
ТЕБЕ
ОБРАЛИ
В КОМІТЕТ-
V КАБІНЕТ першого секретаря міського комітету
* комсомолу вбіг заворг:
— Вір не вір, а шукав я цього комсорга мало не 

півдня. Сказали, що він у партком!, — пішов туди. 
У парткомі сказали, що побіг у перший цех. Потім 
за ним — на спортмайданчик, нарешті, догнав у Бу
динку культури. Ну й крутитьсяі Молодчина!

— Щось в організації із сплатою внесків негаразд. 
Хронічне відставання. Перші заняття гуртків комсо
мольської політосвіти, кажуть, пройшли неорганізо
вано. За винятком одного гуртка. А як з комплек
сом ГПО? — запитує секретар.

> — Хіба він все вхопить? А народ там важкий. Сам
знаєш, — відповів на те заворг.

В міськкомі знали, що названий комсорг на відповідальній 
ділянці комсомольської роботи — Цех великий, трудяться 
тут юнаки і дівчата багатьох спеціальностей, від результату 
їх праці залежить якість вироблюваної заводом продукції. 
Тому спочатку раділи, що в організації своїм ватажком 
обрали таку енергійну, молоду людину. Всюдисущий секре
тар! Але згодом переконалися, що справи після його обрал- 

.ня докорінно не поліпшилися.
На останніх звітно-виборних зборах комсорга обрали ще 

на один строк, але при оцінці роботи первинної організації 
вказали на суттєві недоліки, які кількісно переважували 
окремі досягнення.

В чому ж справи, всюдисущий секретар?
Як виявилося на звітно-виборних, енергія, на пер

ший погляд діяльного комсомольського ватажка, не 
опиралася на активність членів бюро первинної.

На зауваження, що комсорг прагнув все зробити 
власними руками, почули відповідь:

— Дійсно, мені було важко. Але кому не дору
чи-- провалять справу. То вже краще самому...

Оце і є першопричина допущення значних огріхів 
у роботі первинної.

У даному випадку можемо говорити про два прорахунки. 
Перший в тому, що, відчувши пасивність членів бюро, ком
сорг мав, як кажуть, вдарити на сполох з тим, щоб добити
ся від кожного віддачі в організаторській роботі, поговорити 
про це па засіданні бюро, коли потрібно —- на зборах, звер
нутися в цьому питанні по допомогу до міськкому комсомо
лу. Цього він не зробив.

По-друге, йдеться про втрату почуття відповідальності за 
виявлене довір'я. У пас нерідкі випадки, коли ті, кого оби
рають у керівні комсомольські органи, чомусь сприймають 
лише один бік цієї події — обрали, бо користується автори
тетом, виявили честь, довірили, можна гордитися. Л ось те, 
що треба засукати рукави, відчути велику особисту відпові
дальність за стан справ у організації, сприймає, як показує 
досвід, не кожен.

У наведеному вище випадку комсорг побіг на спортмай
данчик, бо там складають норми ГПО. Це, звичайно, не зай
ве. Ллє ж є член бюро, якому доручено відповідати безпо
середньо за фізичне виховання членів Спілки. Де він?

Л чи поодинокі випадки, коли, скажімо, на ферму дівчата 
кличуть секретаря комітету комсомолу, щоб допоміг їм у 
невідкладній справі, а поруч .з ними стоїть їх подруга, яку 
обрали в комітет, прямий обов'язок якої — вникати в життя 
колективу, допомагати, вести за собою. Дівчата ж і забули, 
що їх ровесниця в комітеті...

Нині звітно-виборна кампанія в комсомольських організа
ціях в розпалі. Факти свідчать про тс, що в більшості орга
нізацій міста Олександрії, Новоукраїнського, Гайворонеько- 
го, Добровелнчківського, Бобрннецького районів і па зборах, 
і на навчанні комсомольського активу підкреслюють відпові
дальність комсомольців, обраних членами бюро, комітетів, за 
стан комсомольських справ — організації соціалістичного 
змагання, політичного загартування, відпочинку.

Нам потрібна не тільки авторитетна людина, по
трібен активіст, який би вболівав душею за свою 
організацію. В Олександрівському, Голованівсько- 
му районах, в окремих первинних організаціях міста 
Кіровограда комсомольські комітети слабо дбають 
про підбір доручення комсомольському активістові, 
яке було б йому до душі, п якому він був би компе
тентним, відчував потяг до дорученого.

.Всі ці питання слід не упускати і в навчанні обра
ного активу, і в повсякденній практичній роботі.

Тебе обрали в комітет. Виправдай довір’я товари
шів справді комсомольським горінням, не удаваною, 
о справжньою турботою за життя організації — 
життя цікаве, змістовне, кипуче.

| Контрольный экз^йпляр)
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Розцвітає братній Узбекистан
Ташкент — в кумачі прапорів. На 

площі Торжеств — 15 панно союз
них республік. В їх сім’ї — свято: 
відзначається 50-річчя Узбецької 
PCP і Компартії Узбекистану. На
передодні великого свята бавовня
рі республіки викопали народногос
подарський план, уклали в бунти 
більш як 4 мільйони 570 тисяч тонн 
бавовни —- на 250 тисяч тонн біль
ше, ніж на цю дату в минулому 
році.

Промисловість Ташкента на 9 днів 
раніше строку завершує десятимі
сячну програму.

У місті багато новинок до свята. 
У мармур одяглося Щусєвське тво
ріння — театр опери та балету. 
Піднялись унікальні будинки музею 
мистецтв, головного виставочного 
залу, готелю «Узбекистан». Споруд
жено монументи па честь героїв ре-

водюції, пам’ятники радянським на
ціональним діячам сходу

Кульмінацією підготовки до свя
та стало урочисте відкриття 20 
жовтня пам’ятника великому вож
дю партії і Радянської держави 
В. І. Леніну.

50-річчя Узбецької PCP збігає
ться’ з підготовкою до 50-річчя істо
ричної перемоги радянського наро
ду у Великій ВІТЧИЗНЯНІЇ*! війні. Пе
ремогу кували всі народи нашої 
багатонаціональної Батьківщини. 
Славні сторінки в бойовий літоппе 
вписали і трудящі Узбекистану. Во
ни самовіддано працювали в тилу і 
героїчно билися па фронті. За ге
роїзм понад 120 тисяч синів і дочок 
республіки нагороджені орденами і 
медалями СРСР, 280 чоловік удо
стоєні високого звання Героя Ра
дянського Союзу.

Вся мідь — із знаком якості. Та
кого результату досяг напередодні 
ювілею республіки і Компартії Уз
бекистану Алмалпцький гірничо-ме
талургійний комбінат імені В. І. 
Леніна. Раніше вдавалося мітити 
п’ятикутною емблемою лише части
ну зливків. А тепер увесь потік чер
воного металу відмінний. Найкра
ща, пайчистіша мідь пішла на сотпї 
заводів — у Москву, Ленінград, 
Київ, Мінськ...

Скульптура і живопис, плакати і 
фотографії склали експозицію ви
ставки «В єдиній сім’ї народів 
СРСР», присвяченої 50-річчю утво
рення Узбецької PCP і Комуністич
ної партії Узбекистану. Експозицію 
розгорнуто у виставочному залі но
вого Палацу в Ташкепті.

(ТАРС).

СВІТЛО ПОДВИГУ
Республіканський 
комсомольсько-молодіжний 
мітинг-меморіал пам’яті воїнів, 
партизанів і підпільників, 
які загинули в боях за визволення 
Радянської України

Яскравим полум’ям по
двигу, символом мужнос
ті і беззавітного патріо
тизму радянського наро
ду в роки Великої Віт
чизняної війни світяться 
по всій українській землі 
червоні зірки обелісків. 
20 жовтня біля народних 
святинь повсюдно в рес
публіці відбулись мітинги- 
меморіали комсомольців 
і молоді, на яких корча- 
гінці 70-х років зустрілися 
з колишніми воїнами-виз- 
волителями, рапортували 
рідній партії про свої 
звершення, про те, як 
молодь продовжує геро
їчні традиції батьків, по
клялися, що юнаки й дівча

та будуть вірні ленінським 
заповітам, безсмертному 
подвигові старших поко
лінь.

