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ПЛЕНУМ ЦК КОНШТІЇ ШЙЇНИ

Заготівля кор м і в
ударна справа
молодих

«молодий комунар» вже розповідав про цю людину. В кореспонденції 
«Верстат перевиховав» ішла мова про хлопця, який у школі не дуже лсважав 
дисципліну і який, прийшовши на завод, врешті знайшов себе. Відтоді минуло 
15 років. Віктор Бершацький відслуживши у лавах Радянської Армії, повернувся 
на завод тракторних гідроагрегатів, закінчив Кіровоградський інститут сільгосп
машинобудування. Він — старший технолог другого механоскладального цеху.

Віктор Миколайович після робочого дня прийде у комсомольський 
гурток і розпочне новий навчальний рік. Розповідь про комуніста, пропагандис
та, В. М. Бершацького [на фото — крайній зліва) читайте на другій сторінці 

Фото В. КОВПАКА.

ЧИ ВСЕ ПОМІТИЛИ
І

«ПРОЖЕКТОРИСТИ»?..

РОЗПОЧАВСЯ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
У СИСТЕМІ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ПОЛІТОСВІТИ

Устинів-У КОЛГОСП Імені ПетрОБСЬКОГО 
ського району є деякі труднощі із виконан
ням плану заготівель соковитих кормів для 
громадського тваринництва. Значну допо
могу могли 6 кормозаготівельницам надати 
комсомольці її молодь. Та цього не сталося. 
Юнаки і дівчата господарства не організу
вали жодного суботннка чи недільника, не 
створили комсомольсько-молодіжного кор
модобувного загону, хоча можливості для 
цього були.

Адже майже ЗО молодих механізаторів і 
водіїв тут постійно (фали участь у кормоза
готівельних роботах. В загоні М. Чепурно
го, який косить дикоростучі трави, очерет,— 
переважно молодь. Комсомольці скиртува
ли солому, возили і закладали в траншеї 
зелену масу, але нікому не спало па думку

СОФІЯ. Національною 
молодіжною будовою 
оголошене будівництво 
другої черги і реконструк
ція нафтопереробного 
комбінату в Бургасі — го
ловного підприємства цієї 
галузі промисловості Бол
гарії. За 15 років, що ми
нули з часу введення ком
бінату в дію, тут досягну
то значного прогресу. Як
що в 1963 році вартість

переробки однієї тонни 
сирої нафти становила 70 
левів, то тепер—тільки 12.

ДЕЛІ. Загальнонаціо
нальну кампанію під ло
зунгом «Молодь на служ
бі суспільства» прийняв 
рішення провести з 2 по 8 
жовтня Всеіндійський мо-

КИЇВ, ЗО вересня. (РАТАУ). Сьогодні за
кінчився Пленум ЦК Компартії України, 
який тривав два дні. По доповіді члена По- 
літбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК 
Компартії України В. В. Щербицького Пле
нум постановив скликати XXV з’їзд Кому
ністичної партії України 10 лютого’ 1976 
року.

З доповіддю про стан і завдання дальшо
го поліпшення соціально-культурного і по
бутового обслуговування населення респуб
ліки виступив член Політбюро ЦК Компар
тії України, Голова Ради Міністрів Україн
ської PCP О. II. Ляшко.

Широко розгорнувши соціалістичне зма
гання за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС, 
говорили учасники Пленуму, трудівники 
республіки докладають усіх зусиль для 
успішного завершення планів дев’ятої п’я
тирічки. Промисловість у вересні нинішньо
го року досягла рівня виробництва, перед
баченого Директивами XXIV з’їзду КПРС. 
З початку п’ятирічки реалізовано понад річ
ні завдання виробів на 6,2 мільярда карбо
ванців.

Реальні доходи в розрахунку на душу на
селення збільшаться за п’ятиріччя на 20 
процентів, зросли середньомісячна заробіт
на плата робітників, доходи колгоспників, 
підвищилися розміри стипендій, пенсій, до-

Я- помоги. Житлові умови поліпшать майже 
9 мільйонів чоловік.

Разом з тим учасники Пленуму говорили 
про невикористані резерви і можливості, 
намічали шляхи усунення недоліків.

У прийнятій постанові визначено заходи, 
по поліпшенню соціально-культурного і
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організувати серед молодих хліборобів 
змагання, згуртувати їх у колектив. Комі
тет комсомолу господарства лишився осто
ронь. Чому так сталося?

— Цього ми не планували. Та Гі райком 
комсомолу не підказав, — відповідає сек
ретар комсомольської організації Валенти
на Будак.

Звичайно, план потрібно виконувати. Ні 
для кого сьогодні не новина, що планування 
в комсомольській роботі допомагає зосере
дити сили па головному, захопити комсо
мольців конкретними справами. Місячні ж 
плани роботи первинної зроблені за штам
пом. У травні тут підбивають підсумки за 
квітень, у червні — за травень, у липні — 
за червень і т. д... На кожен місяць пункт: 
«Взяти соціалістичні зобов’язання на...».

Життя молоді за
лодіжний конгрес. Протя
гом тижня члени моло
діжного крила правлячої 
партії Індійський націо
нальний конгрес проводи
тимуть збирання коштів 
на допомогу населенню, 
потерпілому від поводей, 
організують масові мітин
ги по роз’ясненню полі- 

побутового обслуговування населення.
Пленум розглянув також завдання пар

тійних організацій, радянських і господар
ських органів республіки по підготовці і за
безпеченню організованого проведения зи
мівлі худоби. З доповіддю в обговорювано
му питанні виступив член Політбюро секре
тар ЦК Компартії України М. М. Борисен
ко. Відзначалось, що за чотири роки п’яти
річки середньорічна валова продукція сіль
ського господарства в республіці зросла по
рівняно з попереднім п’ятиріччям на 17 про
центів і становить майже 22 мільярди кар
бованців, валовий збір зерна зріс на 8,2 
мільйона тонн, продаж хліба державі збіль
шився на 26 процентів. Значну роботу про
ведено по дальшому розвитку тваринництва, 
його інтенсифікації і концентрації, переве
дення на індустріальну основу. Продаж дер
жаві м’яса в середньому за рік порівняно з 
восьмою п’ятирічкою зріс на 32 проценти, 
молока — на 23 проценти, яєць—в 1,7 раза.

На Пленумі підкреслювалось, що органі
зоване проведення наступної зимівлі худоби 
е одним з найважливіших завдань партій
них, радянських, господарських органів, ко
муністів, усіх працівників сільського госпо
дарства республіки, його розв’язання дасть 
можливість забезпечити необхідний рівень 
виробництва і заготівель тваринницької 
продукції в четвертому кварталі нинішньо
го року і в 1976 році.

В обговореному питанні прийнято роз
горнуту постанову.

На Пленумі з промовою вистутінв член Ч 
Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
Компартії України В. В. Щербнцький.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄЦНАРГ!ЕСЗН

ОБКОМУ ЛКСИУ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

ЧЕТВЕР, 2 жовтня 1975 р, ЦГна 2 коя»

] ще два обов’язкові: випустити «КП», під
готувати і провести вечір...

У господарстві не пам’ятають, щоб пи
таннями перевірки ходу заготівлі або ра
ціонального використання кормів цікавили
ся «прожектористи». А тим часом па МТФ 
№ 2 ростуть купи з’їдів. У господарстві пе 
подбали про установку змішувача-подріб- 
нювача Марчука, за допомогою якого мож
на було б краше готувати соковиті та грубі 
корми. Не «помітили» «прожектористи», що 
біля скирт соломи немає громовідводів.

