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колгоспу

З великим натхненням 
сприйняли молоді трудів
ники нашого району по
станову ЦК ВЛКСМ «Про 
завдання комсомольських 
організацій по виконанню 
постанови ЦК КПРС «Про 

• змагання за
XXV з’їзду 

кожен юнак 
переглянули

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ У, ІІШІЇТЕСЯІ

і

соціалістичне 
гідну зустріч 
КГІРС». Нині 
і дівчина 
комплексні плани «Вчити
ся Комунізму», взяли під
вищені зобов’язання.

Зелені жнива, оранка, 
як і кожна гаряча кампа
нія, виявляють кращих 
майстрів своєї справи. В 
цей час особливо важли
ву роль відіграє соціаліс
тичне змагання комсо
мольців’! молоді району, 
головний зміст якого: 
«Дати продукції більше, 
вищої якості, з меншими 
затратами». І тут особливу 
увагу приділяємо- правиль
ному використанню мате
ріальних та моральних 
стимулів. Так, наприклад, 
членам молодіжного екі
пажу Олександру Кімлику 
і його помічникові Павлові 
Галугану, котрі вибороли 
одне з перших місць се
ред молодих комбайнерів 
району, вручені Почесні 
грамоти райкому ЛКСМ 
України, механізаторів 
представили до нагород
ження значками ЦК 
ВЛКСМ «Ударник-75». їх 
імена занесені до район
ної Книги трудової слави 
«Молоді гвардійці п’яти
річки». Екіпаж нагородже
но також безкоштовними 
туристськими путівками в 
Болгарію.

Доброю традицією ста
ло проведення районних 
конкурсів умільців. Кілька 
днів тому в нас проходи
ли змагання орачів, де по
ряд з комуністами і стар
шими товаришами — ком
сомольці. Першість серед 
молодих орачів і друге 
загальне місце виборов 
минулорічний чемпіон цих 
змагань Микола Парасен-

з’їзду КПРС. Його 
роджено іменною стріч
кою «Кращому молодому 
орачу району 1975-го», 
грамотою РК ЛКСМУ, цін
ним подарунком, турист
ською путівкою.

А підсумки змагання за 
звання «Кращий молодий 
виробничник району» з 
провідних професій рай
ком підводить за пред
ставленнями комітетів 
комсомолу щокварталу. 
Переможців соцзмагання 
постійно заносимо до ра
йонної Книги трудової 
слави, представляємо до 
нагородження значком 
«Ударник-1975», вручаємо 
іменні вимпели.

VHdP&
орган кіровоградського обкому аксну 1
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♦ На трудовому календарі—1977-й ♦ Щедрі гектари бурякової плантації
♦ За комплексним планом ♦ Комсомольцям — найскладніші завдання

Не один рік КОМСОМОЛЬ-і 

сько-молодіжна механізо
вана ланка Володимира 
Ткаченка з колгоспу імені 
Чкалова, яка збирає най
вищі врожаї кукурудзи, 
нагороджується призом 
імені Героя Соціалістич
ної Праці М. М. Матяша. 
Це — висока відзнака для 
кукурудзоводів. Нині хлоп
ці вирощують цукрові бу
ряки.

Юнаки й дівчата стали на 
передз’їздівську ударну 
вахту, взяли підвищені со
ціалістичні зобов’язання.

Комітети комсомолу 
вбачають сеоє завдання у 
тому, щоб забезпечити 
гласність змагання, прак
тичне повторення досвіду, 
правильно і 
застосовувати 
стимули.

оперативно 
мораль

в.
завідуючий 
комсомольських 
ганізацій Острівсько
го райкому ЛКСМ 
України.

СТЕЦЬ,
ВІДДІЛОМ

ор-

ДЛЯ ГРУПКОМСОРГА ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ 
нннського ВІДДІЛКУ КОЛГОСПУ «БІЛЬШОВИК». 
ЩО В ГАИВОРОНСЬКОМУ РАЙОНІ. ВІКТОРА САЛИГИ 
СТАЛО ПРАВИЛОМ ПЕРЕВИКОНУВАТИ ЗМІННІ НОР
МИ. ЗА СУМЛІННУ ПРАЩО ЙОМУ ПРИСВОЄНО ЗВАН
НЯ УДАРНИКА КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ. 
ОДИН З НАЙКРАЩИХ НА ПЕРЕВЕЗЕ! II11 
КУКУРУДЗЯНИХ ПЛАН ГАЦІП.

ПА ФОТО: ВІКТОР САЛИГА.

,й

ЗАРАЗ ВІН
КАЧАНІВ З

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

РАХУНОК СЛЮСАРІВ
Нелегка робота у членів комсомольсько-молодіж

ної бригади слюсарів ремонтно-механічного цеху, 
яку очолює ААикола Лозішськнн. їм доводиться ма
ти справу з нестандартним обладнанням для тер
мічних печей. Але колектив успішно справляється з 
найскладнішими завданнями. Молоді слюсарі п’я
тирічний план завершили достроково, і зараз тру
дяться в рахунок другого року десятої п’ятирічки, 
виконуючи змінні норми в середньому на 140 процентів.

Готуючи дарунки XXV з’їзду КПРС, виробничники 
не-знижують ударних темпів Кожен член бригади 
прагне внести вагому частку в загальну справу, тру
довими успіхами зустріти партійний форум.

О. АНТИПАНОВ, 
секретар комітету комсомолу Побузького 
нікелевого заводу.

На бурякових плантаціях 
колгоспу імені Фрунзе 
Новоукраїнського району 
знову напруга. Щедрий 
урожай виростила механі
зована ланка, очолювана 
молодим комуністом Ми
колою Малишком — по 
300—320 центнерів цукро
вих коренів на гектар. Це 
значно вище взятого зо
бов’язання.

У соціалістичному зма
ганні попереду член рай
кому комсомолу Віктор 
Ященко. Своїм КСТ-3 він 
щодня збирає буряки з 
площі в 3,5 гектара.

ПОПЕРЕДУ
ВІКТОР

Молоді буряководи вже 
відправили на приймаль
ний пункт 
центнерів 
нів.

понад 5 тисяч 
солодких коре-

Н. НЄГ1НА, 
громадськийнаш

кореспондент. 
Новоукраїнськип район.

ПІДТРИМАЛИ
ІНІЦІАТИВУ

Член комітету комсомолу раїїоб’єднан- 
ня «Сільгосптехніка» токар Володимир 
Будько давно здобув славу одного з най
кращих виробничників. За сумлінну пра
цю він був удостоєний честі сфотографу
ватися біля святині радянського наро
ду — Прапора Перемоги.

Готуючи трудові дарунки XXV з’їзду 
партії, Володимир змінні норми виконує 
на 140 процентів. Ініціативу В. Будька 

' підтримали слюсар по ремонту паливної 
апаратури Олександр Порядько, електро
зварювальний Вадим Дорошенко, вся 
молодь «Сільгосптехніки»

М. ТА РАН УХА, 
заступник секретаря комітету ком
сомолу Олсксандрівського рай- 
об’єднання «Сільгосптехніка».

ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ

»ЗАЧИНИЛИСЯ двері за останнім відві- 
г дувачем. Робочий день в райкомі 

закінчився годину, а можливо й більше, 
тому. Яким був цей день, що ти встиг 
зробити для інших, що несеш з собою у 
завтрашній?..

Без перебільшення — такі питання по
стають перед працівником райкому не
залежно від досвіду і рангу. Бо дати 
оцінку тому, що зробив сьогодні — зна
чить подумати і про наступні дні. .1 від
правною точкою в оцінці стає, перш за 
все, визначення, чи не відхиляєшся від 
накресленого, чи не відвела, бува, «те
кучка» від головних питань.

Отже, мова — про планування. Якось 
провели такий аналіз: наприкінці місяця 
буквально по пунктах переглянули, що 
виконали із запланованого. Щоб не ро
бити поверхового висновку, взяли вибір
ково ще один місяць і теж зробили та
кий аналіз. Результат залишався без 
змін, а саме: наші плани в даний відрі
зок часу реалізовані тільки на сімде
сят сімдесят п ять відсотків. Що за 

цим показником? Неоперативні люди в 
райкомі підібралися? Не скажеш... Ос
новний склад має стаж, не менший двох 
років, тож певний досвід комсомоль
ської роботи має кожен. І тоді ми пішли 
далі в дослідженні причин невиконання 
питань в планах. Задумалися над тим, до 
яких саме пунктів не дійшли. І картина 
стала зрозумілою —- ні, не знімали ми з

РАЙКОМ
ВНОСИТЬ 
КОРЕКТИВИ

порядку дня того, що намічали в планах, 
просто через появу важливіших справ 
доводилося менш термінові переносити. 
Але при цьому обов'язково тримали їх 
на контролі. Так, в кінці першого квар
талу запланували в усіх первинних ком
сомольських організаціях провести збо
ри, на яких молоді трудівники села до
повіли б про свій особистий внесок у 
завершальний рік п’ятирічки. Однак під
сумки соціалістичного змагання в госпо
дарствах стали відомі не під кінець бе
резня, як намічалося, а на початку квіт
ня, Зрозуміло, збори пройшли в усіх 
первинних, а ось дату довелося відкоре- 
гувати.