Вулиці і проспекти сто
лиці України розцвіли ку
мачем бойових прапорів 
з'єднань і частин, що бра
ли участь у визволенні 
міста-героя і республіки. 
Сотні тисяч киян вітали 
ветеранів битви за Дніпро 
і спадкоємців їх ратних і 
трудових ПОДЕИГІЕ, ЯКІ 
пронесли святково при
крашеними магістралями 
і площами міста овіяні 
славою реліквії.

За традицією юнаки й 
дівчата прийшли до па
м’ятника В. І. Леніну, щоб

віддати данину любові і 
поваги генію людства, 
звірити думи й діла по 
Іллічу. Молоді столиці 
України с чим пишатися, 
про що рапортувати. Рат
ний подвиг молодих киян 
у роки війни, трудові ус
піхи з мирні дні відзначе
ні високою урядовою на
городою — орденом Чер
воного Прапора. Над баг
ряним морем прапорів, 
над золотими осінніми 
тополями урочисто лунає 
мелодія пісні «Ленін зав
жди живий». Члени бюро 
ЦК ЛКСМУ, обкому, мі
ськкому і райкомів ком
сомолу, учасники визво
лення республіки від фа
шистських загарбників 
ставлять до підніжжя па
м’ятника корзини квітів.

Багатотисячна барвиста 
колона під звуки маршів 
і пісень воєнних років 
прямує по центральній 
магістралі міста — Хре
щатику до парку Вічної 
Слави. Молодь і ветерани 
зупиняються біля пам'ят
ника генералові М. Ф. Ва- 
тутіну. Схиляються бойові 
і комсомольські прапори. 
До монумента прославле

ному воєначальникові по
кладається вінок.

І ось уже над дніпров
ськими кручами розсипає
ться дріб барабанів. У ве
чірньому присмерку за
гораються факели в ру
ках у молоді, яка зустрі
чає учасників урочистого 
походу на площі Слави.

Мітинг-меморіал від
криває перший секретар 
Київського міськкому ком
сомолу Станіслав Марти- 
нюк. ,

Зосереджені, схвильо
вані обличчя молодих 
киян. Для них ювілей 
це зустріч з історією, зо
бов'язання перед майбут
нім. Тим-то з такою ува
гою слухають юнаки и 
дівчата виступ Героя Ра
дянського Союзу, колиш
нього командира 240-ї 
Дніпровсько-Київської ди
візії генерал-майора у 
відставці Т. X. Умансько
го. У спогадах героя не
мов оживають грезовї 
дні битви за столицю Ук
раїни, в якій з новою 
яскравою силою вияви
лись непорушна дружба 
радянських народів, кє- 
(Закінчення на 2-й стор.)«

ОСІННЬО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ ЗАВЕРШИМО ДОСТРОКОВО!

КОМСОМОЛЕЦЬ 
ВАСИЛЬ ДАНИ
ЛЕНКО — НАЙМО
ЛОДШІМ СЕРЕД 
МЕХАІПЗАТО Р 1 В 
КОЛГОСПУ ІМЕН! 
ЖДАНОВА НОВО- 
УКРАЇНО Ь К О Г О 
РАЙОНУ. ВИКО
ВУЮЧИ НА ОРЛИ
ЦІ ЗЯБУ ЗМІННІ 
ЗАВДАННЯ НА 120 
ПРОЦЕНТІВ, ВІІІ 
ПІДГОТУВАВ УЖЕ 
ПО ГЕКТАРІВ ЗЕМ
ЛІ,

НА ФОТО: В. ДА-? 
П И ЛЕВКО.

Фото М. ЧЛИг 
КОВСЬКОІО,

Лупаупппнймалі.нпгп пункту Новоукраїнського
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(Закінчений. Початок 

на 1-й стор.) 
різна й спрямовуюча 
роль ленінської партії.

На трибуну піднімаю
ться молодий воїн, кур
сант Київського вищого 
інженерного радіотехніч
ного училища Микола 
Уланов, гість з столиці на
шої Батьківщини міста-ге- 
роя Москви, слюсар-скла- 
дальник Московського ав
томобільного заводу іме
ні Ленінського комсомо
лу Віктор Шашкін, моло
дий робітник Київського 
заводу «Арсенал» імені 
В. І. Леніна Юрій Щур, 
закрійниця Київської взут
тєвої фабрики імені 
50-річчя Радянської Ук
раїни, Герой Соціалістич
ної Праці О. С. Ануфріє- 
за. їх слова — про висо
ку славу подвигу, здійсне
ного тридцять років тому,

про трудові досягнення, 
якими зустрічають радян
ські люди знаменний юві
лей.

Секретар Київського мі
ськкому партії В. Д. Доб- 
ротвор пропонує вшану
вати пам ять полеглих за 
честь, свободу і незалеж
ність нашої улюбленої 
Батьківщини хвилиною 
мовчання.

Лине велична мелодія 
«Реквієму». Юнаки й дів
чата покладають на моги
лу Невідомого солдата 
гірлянду Слави. Звучать 
залпи рушничного салю
ту. Підніжжя обеліска, 
плити на могилах полег
лих героїв, освітлені про
жекторами, розцвітають 
тисячами букетів квітів.

На мітингу-меморіалі 
були присутні кандидат у 
члени Політбюро ЦК 
Компартії України, пер

ший секретар Київського 
обкому партії В. М. Ци
булько, заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР, го
лова Держплану респуб
ліки П. Я. Розенко, заві
дуючі відділами ЦК Ком
партії України Ю. Н. Єль- 
ченко, Г. К. Крючков, В. Д. 
Крючков, перший секре
тар Київського міськкому 
партії О. П. Ботвин, пер
ший секретар ЦК ЛКСМУ 
А. М. Гіренко, голова Ки
ївського облвиконкому 
І. П. Лисенко, двічі Герой 
Радянського Союзу, льот- 
чик-космонавт СРСР, ге
нерал-майор авіації Г. Т. 
Береговий, а також пред
ставники партійних, ра
дянських і громадських 
організацій.

На площі імені «Моло
дої гвардії» в Краснодо- 
ні, де на кошти, заробле
ні комсомолом республі
ки, споруджено монумент 
героям - молодогвардій
цям, відбувся мітинг-ме- 
моріал. Виступивши на 
ньому, перший секретар

~ . -і ■
Краснодонського міськ
кому партії Р. П. Звєрєв, 
учасник визволення Крас- 
нодона А. К. Козловиць- 
кий, член «Молодої гвар
дії» Р. П. Юркін, керів
ник комсомольсько-моло
діжної бригади гірників 
шахти «Дуванна» Олексій 
Лцртопад та інші з вдяч
ністю говорили про виз
волителів України, про 
немеркнучі традиції стар
ших поколінь, відзначали, 
що герої продовжують 
жити в ділах і звершен
нях нинішнього поколін
ня молоді.

Над площею тисячого
лосо пролунала клятва 
юнаків і дівчат на вір
ність своїй Вітчизні, ідеа
лам партії великого Ле
ніна.

Молодь міста - героя 
Керчі і ветерани боїв при
йшли до обеліска Слави 
на горі Мітрідат. На мітин
гу виступив учасник боїв 
за Керч Герой Радянсько
го Союзу М. І. Трушков, 
який розповів про запеклі

бої, що точилися тут, про 
захисників Аджимушкаю, 
подвиг учасників ельти- 
генської десантної опе
рації.