Не падав практичної допомоги молодому 
ватажкові і райком комсомолу. Щоправда, 
тут прийняли постанову про залучення 
комсомольців і молоді району до участі у 
збільшенні виробництва тз заготівель кор
мів, але її забули... вчасно довести до відо
ма первинних організацій.

Ю. СТОРЧАК.
Колгосп їм. Петровського
Устинівського району.

допо- 
Ком-

рубежем
тики правлячої партії, 
зусиль по виконанню уря
дової програми соціаль
но-економічних перетво
рень.

БОНН. В одному з мо- 
. лодіжних клубів Гамбурга 

сталася сутичка молодих 
робітників і студентів з 
неонацистами. Більш як 40

неонацистських молодчи
ків вдерлися з кийками і 
кастетами в приміщення 
клубу, де відбувався кон
церт, і намагалися приму
сити його учасників і гля
дачів співати нацистські 
пісні. В результаті сутич
ки, спровокованої неона
цистами, кілька чоловік 
було поранено.

(ТАРС,

Готуючись 
до з’їзду

Відділ пропаганди і агі
тації обкому Компартії 
України провіє у редакції 
Долинської районної га
зети «Шляхом Ілліча» об
ласну нараду-семінар ре
дакторів обласних, міськ- 
районних і районних га
зет, присвячену висвіт
ленню в пресі актуальних 
питань дальшого розвит
ку соціалістичного зма
гання за гідну зустріч 
ХХУ з'їзду КПРС. Нараду- 
семінар коротким вступ
ним словом відкрив заві
дуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому 
Компартії України І. П. 
Оліфіренко.

Присутні прослухали 
відь секретаря обкому 
партії України А. І. Погрсб- 
няка. який, зокрема, відзна
чив. іцо ударно працювати на 
честь наступного з’їзду пар
тії стало нормою життя тру
дових колективів, кожного 
трудівника міста і села. Те
ма звитяжної праці трудя
щих області на ударній пе- 
редз’їздівській вахті є про
відною, набував все глибшо
го розвитку на сторінках на
шої пресп. Друковаві органи 
покликані ловкою мірою ви
користовувати у своїй роботі 
невичерпний арсенал форм і 
методів пропагандистської, 
організаторської діяльйості 
для того, щоб розвивати твор
чу Ініціативу трудящих, на
правляти їх трудову і полі
тичну активність на гідну зу
стріч партійного форуму.:

Перед учасниками на- 
ради-семінару виступив 
перший секретар Допин- 
ського райкому партії 
П. Л. Гідулянов.

В обговоренні доповіді то
вариша А. І. Погребняка взя
ли участь редакюр обласної 
газети 4Кіровоградська прав
да» А. П. Мосторнй, голова 
обласною Комітету по радіо
мовленню І телебаченню 
Ю. Д. Моторний.

Редактори газег обмінялись 
досвідом роботи. Закінчилась 
нарада-ссмінар екскурсією в 
передове господарство райо
ну —> колгосп Імені Ленінп.
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ПАМ'ЯТІ 
ПОЛЕГЛИХ 
ВІРНІ

«.„МОЛГОДІГЙ коагуяглр*’*'

пар- 
яке

МІНСЬК. (ТАРС). Учас
ники третього фестивалю 
дружби радянської і бол
гарської молоді, який від
бувається в Білорусії, від
відали меморіальний комп
лекс «Хатинь». У глибоко
му мовчанні під сумне ка
латання дзвонів вони йшли 
цб бетонних плитах, про
кладених па місці вулиць 
спаленого фашистами села 
разом з його жителями. Бі- 
«Я Вічного вогню відбувся 

агатотисячний мітннг-ре- 
квіем,

— Ми зібралися тут, щоб 
у присутності старших това
ришів — ветеранів війни ще 
^аз підтвердити свою вір- 

їсть клятві стійко захища
ти соціалістичні завоювання 
наших народів, бути гідни
ми пам’яті полеглих ге
роїв, — сказав, відкриваючи 
мітинг, перший секретар 
Мінського обкому комсомо
лу Л. К. Курая.

Колишній командир 
тизанського з’єднання,
Діяло в Білорусії, Герой Ра
дянського Союзу Р. Н. Ма- 
чульськн/і розповів, якою 
дорогою ціною дісталась 
перемога над фашизмом. 
Радянський народ втратив 

' 20 мільйонів чоловік. А Бі
лорусія — кожного четвер
того жителя.

— Людство ніколи не забу
де того, що Радянський Со
юз, його доблесні Збройнії 
рили врятували народи світу 
Від страхіть фашизму, заво
ювали мир майбутнім поко
лінням, — сказала у своєму 
виступі член Политбюро ЦК 
БКП, голова Всенародного 
комітету болгаро-радянської 
дружби Цола Драгойчева. — 
Ми' иисловлюємо глибоке 
почуття . вдячності КПРС, 
Радянському урядові за те, 
що вони тепер роблять в 
Ім’я миру і безпеки народів, 
іцоб на землю Європи та ін
ших континентів НІКОЛИ Це 
Обрушилась лавина смерті І 
руйнувань.

Представники радянської 
1 болгарської молоді, які 
виступили на мітингу, за- 
Явили про езою підтримку і 
палке схвалення зовнішньої 
політики КПРС, братніх ко
муністичних і робітничих 
партій, спрямованої на вста- 
йоілення міцного миру І 
зміцнення безпеки . між на
родами.

■ Ми прийшли сюди, сказа
ла секретар Ямболського 
окружного комітету ДКСМ 
Віолетта Хаджигенова, щоб 
дати урочисту обіцянку, що 
болгарська молодь разом з 
Ленінським комсомолом бу
де вірним помічником ко
муністичних партій. Кляне
мося, що ми зробимо все 
для того, щоб зберегти чис
те небо' Ми будемо вірні 
рбов’язаові перед СВОЇМИ 
батьками і нащадками.

Учасники мітингу покла
ли квіти до Вічного вогню.

Па кургані Слави відбу
лась урочиста лінійка ра
дянської і болгарської мо
лоді «Прапор Перемоги — 
прапор соціалізму». Пред
ставники комсомольських 
організацій республік, об
ластей і міст Радянського 
рогозу, герої війни 1 праці 
вручили пам’ятні прапори 
комітетам ДКСМ болгар- 
Ських округів і місг-побра- 
тим їв.

г■ Він сидів перед розкритим кон
спектом і зосереджено розминав

■ сигарету. «Як же почати урок?
І Програма нова, «Основи кому- 
I ністичної моралі». Хлопці й дів- 
I чата прийшли у цех нові, та й 

Я «старих» зацікавити треба. Адже
І перший урокі Розповім про нашу 

и бригаду. Ту, першу.,.».