Перед Початком року псі відділи райкому 
складають перспективні плани. Потім вони 
стають основоіо робочих кланів. Саме осно
вою, а по межами - під» і «до». Бо життя під
казує спої лопоіінення. вносить поправки, які 
оперативно ііорипні входити в наші пл.т- 
ни. Гнучкість у ньому питанні — невід. 

дільча риса діловитості в роботі будь-якого 
комітету, якщо він Гіде в ногу з сьогоденням

Ось приклад. За рішенням райкому партії в 
березні — квітні п районі відбулися партійно- 
комсомольські збори, па яких стояло питання: 
«Завдання партійних і комсомольських органі
зацій в підготовці і проведенні обміну комсо
мольських документів». А попередньо райком 
комсомолу теж вніс зміни в свої плани. До 
зборів райком партії провів семінар секрета
рів партійних організацій по обміну. Одночас
но райком комсомолу теж скликав па свій се
мінар секретарів первинних комсомольських 
організацій. Того ж дня учасники обох семі
нарів разом з членами бюро райкому партії 
побували на показових партійно-комсомоль
ських зборах колгоспу Імені Днмнтрова. Змі
ни. внесені тоді в паші плани, сприяли поліп
шенню внутріспілкової роботи в первинних, .'І 
значить ~ і їх зміцненню. В результаті саме 
такої форми зборів, що пройшли в усьому ра
йоні, зменшилася кількість спілчан, які не зня
лися з обліку чи по стали па облік, за лічені 
дні всі комсомольські організації ліквідували 
заборгованість в сплаті членських внесків. На 
тих -зборах кожен, як ніколи, пройнявся почут
тям відповідальності за справи свої і своїх то
варишів по Спілці в час обміну комсомолі. 
ськііх документів.

Кожне питання плану вимагає від 
виконавців і знань, і творчого підходу, 
часу й енергії. В апараті райкому у нас 
шість чоловік. З них — чотири заочни
ки нав чаються, а то всі час від часу вча
ться на курсах за викликом ЦК комсо
молу України. Зрозуміло, всіх наших 
планів без залучення широкого комсо
мольського активу не виконати. У нас 
уже увійшло в практику включати в 
бригаду, що готує на бюро питання, сек
ретарів з інших первинних. Ефект: залу
чений в бригаду секретар переймає по
зитивний досвід роботи.

Є ще одна, на мій погляд, необхідна 
умова, яка гарантує зменшення відсотку 
невиконаних пунктів у планах райкому. 
Це контроль. Постійний і принциповий. 
До того ж перевіряємо не тільки те, чи 
виконано якийсь із пунктів, а і як вико
нано. На щотижневих нарадах апарату 
райкому розмова починається саме з 
цього питання.

Наостанку знову повернуся до робо
чих буднів райкому. Десятки відвідува
чів за день, десятки телефонних роз
мов, термінові виїзди в первинні... І не
рідко чуєш скарги, мовляв, «текучка» за
їдає. Дійсно, буває так, що протягом 
всього дня вирішуються в райкомі по
точні справи. Останнім часом багато го
ворять про наукову організацію праці в 
комсомольській роботі. На жаль, дуже 
мало хто пропонує внести елементи 
НОП, які б слугували зменшенню випад
кових справ. А хвилює це питання бага
тьох. Не претендую на відкриття, але 
можна було б подумати про створення 
при райкомах громадських приймалень, 
які б допомагали «розвантажити» пра
цівників апарату від значної долі щоден
них позапланових справ. Можна було б 
встановити чергування з числа членів 
комсомольського активу — з тією ж ме
тою. Варіантів багато. І райком шукає 
найбільш дійові з них. Щоб плани ком
сомольської роботи втілювались у життя 
від пункту до пункту.

А. АНТОНЮК, 
перший секретар Вільшанського 
райкому комсомолу-
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СКРУТНО було працівникам 
Голованівського райкому 

комсомолу без другого секре
таря. «Тягнули^ райкомівці 
громадою усі його обов’язки 
кілька місяців. Турбувались і 
про підготовку мережі гуртків 
комсомольської політосвіти до 
нового навчальної о року.

Запевняють: ця справа зага
лом на належному рівні. Не 
гірше, аніж раніше. Раніше? 
Але ж минулий навчальний рік 
слугує поганим еталоном.

Не буде перебільшенням 
ствердиш: гурток районного 
універмагу, де пропагандистом 
М. М. Черниченко, працював 
слабенько. Галина Могила, сек
ретар комсомольської органі
зації магазину, розповіла, що 
навчання проводилось вкрай 
нерегулярно, траплялися зриви 
занять. Гурток випав з поля 
зору комсомольського бюро.

„НЕ ГІРШЕ,
АНІЖ РАНІШЕ“

Втім, слухачі гуртка Голова- 
нівського автопідприємства 
№ 1003 можуть ще й позаздри
ти працівникам універмагу. За 
свідченням секретаря комсо
мольської організації Вячесла
ва Крнжанівського, гурток зби
рався лише... двічі.

— Журнал обліку роботи 
гуртка, документацію і гроші 
вкрали. Так, так, вкрали ре
монтники, — пояснив В. Кри- 
жанівськнй.

Дїоже про політнавчання мо
лоді так дбали на підприємстві, 
що сторонні люди, позаздрив
ши, навіть журнал прихопили?.. 
В дійсності все інакше. Гурток

■ . - ----------------------------- --------------------------

справді збирався вряди-годи, 
та ще і явка була низькою. Бо 
з 28 слухачів лише кілька тех
нічних працівників можуть від
відувати заняття без перешкод, 
решта — водіі, постійно в рей
сах. Ось тому, щоб зібрати 
всіх, потрібно просити адмі
ністрацію робити певні пере
становки, порушити (а краще— 
переробити) графік. Це — зай
вий клопіт для секретаря. Тож 
закономірно, що при такому 
ставленні до політзанять моло
ді якість самого навчання да
лека від задовільної.

Погляди В. Крнжанівського 
на новий рік оптимістичні. «Все

буде як слід.», — запевняє він. 
Та досі водії не знають, хто із 
них буде в гуртку, хто вестиме 
заняття, за якою ж програмою 
працюватимуть?

У підготовці до нового на
вчального року райком комсо
молу допускає багато форма
лізму. Очевидно, що і пропа
гандист у гурток автопідприєм
ства вже призначений, і про
грама для того гуртка є, а от 
не дійшли руки до того, щоб 
знали про це й самі слухачі.

Неуважно ставляться у Го- 
лованівську і де поширення 
досвіду роботи кращих гуртків 
та пропагандистів. Понад де
сять років у колгоспі імені XX 
партз’їзду працює пропаган
дистом Ф. X. Сиволап. Вона 
вміло підбирає літературу для 
гуртка, теми занять постійно

• Політичний гарт 
пов’язує з життям колгоспу. 
І, мабуть, тому не може по
скаржитись на пасивність слу
хачів: ті ретельно виконують 
практичні завдання, пишуть 
змістовні реферати.

Ранком комсомолу зібрався 
було видати плакат з досвіду 
роботи Ф. X. Сиволап, навіть 
матеріали деякі підготував, та 
так і не завершив справу.

До цього можна було б до
дати ще багато фактів, які го
ворять про те, що до підготов
ки до нового навчального року 
в .мережі політосвіти молоді 
райком комсомолу ставиться 
безвідповідально.

В. ЧОПЕНКО, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

смт. Голованівськ.

9 За партою— 
робітник

МОЖЛИВОСТІ 
ВИКОРИСТАНІ
І
НЕВИКОРИСТАНІ

ПОЧНУ з цифри, можливо, традиційної, можливо зна
йомої, але... Цього року в нашій області у вечірніх 

школах будуть навчатися тридцять чотири тисячі робіт
ників та учнів професійно-технічних училищ. Більше ти
сячі з них здобуватимуть середню освіту в нашій школі. 
Ці дві цифри і визначають сьогодні наші плани.

Відкриваєт ь с я 
широке поле ді
яльності для ком
сомольців. Адже 
саме комсомол є 
найактивп і ш п м 
учасником Всесо
юзного огляду 
«Кожному моло
дому трудівнико
ві — середню осві
ту». Велике зна
чення для успіш
ного ходу цього 
огляду має діяль
ність позастатут- 
них комсомоль
ських організацій, 
створених при ба
гатьох вечірніх 
школах з заочною 
і очно - заочною

формами навчання. Така організація є і в нашій школі, 
існує вже не перший рік. Дїожна навіть говорити про 
певний досвід, про успіхи чи невдачі, про ті проблеми, 
які ще необхідно вирішувати протягом нового навчаль
ного.