У центрі міста Хмель
ницького, де на високому 
п’єдесталі навіки завмер 
у бронзі радянський воїн, 
горить Вічний вогонь. Сю
ди, до меморіалу Слави 
воїнів, які полягли в боях 
за Батьківщину, прийшли 
тисячі молодих хмельни- 
чан на комсомольсько- 
молодіжний мітинг пам я- 
ті героїв. Немов символі
зуючи спадкоємність по
колінь, тут, біля Вічного 
вогню, учасники боїв 
вручають комсомольські 
квитки юнакам-призояни- 
кам. Перша в країні жін- 
ка-танкіст М. І. Лагунова 
закликає завтрашніх вої
нів, які ’ступили в ряди 
Ленінського комсомолу, 
бути вірними заповітам 
Ілліча, бойовим і трудо
вим традиціям батьків.

Тисячі юнаків і дівчат 
міста-героя Одеси, пред

ставники партійних, ра
дянських ї’ громадських 
організацій, гості з юго
славського міста-побрати- 
ма Спліта зібралися на 
алеї Слави, біля пвм ят- 
ника Невідомому матро
сові. Молоді харків'яни 
поклали гірлянду Слави 
до меморіального комп
лексу на братській моги
лі радянських воїнів.

Комсомольсько - моло
діжні мітинги пам яті вої
нів, партизанів і підпіль
ників, які полягли в боях 
за визволення Радянської 
України від німецько-фа
шистських загарбників, 
маніфестації молоді від
булися також у Дніпро
петровську, Львові, Ров- 
но, Вінниці, Донецьку, в 
усіх містах і населених 
пунктах республіки. Вони 
стали яскравою демон
страцією вірності моло
дих будівників комунізму 
справі ленінської партії, 
бойовим і трудовим тра
диціям старших поколінь.

(РАТАУ).

НОВИЙ РЕКОРД
НА ВЕРБОЛОЗІВСЬКІЙ
За 27 днів пройдено 805 метрів гірничого виробітку

Краща прохідницька бригада 
І. Хворостини з Світлопільської шах
ти тресту «Олександріявутілля» три 
роки тому почала похід за рекордні 
досягнення. Тоді рекордом були 300 
метрі» гірничого виробітку за місяць. 
Цей рекорд гірники поліпшували з 
року в рік і перейшли рубіж 600 мет
рів штреку. Досвід бригади Хво
ростини взяла на озброєння ие одна 
прохідницька бригада. І результат — 
рекорди стали масовими.

Днями колектив гірничопрохід
ницької бригади дільниці № 3 тепер 
уже з Верболозівської шахти, де

бригадиром молодий комуніст Ана
толій Поляков, а групкомсоргом — 
Валерій Овсюк, рапортував Олек
сандрійському міськкому Компартії 

1 України та міськвиконкомові про но
ве трудове досягнення в дні святку
вання 30-річчя визволення України 
від німецько-фашистських загарбни
ків — встановлення високого рекор
ду проходки у Придніпровському бу- 
ровугільиому басейні. За 27 робочих 
днів бригада пройшла 805 метрів 
штреку! Цс тоді, коли нормою перед
бачено 380 метрів.

Героїв визначального року п'яти- 

'ОБГОВОРЮЄМО ЛИСТ С. С. ВІТЧЕНКА®

МОЛОДИЙ РОІИТІПІК:

річки, серед яких її молоді шахтарі 
Едуард Александров, Ігор Баранеи- 
коз та інші, привітали на подвір’ї 
шахти з нагоди встановлення рекор
ду директор шахти О. П. Долгий, за
ступник начальника комбінату «Олек- 
сандріявугілля» М. М. Коломойцев, 
секретар міськкому партії В. Ф. Ов
чаренко та інші. Вони складали сло
ва подяки Ф. Грищуку, В. Ксмиелю, 
М. Беляеву, ланковим О. Кобзарю, 
А. Карпенку, В. Адеркасу — всім 18 
прохідникам бригади, їх бригадирові 
Анатолію Полякову за самовіддану 
працю в боротьбі за виконання пла
нів дев'ятої п’ятирічки. Успішна ро
бота прохідників дає можливість в 
завершальному році довести наван
таження на лаву до 2000 тонн вугіл
ля — добовий виробіток.

В. ОЛЕКСЕНКО.
м. Олександрія.

В ЦЕНТРІ степового села Защити стоїть у зелених 
шатах, прикрашений осінньою позолотою пам'ят

ник на братській могилі. Хлібороби колгоспу «Жов
тень» пам'ятають про своїх визволителів — могила 
добре впорядкована, пам'ятник у належному стані.

Роками тривали пошуки матеріалів. Вони відкрили 
хвилюючі сторінки тих боїв.

...Рядовий 41 стрілецького полку Іван Федосеенко був ро
дом з хакаського села івановкн Красноярського краю. Виша 
іастаїа його па західному кордоні. Вранці 22 червня був 
тяжко поранений, але не залишив рідну заставу, бнвея з 
фашистами до останніх сил. Лікувався у заволзькому місті, 
у пійсьчовому госпіталі. Лікарі не давали гарантії, що він 
буде навіть ходити, не те, що повернеться на фронт. Сім 
операцій довелося зробити, поки впоралися з ранами. Г ста
лося диво: колишній хакаський мисливець одужав і поїхав 
на фронт, що вже наближався до Сталінграда. Його мислив
ські ІіаВИКН і ВМІННЯ ВеСТИ ПРИЦІЛЬНИЙ ВОГОНЬ плппгп Діо-чгу-

■ з«-
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За<<иіайте будь-кого на 

фабриці: хто у нас най- 
чуйніша людина і найкра
щий спеціаліст? Почуєте— 
Володимир Францович 
Засць. Я щиро вдячний 
цій скромній простій лю
дині, яка зуміла виховати 
в мені найголовніше, по
трібне людині в житті, — 
любов до професії. Навіть 
зараз, навчивши майстер
ності столяра, -він допо
магає мені оволодіїи 
складною професією фре
зерувальника. Звання май
стер «Золоті руки» запро
ваджено ніби для нього. 
Иому доручають виконай- 

- -----------------------------------------------------І___________________

ПАСТА III! II І,:

Нам потрібні щедрі душею
ня найтонших, як кажуть, 
ювелірних операцій. Мо
лодь завжди йде до ньо
го за порадами, знає — 
Володимир Францович ні
коли не відмовить, зав
жди підкаже, як краще 
налагодити верстат, зато
чити свердло, зробити 
розмітку на заготовках. 
Перше, що впадає у ві
чі — сумлінне ставлення 
до своїх обов'язків,
дяність та простота. Вміє 
він знаходити шлях 
людського серця.

Розповім про себе. Де
в'ять років тому прийшов 
на фабрику. Звісно, новій
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людині не асе зрозуміло, 
навичок ніяких, вправнос
ті — теж. Та й характер у 
мене не з «тихих». Усього 
бувало: порушував тру
дову дисципліну і байду
же ставився до своїх обо
в'язків. Та Володимир 
Францович вимогливий і 
до себе, і до товаришів. 
Не терпить байдужості. 
Працюєш — так, щоб з ду- 
шеюі

Пам’ятаю, в скрутні хви
лини він умів якось непо
мітно, не нав'язливо під
тримати, своєчасно вгаму
вати спалах гарячої вдачі. 
Проходив час і бачили 
молоді, що на нього мож-

на було покластися, як на 
надійного старшого дру
га. Зовні проста, непоміт
на людина, Володимир 
Францович постійно пік
лується про майбутнє ро
бітничої зміни.

Вважаю, що висловлю 
спільну думку наших мо
лодих робітників 
вої фабрики, що 
кі щедрі серцем 
кокваліфіковані 
є справжніми і 
ками.

АС СОКОЛОВ, 
столяр, секретар ком
сомольської організа
ції фабрики їм. Горь
кого.