Ї
 Посміхнувся. Трохи ніяково. Як 

передати їм ті, майже родинні 
стосунки у бригаді, коли ділились 
усім: і труднощами на роботі, І 
домашніми незгодами? Чи пові
рять вони, сьогоднішні робітники, 
котрі ще вчора розписувались на 
згадку на випускних фотокарточ- 

в ках, що хлопці виходили на робо-I ту, не використавши до кінця від-
I пустку — нудьгували?
і «Я розповім їм, як ми зарахува- Я ли у бригаду Павла Линника, Ге-
I роя Радянського Союзу, і як радо 
“ працювали, виконуючи норму ге

роя. Про його подвиг розповідав 
І по телебаченню письменник С. С. 
І Смирнов». -

Так, передусім, йому потрібно
І протягти нитку, нехай ще тонень- 
I ку, але вірну, чіпку, до сердець Я своїх слухачів. «Слухачів... Слово 

яке, — подумав Бершацький. — 
г-> Наче вони тільки й роблять, що
І лекції слухають та на семінарах 
І виступають». І пригадав, як одно- 
І го разу підійшов до нього брига- 

Н дир комсомольсько-молодіжноїІ бригади верстатників Віктор Ча- 
■ лий.

— Віктора Миколайовичу! — 
Я звернувся до нього хлопець, —
І Ось на заняттях гуртка ви розпо- 
I відали про економію часу. Я оце 
І подивився, як ми точимо обойму. 
І У два проходи, з поворотом різ- 
| цетримача. На поворот витрачаю

ться секунди. А я пропоную, 
Ї оскільки деталі все одно проле

жують біля верстатів між опера
ціями, точити партією. Скажімо, 
50 штук оброблю на перший діа
метр, потім поверну обробку — 
І ту ж партію знову на обробку. 
Вигідно?

Як технолог, Віктор Миколайо- 
^вич не міг з ним не погодитись. 

Допоміг хлопцеві підрахувати 
економію часу, оформити рац
пропозицію. А потім запропону
вав виступити з розповіддю у 
гуртку. Пізніше бригадир подав 
ще одну пропозицію — точити ту 

и ж обойму послідовно двома різ-
I цями за один прохід супорта.

їх у нього багато — гуртківціз, 
І з котрими так приємно працю- I вати.

Але трапляється невдоволення. 
Невдоволення собою. Якось Гри- 
горій Голубовський спробував Я виготовити захисні щитки до ка- 

I русельно-фрезерних верстатів. І Загорівся було, читав книжки, 
І креслив щось, а найменша невда- 

Я ча —= І хлопець махнув рукою на

ПОЛітиЧНІЛІЛ 2СХРІТ1

1. Ідею. Так і не довів справу до кін
ця. Прикро Бершацькому. Десь 
він не допрацював. Як пропаган
дист не переконав свого слухача, 
не зумів повести роботу так, щоб 
той зрозумів: «Завод починається 
з менеї». А, може, мало допома
гав Григорію як технолог?

2.
Віктора Миколайовича Бершаць- 

кого запитують знайомі, чи не за
багато турбот у нього поза пря
мими службовими обов'язками? 
І дійсно, краще ж було б відразу 
після роботи піти додому, відпо
чити. Та й донька мала вимагає 
свого, так радіє, коли тато знахо
дить час побавитися з нею.

Але він з тих, хто вважає себе 
відповідальним за все. Доручили, 
як членові партбюро цеху, допо-

переналагоджую верстати І висо
кі швидкості стають вигідними.

— Олександре Федоровичу, — 
•звернувся Бершацький до Чабан- 
ника, — давай проведемо конт
рольні виміри чистоти. Запускай 
верстат, Миколо!

Контрольні виміри показали, 
що молодий робітник правий. 
«Доведеться вносити зміни в тех
нологічну карту, — подумав Бер
шацький. — Наладчик переміг. 
Вірніше, перемогли всі ми».

Так, це був крок вперед. Але 
найбільше переміг Віктор Мико
лайович, як пропагандист гуртка. 
Саме та його розмова зі слухача
ми про продуктивність праці на
штовхнула Миколу Смалинського 
на ідею «порушити» режими. 
«Добро, ЩО хлопець ЗМІГ 8ІД-

заняття. Цього разу з цікавістю. 
А потім Тетяна Лифар, одна з 
кращих слухачок, відмінно здала 
залік у кінці навчального року.

3.
л

ПРО ІІІАСГІІ ПРАЦІ

НАРИС
магати комсомольцям —- і разом 
з секретарем затримується після 
роботи, думає, радить. Призначи
ли пропагандистом — і ще менша 
стало вільного часу. Це — його 
цех, його завод. Хтозна, звідки 
прийшло оце чудове відчуття 
причетності до всього. Може, ще 
з тієї дружної-дружної бригади, 
першого свого робочого колек
тиву.

— Ти знаєш, Вікторе Миколайовичу, 
на останній перевірці технологічних 
процесів виявилось, що робітники за- 
вищують режими різання? — запитав 
начальник бюро технічного контролю 
0. Ф. Чабанник. — Приймати обойми 
не будемо.

— А ти з’ясував, що і як? — по
цікавився Бершацький.

— Так. Наладчик Смалннськнй по- 
' яснює, що вигідніше. Але тсхпроцес е 

техпроцес, і якщо кожен його порушу
ватиме... Писатиму доповідну началь
никові цеху.

Почекай, давай поговоримо з на
ладчиком.

Чабанник повагався трохи, але пішов 
таки знову до цеху разом в Берша- 
цьким. Розмовляючи, підійшли до Ми- 
коли Смалинського.

<— Миколо, ти що ж режими зави
щуєш? Пам’ятаєш, як я проводив з ва
ми бесіду, давав рекомендації по об
робці? — запитав Віктор Миколайович.

<=- Але ж я пам’ятаю й інше. V ком
сомольському гуртку ви говорили, що 
МИ повинні шукати резерви. Ось я і 
знайшов, — відповів той.

>= Ти ж, розумієш, Колю, що 
при надмірній швидкості різання 
швидше затуплюється інструмент. 
А тупий різець — це низька чис
тота поверхні. Це — брак.

— Нічого собі, «резерви», — 
посміхнувся Чабанник.

— Ні, браку немає. Я швидше

стояти свою думку» —- подумав 
Бершацький.

— Ну, що, доповідної не бу
де? — посміхаючись, запитав на
чальника БТК. — Гаразд, я підійду 
згодом.

...Він ішов прольотом. Десятки 
разів щодня прямує цією доро
гою і все ж часом від теплого 
хвилювання трохи перехоплює по
дих. Тут і досі працюють його 
друзі, товариші. І в такі хвилини 
звична картина цеху постає зов
сім новою, небаченою.- Ряди мо
гутніх верстатів, вправні робітни
ки біля них, чіткий ритм всього 
цеху. Один обточує корпуси, ін
ший зенкує отвори в них, третій 
нарізає зуби шестерень. А в кінці 
прольоту вантажать на електрока
ри готові блискучі деталі. Це во
ни, технологи, — диригенти цеху.

— День добрий, Таніоі — зупинився 
біля свердлувального верстата. — Ти 
що ж на заняттях гуртка так рідко 
буваєш?

■— Та ніколи, Вікторе Михайлови
чу... — знітилась дівчина.

— Що ж, ніколи, так ніколи, — по
годився Бершацький. І перевів розмову 
в Інше русло:

— Як ти вважаєш, оці деталі, що тв 
робиш, дорожчі від тих, котрі оброб
ляв твоя напарниця?

— Як це «дорожчі», — здивувалась 
робітниця. — Однакові. Хто там їх, в 
кінці потоку, розбере — де моя, а 
де П?

— Ні, твої дорожчі. Вона досвідчені
ша, аніж ти, дає менше браку. «Собі
вартість», чула таке? Чула. А знаєш, 
з чого вона складається? То ж бо й 
воно, у вівторок приходь до нас, ді
знаєшся. «Основи економічних знань» 
називається наш гурток. Приходь!