Важливим для позасгатутної є боротьба за збережен
ня контингенту учнів, за те, щоб кожен, хто вступив до 
школи, закінчив її і одержав середню освіту. На це й 
була спрямована основна робота нашої організації. 
Принцип: зацікавити учнів, зробити так, щоб ходили во
ни до школи не з примусу, а свідомо.

Перш за все організували між класами соціалістичне 
змагання. При підбиванні підсумків враховували успіш
ність, відвідування, громадську активність учнів. Багато 
допомагали тут комсомольські рейдп-перевіркн відвіду
вання та успішності, які провадились під керівництвом 
Наталки Уварової та Людмили Негрієкко.

До речі, кілька слів про наших активістів. їх чимало. 
Це, як правило, ті, хто добре працює і разом з тим добре 
вчиться. Навіть соціалістичне змагання проходить під 
двоєдиним девізом; «Кращий в праці і в навчанні!». Взя
ти, приміром, Валерія Брайловського або Валеріана 
Гергая. Па роботі воші в пошані — їх бригада носить 
звання бригади комуністичної праці. 1 в навчанні попе
реду. ІІе. відставали і Василь Рижков, Михайло Марин- 
гос, Люба Берегульська. Вони стали опорою позастатут- 
ної. Цікаві вечори, читацькі конференції, стінна газета 
та щомісячна радіопередача — все цс справа рук комсо
мольських.

Проте не все гаразд в житті вечірньої. Є ще учні, 
які не тільки ігнорують громадську роботу, а її до своїх 
прямих обов’язків ставляться вкрай безвідповідально. 
Потрібен контроль. І ось тут хочеться поговорити про те, 
що найбільше хвилює — про зв’язок нашої організації з 
комсомольськими організаціями підприємства, де пра
цюють учні. Адже нам важкр без їх підтримки.

Якось ми помітили, що частина учнів, які працюють на 
заводі «Червона зірка», час від часу пропускають занят
тя. Виявилося, використовують їх на надурочних робо
тах. 1 хоч ми звернулися но допомогу в заводський ко
мітет комсомолу, від цього мало що змінилося. Запро
понували комсоргам тих цехів, де є робітнпки-учиі, пе
ріодично відвідувати школу, завели спеціальний журнал 
обліку цих відвідувань. Та всього тричі за рік відкри
вали його. Ось один із записів: «Відвідала школу робіт
ничої молоді. З трьох робітників електротранспортного 
цеху відвідують школу всі три дуже рідко. З бесіди з 
класним керівником дізналася, що ставлення до навчан
ня у них не добросовісне. Комсорг 19 цеху Губіиа». 
Жаль, що па цьому й закінчилася робота комсорга. А 
прогули учнів так і не припинилися.

І проти’іежний приклад. Навчаються в нашій школі 
учні професійно-технічного училища облпобутуправліи- 
ня. Комітет комсомолу училища звернувся до пас з про
ханням щотижня повідомляти про стан їхньої успішності 
та відвідування. Всіх прогульників та невстнгаюдих там 
стали викликати на засідання комітету комсомолу, на
кладали стягнення. 1 це дало результати — помітно під
вищилась успішність, охочих до прогулів поменшало.

Життя вечірньої — турбота загальна. Вона випливає 
із завдання, поставленого в дев’ятій п'ятирічці — на 
мільйон збільшити кількість учнів у школах робітничої 
молоді. Комсомольським організаціям належить зроби
ти все можливе, щоб середня освіта стала надбанням 
кожного молодого трудівника. І досягти цього можна 
лише спільними зусиллями всіх комсомольців.

о. КОВАЛЬОВА, 
секретар комсомольської організації ЩРМ № 2, 

м. Кіровоград, г -

• ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

„МОДА» І її ПОКРОВИТЕЛІ»
Так називався фейлетон, вміщений в номері «Молодо

го комунара» за 5 червня цього року. В ньому йшла мо
ва про факти розкрадання продукції в Олександрій
ському м’ясокомбінаті.

Як повідомив редакцію директор м’ясокомбінату 
Л. Нюня, факти, наведені в фейлетоні, обговорювалися 
на розширеному засіданні фабрично-заводського коміте
ту з участю представників адміністрації, партійної ори- 
пізації та комітету комсомолу.

Ті, кого було затримано з краденими м’ясопродукта
ми, притягнуті до відповідальності. Вчинки цих осіб 
осуджено на цехових зборах робітників, а окремих 
службовців критикували в сатиричній газеті. Зіадна в 
статті Віра -Меншнкова звільнена з роботи.

З метою посилення боротьби з розкраданням, в усік 
цехах створені ради і пости по охороні соціалістичної 
власності. Встановлено щоденні чергування на прохід
ній м’ясокомбінату членів народної дружніш та груші 
народного контролю.

Для оператора Новоархангельської інформаційно-обчислю
вальної станції Любові Семеренко завершальний рік п’ятирічки 
виявився особливо радісним: її обрали депутатом районної Ради 
депутатів трудящих. У відповідь на високе довір’я попа висту
пила з закликом розгорнути змагання за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу XXV з’їздові КПРС. Готуючи трудові 
дарунки партійному форуму, дівчина щодня викопує завдання 
на 130—140 процентів.

На малюнку; Л. СЕМЕРЕНКО.
Мал. В. КОЛІСНИЧЕНКА.

9 Обряди 
наші, радянська

НА
ВІРНІСТЬ
ЗЕМЛІ

Хлопці стоять на сцені 
трохи розчерзонілі від 
хвилювання, бо на них 
дивляться сотні пар очей 
односельчан, ніби питаю
чи: «Невже ви так вирос
ли?» Шестеро юнаків, 
котрих чекає нелегка, 
але почесна хлібороб
ська доля..,

А в залі — їх батьки, 
досвідчені механізатори, 
шановані люди села. Бо
ни прийшли в тишківсь- 
кий Палац культури з на
годи урочистої церемо
нії посвячення в хлібо
роби випускників школи, 
які разом з атестатами 
про середню освіту

одержали посвідчення 
механізаторів і вирішили 
працювати з колгоспі 
ім. Калініна, допомагаю
чи батькам.

Глибоко схвилювали 
присутніх слова голови 
колгоспу Героя Соціаліс
тичної Праці Є. О. Го« 
ловань. Вона говорить 
про почесну працю хлі
бороба, про те, що на 
селі потрібні умілі руки.

— Ми зручаємо вам 
найдорожче — рідну 
землю, щедро политу 
потом і кров’ю. Любіть 
і бережіть її, вкладайте 
в неї всю свою душу.

Признанням у любові 
до рідної землі звучать 
в залі слова клятви мо
лодих механізаторів, яку 
зачитує Микола Набока. 
Хлопцям пов'язують 
стрічки з написом: «Мо
лодому механізатору», 
голова колгоспу вручає 
трудові книжки.

Минуть роки, але 
назавжди в пам’яті юна
ків залишиться цей уро
чистий вечір.

А. ЧАЙКА, 
інструктор Добро- 
ВСЛИЧКІВСЬКОГО РК 
ЛКСМУ,

И ЗАЙНЯЛИ 
оборону, лінія 

якої проходила 

проти хутора Веселий Новгородківського району. На
ші розвідники вже декілька разів ходили за нязи- 
ком». Та марно. А тут ще й погода погіршала. Захур- 
Г. ----, -- і — ------ .... іи СНИ,
дощ. То мороз із вітром. Викликав комбат мене.

— Оце якраз така 
непомітно, — сказав 
розвідник-десантник, 
ку. Отож — на пе
редній край.

Розгашува н н я 
свого батальйону 
я знав добре. І ні
мецький передній 
край вивчив непо
гано, коли було 
ще мало снігу. Але 
хуртовина зроби
ла свою справу, 
і я збився з дороги. Навколо мінні поля — наші і їх
ні. Що ж далі? Вирішую йти навпомацки. Раптом мет
рів за двадцять від мене з'явилась постать. Приско
рив крок і зрозумів: «німець». За спиною — термос, 
в руці — котелок, на шиї — автомат. Ледве не за
сміявся. бо не міг збагнути, у що одягнений фашист. 
На голові — пілотка, прикрита якоюсь ганчіркою, на 
ши' замість кашне звисав клапоть ковдри.