мебле- 
саме та
та висо- 
майстри 

наставни-

Зробив крок
до новачка

Я особисто вважаю, що нічого та
кого, чим варто було б похвалитися 
перед іншими, не зробив. Тут, на
самперед, треба говорити про розу
міння кожним кадровим робітником 
своїх обов’язків і як ветерани на 
практиці їх виконують. Твердо 
знаю: моя справа — вчити молодь 
майстерності та жцттю. Навчати є 
чому. Багато років працюю на фаб
риці, досвіду вистачає. Десятки мо
лодих «пройшли через мої руки». 
І відрадно, що з них стали добрі 
майстри — столяри, верстатники. 
Ось, Світлана Єрмакова, моя уче
ниця. Коли два роки тому прийшла 
на виробництво, попросилася на 
рейсмусний верстат — подивували
ся. Чомусь ввржали, що то — суто 
чоловіча справа. А Світлана — мо
лодець, настійно взялася за науку. 
Тепер вона ударник Комуністичної 
праці, кваліфікована верстатниця. 
Виконує щоденну норму па 115

процентів. Збоку може здатись, що 
з такими як Світлана легко. Уточ
ню — легше, але ие легко. Бо ота 
настирливість дівчини — загалом 
риса похвальна, по підкріплена 
знаннями і вмінням, могла з часом 
обернутись самовпевненістю. Знаю 
ж як сімпадцятилітпім хочеться 
швидше показати себе дорослими. 
То ж і Світлані віддав уваги і часу 
чимало.

Наша професія тільки на перший 
погляд прозаїчна. В кожній справі 
можна віднайти щось цікаве, при
ваблююче. якщо поставитись до неї 
з душею. Мені, приміром, хоч і 
звично, але кожного разу ио-ново- 
му любо у мертве дерево вдихати 
життя. Приємно, що і мої вихован
ці цінують свою професію, працю
ють над вдосконаленням фахової 
майстерності. Це можна сказати і 
про Анатолія Шкуратова, який пра
цює на фугувальному верстаті і про 
Миколу Сокола, що оволодів про
фесіями столяра-складальника та 
верстатного, а зараз переймає мій 
досвід роботи на фрезерувальному 
верстаті.

Я цілком згоден з бригадиром 
слюсарів-складальшіків Ленінград
ського об'єднання «Электросила» 
Степаном Степановичем Вітчеиком,

що крім власного прикладу треба 
ще її крок зробити до молодої лю
дини. Ця думка визріла у відомого 
наставника в процесі довготривалої 
праці з молоддю. Іноді бачиш, що 
людина чимось знервована, не ла
диться робота. З досвіду знаю — 
причину треба шукати глибше: 
можливо, скоїлося лихо, не все га
разд вдома. От і виходить, що на
ше найперше завдання — цікавити
ся життям кожного молодого ро
бітника, робити оцей «крок» до 
нього, знати, чим він «дихає», про 
що мріє, чим захоплюється. Наче б 
то й просто, —• а яка то складна 
річ, я вам скажу!

Для того, щоб по-справжньому 
виховувати молоду робітничу зміну, 
потрібно мати неабиякий педагогіч
ний хист та здібності, потрібно, ма
буть, в якійсь мірі бути психологом. 
А цього, на жаль, багатьом настав
никам ще ие вистачає. От і обме
жуємося іноді лише навчанням ква
ліфікації, передачею досвіду, зву
жуючи справу виховання до шеф
ства.

В. ЗАЄЦЬ, 
бригадир бригади механічної 
обробки деревини фабрики 
імені Горького,

м. Новомиргород.
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пали порогам. На його рахунку під кінець Ста.ііиградської 
битви було близько ста вбитих гітлерівців, головним чином 
офіцерів. Івана представили до нагороди, яка не знайшла 
його — боєць воював уже на Дону. Там його було вдруге 
поранено. Лікувався в Куйбышев і і повернувся па фронт, ко
ли наші війська, форсувавши Дніпро, визволяли Правобе
режжя. У боях біля Защити Федосеенко відзначився тим, що 
кілька разів ходив у розвідку в тил вороіа, розвідав ворожу 
снстему оборони. За цс його вдруге представили до нагоро
ди, присвоївши звания сержанта.
Д МИКОЛА Корчовний з села Старосілля, іцо на 
** Житомирщині, прибув у військову частину, роз
ташовану безпосередньо біля самого західного кор
дону, в ніч на 22 червня.

В тяжких боях командував взводом. Осколком 
поранило руку, але не залишив поля бою. Тільки па 
третій день до них навідався санінструктор (все до
повідали, що нема поранених) і силоміць забрав його 
в санчастину. Та через кілька днів Корчовний знову 
був у своїй частині. При поверненні з розвідки у гли
бокий тил ворога в районі Ренментарівкн зчинилася 
така стрілянина, що годі було думати вийти живими 
з такого пекла. Корчовний з товаришем (ного прізви
ща досі не пощастило встановити) не тільки прослиз
нули через бойові порядки ворога, а й привели зв'я
заного німецького полковника. Коли Корчовний ви
йшов з командирської землянки після доповіді про 
наслідки розвідки, на його грудях сяяв орден Черво
ної Зірки. Тут він зустрівся з своїм фронтовим това
ришем І. П. Федосеєнком.

І ■ РАПТОМ ще одна зустріч.
* — Кого я бачу! — вигукнув солдат, підходячи до 
землянки. — Приліт сіалінградцям!

Обнялися, міцно потиснули руки.
Це був рядовий Михайло Алимов. Цей вже з села Велике 

Жуково, неподалік від Тули. Свій бойовий шлях почав від 
стін зброярського міста, де працював на заводі. Пішов 
ополченцем, бо, як на думку лікарів, йому вже не випадало 
бути солдатом за станом здоров’я. Але що там слова ліка
рів, коли комуніст Алимов прагнув і а фронт, куди кликав 
ьеісрапа громадянської війни обов'язок комуніста! У нього 
з гітлерівськими загарбниками були свої давні рахунки. 
Розплачувався з ними вогнем тульського автомата.

На світанку розгорівся жорстокий бій, ворог дев'ять разів 
кидав піхоту з танками, щоб повернут висотку, але так і 
не добився успіху. В цьому бою загинули три ста.іінградці— 
Федосеенко, Корчовнчй і Алнмов.

Поховалц їх трьох у братськім могилі. Перед тим, 
як опустити г землю, з нагрудної кишеньки Кордон
ного вийняли прострілений партквиток і невідправ- 
леннй перед боєм лист батькові. Трикутничок той від
правили, але вій не застав Володимира Тимофінови- 
ча серед живих. Зараз цей лист зберігається в Ста- 
росільському краєзнавчому музеї... Перед відступом 
з села фашисти помстн.тися старосільцям за спален
ня містка через річку, яким мали пройти гітлерівські 
танки й машини. Взяли сто стариків і жінок залож
никами. Селяни не видали нікою, не сказали иі сло
ва. Не показали, де можна було зробити переправу. 
Нею скористалися червонозоряііі машпші і зайшлі; 
ворогові в тил. неподалік Старосілля. В останню 
мить есесівці загнали заложників у старіш сарай і 
спалили живими. Очевидці згадують, як старенький 
Володимир Тимофійович сказав на прощання одно
сельцям: «Не споганю себе зрадою Батьківщини, 
смерть прийму чесною людиною, безпартійним кому

І
пістон!..».

В музеї зберігаються іржава гільза', зем.° музеї зоерігаються іржава гільза, земля, взята з 
солдатської могили, що посеред степової Защнтн. 
І солдатський лист, написання перед останнім боєм

,, І. БОЙКО.
і ІОВОМИПГОПтськ’іій тіїпи -----------------
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У наших друзів

ДЕСЯТЬ ЗАПИТАНЬ
Які поставила 
младеж'" одній

— Чи швидко у вашій оригяді 
кггь майстерності?

Таким було перше запитання, поставлене Таньо 
Каневу, бригадиру кращої молодіжної бригади 
тютюнового комбінату Фракія- в Хаскоио. Otu 
що він відповів:

— Судіть самі: за півроку п'ятьом новачкам 
присвоєно звання передовиків. Допомагає обо
в'язкове професійне навчання, постійна допомога 
досвідчених робітниць.