І молода робітниця прийшла на

І знову Віктор Миколайович по
тягнувся за улюбленою «При
мою». Він уже списав півзошита, 
занотував основні положення Ле
нінського уроку. Вирішив, що 
розповість іще гуртківцям про 
трудові почини, про перші брига
ди комуністичної праці, про тих, 
кому випала честь складати п яти- 
мільйонний насос; про працю 
старших, шанованих робітників 
Григорія Зінов’євича Шевченка та 
Віктора Миколайовича Сазура, до 
яких не соромиться І сам зверта
тися за порадою. «Може, запро
шу їх на урок, — подумалось. — 
А ще непогано буде, коли візьме
мо індивідуальні соцзобов язання 
Чалого та Степанова за кілька ро
ків і проаналізуємо їх. Хлопців 
люблять у цеху».

Що не кажи, а вести гурток за 
новою програмою — «Основи ко
муністичної моралі» — буде важ
кувато/ Минулорічним гуртком 
«Основи економічних знанье 
йому, інженеру, було якось біль
ше «з руки» керувати.

Але раптом, наче й недоречно, 
пригадав недавню зустріч. Прикру 
зустріч...

...П’ять років тому з дитячої кімнати 
міліції у цех приходили «сигнали» про 
Михайла Басенка. Про таких гово
рять — «важкий підліток». А Бер
шацький. знаючи його матір, знаючи, в 
яких скрутних умовах живе Мишкова 
сім’я, розумів, що не один хлопчина 
винен у тому, що невдало починає 
свою біографію: з пиятики, з приводі 
у міліцію. Він сам не раз розмовляв з 
Ьасенком, переконував, соаістіїи. Обу
рювався, коли інспектор дитячої кім
нати міліції, цікавлячись поведінкою 
Михайла па заводі, особливий інтерес 
виявляв до поганих вчинків хлопця. 
Бершацький вважав, що необхідно 
знайти 1 підтримати хороше у юного 
робітника. Незабаром Михайло пішов 
служити до Радянської Армії. Відслу
жив, Повернувся на завод, I Бершаць- 
кнй був одним з перших, хто привітав 
учорашнього солдата. А нещодавно — 
знову сигнал з міліції. Випив, потра
пив у відділення.

Він зустрів його біля бухгалтерії, з 
обхідним листом в руках.

— Що трапилось, Мишко? •— 
запитав Бершацький стурбовано.

— Та ось... розраховуюсь, — 
махнув рукою Басенко і похмуро 
потупив очі.

...Віктор Миколайович зітхнув. 
Йому дуже прикра та зустріч. 
Невже стільки тривог І боротьби 
за хлопця — марно» Хто винен? 
Де не прийшли вчасно на допо
могу? Чи зуміє Михайло знайти 
себе сам? Чи допоможуть йо?лу 
а новому колективі?..

«Так, це добре,, що молоді ро
бітники вчитимуть основи нашої 
моралі, — подумав він. — Хоро
ший буде гурток».

№. ВІДЕНКО.
м. Кіровоград.

І.

«Землетрус» 
в лабораторії

Всі багатоповерхові бу
динки, споруджувані в 
республіках Середньої 
Азії, які знаходяться з зо« 
ні сейсмічної активності, 
можуть витримати земле
труси сплою до дев’яти 
балів.

На експериментальній 
базі зонального науково- 
дослідного * І чро»ктвого 
інституту типового І екс
периментального проекту
вання житлових І громад
ських споруд в Ташкент! 
крупномасштабннм моде
лям влаштовують штучний 
«землетрус».

Перевіряються І випро
бовуються не лише інже
нерні рішення висотних 
будників у цілому, але й 
окремі їх вузли і кон
струкції.

Розрахунки вчених Ін- • 
стнтуту вказують, що в 
містах середньоазіатських 
республік можливе будів
ництво 25—30-поверховнх
будинків.

На фото: на експе
риментальній базі зональ
ного науково-дослідного і 
проектного Інституту ти
пового І експерименталь
ного проектування житло
вих І громадських споруд 
в Ташкент!.

Підготовка моделі екс
периментального дев’яти
поверхового житлового 
буднику до випробування 
на міцність, ..

«А КУДИ ЗАПИСАТИ ВОЛОДЮ?»
Під таким заголовком в номері «Моло

дого комунара» за 6 вересня було опублі
ковано критичний матеріал. В ньому йшло
ся про недоліки в роботі комсомольських: 
організацій Знам’янського району по 
трудовлаштуванню випускників шкіл.

Як повідомила редакцію перший секре
тар Знам’янського міськкому комсомолу 
К. Ківерняк, факти, наведені в статті, ма
ли місце.

Питання трудовлаштування випускни
ків обговорювали на пленумі М1\ Л1\СМУ, 
на семінарі секретарів первинних комсо
мольських організацій підприємств і'кол
госпів.

Зараз із 763 випускників шкіл міста і 
району більшість навчається у вузах і

теля 
яисмл?

-ЛІС"
і

технлкумах,'працює , на підприємствах, а 
колгоспах.

Первинні комсомольські оріанізації локомо* 
тивного, вагонного депо, автопідпрнемства 10036. 
колгоспів «Маяк», імені Шевченка та інших про« 
вели урочисті посвячення у трудову сім’ю. Но« 
вачків ознайомили з традиціями підприємств, 
організували для ник зустрічі з передовиками 
виробництва. За випускниками на ції -, підприєм
ствах закріплені наставники.

У міськкомі комсомолу облік грудо- 
влаштування випускників шкіл налагод
жено.

Фото 
О. ВАРФОЛОМЕЄВА.

АПЦ

СЛОВО—ПРО НАШ КОЛГОСП
У КОЛГОСПНІЙ Тишківці хлі- 

Дороби охоче відвідують кон
церти агітбригади місцевого 
сільського Будинку культури 
Веселих, голосистих хлопців 
та дівчат .радо стрічають на 
фермі, в йолі, на току. Тан
цюристки Юлія Бідюк та Га
лина Кондратюк, співачки Ва
лентина Семенюк. Лідія Крю- 
ченко, Людмила Щербатюк — 
улюбленці глядачів.

Під керівництвом директора 
сільського Будинку культури 
*. А. Іванової була постав
лена п’єса М. Прядка «Не 
суди», за яку на обласному 
огляді агітколектив нагород* 
жепо дипломом II ступеня.

КУЛЬТАРМІЙЦІ -
XXV З’ЇЗДУ кпрс

Велику програму приготува
ли до відзначення ‘ 30-річчя 
Великої Перемоги. Л під час 
жнив був створений спеціаль
ний агітпоїзд, колектив якого 
виступав за сценарієм «Землю 
красить сонце, а людину — 
праця».

Кул ьга рм і н ці докладають 
зусиль, щоб прославити бла
городну працю хліборобів. 
Саме г цією метою бтв про
ведений вечір — посвячення в 
хлібороби МОЛОДИХ ВИПУСКНИ
КІВ середніх шкіл.

Зараз Іде велика підготовка 
до наступного фестивалю 
присвяченого XXV з’їздові 
КПРС. Разом з Г. А. Івано
вою самодіяльпі актори го-

тують п’єсу М. Знмівця «Лас
каве море». Розробляють ши
року концертну програму з 
використанням народних пі
сень, гуморесок, хорових і 
сольних номерів. Велику ува
гу Приділяють підготовці те
матичного вечора «Наш кол
госп від з'їзду до з’їзду», Ле 
виступлять, кращі люди села. 
Із ДЗВІНКИМИ піснями про 
хліборобів ідуть культармйи;: 
назустріч наступному з’їзду 
КПРС.