«Що ж тебе примусило в таку погоду, клятий хар-

]★ЕКСПЕДИЦІЯ С1/Ш1 і

делило так, що й світа білого не видно. То сніг,, -т® •

година, щоб добратись до них 
В. Якушев. — Ти досвідчений 

я тебе знаю більше півтора ро-

„ЯЗИКОМ“
• СПОГАД ВЕТЕРАНА

„ЖИТТЯ ЧИНАРИ ВІЧНЕ»
Музей інтернаціональної дружби Богданівської серед

ньої школа імені В. І. Леніна на Кіровоградщині попов
нився новим експонатом — книгою Алі Самедова «Життя 
чинари вічне», яку надіслав азербайджанський письменник 
в дар школі.

Чинара — символічне дерево дружби. Про нього в Азер
байджані складено багато ; сгенд. Але прекраснішою вії 
найбільш хвилюючої легенди є щира, джерельної чистоти 
дружба українських І атербайданайських дітей, пише А :і 
Самедов. Про тісні зв’язки учнів і вчителів Богданівської 
і ХалданськоТ шкіл і розповідає документальна повість.

Комсомольські організації і піонерські дружини обмі
нюються досвідом роботи, змагаються між собою. Це 
сприяє підвищенню успішності і громадської активності 
учнів. В обох школах створено музеї інтернаціональної 
дружби, в яких зібрано багато документів про дружбу на
родів пішої багатонаціональної Батьківщини. Тут же су
веніри, книги, листи, твори образотворчого мистецтва. Бар
висто оформлені стенди, де поряд вміщені портрети азер
байджанських і українських дітей — відмінників навчання. 
Про хвилюючу дружбу двох шкіл студія «Азербайджац- 
фільм» створила кінострічку.

В. МАЛИНОВСЬКИЙ, 
кор. РАГАУ,

ЦИЗЯКО, ходити по моїй землі? — подумалось, 
ти тут забув? Шукаєш з котелком своєї долі? 
«вища раса»!».

Для порядку даю команду.
— Хенде хох!
Гітлерівець повернувся до мене, поставив 

котелок і підняв руки. Я зняв з його ШИЇ і 
Вся ця «операція» сталася дуже швидко, 
ли до наших.
її 13НІШЕ комбат дякував за «гостинець» — «язик» 

виявився фельдфебелем, командиром взводу по
стачання батальйону. Ніс обід своїм та й заблудився.

А мої товариші ще довгенько сміялися:
— Якби не та хуртовина, ти б теж не натрапив на 

нього.
А я собі: ««Як же це — воював під Сталинградом, 

бив їх на Курсько-Орловській дузі, форсував Дніпро, 
а це мало не на своєму подвір ї заблудився... За ві
сім кілометрів від рідної Губівки не пізнав свого сте
пу. Чи через страхіття війни, чи через заміноване по-
ле, чи через сніговицю...».

— Ще 
Ех, ти,

і на сніг 
автомат.

Руши-

Д. П1ВНЕНКО, 
лишиш комсорг батальйону 8-ї гвардійської 

повітряно десантної стрілецької дивізії.
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О НАПАДОМ гітлерівської Німеч- 
** чини на Радянський Союз Ко
муністична партія Болгарії 
курс на збройну боротьбу 
фашистів і їх ноплічциків. 
формувала партизанські загоїш та 
бонові групп. За ініціативою Геор
гія Димитрова у 194'2 році створює
ться Вітчизняний фронт, що об’єд» 
нує всі прогресивні, демократичні 
сили для боротьби з фашизмом.

і серпні 1944 року тут виникла 
революційна ситуація. За вказівкою 
Георгія Димитрова Вітчизняний 
фронт приступив до безпосередньої 
підготовки народного повстання. 
5 вересня Радянський уряд оголо
сив війну фашистському режимові 
Болгарії, а Комуністична партія 
Болгарії звернулася до народу з 
закликом: «Вся влада Вітчизняному 
фронту’.».

Виконуючи свій інтернаціональний 
обов’язок, Радянська Армія здолала.лю
тий опір фашистів і вступила на землю 
Болгарії. З невимовною радістю зустріа 
болгарський народ воїнів-визволнтелів. 
У взаємодії з бойовими групами, страй
куючими робітниками і військовими час
тинами, що стали на бік повстанців, пар
ти ганські загони таємно ввійшли в Со
фію, повалили у ніч з 8 на 9 ьсрсскя 
фашистські- владу. Був створений уряд 
Вітчизняного фронту, у складі предстаь- 
нпків чотирьох антифашистських партій. 
Революційні сили діяли швидко і рішуче. 
9 вересня повстання перемогло по всій 
країні ■' “ - - —-
Болгарії 
РУХ.

У цін визвольній місії зростав і міцнів 
авторитет БКП як носія глибоко інтерпа- 
ціопалоннх завдань, інтересів і снодіваш. 
болгарського народу. Під час виборів у 
Великі народні збори вона одержала по-

ЩА И? Яловину мандатів. Уряд Вітчизняною 
фронту очолив вождь болгарського на
роду і соргін Димитров. Конституцій На
родної Республіки Болгарії, схвалена 
& грудня 1947 року, юридично зміцнила 
соціалістичні завоювання народу.

Відбиваючи прагнення і волю двох 
родів до всеперсмагаючої єдності, . 
зросла і загартувались у боротьбі за пе
ремогу соціалістичної революції, Радян
ський Сою,-, і Народна Республіка Бол
гарія уклали іу березня 1948 року До
говір про дружбу, співробітництво і вза
ємну допомогу.

Радянсько-болгарська дружба стала 
величезним джерелом сили і могутності 
наших народів. Вона допомогла болга
рам подолати колишню відсталість, осча 
женілнй опір ворогів соціалізму, забез
печила прискорення ходи до світлого 
майбутнього. Болгарія посіла одне з пер
ших місць у світі за темпами економіч
ного розвитку, У 43 рази зросло промис
лове виробництво за роки народної вла
ди. 190 великих промислових підприємств 
і комплексів, 225 окремих цехів і великих 
споруд, побудованих з допомогою СРСР, 
виробляють близько 59 процентів всієї 
чорної металургії, 80 процентів продукції 
нафтопереробної і нафтохімічної промис
ловості, 60 процентів електроенергії тощо.

Болгарія має зараз соціалістичне 
високорозвинуте сільське господар
ство, на 90 процентів озброєне ма
шинами радянського виробництва. 
Лише за останні чотири роки завод 
«Червона зірка» надіслав друзям 
1100 сівалок, запасні частини до 
них. За допомогою СРСР підготов
лені численні кадри болгарських 
механізаторів, які наполегливо й 
старанно вивчають у Толбухінсько- 
му окрузі досвід О. В. Гіталова, на 
його честь встановлено приз кращо
го механізатора. Наші друзі запро
ваджують досвід відомого хліборо
ба Героя Соціалістичної Праці В. І. 
Моторного та інших кращих знат
них механізаторів. " 
по.могу 
дає обласна сільськогосподарська 
науково-дослідна станція.

Високі темпи економічного розвитку 
забезпечуються дальшим розширенням 
соціалістичної інтеграції, найефективні
шим використанням її можливостей і пе
реваг. Нині СРСР і IIРБ мають єдину 
енергомережу. Природний газ наша 
країна постачає у Болгарію за допомо
гою газопроводу, що діє з вересня мину
лого року. Поглиблюються спеціалізацій 
і кооперування у виробництві. Усе це є 
економічною основою забезпечення впсо-

на 
Щ9

кою рівня життя народу, піднесення 
його матеріальної о і культурного добро
буту.

Посиленню соціалістичної інтеграції 
сприяють великі революційні перетворен
ня в галузі кульїурн болгарською наро
ду. Єдині за змістом та національні за 
формою культури наших народів збага
чуються від спілкування. Внесок у зміц
нення зв’язків між трудящими Кірово- 
градщинні Добруджі зробили заслуже
ний самодіяльний ансамблі, танцю УРСІ’ 
«Ятрань», народна хорова капела Пала- 
цу культури імені Жовтня, народний 
танцювальний ансамбль «Вогник» 
(м. Світловодськ) та іи.

Міцніє зв’язок комсомольців Кірово 
ірадщнни з Юлбухінською окружною ор
ганізацією Дпмнтровської Комуністичної 
Спілки Молоді. З нею дружать -1 про
мислових, І і сільських, 10 учбових ком
сомольських організацій. Набирає силу 
міжнародний клуб молодих механізато
рів «Кіровоград — Толбухін» на чолі з 
почесним головою двічі Героєм Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталовнм.

Велику і різноманітну агітаційно- 
пропагандистську роботу ведуть 
комсомольці — члени обласного від
ділення Товариства радянсько-бол
гарської дружби. Вони організову
ють бесіди про соціалістичну рево
люцію в Болгарії, влаштовують те
матичні вечори і різні виставки. 
Особливу увагу приділяють інтерна- 
ціонально-патріотичному вихованню 
молоді. Комсомольці ОЧОЛЮЮТЬ ро
боту інтернаціональних клубів, кім
нат, налагоджують листування і об
мін сувенірами з болгарськими дру
зями.