— Чим подобається вам бригадирська посада?
—• Тим, що вся відповідальність лягає па мої 

плечі...
— Коли вн відчули найбільше задоволення від 

своєї праці?
На це питання відповіла Недялка Славчева, 

оператор.
— Минулого року я хворіла кілька місяців під

ряд, а колл повернулась на роботу, так раділа, 
що знову серед друзів, і такий запал з’явився, що 
у перший же день змогла виконати на машині 
17 500 ударів — результат, якого до цих нір ніхто 
ще не досягав у нашій зміні.

— Що ви думаєте про керівництво цеху?
Вела Кузева, оператор: «Розповім однії випадок. 

Якось не вийшла на роботу одна паша дівчина, її 
машкпа простоювала. Тоді за машину сів сам на
чальник зміни. А я сказала собі: «Без жартів 
Потрібно і мені вміти працювати за двох*.

болгарська газета ,, Народна 
молодіжн і й бригадІ
новачки набува- — Розкажіть про найближчою друга.

Пеньо Пенсе, секретар комсомольської органі
зації. секційний майстер; «ївші Карабашев при
йшов па роботу після мене. Пам'ятаю, йому було 
важко спочатку, і я допомагав у всьому. А тепер 
він мене внпереджа». Що може бути краще, ніж 
радіти за успіхи сього друга!»,

— Яка ваша мета?
Вела Кузева.
— Мета п нашій бригаді одна- працювати чесно
— А ваш девіз?
Таньо Каисв:
— Чим тільки можеш, допоможи товаришу, до 

поможи людині.
— Що обурює вас найбільше?
Недялка Славчева:
— Собою обурююсь, коли хочу ЧОГОСЬ домогтись, 
нічого не виходить.
— Що думаєте про своє майбутнє?
Ве..а Кузева:
— Хочу вчитись, але після того, як вийшла за

між, важкувато. Звичайно, не не значить, що я 
відмовилась від своєї мети.

— В чому, на ваш погляд, полягає головнпй 
обов'язок людини?

Недялка Славчева:
— Впевнена. що людський обов'язок не лише в 

тому, іцоб виконувати спої обов'язки перед 
сім'єю. Головне — віддавати суспільству,

батьківщині. Людина мовни
ка бути настирливою, але 
треба приносити користь 
не лише собі, а й іншим 
п юдя м.

а

♦ „Що ви думаєте про майбутнє? ____
„Народна младеж“ ♦ Міс Фармборо: «Поба
чене просто вразило мене,.» ♦ ~ 

життя Крістіна ЧеОек ♦ Книга на чистих 
сторінках

“—запитує

Чому пішла з

планета
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТАРС, АПН

РОВЕСНИК СВОБОДИ
ТОДОР ПЕТРОВ працює слюса

рем на заводі штапельних тканин 
хімічного комбінату «Свілоза» в 
місті Свіштоп. Він ровесник свобо
ди в Болгарії — народився в 1911 
році. Біографія комсомольця-від
мінника назавжди злилася а но
вою біографією соціалістичної 
Болгарії.

Фото ЛІОБГНА АНТОІІОВА. 
Агентство СОФІЯ — ІІРГ.С.

НАСЛіДЇ ЮЧИ

ШАЛЕНИЙ СВІТ

ЦЕ ТРАПИЛОСЬ в місті Саратога 
під час телевізійної передачі 

по сороковому каналу американ
ського телебачення. Перед каме
рою з’явилося бліде обличчя ко
ментатора Крістіни Чебек. За
мість того, щоб виступати в ого
лошеній програмі «Про взаємо
відносини батьків і дітей», вона

вів виразні факти згубної дії те
лебачення на молодь. Зокрема, з 
чотирьохсот неповнолітніх зло
чинців, які були опитані Еккер- 
сом, більше 
що стали на 
під впливом 
небезпечних 
бувають

ЇШ ІЛБГІОІIIІ англійців дивились іелеиі 
зіпну ііриграму Бі-Бі-Сі, в якій ви 

стуиилз 87-лІТНЯ Флоренс Фармбири. Ц. 
була розповідь про величезні зміни н Ра 
дянськом’у Союзі за останні нівсіилігія, як 
наслідок Великої Жовтневої соціалістичної 
революції і соціалістичного будівництва. 

Вперше Флоренс Фармборо потрапила до Рл.
и 1903 році і прожила в країні десять років. Кол» 
розпочалась перша світова війна. Флоренс никла 
дала англійську мову дочкам одного московсько 
то хірурга. Разом з цими двома дівчатами вона 
вирушила па фронт сестрою милосердя.

Незважаючи на свій похилий вік, Ф.юреж 
Фармборо добре запам’ятала роки, проведені <

€!*€!• ОЧИМА
<ї>.ІО1ЧіІІ<

гнівно заявила: «Ми шукаємо при
чини рекордної злочинності 
країні, а вони ось тут, 
руч з нами!». І вказала 
ку «Дирекція 
телевізійного
лу». Після невеликої 
паузи Крістіна під
несла до голови піс
толета зі словами: 
«Зи будете зараз свідками само
губства в знак протесту!п — і ви
стрілила.

В Саратозі піднялася паніка. Сотні 
людей кинулись до місцевого поліцей
ського управління, до будинку дирекції 
40-го каналу, вимагаючи пояснень. Ба
гато не вірили в самогубство, вважаю
чи його добре розіграним трюком. Од
нак трагедія була дійсною. Не прихо
дили в свідомість, 30-річііа Крістіна 
Чебек померла в місцевій лікарні.

Самогубство на очах десятків 
тисяч глядачів вразила багатьох 
американців. Серед тих, хто спів
чутливо відгукнувся на трагічну 
смерть Крістіни, був професор 
карного права Стенфордського 
університету Малькольм Еккерс. 
В газеті «Нейшнл геральд» він нв-

40-го
кана-

в
зовсім ло
на таблиц-

половини впевнені, 
шлях правопорушень 
телепередач... Двоє 
нальотників, які аід- 

тюремне покарання в 
Лос-Анжелосі, заяви
ли, що «потрошили» 
свої жертви за ре- 

в цептами героїв теле
фільму «Вбивці 

ред нас»...
У той самий день, коли Крістіна 

пішла з життя, но дссяш каналах аме
риканського телебачення транслювали 
15 гангстерських фільмів і спектаклів.

ФлНіБОІ’О

БОЙОВИКИ
В них дсмонсіруаалось десять вбивств, 
шість катувань із застосуванням 
них знарядь, чотири задушені і 
надцять садистських бійок. Таку 
тнетику провела «Лос-Анжелес тайме».

Редакції американських газет 
буквально засипані листами бать
ків, які протестують проти отеле- 
візійної отрути». Але демонстра
ція телевізійних гангстерських 
фільмів продовжується. «Чи може 
змінитись становище на телеекра
нах США?» —- питає щотижневик 
«Нейшн». І відповідає на своє ж 
питання: «Навряд, 
ми — це великий 
телекомпанії не 
своїми високими 
прагнутимуть заважати 
спробує їх зменшити».

Адже тележс- 
бізнес. Могутні 

поступляться 
прибутками і 

всім, хто

О АБЛИЖАВСЯ полудень 24 
•• жовтня 1949 року. Ярослав 
Олександрович, сидячи біля 
столу, переглядав свіжі газети. 
І ніхто, крім підлого убивці, 
підісланого українськими бур
жуазними націоналістами та 
слугами Ватікану, не знав, що 
Це були останні хвилини по- 
лум якого життя великого 
письменника. Жорстока рука 
зорога українського народу 
підняла сокиру і безжально 
Розсікла нею голову Талану, 
баряча кров бризнула на газе- 
ти і катові в обличчя. Отці 
тьми і слуги диявола, люди 
без батьківщини вчинили фі
зичну розправу над Я. О. Та
ланом; але не змогли і ніколи 
не зможуть здолати пристрас
ну слово письменника, яке 
С1<різь і завжди лунає на пе
редньому краї боротьби за 
прогрес, за справедливість, за 
0И39ОЛЄННЯ ЛЮДИНИ від СОЦІ

АЛЬНОГО, національного і релі
гійного рабства.

