).

ПРОГРАМА.
(ЛІ). 9.45 - Для 
«Сильні, сміливі, 

«(Vice 
Телевізій н ИЙ^ХУ» 

:..ьм. (М). и.ио — 
школа». (М). 12.00
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