Молодь старанно навчається, на- 
копичуг сили, щоб продовжити 
справу батьків. Росте гідне поколін
ня юнаків і дівчат, здатне іце вінце 
піднести прапор соціалістичного ін
тернаціоналізму. Досягнуті успіхи 
надихають комуністів та комсомоль
ців на дальше посилення копіткої і 
повсякденної роботи з іптернаціо- 

_ пально-патріотичного виховання мо
лоді. У цьому запорука того, 
радянсько-болгарська дружба 
ні і йме і процвітатиме.

Л. ГЛАЗОВ, 
кандидат історичних наук, за
ступник голови правління об
ласного відділенню Товариства 
радянсько-болгарської дружби.

БОЛГАРІЄ!

Марш Радянської Лрмч по 
перетворився у тріумфальний

Брн- 
Золо- 
пази-

взяла 
проги
Вона

Плідну
хліборобам Болгарії

до- 
ІІО-

ТРИДЦЯТЬ перший раз наш народ зустрічає це 
свято, яке прийшло на землю Болгарії разом з 

невтримним маршем бійців 3-го Українського фрон
ту. Воно хвилює своєю урочистістю і завжди знаме
нує собою ще один крок вперед на шляху будів
ництва нового суспільства.

Святкування 31-х роковин соціалістичної революції 
в Болгарії співпадає з успішним завершенням шостої 
п ятирічки і підготовкою до XI з’їзду Болгарської 
комуністичної партії. У всіх галузях народного госпо
дарства, в суспільно-політичному житті, культурі па
нує атмосфера творчого піднесення.

Заклик 
передових 
Софії «Боротись за до- || 1 II || II
строкове виконання п'я- | /1 || 11 1
тирічки за всіма показ
никами!» перетворився Я М -|х ж т|' р ■ м
у бойову програму ба- ||| У | || || 91)
гатьох робітничих ко- IV 1' Л &Л Лі IV
лективів. Широкого роз
повсюдження в країні набув метод відомого радян
ського будівельника Миколи Злобіна.

Зміст кожного трудового почину, перш за все, — 
в підеищенні ефективності виробництва. Соціаліс 
гичне змагання тр/дових колективів і окремих робіт
ників приносить народному господарству велику 
економічну користь. Так, більше 20 підприємств 
Пловдива — другого після Софії міста в Болгарії за 
величиною — вже виконали свої п’ятирічки і до кін
ця року дадуть додаткової продукції на мільйон ле
вів. Подібні трудозі рапорти надходять з усіх округів 
країни. Ювілею соціалістичної революції і XI з’їзду 
БКП присвятили високі виробничі показники 16 підті 
присмств міста Відіна. Хіміки цього міста вирішили 
модернізувати і реконструювати свій комбінат влас
ними силами, не зупиняючи виробництва. їх почин 
знайшов відгук в усій країні. Колектив заводу «Най
ден Кіров» в місті Русі виступив з ініціативою — пов
ніше використовувати техніку і показав приклад ор
ганізації роботи у три зміни.

Трудове піднесення, яким живе країна, — це вне
сок і в болгаро-радянське співробітництво. Колек
тивними зусиллями радянських і болгарських спеціа
лістів у передсвяткові дні пущено другий реактор’ 
атомної електростанції в Козлодії. Минув лише рій 
з того дня, як почав працювати перший реактор по
тужністю 440 тисяч кіловат, і ось енергетична потуж
ність соціалістичної Болгарії збільшилася ще на 440 
тисяч кіловат. ■{?

одинадцяти 
підприємств

Софія.’

Богоміл ЯНКОВ, . 
болгарський журналіст.
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ЛИЖ МОЛОДДЮ КІРиВОГРЛДЩИНИ 1 ТО-ПБУХІІІСЬКОГО ОКРУГУ БРЛГІІЬОЇ 
БОЛГАРИ ДАВНО ТРИВАЮТЬ ДРУЖНІ ЗВ’ЯЗКИ. НЕЩОДАВНО ДЕЛЕГАЦІЯ КРАЇНИ 
ТРОЯНД БРАЛА УЧАСТЬ В П’ЯТОМУ ЗАСІДАННІ МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ МОЛО
ДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ, ЯКЕ ПРОХОДИЛО В К1РОВС1 РАДІ. БОЛГАРСЬКІ ДРУЗІ ПО
БУВАЛИ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ. ОСОБЛИВО ХВИЛЮЮЧОЮ БУЛА ЇХ ЗУСТРІЧ 
З ПОЧЕСНИМ ГОЛОВОЮ РАДИ КЛУБУ ЗНАТНИМ МЕХАНІЗАТОРОМ ДВІЧІ ГЕРОЄМ ' 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ОЛЕКСАНДРОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ І НАЛОВИМ.

НА ФОТО (ЗЛІВА НАПРАВО). МЕХАНІЗАТОР БРИГАДИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБ
НИЦТВА СЕЛА ЖЕГЛАРЦІІ СТОЯН ЖЕКОВ, БРИГАДИР ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ ОР
ДЕНА ЛЕНІНА КОЛГОСПУ ІМЕНІ XX З’ЇЗДУ КІ1РС ІІОВОУ КРАЇІІСЬКОГО РАЙОНУ 
ДВІЧІ ГЕРОЙ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ О. В. 1 НАЛОВ, БРИГАДИР МОЛОДІЖНОГО 
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ СЕЛА ПРЕСЕЛЕНЦН РАЧО СТОЯНОВ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА,

З останніх номерів газети довідуємось 
про трудові будні молодих добруджан- 
ців. практику роботи окружної органі
зації Дпмнтровської Комуністичної 
Спілки Молоді, її міцніючих дружніх 
зв’язків з комсомолією Кіровоградщиші. 

По науку до О- В. Гіталова
«Полум я» знайомить читачів з робо

тою V ювілейного засідання міжнарод
ного клубу механізаторів. Серед делега
тів, що приїздили на Кіровоградщину, — 
молоді виробничники, спеціалісти сіль
ського господарства аграрно-промисло
вих комплексів округу. Посланці брат
ньої країни зустрічались з молодими кі- 
ровоградцями на заводах, фабриках, у 
навчальних закладах. Побували вони в 
Кіровоградській школі вищої льотної 
підготовки та льотно-штурманському 
училищі цивільної авіації, де навчаються 
їх земляки. Кожна з цих зустрічей зали
шилась у пам’яті делегатів.

Учасники ?асідаііия. котре відбулось у Кі
ровограді, почерпнули багато повчального для 
своєї повсякденної роботи під час перебуваю 
ни у почесного голови міжнародного клубу 
молодих механізаторів Олександра Васильо
вича Гіталова. Вів познайомив болгарськії.: 
друзів з членами тракторної бршлдп кол
госпу' імені XX з’їзду КНРС Новоукраінської з 
району, їх творчим доробком у піднесенні 
культури землеробства, розповів про те, ,які 
подарчихн готує бригада наступному ХХ\ з ЇЗ
ДУ КПРС.

Члени делегації широко інформують меха
нізаторів Тюлбухінського округу про ДОЄНІ X 
радянських друзів.

ред веде тракторна бригада аграрно-про 
озого комплексу імені Г. Димитрова, кот- 
олює Ізмаїл Реїмов. Недавно вона одер- 
високу нагороду від Міністерства земле* 
за та харчової промисловості. Молоді

„ПОЛУМ’Я“—ДРУГ 
МОЛОДОГО ТОЛБУХІНЦЯ

ПРО ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ МОЛОДІЖНІ СТОРІНКИ 
ТОЛБУХІНСЬКОЇ ОКРУЖНОЇ ГАЗЕТИ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЇ «ДОБРУДЖАНСЬКА ТРИБУНА»

мехапіштори бригади в цьому році вже зеко
номили матеріалів на суму левів. ,-п"-
гиднра Ісмаїла Рсїмова, нагородженого 
тим Орденом Народної праці, болі ари 
лають іігаловцем.

Недавно в окрузі було проведено тра
диційне змагання з оранки за першість 
серед молодих трактористів,

Правофлангові змагання
У боротьбі за дострокове виконання 

завдань шостої п’ятирічки, відзначає 
«Полум’я», на правому фланзі закріпи
лось чимало молодих виробничників 
промислових підприємств і будівельних 
організацій Добруджі. Гідний вклад у 
випередження графіка постачання буді
вельних матеріалів вносять комсомоль
ці заводу ««Будтехніка», що у місті На
варна. їх імена були названі під час вру
чення колективу підприємства перехід
ного Червоного прапора трудової слави 
республіканського об'єднання будівель
ної техніки та ЦК профспілки будівель
ників за перше місце у змаганні в дру
гому кварталі нинішнього року.