Я. О. Галан — письменник з шя- 
Рохммн творчими горизонтами. Він 
■’‘Домий і як автор прозових опопі-- 
Дань та повістей, і як автор драма- 
ДЯЧПиіг --.г.-.: . 1 пг.гчнОКлаСНІїЦ

С. РУХОВИМ.

НА

„КНИГА НІЧОГО СОБІ“
Так називається книжка, яка вийшла нещодавно п Нью-Йорку'. 

Єдине, чим відрізняється цей фоліант « ефективній обкладяиці 
від своїх братів, — повна відсутність тексту: сторінки без жод
ного слова, напіть не пронумеровані. Новинка швидко сга.’а 
бестселером. За кілька днів було розкуплено 25 тисяч екземпля
рів. А взаіалі-то, нічого дивного в цьому немає. В Нью-Йорку 
немало «книголюбів», для яких критерієм цінності видання є 
не зміст, а те, як соне виглядатиме на полиці. розмір, колір 
обкладинки і т. ін.

З врахуванням смаків таких «читачів» і випущено цю книгу, 
яка нічого не розповідає.

Росії. Крім того, телевізійна проірама була лрь 
ілюстрована багатьма .'.німками, зробленими неп 
в ті далекі часи.

Фармборо бачила жахливе становище росім 
ського народу при царизмі, але всі її симіїаг. 
були па иоці бурку'азії, в середовищі якої во. 
виросла і жила. До повалення царизму Флоре: 
поставилась як до страшної трагедії. В 1918 ро:. 
вона залишила Росію, сповнена песимізму ні,, 
посію її майбутнього.

І ось в 1962 році Флоренс Фармборо зви 
ву відвідала Москву. Вона розповідає пр . 
це так: «Між моїм від’їздом і поверненнях 
минуло 44 роки. Повніша зізнатись, що їх. 
ла я до Радянського Союзу з угіереджеь 
пям. Я не думала, що побачу там щось х 
роте, яке заслуговує па увагу. Та вияви 
лось, що я помилилась. Побачене вразил 
мене. Коли я залишала Росію, 75 проценті 
її населення були неписьменним«.. Цс важ 
ко собі уявити, але запевняю, що лексик, 
російського селянина обмежувалась 200 
300 словами. Коли я знову приїхала до І’ь 
сії, то побачила, найбільше з шш. Мільйоні 
людей мають освіту. Я могла розмовляти 
англійською навіть з солдатами, яких зу 
стріла на вулиці, Я від душі захоплена р ■ 
дяиськпмп людьми. Вони сповнені вслетсл 
ської енергії, всі невтримно прагнуть вш 
ред. У ньому особлива краса.

Довелось мені побувати і на селі. Його її 
впізнати. Люди, з якими я познайомилась таї., 
здались мені дуже щасливими. Я бачила їх вдав, 
товані будинки і мимоволі запитувала себе: х 
так жили ноші риніше? Адже я тала, що їм д< 
водилось спати па печі І прати білизну п річках 
Стара жінка, яку я зустріла на вулиці, сказана 
«Ми одержати те. чого навіть не чекали, і, яки- 
справа піде так і надалі, наші дії и будуть ауж< 
дуже щасливі».

Ця передача Бі-Бі-Сі — відображеним 
величезного інтересу простих англійців л< 
житія радянської країни.

Г. КЛЗЕНС.
Лондон.

ПЕРЕДНЬОМУ
КРАЇ
До 25-річчя з 
загибелі я. о.

дня трагічної 
ГАЛАНА

тичне начало переважало у- всій 
творчості письменника. Навіть такі 
загальновідомі п’єси І алана як 
сЧовен хитається», «Люоов на сві
танні». «Під золотим орлом» ма- 
ють гостро викривальний, публі- 
цнетичний характер. У згаданих 
п'єсах Галан-драматург піднімає 
проблеми, які живо хвилювали на
род, які ставилися самим життям.

Всенародне визнання здобув Га- 
латі-пубяіцист, який словом сати
ри, як палаючим вогнем, випікав 
усе вороже, реакційне, людино
ненависницьке, все, що породжува
лося темнотою і сліпою ненавистю 
до трудового народу, до комунізму. 
Памфлети,' фейлетони, статті вели
кого публіциста не втратили своєї 
актуальності і сьогодні.

Майже щоденно виступав 
Галан по радіо або на сторін
ках періодичної преси а ур^зні

твори того часу, зі-ни. Його
брані в збірці «Фронт в ефі
рі» — це вбивча сатира на фа
шистських загарбників і їх при
хвостнів. Викриваючи біснуваті 
плани Гітлера, Герінга, Геб
бельса і їм подібних, Галан рі
шуче стверджував, що так са
мо, як провалилися плани 
«бліц кріга» (блискавичної вій
ни проти СРСР), так же само 
підуть шкереберть і всі інші 
плани «третього рейху» та й 
сам рейх,

Ярослав Галан був спеціаль- .. 
ним кореспондентом на нюрн
берзькому процесі, де судили 
фашистських головорізів. У 

«МлППИІ.

дина», «Акушери «греіьої ім
перії» письменник дав глибоку 
політичну характеристику фа
шизмові, як явищу, породже
ному імперіалізмом з його 
звірячою філософією «людина 
людині — вовк». А тому, під
креслює Галам, реставрація 
фашизму можлива доти, доки 
існує імперіалізм. У памфлеті 
«їх обличчя» письменник за
стерігає, що фашизм «зали
шається й надалі реальною 
небезпекою. А це накладає на 
кожного з нас священний обо
в’язок послідовної, нещадної 
боротьби з реакцією в усіх її 
відмінах». Пророчий характер 
слів Галана підтвердився. Ім
періалізм прагне відродити 
фашизм у Федеративній Рес
публіці Німеччині, Італії, США, 
Англії. Фашистська хунта чи
нить свої чорні справи у Чілі.

З великою викривальною силою 
ротвінчав Галин у твоїх памфлетах 
підлих запроданців, шпигунів на 
користі, іноземних розвідок — ук
раїнських буржуазних націоналіс
тів. У памфлетах“ «Як сіііеає кана
рок», «На послугах у гітлерівських 
грабіжників», «Під порогом». «Лю
ди без батьківщини», «Собача служ
ба» і ряді інших Галан покатав всю 
ПІДЛПІУ >п:ііи 1 згині о ЛIIIIС Г11Я. ЯКУ

rain, j собі jкраї.■«.ьі..їй vjpx.'.u- 
іпиї націоналізм. Присягаючись -■ ві
рою і правдою» служити «свої» на
ції». буржуа ті націоналісти іін ді
лі є людьми без батьківщини, слу
гами самих темних і реакційних 
сил світового імперіалізму.

Тема викриття ідеології імперіа
лізму і українського буржуа того 
націоналізму нерозривно пов'язана 
в публіцистиці Галппа з гемою бо
ротьби проти Ваіікану, проти реак
ційної суті всякої релігії. Ані пиле» 
рнкальиі памфлети Гвіана «З хрес- 
юм чи ножем», «ІЦо іаке унія», 
«На службі у сатани», «Отець 
тьми І присій». «Плюю на папу», 
та in. є вироком унії і католициз
мові, який завжди був лютим поро
гом с.іав'янства. ворогом усього 
прогресивного і революційного.

Націоналістичне охвістя і 
уніатські розбійники в чорних 
сутанах зробили асе, щоб по
збутися ненависного їм пись- 
менника-борця. Галан у роз
квіті творчих сил трагічно за
гинув від їх підлої руки, аЛО 
його ім'я і безсмертні твори 
завжди житимуть у пам’яті ра
дянських людей і прогрссия- 
ного людства всього світу як 
заклик до боротьби проти 
всього, що заважає народам 
рухатися вперед, до світлої 
мети людства — до комунізму.

Є. РЕГУШЕВСЬКИИ. 
доцент Кіровоградською 
педінституту. u
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MflSj БЕЗ ТЕПЛАЛі

ВСІ випускники трудо- 
влаштовані...