Л. гнідєць.
с. Тиївківка 
Добровелнчківського 
району.
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В ЧЕРВОНОМУ КУТКУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
Знаменній даті — XXV 

з їзду КПРС присвятили 
працівники Будинку куль
тури імені Калініна свій 
усний журнал «Горизонт», 
який став бажаним гостем 
робітників Кіровоград
ського ордена «Знак По
шани» заводу тракторних 
гідроагрегатів, у червоно
му кутку інструментально
го цеху йшла бесіда про 
соціалістичне змагання 
напередодні з’їзду, про 
перспективи розвитку за-

воду, про трудові пода
рунки майбутньому фору
мові комуністів. Перед 
робітниками виступили го
ловний інженер заводу 
Г. В. Бугреєв, заступник го
лови завкому профспілки 
І. С. Качанов. Героями 
перед святом машинобу
дівників стала ремонтна 
бригада Є. І. Коринфіла, 
яка працює в рахунок де
сятої п'ятирічки.

До речі буде згадати, що 
на підприємстві добре знають 
не лише Корннфіла-батька.

Тут починали свою трудову 
біографію два його старші си
ни, комсомольці Юрій і Ана
толій. Перший пішов до лав 
Радянської Армії з заводу, 
який став для нього рідним, і 
повернувся після служби сю
ди ж, працює ремонтником 
Анатолій, якого старший змі
нив у цеху, поніс свій робіт
ничий гарт у Радянську Ар
мію, мовби продовжуючи гід
ну службу Юрія. Твердо по
обіцяв повернутися до своїх, 
на підприємство.

Бригадир Є. І. Коринфіл 
розповів про людей, з 
якими він став перемож
цем соціалістичного зма-

гання, про плани і соцзо- 
боо’язання у передз їздів- 
ські місяці.

Концертна бригада Бу
динку культури подарува
ла героям зустрічі свої 
пісні і квіти. У піднесено
му настрої повернулися 
робітники до верстатів, 
щоб стати на трудову 
вахту під девізом: «XXV 
з 'їздові КПРС — двадцять 
п'ять ударних трудових 
декад!».

В. ТРИГУБОВА, завідуюча культмасовим відділом Будинку культури ім. Калініна.

сшор . ———=

На атеїстичні теми
* Дорога редакціє! У нас в сім’ї трапилось велике 

нещастя'., моя мама стала сектанткою. Ні прохання 
батька, ні наші умовляння наслідків не дають. Мами 
немов підмінили — замкнена, сумна, задумана. Допо
можіть нашій сім і, розкрийте мамі очі, допоможіть 
їй вийти з тієї облуди. Надіюсь на тебе, редакціє...» (З листа до редакції).

Гастролі Першого Московського обласного театру

З ВЕЛИКИМ УСПІХОМ В КІРОВОГРАДІ ПРОХОДЯТЬ ГАСТРОЛІ ПЕРШОГО МОСКОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ДРА
МАТИЧНОГО ТЕАТРУ.

НА ФОТО; СЦЕ1-ІД З ВИСТАВИ В. РОЗОВА «СИТУАЦІЯ». Фото В. КОВПАКА.

ЗА. ДВАДЦЯТЬ років, що мину
ли після запровадження попе

реднього Положення, в країні ста
лися велиісі соціально-економічні 
і культурні перетворення. Бурхливо 
розвиваються нові економічні -райо
ни, будуються міста сучасного типу 
і промислові центри. Це зумовлює 
переміщення населення країни. Всі 
ці зміни диктують необхідність но
вого підходу "до вирішення питань, 
пов’язаних із удосконаленням пас
портної системи, упорядкуванням її 
у відповідності з вимогами сьогод
нішнього дня.

У новому Положенні поряд з ін
шими питаниями викладені загаль
ні вимоги, пов’язані з організацією 
прописки населення. Особливість їх 
полягає в тому, що громадяни, кот
рі прибули на проживання строком 
до півтора місяця, прописуються 
тимчасово. Кожен прибулий пови
нен бути своєчасно зареєстрований 
і взятий на облік у триденний строк, 
а в готелях, санаторіях, на турба
зах, в будинках відпочинку, лікар
нях та інших подібних установах — 
безпосередньо в день приїзду. За 
проживання без реєстрації, як і за 
проживання без прописки, встанов
лений штраф.

Проте, деякі правила прописки 
громадян в основному збережено. 
Зокрема, це стосується порядку для 
регулювання механічного приросту 
населення, відповідно з яким при 
прописці повинна дотримуватись 
встановлена норма житлової площі. 
Відповідні пільги на прописку на
даються особам, звільненим у за
пас або відставку з рядів Радяп-

ської Армії, студентам, співробіт
никам вузів, а також престарілим 
батькам на житлову площу дітей. 
Питання прописки новоприбулих 
громадян розглядатимуться в кож
ному окремому випадку, як цього 
вимагає закон. Крім того, згідно но
вого законодавства виконкомам міс
цевих Рад депутатів трудящих на
дається право вирішувати питання 
прописки громадян без дотримання

СЕРПАСТИЙ, 
МОЛОТКАСТИЙ

З І ЛИПНЯ 1975 РОКУ 
ВВЕДЕНО НОВЕ «ПОЛО
ЖЕННЯ ПРО ПАСПОРТНУ 
СИСТЕМУ В СРСР». ЧИМ ВИ
КЛИКАНА ЙОГО ПОЯВА?

встановленої житлової площі, вихо
дячи з потреби в цьому.

Декілька слів про сам порядок 
видачі та обміну паспортів, що в 
такому масштабі у пас в країні 
проводиться вперше. Ця робота по
требує немало зусиль, вимагає ор
ганізованості і дотримання певного 
порядку. В першу чергу паспорти 
одержать юнаки і дівчата, які до
сягла повноліття, а також звільнені 
в запас або відставку з лав Радян
ської Армії. Жителям міст і селищ 
паспорти видаватимуться за спеці
ально розробленими графіками.

Видача і обмін паспортів повинні

сприяти дальшому вихованню у ра
дянських людей, особливо молоді, 
почуття патріотизму, гордості за 
свою соціалістичну Батьківщину, 
високого громадянського обов’яз
ку. Тому вручення паспортів грома
дянам, які одержують їх вперше, 
має проводитись в’ урочистій обста
новці, за участю передовиків вироб
ництва, представників партійних, 
комсомольських та радянських ор
ганізацій, старих комуністів, героїв 
праці та війни.

Чималий досвід у цьому мають 
Кіровоград, Олександрія, Світло- 
водський, Знам’янськйй і Гайворон- 
ськнй райони.

От і нещодавно свята вручення 
першого паспорта відбулися у За- 
валлі Гайворонського району, в 
Олександрійській школі-інтернаті. 
Вечір в Олександрії мав назву «Мо- 
лоткастнії, серпастий радянський 
паспорт». Паспорти вручив юнакам 
і дівчатам заступник начальника 
міського відділу внутрішніх справ 
І. В Бєлкін. Він розповів про зна
чення паспорта в житті радянської 
людини, про високе покликання 
громадян Країни Рад. На адресу 
винуватців свята чимало іеплих 
слів сказав директор школи Г. М. 
Настасьєв, секретар комітету ком
сомолу Бандерівського вуглерозрі
зу М. Я. Полішук.