Великій групі молодих 
робітників провідних 
професій, які багато зро
били для 
якості продукції, 
щепа 
кн їх 
восгі. 
чисті 
ристуються широким по
питом у Болгарії тз 
за кордоном. Золоту ме
далі, 
ська 
та за 
була 

Болгарській національній 
пошті. „ _

Члени молодіжних бригад, очолюваних Сте
фаном Діполовнм і Георгі Бєловнм, опанува
ли кілька будівельних професій і нині викопу
ють більший обсяг робіт, ніж раніше. Боні1 
добились високої продуктивності праці завдя
ки новій організації виробничого процесу.

«Полум’я» повідомляє: «Комсомоль
ська будівельна армія нині бореться за 
високу трудову та технологічну дисцип
ліну, за підвищення ділової кваліфікації 
та загальної освіти».

поліпшення 
оголо- 

подяка. Це запдя- 
енергії, «мітли- 
технічній твор 

вироби заводу ко-

піїтом у Болгарії та

Угор- 
пала 
котра 

на

присудила 
торі івельни 
продукцію.

експонована 
виставці в Буда-

Науково-технічна творчість
Секретар комітету ДКСМ заводу «Ме

тал» Нікола Колєв розповів читачам про 
плідну діяльність молодіжного клубу 
науково-технічної творчості

«Наш клуб, — пише він. — має власну ба
гату бібліотеку технічної літератури, фотола
бораторію, своє бюро патентної та технічної 
інформації. Їхніми послугами користуються 
наші раціоналізатори та винахідники. Гак, 
наприклад, активніш член клубу робітник 
Петро ІІікои модернізував один з вузлів ком
байна для прискорення збирання кукурудзи. 
Бригадир Негр Янков відзначився на споруд
женні нового термічного цеху, .запропонувавши 
пристосування до однієї .з машин».

Мистецтво про життя
Про те, як на підприємствах промис

ловості, на будівельних майданчиках, на 
полях і тваринницьких фермах готують 
зустріч черговому XI з їзду Болгарської 
комуністичної партії, розповідають сто
рінки «Полум’я». З них болгарські чита
чі дізнаються також, чим зустрічатимуть 
партійний форум мистецькі заклади ок
ругу. Нині і професіональні, і самодіяль
ні митці округу розгорнули підготовку 
до проведення загального республікан
ського свята радянської пісні на честь 
58-х роковин Великої Жовтневої соціа
лістичної резолюції. Мета свята — ши
роко популяризувати радянську пісню 
серед населення Добруджі, а також 
пропагувати успіхи братнього радян
ського народу. Підготовка викликала 
прагнення місцевих поетів і композито
рів створити нові пісні, присвячені Краї
ні Рад, дружбі болгарського і радян
ського народів.

Тематичні сторінки повідомляють та
кож про великий успіх, який випав на 
долю дитячого хору, керованого заслу
женим артистом республіки Захарі Мед- 
нікаровим.

* * *
Різноманітну інформацію знаходить 

читач иа молодіжних сторінках «Добруд- 
жаиської трибуни». Сторінки «Полум’я» 
увійшли в життя комсомольської орга
нізації округу, стали другом і порадни
ком молодого болгарського читача.

Н. ДОБРІМ.
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* Старти з багатоборства ГПО на. призи «Комсомольской правды»: 
хто стане чемпіоном області?

В Кіровограді, Улья- 
новці, Світловодську 
пройшли зональні зма
гання першості області 
з багатоборства ГПО на 
гризи «Комсомольской 
правды». В перший день 
змагань наш громад
ський кореспондент по
бував в кіровоградсько
му тиру.

III Ці О ГЕН II ЗІ 
ВИСОТИ
В цих поєдинках брали участь 

дев'ять команд. До програми зма
гань входила стрільба з дрібнока
ліберної гвинтівки. Майстерністю 
мірялися більше 50 юнаків та дів
чат, які стали чемпіонами в містах 
і районах області. В особистому 
заліку одразу найкращі результа-

ти показали А. Сімонод з Компа
новки, новомиргородець Л. Заїка 
та бобринчанин І. Завірюха Ко
жен з них вибив по 40 очок з 50 
можливих. В командному заліку 
перемогу здобули кіровоградці, 
на другому місці спортсмени 
Усгинівського району, на третьо
му — олександрійці.

Допризовна молодь демонстру
вала свою майстерність з стріль
би, в складанні і розборі зброї. 
Під час стрільби тут не мали собі

рівних представники Ленінського 
району Кіровограда. Кращими у 
вправах зі зброєю виявилися до
призовники Кіровського району 
обласного центру. В командному 
заліку найбільше очок в спорт
сменів Ленінського району.

В. ТВЕРДОСТУП.

• Детально про поєдинки в 
Світловодську, Ульяновці, Кіро
вограді — в наступному номері 
«Молодого комунара».

...А перші старти з багатоборства П1О на нрігі' ^Комсо
мольской правды» почались ще весною — в колгоспах і рад 
госпах, в колективах фізкультури заводських цехів, інститутів, 
технікумів, шкіл. Підготовка до цих стартів сприяла активіза
ції спортивно-масової роб.)ти і за місцем проживання, фізкуль
турні активісти намагалися залучити до занять фізкультурою 
якнайбільше юнаків та дівчат. От в тресті «Кіровоградсіль- 
буд»...

ЧИ ПРИЙДУТЬ 
ЧЕМПІОНИ?
ЦЕ ТВЕРДЖЕННЯ ьін чує вже 

давно: в колективі фізкуль
тури будівельників найважче— 
спробуй згуртувати спортсме
нів, коли вони на сорока буді
вельних майданчиках, — одні 
в Кіровограді, інші за сотню 
кілометрів від міста, в одних 
робота «сидяча», и інших від
рядження. Але Микола Поло
вецький, починаючи працювати 
інструктором по спорту в трес
ті «Кіровоградсільбуд», таки 
мав свою думку: добре сход
ження може бути і при таких 
умовах, нехай з малим розго
ном, нехай без майстрів спор
ту...

Збираючи будівельників пе
ред заліком з фізичної та вій- 
ськово-техчічної підготовки за 
програмою нового комплексу 
ГПО, він, перш за все, укомп
лектував групи, поділивши їх 
за професійною зайнятістю 
людей. Наприклад, водії авто
машин мали один час для тре
нувань, а маляри і штукатури 
інший. Юнаки та дівчата, які 

живуть в гуртожитку, могли 
підвищувати свою майстерність 
майже кожного дня після за
кінчення робочої зміни, а для 
майстрів з «далекої дороги» 
вибір один — суботній і не
дільний день. І Микола Поло
вецький разом з громадськи
ми тренерами пристосовувався 
до цього. Час вибирав будь- 
який, аби тільки збільшувалось 
число фізкультурників.

ДЕЯКІ будівельники йшли на 
стадіон спортклубу «Зір

ка» раз на місяць. І Микола 
просить водія автомашини 
Олександра Черненка, який 
тренує команду волейболістів:

— Бери собі ще чоловік 
двадцять. Хай грають. А заод
но спробуй з ними поморочи
тись біля перекладини, з дис
ком чи ядром, спробуй на сто
метрівці. Знайдеться резерв 
для команди, і значківців ГПО 
буде більше.

Олександр не заперечував.
А тесляри з бригади Григо

рія Драченка допомогли в ін

шому: підготували басейни для 
складання нормативів з пла
вання для дітей будівельників 
в піонерському табооі «Черво
ні вітрила».

Окремий розклад тренувань 
для тих юнаків, які готуються 
до служби в армії. За ними за
кріплено кращих спортсменів 
колективу фізкультури, їм ство
рено кращі умови на спортив
них майданчиках. Найбільша 
напруга — під час легкоатле
тичного кросу, на вогневому 
рубежі. Он допризовник Петро 
Дячок вже розрядником став 
В будівельному управлінні № 1 
цей МОЛОДИЙ тесля не тільки 
чемпіон з багатоборства ГПО, 
але й громадський інструктор. 
Звичайно, його особистий при
клад найбільше значить — 
спробуйте вибити 88—92 очка 
з ста можливих!
Д Л5 ж є і такі, кому краще у 

вихідний день просто по
блукати в місті. Тоді Микола 
Головецький чекає допомоги 
від комсомольських активістів 
Івана Болдіна, Валерія Нечаєва. 
Доводиться нагадати хлопцям, 
що на зборах вони дали слово 
виконати всі нормативи комп
лексу ГПО до літа.