—- А скільки їх в районі?
—- На п яте вересня було-»
— Вибачте зараз середина жовтня.
— Так, але ми маємо дані тільки на 

п’яте...
Перша розмова, перша несподіванка. 

Ніяк не можемо Езнати точної цифри 
трудовлаштованих випускників. І спра
ва, як підтвердила потім перевірка, не 
б похибці на одиниці — десятки вчораш
ніх школярів перебувають поза увагою 
громадськості.

—- Розумієте, —■ намагається виправи
ти незручність тимчасово виконуючий 
обов язки завідуючого Новгородців- 
ським райвно О. Й. Кравченко, — від 
нас облвно вимагає інформації по тру- 
довлаштуванню на п’яте вересня і в кін
ці кожної чверті. До листопада ще да
леко, а цифри, взяті на початку навчаль
ного року, досить хибні: тоді не всі абі
турієнти, що не «ступили до вузів, ви
значили, куди підуть працювати...

Дивно, невже цифри збираються для 
звітності «вгору», а не для того, щоб 
знати, як ідуть справи на місцях? Що ж 
виходить? Два місяці під знаком запи
тання долі багатьох випускників. «Недо
стача» вересневих списків виявиться-та- 
ки в листопаді, не виключено, що ця 
цифра буде втішною — юнаки й дівча
та знайдуть роботу. Але ж питання 
стоїть так, щоб трудовг.аштувати під
літків, саме в ці перші дні і тижні само
стійного життя допомогти їм правильно 
обрати професію, зорієнтуватися в но
вих умовах, обезболити процес адапта
ції у новому виробничому колективі.

Не вдалося нам довідатися точно, 
скільки випускників перебуває зараз у 
районі ні в райкомі комсомолу, ні в 
комісії по трудовлаштуванню.

Факти говорять ще більше. Ось при
міром такі. Випускників шкіл мають 
приймати на роботу за направленням 
комісії по трудовлаштуванню. Однак, в 
організаціях і колективах, де ми побу
вали, не виявилось нікого, хто б при
йшов на роботу з таким документом.

Звичайно, можна критикувати членів 
комісії, які не використали сповна своїх 
прав і можливостей. Але слідкувати за 
прийомом на роботу потрібно було б і 
районному комітету комсомолу, район
ному штабу — «Комсомольського про
жектора». Та комсомольські акти
вісти стоять осторонь цього. Вони нере
гулярно бувають на засіданнях комісії 
по трудовлаштуванню неповнолітніх, не 
провели спільно з нею жодного заходу. 
І ]■. ЕРШІ кроки на виробництві, перші 

-ь враження від нового колективу, 
перші зароблені карбованці... Це пам’я
тається все життя. Як добре, коли 
спогади святкові й чисті!

Як от у новобранців хліборобської 
сім’ї колгоспу «Україна». їх приймають 
У трудову сім’ю восени, на урочистому 
засіданні, де присутні ветерани праці, 
батьки, вчителі, школярі. Спершу вру-

зустріли випускпиків шкіл 
у більшості господарств 
Новгородківського району

чається заробітна плата і премії учням, 
які відзначилися на літніх роботах в кол
госпі. А потім відбувається урочисте по
свячення в хлібороби їх старших дру
зів —• випускників школи. Ще навчаю
чись, працюючи у виробничій бригаді, 
зблизилися і познайомилися юнаки й 
дівчата з колгоспним колективом, зі 
своїми наставниками, обрали місця май
бутньої роботи — хто трактор, хто авто
мобіль, хто ферму.

Свято — один з моментів спільної ро
боти виробничників, педагогів, школя
рів, штабу «Комсомол — сільській шко
лі». Така взаємодія дає хороший ре
зультат, Щороку поповнюється колгосп 
випускниками місцевих шкіл, щороку 
приживаються вони в новому колективі. 
Ось і цього року лишилися працювати 
в рідному господарстві Сергій Дігтяр, 
Григорій Кононець, Сергій Рибачук, Во
лодимир Лета і їх друзі — тринадцять 
юнаків і дівчат.

Охоче залишається молодь і в рад
госпі «Третій, вирішальний». Однак да
леко не скрізь добре зустрічають по
повнення, створюють йому належні 
умови.

— Воно-то так, — скрушно похитує 
головою начальник відділу кадрів ра
йонного відділення «Сільгосптехніки» 
Яків Васильович Дугаренко, — потрібно 
б нашій молоді і першу зарплату, і тру
дову книжку вручити урочисто, і взагалі 
привітати, підбадьорити новачка на ви
робництві. Ми плануємо це, але поки 
що ні зараз, ні в минулому такого не 
робили. А треба, треба...

На заводі по розливу мінеральних 
вод неповнолітні Галина Тюпіна і Тама
ра Остахіна працюють повний робочий 
день, що є порушенням норм законо
давства про працю неповнолітніх. Що ж 
до ко/лсомольського бюро заводу, очо
люваного Г алиною Сосюк, то воно 
більш стурбоване не життям робітничої 
зміни, а збором членських внесків, з 
якими останнім часом не все гаразд.

Десять літ навчають вчителі своїх 
вихованців. Однак, з врученням атеста
тів зрілості зв’язки між ними не пори
ваються: два роки мають педагоги слід
кувати за випускниками, цікавитися їх 
життям, умовами роботи. Однак, на ви
щезгаданих підприємствах (до них мож
на додати і міжколгоспбуд), давненько 
вже не пам’ятають, щоб навідувались до 
них у гості педагоги. А це, якщо вірити 
наказам Новгородківського районного 
відділу народної освіти, мало б бути їх 
обов’язком...

Рейдова бригада: С. ЯШАН — 
інструктор обкому комсомолу, 
член обласного штабу «Комсо
мольського прожектора», К. ФУР- 
СИКОВА — секретар комітету 
комсомолу Кіровоградського тор
говельного училища, В. ШКІНЬ —• 
секретар комісії по трудовлашту- 
ванню Новгородківського райви
конкому, О. РАКіН — спецкор 
«Молодого комунара».

на

запас технічних 
Наприкінці зу- 

недисципліновану

24 жовтня 1974 року

Назва комітету 
комсомолу

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»-
«АВАНГАРД»-1:0
Останні тури футбольного 

марафону особливо напру
жені. Кожний з них набли
жає той день, коли остаточ
но визначиться «табель ран
гів» і турнірна таблиця від
повість на питання «хто « 
хто».

Безкомпромісна боротьба 
ведеться зараз на проти
лежних полюсах. Лідери за
кріплюють успіх, аутсайде
ри прагнуть вибратися по
далі від небезпечної зони,

«Зірка» і авангардівці з 
Повно займали відповідно 
17 і 18 сходинку, набравши 
по 28 очок. Жодна з команд 
поступатися супернику не 
збиралася. 1 гра, безпереч
но, мала бути цікавою. Та 
почалася вона з обопільної 
нервозності, і як небажаний 
результат — грубощі. Давно 
помічено: технічний гравець 
ніколи не дозволить собі 
повестися некоректно з су
перником. «Виручає» гру
бість лише того, в кого не
достатній 
прийомів, 
стрічі за _
поведінку з поля був вилу
чений гравець «Авангарду» 
Малахов.

Лише після того, як В. Сак 
на 62-й хвилині забив гол у 
ворота гостей, футболісти 
«Зірки», відчувши «запас 
міцності», перейшли до на
лагодження комбінаційної 
гри. Авангардівці, яких під
ганяло близьке дихання по
разки, почали поспішати, 
атакуючи часто, але розріз
неними силами. Матч так і 
закінчився з рахунком 1:0 
на користь господарів поля.

28 жовтня «Зірка» у себе 
вдома зустрінеться з хар
ківським «Металістом».

м. сомов.