Ці традиції потрібно всіляко-під
тримувати і розвивати

М. ТАРАСЕНКО, 
інспектор паспортного відділу 
УВС Кіровоградського облви
конкому, секретар комітету 
комсомолу.

1--_ ■ ........ .. ■ ■ ■ "І ' Роман ПОПОВІ!Я

Ного перші иірші з'явилися сорок років тому на сторінках. Пєтрівської районної 
газсіи. З того часу перо члена обласного Літоб'єднання Романа Поповича подарува
ло шанувальникам поетичного слова цілу низку гарних творів, які запропонували 
нам колективні збірники і альманахи, журнали «Вітчизна*. «Перецы», республікан
ські та обласні газети.

Л нині Романові Мироновичу — шістдесят. Свій ювілей він зустрічає, щедрим 
ужинком на літературній ниві. І читачі «Молодого комунари», вітаючи іменинника 
чекають ще ряснішого його засіву.

Щодня пишу...
Щодня пишу, 
Стежки думкам стелю. 
А відпочинок — ПОТІМ,

потім.
Того осуджую, того хвалю, 
! дні згоряють у роботі. 
Чи гнів народжує моє перо. 
Чи радості дає путівку, — 
і те, і те — людині на добро, 
І те, і та — в одну копилку.
Когось на ноги твердо ставить гнів. 
Когось у далі кличе радість..,

Зростай, напруго добрих, теплих 
слів!

Грими, сатири канонадо!

„Горлиця^
з поняттям
Не дівчина — горлиця!
Він до неї горнеться, 
Тонко залицяється, 
Сватать обіцяється.
Горлиця ж не міниться, 
А стрілою цілиться!
— Буде гарна в тебе мата,,

Ну, і ступінь кандидата. 
Ну, і власная машина, — 
Хоч і це ще не вершина, — 
Я на поклик твій озвуся 
І з тобою запишуся.
Я не та ж бо горлиця, 
Що наосліп горнеться!

Плата за брак
Свої горшки один гончар 
Возив недавно на базар.
— Ну що, продав?
— Один купили,
А решту... на мені побили.

Ми друкуємо матеріал про несвяті діла «святих»— 
представників секти баптистів-розкольників.

ГАННА Захарова торжествувала. Нарешті вга
мується непокірне дівчисько, покориться волі 

божій. Не біда, що все тіло в синцях, за віру страж
дати треба. А восьмикласниця Люба, мов загнаний 
звірок, вороже поглядала на матір. Мама... Одне з 
найсвятіших, найніжніших слів. Чому ж для неї ста
ло воно раптом чужим? В душі дівчини роками від
бувалася боротьба, де па терезах стояли світлі почут
тя до найближчої людини і той незрозумілий страш
ний світ, в який штовхала ненька свою дочку.

Била її постійно. Нерідко за непокору «волі бо
жій» прив'язувала до ліжка, не давала їсти. 1 все ж 
не хопло дитяче серце змиритися з бузувірськими 
діяннями сектантів. Бо чутливе воно, дитяче серце, і ' 
безпомилково вловило ненависть і злобу у вчинках 
материних єдиновірців до всього навколишнього.

— Мати консервувала багато овочів, фруктів, то-' 
з увала різноманітні делікатеси, — згадує Люба. — . 
Та мені вдавалося поласувати всім тім лише тоді, 
коли приходили на моління «брати»“ й «сестри». Ось 
тоді я н засумнівалася, чи ж справді вони люблять 
свого ближнього, як себе, коли дорога людина — 
мати — на перше місце ставила чужих, далеких нам 
людей...

Голова виконкому і іервозваїїшськоі сільської Ра
ди Л. 3. Левченко, педагог за професією, розповіла 
про подальший шлях дівчини. Школа, громадськість 
боролися за її долю. Знущання матері привели до 
того, що Люба втекла з дому, притулок їй дали в 
шкільному інтернаті. Закінчила восьмирічку,- працює 
па одному з підприємств Кіровограда. 1 донині-мати 
таїть злобу на дочку, та не втрачає надії, шо та на
вернеться до «слова божого».

— Не здійснитись ніколи мріям матері, — каже 
Люба — Ворогу своєму я не бажала б такого ди
тинства, яким було моє:

Х'ІО ж вони, ці проповідники «слова божого», 
котрі’намагаються вплутати у свої тенета мо

лодь, духовно спустошити її, відірвати від участі в 
громадському житті?

іісрвозванівські сектанти- належать до громади 
баптистів-розкольників. Ці «брати во Христі» беруть 
на себе місію захисників людства від сатани, тобто 
комунізму. А їх верховоди закликають паству вести 
антигромадську діяльність, ховаючи її під маскою га
рячих молитов. Проповідують відмову від служби в 
лавах Радянської Армії, вимагають відкриття бап- 
тисіських шкіл для дітей, розповсюджують релігійну 
наклепницьку літературу ■

Звернемося до історії. В нашій країні діє легальна 
община євангельський хрнстияи-бапгисіів. У 50-х ро
ках XX століття в ній почалися суперечності і між
усобиці. Це її привело до розколу. У 1961 році з’яви
лись баптистські ді'і-іі, які назвали себе «ініціатив
ною групою» і поіали вимагати скасування всесоюз
ної ради євангельських христнян-баптнсгів. Принцип 
«відокремлення церкви від держави» розкольники 
почали тлумачити як свободу нічим не обмеженої ре
лігійної проповіді. Тобто,' вербувати молодь, приво
дити на молитовні збори дітей і задурманювати їх 
голови релігією. Вони прямо закликають не підкоря
тись радянським законам, В одному з їх звернень до 
«комуністів і атеїстів» говориться: «Так, ми ідейні, 
непримиренні вороги». Вони зводять наклеп на ра
дянський спосіб життя, на комуністичну ідеологію. 
Та найгірше те, що, намагаючись омолодити склад 
сект’ розкольники прагнуть створити постійний- ре
зерв поиознеппя баптизму, шляхом релігійного вихо
вання дітей. Ось, в чому суть їх віровчення..

...Чоловікові цьому’ немає ще й п'ятдесяти. Та по- 
.гас вогник в очах. Зажураті печать печалі на обличчі. 
Петро Дмитрович Олієвськнй — глава солідного сі
мейства, у нього десятеро д-іїсй. Він же — проповід
ник баптистів-розкольників, так би мовити, посеред
ник між богом та паствою. Що ж проповідує , цей 
душпасінр?.Які «гріхи» бдмолює? На одному із збо
рищ, що відбувалося в хаті Тетяни Лисоконь,- його 
ироуіоиідь в основному була звернена до дітей. А їх 

. .було тут тридцять..
— Браття і сестри, не пускайте дітей у комсомол і 

.піонери, бо то від сатани! — бив себе кулаками в 
груди Олієвськнй, — О троки божі, не беріть .у руки 
зброї, бо господь у одній із заповідей . наказав: «Не 
убий!». '

Педагоги Первозванівської середньої школи Г. В. 
Костенко .та І. К. Плотникова, голова виконкому 
сільської Ради Л,. 3. Левченко звернулися до Олієв- 
ського.з вимогою негайно вивести зі зборніца дітей.

•- Ми хочемо вчити дітей релігії! — викрикнув кс- 
• рівнин секти,’ пресвітер О. Д.УІііходєєв.