Проведено змагання в пере
сувних механізованих колонах, 
в усіх управліннях. Стартували 
не лише маляри, штукатури, 
муляри, бульдозеристи чи кра
нівники, але й інженери, май
стри. Ось і чемпіонів визначе
но — столяр Володимир Бєло- 
русов, тесляр Микола Холо- 
дов, механік Микола Гулак. 
Вже є 210 значківців, 161 роз
рядник, в поєдинках за про
грамою комплексу ГПО взяли 
участь 1375 будівельників. Тре
нування продовжуються. Бо не 
з першого разу візьмеш висо- 

гу: спробуй підтягнутись на 
перекладині хоч десять разів, 
якщо не маєш звички! Он Вік
тор Романюк аж через два ро
ки виконав всі нормативи. 1 те
пер на районних змаганнях з 
багатоборства ГПО на призи 
«Комсомольской правды» дав 
своїй команді 260 очок.
ТІЛЬКИ Ж ЩО це — ті, хто 

давно етапи значківцями, 
еже че з’являються на ста
діоні

— Чемпіони прийдуть по
тім, — кажуть фізорги. — Нам 
треба цифру піднімати на ма
совість. Бо є ж такі, що й до 
осені не матимуть значка. От 
і їх перших на стадіон кли
чемо

Микола Головецький проти 
такого твердження:

— Той не чемпіон, якщо він 
живе вчорашнім днем. Хіба 
комплекс ГПО заради одного 
значка запроваджено?

Справді, чемпіонські титули 
якраз і для того, щоб знову і 
знов вони кликали вперед, до 
нових рекордів, до нового вдо
сконалення, до сили і гарту.

І Микола Головецький ста
вить всім за приклад Володи
мира Белорусова, який після 
здобуття чемпіонського звання, 
вже четвертий раз поліпшує 
свій показник в комплексі ГПО. 
Бо спорт для нього — кожного 
дня. Щоб і в праці бути актив
нішим. І щоб бадьорості не по
зичати.

Тому Микола Головецький 
сьогодні знову запевняє:

— На тренування наші чем
піони прийдуть першими. Щоб 
повести за собою інших...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

КОМСОМОЛЕЦЬ ЦІАН КО- 
МАРІИІЦЬКПГІ - ЗАВЖДИ 
В ЧИСЛІ КРАЩИХ ВИРОБ
НИЧНИКІВ У ІІОВОАРХАІІ- 
ГЕЛЬСЬКОМУ АІ5ТОПІДПРІІ- 
ємсгві № Ю039. вільний 
ЧАС ВІДДАЄ СПОРТУ. І. КО- 
МАРИКЦЬКИП - ЧЛЕН ЗБІР
НОЇ КОМАНДИ ГИРЬОВИКІВ 
РАЙОНУ. ЧЕМПІОН ОБЛАСТІ 
РАДИ ДСТ «КОЛОС». ПОЧА
ТОК СВОГО СХОДЖЕННЯ 
ІВАН БАЧИТЬ В КОМПЛЕКСІ 
ГПО.

© ФУТБОЛ

ДРУГЕ
ДИХАННЯ 

„ЗІРКИ“
«У футболістів кіровоград

ської «Зірки» ніби відкрилось 
друге дихання», — кажуть убо
лівальники, слідкуючи за успіш
ними стартами наших земляків 
під час другого кола чемпіонату 
країни.

Так, в «Зірки» курс тільки до 
перемоги, за будь-яких си
туацій, з будь-яким суперни
ком, і в гостях, і на своєму полі.

Ось і «Буковина» потерпіла в 
себе вдома поразку від спорт
сменів Кіровограда — 1:2.

Тепер «Зірка» очолює турнір
ну таблицю. Вона набрала 29 
очок, забила у ворота суперни
ків 30 м’ячів, а пропустила ли
ше 12. В «Автомобіліста» (війна 
другому місці) теж 29 очок, але 
гірша різниця м’ячів: 30—14. 
«Кривбас» — третій лідер. В ньо
го після 23 матчів 28 очок.

Сьогодні «Зірка» грає в Ужго
роді з «Говерлою», а 16 вересня 
зустрінеться вдома з ветерана
ми київського «Динамо».

9 ПЕРША ПРОГРАМА 9.(ХІ
- Новини. (Лі) 9.10 -

К. т Гімнастика. (М). 9.30 
— О Островський. «Ліс». 
Фільм-спектакль. (ЛІ). 14.00 — 
Тол док фільм. (М). 15.05 —
«Горький - співець робітничо
го класу». Перетачл І (М)
16.05 —-к т. «Об’єктив» (М)
16.35 — «Розиоиіді про профе
сії» (М). 17.15 — к т Концерт 
(ЛІ) 18.60 «Увага досвід ■ 
«Щоб -агіобігтп втратам буря
ків» (К-д) 18.15 — Програма
телебачення Неводної Респуб
ліки Болгарії. До Дня визво
лення Болгарії від фашизме 
к т (М) 21 00 — «Час» (М).
21 ЗО — к г. Концерт. (МІ 21 55 
— Спортивна програма По за- 
КІІІЧ'МІНІ — новини (М)

ДРУГА ПРОГРАМА 12.00 
ІІ.-іііа асЬіш.т (К1 12.05 По
шпіц. (К). 12.20 — «Поеми-.
(К) 16 20 — Паша афі
ша (К) 16 25 — «Девіз --
висока якість». (Харків) 17 00 
«На голошиїх напрямках п’яти 
річки» (К) 17.15 — «Клуб но
ріиеїшх міст». (Одеса) 18.0(1- 
«Населеиніе про цивільну обо
рону». (К). 18 30 — Фільм-кон- 
нерг. (лііна- Микола Огрснич 
(К) 19 00 -- «Вісті». (К) 19 30
— < Сьогодні національне свя
то болгарського наооду' «День 
Свободи» (К) ЗО 15 — «Н;і лоб 
раиіч. діти!» (К) 21.00—«Час» 
(М) 21 ЗО -- М Зарудпий «По
ра ЖОВТОГО ЛИСТІ». ФІЛЬМ ІІИ 
етапи (К) 2340 — Новини (К).

'Пісня 75» (М). 11.10 — Про
грама док. телефільмів (Лі) 
11.511 - «Слово о полку Ігоре
вім». (М). 15.20 — «Ми зиайо 
міімось з природою». (М). 15.45
— «Наука сьогодні» (ЛІ). 16.15
— «Фільм — дітям». «Кощен 
безсмертний» (Лі) 17)5 — «В 
ефірі -- - Молодість» (Лі) 18 00
— «День та днем» (К-д) 18.15
— к т. «Загадки і відгадки»
(М) 18 30 • «Шахтарська сла
на» (М) 19 00 — к. т «Двор
чість паролів світі’ (М) 19.30

— Ві ібірковніі матч Олімпійсько- 
і<> турніру т футболу Збірнії 
СРСР — збірна Ісландії В не-
рерві — тираж «Спортлото».
к т (М) 21 15 -- «Час». (М)
21 Г» '•Майстри мистецтв»
Пап апт СРСР1 А Тарасова
ІМ) 22.55 — к. т ■ печаті, цим
Ґ’ЛЛІР• Концерт. (М) По такій
ченці НОВИНИ (К)

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.50 — 
Наша аЖіиіа (К) 16.55 — «XXV 
з’їзду КПРС гідну зустріч». 
(К) 17.30 — «Сонечко» (Оде
са'і 18 ПО — Реклама, оголошсн 
ия (К) 18 Ю — Філі.м-койперт
Пісні про коханні'- (К) 18 30

Потокове виробництво мо
лока: (Харків). 19.00— -Вісті» 
(К> і'і зо — Концерт. (К). 20.15 

Хут. телефільм «Кнопка» 
(К). 20 45 - На добраніч, ді
ти'» (К). 21 15 — Час» (М) 
21 15 — Сіднеї.когоеію'ілпсі.кий
тиждень» Те.тсог.іял (К) 22 00

10
к т.
1О.(Х)

ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
- І Іонний ( М) 9.10 — к. т.

Гімнастика (М). 9.30 — 
«Творчість юних» (М) 
— к. т. «Цей справжній

-• Фільм концепт. (К) 22 30 -
Тележурнал «Старт». (К). 23 15 

ІІовиї'и (К).

11 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— І ІовНіиі ( М) 9 II) — к. т

мужчина». (ЛІ) 11.15 — к. т. 
«Об’єктив». (ЛІ). 11.45 —- к. т.

Гімнастці.а (М) 9.30 -
Лети, наша пісне» к. т. (М). 