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ
1975 РІКНА ГАЗЕТУ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 

(СТАНОМ НА 20 ЖОВТНЯ)
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45,9
45,4
43,6

37.7
36.7
36,3

Новоукраїнськпії РК
Вільшанський
Компаніївський
Маловпсхівськпй
Доброзеличківськпй
Знам’янський
ІІовомиргородський
Ульяновський
Світловодський МК
Онуфріївський
Петрівський
Устннівський
Кіровоградський
Новгородківський 
Олександрійський
Бобринецький
Кіровоградський МК
Долннський
Новоа рх ангельський
Головапівськпй
Олександрійський МК
Гайворонський
Олександрійський РК
Рівно місяць залишився

як бачимо, роботи ще багато.
Найбільше турбує становище в Олександрійській 

міській та районній організаціях- І характерно те, 
що воно, мабуть, перейшло у хронічне. Бо ці органі
зації завжди довго розкачуються, а потім штурмом 
беруть намічений рубіж.

Ну, а Гайворонський район, як ніякий інший, особ
ливо «вірний» собі. Як 1 в попередні роки, на то ж 
дату, він на одному з останніх місць по передплаті.

У приклад можна поставити Новоукраїпсь-кпй рай
ком комсомолу. Він не лише найкраще в області по
ставив що роботу, а за місяць, що минув, з четверто
го місця вийшов на перше.

Часу за лишилось мало. Гтакпм райкомам, як Гай
воронський, Олександрійський, Головапівськпй, Но- 
воархангсльський, Долннський і іншим треба про
вести значну роботу. Щоб кожен комсомолець став 
передплатником «Молодого комунара».

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран» 
нова гімнастика. <М). 9.20 — 
'Новини, (М). 9.30 — Вечір,
присвячений 50-річчю Москов
ського театру сатири. (М).
15.30 — «Напрямок — висока 
якість». (Запоріжжя). 16.10 — 
Республіканська фізнхо-мате- 
матимна школа. (К). 16.40 — 
«Народні таланти». (Львів),
17.30 — «Кормам — повсяк
денну увагу». (Донецьк), 18.60

Новини. (М). 15.15 — Ко
льорове телебачення. «Загат
ки ■- відгадки». (М). 18.30 — 
«Ленінський університет МІЛЬ
ЙОНІВ», (М). 19.00 — «Танцює

юність Закарпаття». (М). 19.30 
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Любити зю» 
диву». Перша серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Документальний ек
ран». (ЛІ). 22.45 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат світу 
з спортивної гімнастики. (Бол
гарія). 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Вечір,
присвячений 50-річчю Москов
ського театру сатири. (М), 
15.50 — Кольорове телебачен
ня. Програма документальних 
фільмів. (М). 16.30 — Кольоре» 
ве телебачення. «Шахова шко
ла». (М). 17.00 — «Молодь
планети». (М). 17.30 — Кольо
рове телебачення. «Приходь, 
казко». (М). 18.00 — Реклама, 
оголошення. (К). 18.30 — «На
родний телсувіверситст». (Хар
ків). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.45 — «З живими 
йде живий». (25-річчя пам’яті 
Я. Гадана). (К». 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 —

Художній фільм «Геркус Май» 
іас». 2-а серія. (К). 23.05 — 
Вечірні новини. (М).

ПЯГПНЦЦЧ і|
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Місто май
стрів». (М). 10.30 — Кольоро
ве телебачення. «Любити лю
дину». Художній фільм. 1-а 
серія. (М). 16.25 — Республі
канська фізико-математична 
школа. (К). 10.55 — «Голубі
широти», (Одеса). 17.30 
«іменами героїв названі». 
(Миколаїв). 1.8.00 — «(День за 
днем». (Кіровоград). І8.Ю — 
Реклама. Оголошення. (Кіро
воград). 18.1.5 — «Людина I 
лев». Мультфільм. (М), 18Г25
— Кольорове телебачення. 
«Піспя-74». (М). 19.00 — Ко
льорове телебачення. На за
питання телеглядачів відпові
дає ч.теи-кореспопдеит All 
СРСР В. Г. Афанасьєв. (М).

19.30 — Кольорове телебачен
ня, Художній фільм «Любит? 
людину». 2-а серія. (М). 21.00 
— Програма «Час». (М). 21.30 
•— «Майстри мистецтв». На
родний артист СРСР А. Рай- 
кін. (М). 22.40 — Кольорове
телеоачення. «Артлото». Ест
радна програма. (М). 23.45 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат світу з спортивної гім
настики. (Болгарія). По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.05 — Науково- 
популярний фільм «Якщо не 
я. іо хто ж?». (К). 11.35 —
«Шкільний екран». Російська 
література для учнів 8-го кла
су. (К). 12.00 — Фільм-кон-
церт. (К). 12.30 — «Пам’ять 
поколінь». (К). 13.10 — «Юнги 
робітничого класу». (Харків).
15.30 — «Співдружність соціа
лістичних країн». (ПНР). (ЛІ). 
16.00 — «Наша вулиця». (М). 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. «Один за всіх, всі за одно
го». (Ленінград). 18.00 — Рек
лама. оголошення. (К). 18.30 — 
Фільм-коицсрт. (К). 19.00 —
Програма «Вісті». (К). 19.30 —

Кольорове телебачення. «Са
тиричний об’єктив». (К). 20.00 
— «Співає Тамара Поліщук». 
(Львів). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). .21.30 — Художній 
фільм «Чорний принц». (К). 
23.05 — Вечірні новини. (К).

сувогпрі

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кироноград.

д 16050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
‘елефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово? роботи = 2-45-36, відділу вій» 
єьнсво-пзтріоткчного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран- 
коаа гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Приходь, 
казко». (М), 10.00 — «Для вас, 
батьки». (М). 10.30 — Кольо
рове телебачення. «Любити 
людину». Художній фільм. 
2-а серія. (ЛІ). 12.00 — Кольо
рове телебачення. Музична 
програма. «Ранкова пошта». 
(М). 12.30 — Кольорове теле
бачення. «Людина, Земля. 
Всесвіт». (М). 13.00 — «За
безпеку руху». Виступ на
чальника управління держав
ної інспекції МВС СРСР ге
нерал-майора міліції В. В. 
Лук’янова. (М). 13.55 — «Му
зичний календар». (М). 14.25— 
«Здоров’я». (М). 14.55 — «У 
вашому домі». Музична про
грама за листами глядачів. 
(М). 15.30 — «Очевидне —
неймовірне». (М). 16.30 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (М). 17.60— 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокею. СКА 
(Ленінград) — «Спартак» (Мо
сква). (Ленінград). В перерві

— новини. (М). 19.15 — Кольо
рове телебачення. «Шляхами 
згоди, шляхами співдружнос
ті». «СРСР — Франція». Те
левізійний документальний 
фільм. (М), 20.15 — Автор
ський вечір лауреата Ленін
ської премії композитора 
Б. П. Соловйова-Сєдого. (М)’. 
21.00 — Програма «Час». (М)’,
21.30 — Продовження аптор/ 
ського вечора. (М). По закін
ченні — кольорове телебачеії; 
ия, чемпіонат світу з спортив
ної гімнастики, новини. (М)'.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
«Трудовий переклик». (Мико’* 
.чаїв). 10.35 — «Народні талан'; 
ти». (Ворошиловград). 11.20 -? 
«Літературна субота». (К). 
12.00 — «Подвигу — ЗО років»’. 
(Ужгород).; 12.45. — Художній 
фільм «Адреса нашого дому». 
(К). 14.05 — «Сім’я». (До
нецьк). 15.00 — «У господнріп 
бурякового лану». (Львів).
15.30 — Д, Родарі. «Прозорий 
Дятаскомо». Вистава. (Одеса). 
16.40 — Наш огляд. «Резерви
— на службу виробництву?*. 
(К). 16.55 — Камерний коп<* 
церт. (Херсон). 17.35 — «Шко» 
ла передового досвіду». (К)’. 
18.0.5 — Концерт ансамблю 
бального танцю «Конвалія». 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 18.45 
Програма «Вісті». (К). 19.І5-» 
«Сталевари». Вистава. (За
поріжжя). В перерві — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 —! 
Програма «Час». (М). 22.40 -м 
Тележурнал «Старт». Шахо« 
пий випуск. (М). 23.10 — Ве-
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