— Але ж радянське законодавство забороняє це!— 
настоювали представник влади і вчителі

— Ми не визнаємо законодавства про культи. 
Піонерія і комсомол — несумісні зі святим еваиге- 
лієм, — злісно відповідали фанатики.О КЕ ж моральне обличчя цих святош, до яких 

«ідеалів» ще кличуть вони? Верховоди розколь
ників роблять все для того, щоб паства була затур
каною, байдужою. Самі закликають віруючих відмо
витися під «мирських благ», а уривають від пастви 
якнайбільше. Чи не па її кошти розкошують керівни
ки секти? (Закінчений на-1-й стор.). •
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ХВИЛЯ“

порш

ЗІРКА“-1:1

(Закінчення. Початок на 3-й стор.)

...Ось сім'я проповідника Петра Олієвського. Со
лодко їй живеться на цьому світі. Добротний буди
нок, дорогі меблі, а працюють лише двоє — він і сил 
Олександр. Глава сім’ї — зовсім не ангел, як уявляє ■ 
дехто. Це — деспот, яким прагне все в домі підкорити 
своїй волі. Сусіди розповідають, як б’є Олієвськнй 
дружину, як знущається над дітьми. Останнім часом 
намагається це чинити так, щоб ніхто не бачив і не 
чув.

Палажка Папчснко, запекла сектантка, живе удвох ' 
з чоловіком на скромну пенсію. Тільки-но прийшли з 
армії сини Василь і Володимир, як виросла-для них 
казкова вілла, справили два бучних весілля.

— Звідки ж ви кошти взяли? — питаю у Леоніда 
Папченка.

— Бог послав, — втаємничено відповів.
До речі, сектанти не гребують ніякими методами, 

аби затягнути до себе нових членів іромадн. Слави
лася на всю Неопалимівку Палажка Папченко гру
бістю своєю, сквернослів’ям. Почув про це пресвітер: 
«Не годиться так чинити, сестро..». Та не покаялась 
грішниця. Одновірці хотіли виключити її з секти. 
Злякалася, адже «бог гроші послав» на бхдову. Ви
рішила реабілітувати себе: негайно ж підготувала 
чоловіка і до двох синів — Василя та Володимира — 
побігла. Вони працюють шоферами у колгоспі імені 
Шевченка. До Володимира підійти було легше Спив
ся, порушував трудовий розпорядок.

— В неділю підеш зі мною, — категорично заявила 
мати.

— Василю, даром тобі хату ставили? — ло друго
го. — Незірнику ти, сатано, вижену і тебе, і невістку, 
якщо не підкоришся «волі божій».

На наступне зборище Палажка привела трьох. 
Цілком закономірно, шо нерідко члени секти 

знають, у що вірять, які ідеали проповідує їх віро
вчення. Так. Леонід Палчепко. старий чоловік, зди
вувався, коли голова виконкому Л. 3. Левченко по
чала розповідати про реакційну суть розкольництва.

...Боляче дивитись, як розкольники позбавляють 
щасливого дитинства своїх дітей, водять на зборища, 
намагаючись отруїти їх свідомість релігійною ідеоло
гією. Втягує в.це трясовиння своїх дітей і проповід
ник Олієвськнй. Сам він свого часу закінчив три 
класи. Радянська влада дала можливість навчатися 
усім його дітям У .найстаршого, Миколи, середня 
освіта. Та, маючи професію слюсаря, відособився від 
колективу, став кочегаром. Сергій теж закінчив оди
надцять класів. Змалечку' сіяв батько в лупи синів 
релігій .чий дурман.

І ось на одному зі зборшц вчителі, представники 
громадськості побачили таку картину: в хаті сектант
ки Марії Гребешок повно людей, серед них — діти. 
Молодий чоловік виразно, емоційно читав молитовну 
книгу. Паства вита нелюдськими голосами, била се
бе кулаками в груди, фанатично викрикувала уривки 
з книг божих, зливою лила сльози.

— Атом від ідола, космос — від антихриста. Наше 
спасіння — на тому світі, — проголошував проповід
ник, старший син Олієвського. Гордістю світилися 
очі батька. Та хіба це радість? Чи задумувався глава 
сім’ї пад тим, шо з дня в день насаджував дітям ре
лігійні догми, позбавляв усіх радощів, калічив 
юність, зрештою, отруював життя? Тягне він в своє 
лігво і Віктора та Олександра Неохоче слухають 
його юнаки, прагнуть швидше піти з дому, в само
стійне життя. Життєрадісні, товариські, вони всім 
єством своїм противляться повчанням проловідника- 
батька, давно усвідомили суть релігійної отрути. 
Обидва вступили до комсомолу, один вчиться, дру
гий працює слюсарем.

— Навіщо псуєте юність дітям? — питаю в Олієв- 
ського. — Хлопцям же в армію іти незабаром, а ви 
проповідуєте відмову від служби в Радянській Ар
мії, від прийняття військової присяги.

— Аятихристську віру захитати гріх, — затято 
блимає очима проповідник.

А ось ще один факт, який наштовхує на роздуми 
щодо морального обличчя «слуг Ісусових». Якось 
весною в колгосп імені Шевченка привезли доїльні 
установки. Кинулись їх встановлювати, а одна — 
розкомплектована. ПІукалпінукалн шланг, а він 
виявився... на подвір'ї Олієвського.

— Сатанинське красти пе гріх,' — пояснює своє 
«гріхопадіння» проповідник.

...Хай тепер судить наш читач, чи можна потурати 
гбо байдуже ставитись до злочинних, підступних діянь 
цього кубла, в якому святоші, далекі від святості, 
намагаються облудою, грішми й іншими брудними 
засобами втягувати в секти молодь, дітей?

Ми певні, то й мати дівчини, котра звернулася до 
нас з таким болючим благанням, побачить справжнє 
обличчя своїх єдиновірців Ці духовно зубожілі лю- 

I ди, котрі вважають себе ідейно непримиренними во
рогами радянського суспільства, маскуючись за щир- 

I мою «слова божого», не мають навіть морального 
права нав’язувати свої догмати іншим...

Н. НЄГІНА, 
• спецкор «Молодою комунара».

IIЗ Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, жул. Луначарськсго, 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.

БК 07692, Індекс 61197,

©На заводі чистих металів спорт 

смени в пошані О Змагання авто

мобільного триборства О Для

любителів шахів 0 Футбол.

В КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

ЗА ДОБРОЮ ТРАДИЦІЄЮ
В центрі Світловодська височить бу

динок з бетону і скла. Це — Палац 
спорту ордена Трудового Червоного 
Гірапора заводу чистих металів імені 
50-річчя СРСР. Сюди поспішають юна
ки і дівчата, діти, літні чоловіки і 
жінки. Для кожного з них є запятгя 
до вподоби.

Можна назвати імена багаті ох юна
ків і дівчат передовиків виробництва, 
які захоплюються спортом. Це — слю
сар Іван Корольоп. апаратники ?.....
сандр КрижинівськпГі і Валерій Куля- 
баба. токар Микола Черевко.

Дбаючи про масовість спорту, адмі
ністрація заводу не шкодує коштів на 
будівництво спортивних споруд. Так, 
наприкінці І974 року здано в експлуа
тацію спортивнії!) комплекс з плаваль
ним басейном і різними залами. А на 
початку нинішнього молодь закінчила 
будувати типовий стрілецький тир.