І0 І5 — «Майстри мистецтв». 
Нар арт. СРСР А. Тарасова. 
(М) І ! 25 — к. т. -Творчість на-

родів світу». (ЛІ). 14.00 — Тел 
док. фільми. (М) 11.45— «Спів 
дружність соціалістичних кра
їн». Польська Народна Респуб
ліка (ЛІ). 15.15 — В. Шекелів. 
«Життя і творчість». (Лі). 16.15
— «Шахова школа». (Лі) 16.45
— «Республіканська фіз.-маг
школа». (К). 17 15 — «Екпан
молодих». (К). 17.40 — Муз.
Фільм «Барвистий хоровод» 
(К). 18.00 - Повніш. (М) 18.15
- «Людина, дорога, автомо

білі.» (К-л) 18 30 — «На запи
тання телеглядачів відповідає 
члеи-коресіїопдеііт АН СРСР 
В Г. Афанасьев». (М). 19.00 — 
к т Чемп:оцат світу з класич
ної боротьби (М). 19.20 —
Д. Щостакович Тріо-мі-мінор. 
(М) 19.50 — к т Худ. теле
фільм «Тверда порола». І серія 
(М) 21 00. — Час» (М) 21.30— 
к. т. «Це ви можете». Віктори
на. (М) 22.15 — к. т. «Наша
адреса — Радянський Союз». 
(М) По закінченні — повн
ий (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.45 — 
«В ефірі — «Молодість». (М). 
І7.І5 - к. т. «Слоі.о - вчено
му». (М). 18 00 «Трибуна
ііись.мсииііка» (К) 18.30 — Кон
церт (К) 19.(.0— «Вісті». (Ку 
19.30 — Фільм-кониерт «Тільки 
для вас- (К) 90.10 Вистава 
(К). 20 15 — На добраніч, ті- 
гч!» (К) 21.00 — «Час». (М) 

•’І 30 - Продовження вистави
’’ '"'ргвві ііон'ііпі. (К) П ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00

— Новішії (М) 9.10 к т.
Гімнастика (МУ 9.30 — 

к т Коїііісптіїніі іа.і телестудії 
'Орля». (М) 10.00 - «Це ви
можете» Вікторина. (М). 10.45 
■ «Наша адреса — Радянський 
Союз» (М) 11.45 — «Поезія».
(Лі). 1100 - к. т. Док. фільм

(Лі). 1-1.10 — «Основи радян
ського законодавства». (М). 
14.45 О. Толстой. «Російський 
характер» (М). 15 25 — Теле
нарис. (Лі) 16.05 — «Фільм — 
літчм». «Коник - горбунеиь». 
(М) 17.15 - «XXV з’їзду КПРС
— гідну зустріч» (Одеса) 18.00
— «День за днем». (К-л). 18.15
— к т. Мультфільм. (М) 18.10
— к. т. Д. Шостакович Тріо-мі-
мінор (М). 19.05 — к т. Тел 
док. фільм. (М) 19.55 — к. т.
Худ. телефільм «Тверда норо- 
Л'.» ? серія (М) 21 00 — «LIac» 
(М) 21.30 — «Паші сусіди»,
к. т. (М) 22.15 — Чемпіонат сві
те з класичної боротьби к т. 
(М) 23.00 — Концепт ансамблю 
електромузичних- інструментів. 
По закіїїчепчі — повніш (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17 15 — 
К. т «Тобі, юність» (М) 18.00
— Для дітей. Фільм-коішевт
«Звийтесь кострами». (К) 18.30
— «Передовий досвід — усім».
(К) 19 00 — «Вісті». (Киїп і
включенням Кіровограда). 19.30
— «lia линах республіки».
(Херсон) 19-15 - Тележурнал
«ПаЛітра» (К) 20.30 - «В ім’я 
миру» (К) 20 15 — «і І.ч добра
ніч. ііпі!» (К). 21.00 — -Час». 
(МІ 21.30— Концерт. (К) 23 00

"оиинп (К)
■f Q ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
S - Повніш. (М) 9.10—к г

Гімнастика. (МУ 9 30 — 
«Дітям про звірят». (.’ї ї) 10.0(1
— «Для вас. батьки». (М) 10.30
— к. т. Муз програма «Ранкова
пошта». (М) І і 00 - - к. т. «При
рода і людина» (Л-д). 11 ЗО — 
к. т «Кішга-75». (М). 12.30 —
к т. «Повніш муз життя». (М). 
13.00 — к. т. «Здоров’я». (М). 
13.30 — Концепт майстрів мис
тецтв (Х-в) І І 00 — «Суботній 
репортаж». (К). 14.30 — Пер-

ший Всесоїозпнй фестиваль ху
дожньої самодіяльної творчості 
трудящих «Народні таланти». 
(М-в). 15.00 — к. т. «Співдруж
ність». (М). 15.30 — к. т. Муз. 
програма «У нашому домі». 
(М) 16.00 — к т «Очевидне —
неймовірне». (М). 17.00 — к. т. 
Мультіііільмп. (ЛІ) 17.30 — Тел. 
док. фільм. «Головна вулиця 
І’оссі» (М). 18.00—Новини. (М). 
18.15 — к. т Чемпіонат СРСР з 
футболу: ЦСКА — «Спартак». 
(М). 19.15 — «Свободу Луїсу 
Корпалану». (М) 20.15 — к. т. 
II Куліков «Волзька рапсодія». 
(М). 20.20 — Фільми з участю 
Ч. Чапліна. (М) 21.00 — «Час». 
(М) 21.30 — Концерт нар. арт. 
СРСР 10. гуляєш). (М). 22.35 — 
к т Чемпіонат світу з класич
ної боротьби. (М) 2.3.35 — к. т

• «Танцювальний зал». По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 —
— Для дітей Мультфільми.
(К) 11.30 — «Книжкова поли
ця» (К). 12.00— «В ім’я миру». 
(Львів). 12.15 — Муз. фільм 
«Віртуозна музика». (К). 12.45
-- «Екран молодих». (Львів). 
13.30 — «Москвичка». (М). 15.00
— -.Х.ХЛ' з’їзду КПРС — гідну
зустріч» (К). І5.30-Худ. фільм 
«В добрий час». (К). 17.10 —
Українські мелодії. (К) 17.40 — 
«Сатиричний об’єктив». (К). 
1.8.00 - «Вісті». (К). 18.30 -
Мультфільм. (К). 19.00 — Пер
шість СРСР і футболу: «Шах
тар» — «Динамо» (К). 20.45 — 
-Па добраніч, діти!» (їх). 2І.00

— «Час». (М). 21.30 - Худ.
Фільм «Випадок с І Іолішіїїим». 
(К). 2-1.05 -- Першість СРСР з 
футболу: «Чорноморець»
«Арапат». (К) 23.50 — Повн
іш (К).

«МОЛОДО» КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКТМУ. г. Кировоград.

(М) 9.30 — к. т. «Будильник*.
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу». (М) 11.00 —

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.09
— ІІовннн (М). 9.10 — 
к. т Гімнастика длд дітей

З 9 ПО 14 ВЕРЕСНЯ
к. т. Вистава (М) 12 20 — к. Т< 
Ф. Шопен. «Балада номер 4»\ 
(М). 12.30 — «Сільська годіша»\ 
(М) 13.30 — к. т. «Муз. кіоск») 
(М). 1-1.00 — к. т. «Сьогодні -і 
День танкіста». Виступ голов
ного Маршала бронетанкових 
військ Героя Радянського Со> 
юзу А. X. Бабаджаняна. (М)\
11.15 — к. т. Концерт майстрів
мистецтв, присвячений Днь) 
танкіста. (М) 15.30 — к. ті
«Книжкова полиця!. (М). 16.15
— к т. «Міжнародна напора-,
ма>. (М) 16.45 — Дігп Країни 
Рад» «Ранок твій. Москва»* 
Тел. док. фільм. (М). 18.00 ■$&
Повніш. (М). 18.15 — к. Г.
Клуб кіпоподорожей». (М)’.

19.15 — к. т. Концерт. (М). 19.45
— к. т. І. С. Тургенев. «Повері
пения». Тел. спектакль. (М)) 
21.00 — «Час». (Лі) 21.30 — к. т, 
«Ваша думка». (М). 22.30'
к т. Чемпіонат’сніту з класіїч« 
неї боротьби. По закінченні -5 
повніш. (ЛІ)

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.19
— «Слава солдатська» (К). 
17.05 — Худ. фільм «Мат
рос Чижик». (К). 18.30 — «Віс
ті». (К). 19.00—Першість СРСР. 
з Футболу: «Зоря» — «Дніпро»’. 
(К). 20.45 — «Па добраніч, лі
ги!». (К). 21.00 — «Час». (МЬ 
21.30 — «Зустріч з ііісне;о»\ 
Концерт. (К). 22.10 — Першість' 
СРСР з футболу; «Карпати» 5^ 
СК\. 2-й тайм. (К). 22.55 — По- 
вини. (К).

316050. ГСП. Кіровоград-50 вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, пул. Гліпки. 2
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Журналісти «Молодого комунара» глибоко сумують з прін 
полу трагічної смерті нашого земляка, гласного кореспонден
та журналу «ІІопое арени» в Республіці Індія

Георгія Олексійовича КУД1НА
і висловлюють співчуття рідним і близьким ПОКІЙНОГО,
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