На спорудженні них об’єктів добре 
потрудились ветеран Великої Вітчизня
ної війни бригадир комплексної брига
ди Дмитро Кушнір, комуністи Георгій 
Пижов і Василь Пустовіт, комсомоль
ці Станіслав Єфремов і Віктор Кулагін.

На підприємстві стало хорошою тра
дицією відзначати спортсменів, що 
добились хороших успіхів. Останнім 
часом винагороди одержали влучні 
стрільці Микола Дядюра, Марія Гри
щенко, Станіслав Єфремов.

Кіровограді^ вийшли на зе
лене поле з чітко визначеною 
метою — не програти! Пер
ший удар по м’ячу. Перший 
«вибух» стадіону. Перші хви
лювання і промахи. Якщо 
гості контратакували, більше 
дбали про недоторканість 
своїх поріт. то тактика, госпо
дарів поля була дещо іншою. 
Вони намагалися відкрити ра
хунок. І це їм вдається на 
20-П хвилині. Володимир МІ- 
паев завершує одну Із комбі
націй севастопольців. йде 
37 хвилина. Гравці «Хвилі» 
порушують правила проти 
Олексія Кацмана. Арбітр при
значає метрів з тридцяти п'я
ти штрафний удар. Його чіт
ко виконує «потерпілий». І 
м’яч після його удару у «де
в’ятці». На відпочинок коман
ди йдуть при результаті 1:1.

У другому таймі наші зем
ляки діяли активно, маючи 
весь час ігрову перевагу. 
Тричі мав можливість зміни
ти рахунок Олександр Мороз. 
Але це зробити йому пе вда- 

I лося. Суддівська колегія за-
I фіксувала нічию — 1:1. «Зір

ка» зараз має тридцять три 
очка і вийшла на друге місце 
в турнірній таблиці.

7 жовтня Кіровограді!) в се
бе вдома прийматимуть сум-, 
.ський «Фрупзенець».

Олек-

Спорт став улюбленим заняттям ме
талургів. Цього року вирішили підго
тувати 450 значківців ГПО. З цим зав
данням колектив фізкультури успішно 
спраазяється. Складено нормативи з 
легкої атлетики,- плавання, кросу, 
стрільби. Лише в стрілецьких поєдин
ках взяло участь поііад 800 чоловік.

Кращих успіхів у складанні норма
тивів комплексу ГПО домагаються ко
лективи цехів, де групи фізкультурни
ків очолили Павло Свіязов, Віктор 
Кузнецов, Анатолій Войтенко та Воло
димир Різппченко. Тут першими фізич
ний гарг здобули електрослюсарі Іван 
Лопушняк і Микола Романюк, електро- 
обмотувальниця Ніна Тимощук, апа
ратник Берне Алексеенко та інші юна
ки і дівчата.

Приємно відзначити, що на заводі 
уже виконали план дев’ятої п'ятиріч
ки по розвитку фізичної культури і 
спорту.

Спортивно-масова робота сприяє і 
зміцненню трудової дисципліни, підви
щенню продуктивності праці молодих 
робітників.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Світловодської се
редньої школи робітничої 
молоді № 2.

м. Світловодськ.

ФУТБОЛ

В. ШАБАЛІН.
с

Керівник клубу 
кандидат у майстри 
спорту Г. ДУБІВКА.

ЗАВДАННЯ № 6
1. Яку назву мас між

народна шахова феде
рація, де і коли вона бу
ла створена і який її де
віз! (З ОЧКА).

2. Що означає термін 
«заманювання»! (1 ОЧ
КО).

3. Розв’яжіть етюд: 
Білі: КрГЗ; пп: Ь5; Ь2;

п6.
Чорні: Кра5; СЬб.

Білі починають і вигра
ють. (З ОЧКА).

Л/05-ЙН смя.ти-гА-цкпсваи

Бы.ла и прош-яо' Ълшп

Явло-нтнш.п- всс-ны кп-жт-в
г>’

Уверенно /В РитмВ гпангр)

ны илі дл-ги-ли. С нн-ми о люб-Ви

Зі-люв илйашй день, о; /г . Лом п -Лий, я в лом не *о -д« 
. ігг

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

байдарочник.
Фото М. ТЕР МАВСЬКОГО.

Ніхто не забутий

АВТОМОБІЛІСТАМ

ПРИЗ ГЕРОЯ І •

к1

У Великій Вітчизняній війні брали участь 147 жи- | 
гелів села До.іинського Олександрійського, району, 
53 з них відзначені бойовими нагородами, 95 заги
нули в битві за незалежність Батьківщини. Високу Й 
мужність і героїзм проявив їхній' земляк Степан 
Горобець під Ржевом. В лютому 1942 року моло- К 
дому танкістові було посмертно присвоєне звання 
Героя Радянського Союзу. Тепер його ім’я надано 
одній з вулиць села і піонерській дружині місцевої 
школи. Про командира танка молодшого лентенан- 
та С. X. Горобця — завжди розмова на уроках ■ 
мужності. 14

А районний комітет ДТСААФ в селі Долинсько- к 
му щороку проводить змагання з автомобільного 
багатоборства на приз С. X. Горобця. Цього року 
на місцевому стадіоні у поєдинки включились водії ю 
14 первинних колективів оборонного товариства. 
Вони змагалися в мистецтві водіння автомобіля, з ■ 
стрільби з дрібнокаліберної гвинтівки і гранатоме
тання.

В особистому заліку перемогли земляки героя И 
Володимир Федющенко та Віктор Редін. а третім 
призером сгав представник команди колгоспу імені 
Кяпла Маркса Віктор Борсуков.

Призи споотсменам-автомобілістам вручала се
стра героя Марія Христойїорівпа. а дипломи — ко- И 
лишній механік танка С. X. Горобця Федір ІЕанозігі 
Литовченко, який приїхав у гості до долинная з 
міста Дніпродзержннська.

ЯБЛОНИ
В ЦВЕТУ

«молодой коммунар» - 
орган Кпровоградскогэ обкома 

Л КОМУ, г. Кировоград.

Музыка Е. Мартынова, 
слова И. Резника.

Яблони в цвету — весны круженье, 
Яблони в цвету — ЛЮбЕИ смятенье. 
Радости свои мы им дарили.

ними о любви мы говорили.
Припев:

«Было и прошло!», — твердит 
мне время.

Но ему на зло тебе я верю!
Верю в майский день, от яблонь 

белый,, 
Яблонь молодых в твоем саду.

Яблони в цвету за мною мчатся. 
Яблони в цвету зимою снятся.
Вновь издалека плывут в виденьях 
Белые снега цветов весенних.

в цвету — 
какое чудо!

в цвету — 
я пе забуду.

дни считать

В. УФІМЦЕВ.

можливість прово-
845 розмов одно-

845 РОЗМОВ
Американські спеціаліс

ти почали вкладати по ' 
дну Тихого океану теле
фонний кабель оригіналь
ної конструкції. Він з’єд
нає берег США з Гаван
ськими островами, а далі 
проляже до острова Гуам 
і на Окінаву. Нова лінія 
дасть 
дити 
часно.

Яблони

Яблони

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

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

Только
не ставу в грусти,

Просто буду ждать 
весны грядущей.

► Припев.

ЯК ЗРОБИТИ 
ПОРТРЕТ 

МОЛЕКУЛИ?
Найпотужніший у світі 

електронний мікроскоп 
сконструювали японські 
науковці з міста Кіото. За 
його допомогою можна 
буде спостерігати й фото
графувати елементарну у.
структуру молекул,

АПН. I
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