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«РОСІЙСЬКІ 
ХАНТИ»

Якось комісара виклика
ли в комітет комсомолу 
тресту. Познайомили: «Ось 
вам і. п’ятдесят перший 
боєць». Так у загін при
йшов чорноокий худень
кий хлопчик Володя Іва-

Тепер він на стіні, над 
ліжком комісара, їхній 
прапор. Випалений сонцем, 
обтріпаний вітрами та об
митий дощами. Яків кож
ного червоного стяга, е у 
нього своя славна історія: 
подолавши тисячокіломет
ровий шлях від Кіровогра
да до Сургута, протягом 
двох ударних місяців він 
щоранку злітав на верше
чок щогли, кликав бійців

ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ! НАПОЛЕГЛИВО 

ДОБИВАЙТЕСЬ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРА

ЦІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ЯКОСТІ РОБОТИ 

В ІМ’Я ДАЛЬШОГО ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ЕКО

НОМІКИ — ОСНОВИ МОГУТНОСТІ БАТЬКІВЩИНИ ? 

НЕУХИЛЬНОГО ПІДНЕСЕННЯ ДОБРОБУТУ НАРОДУ!

(Із Закликів ЦК КПРС до 59 ї річниці В< рікої 
Жовтневої соціалістичної революції).

студентською будівельно
го загону на трудові под
виги. Від нього, прапора, і 
від герба СРСР загін ви
рушав на об’єкти.

— Все запам’яталося 
чітко. Записано, як па 
етнічні, — сказав один з 
бійців.

Розкручувати стрічку 
спогадів мені допомагав 
увесь «Алмаз-76» — сту
дентський будівельний за-' 
гін Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування.

НЕТІЛЬКИ 
КАМІНЬ 
ТА БЕТОН

— Що ми встигли? Спо
рудили комплекс обслуго
вування автомашин —хвід 
фундаменту до «візитки» 
(до речі, першої кірово
градської в тих місцях), 
викладеної червоною цег
лою. Підготували фунда
мент під головний вироб
ничий корпус. Це те, що 
зробили для промба- 
зи. При районній лі
карні в Сургут! — амбу-

нов.
«Призначили» його у 

бригаду, яка прокладала 
дорогу біля адміністра
тивного корпусу. Володя 
нарівні зі студентами ки
дав бетон. Завівся — не 
зупиниш. Скільки тих сил? 
Скоро, звичайно, втомив
ся. Та хлопці з першого ж 
дня повірили: цей не хит
руватиме. Зможе — зро
бить.

З часом Володя втягнув
ся в ритм студентського 
будівельного. Його все-та
ки трохи жаліли. Непоміт
но полегшували щоденну 
«ношу» буднів.

На прощання «російські 
ханти» (сам за національ
ністю хант, хлопчик інколи

G Репортаж червоного тижня

коли
ПІДРОСТУТЬ 
БЕРІЗКИ...

ВІД ИШ
ЗАГІН ВИРУШАВ НА ОБ'ЄКТИ

За три кроки — тайга. 
Рукою подати до промис
лової бази — головного 
об’єкта. Квартир’єри по
старалися! Кращого місця 
для табору не знайти.

Поспішали хлопці: скоро 
приїде загін, а у них ро
боти непочатий край. Перш 
за все — розчистити міс
це під палатки та їдальню, 
а там...

— Звертай! — Комісар 
Василь Антонюк рвонувся 
до машини.

Тракторист зупинився, 
нерозуміюче пошукав 
очима, що там від нього 
так самовіддано захища
ють. А коли знову рушив, 
повів машину обережніше, 
об’їхав деревця, які за 
хвилину збирався роздави
ти колесами.

...Наступного року, коли 
вони повернуться (а їм у 
тресті «Сургуттрубопро- 
відбуд» уже запропонува
ли укласти трудовий до
говір на п’ять років), обо
в’язково відшукають свій 
табір по зеленому орієн
тиру — рядку білокорих 
берізок поміж ялинами.

латорію. Лічити далі? Вто
мились, кажете?

Здорово ми все ж таки 
попрацювали. Силою в 50 
«ударних багнетів» освоїли 
300 тисяч карбованців ка
піталовкладень. Урахуйте, 
й загоні було тільки шес
теро ветеранів. А поїдуть 
ці ж хлопці через рік — 
вони вже обстріляні, пе
ревірені, іншіЬс учитимуть. 
Для мене це літо — ос
таннє. П’ятий курс. Більше 
не візьмуть. Я от думав: 
хіба ми тільки дороги, 
склади, будинки залишає
мо після себе? Дружбу. 
Велику, справжню.

Богданівна у Знам’ян- 
ському районі, потім Тю
мень, Магадан і ось Сур
гут. Скрізь лишилися дру
зі. По всій країні.

(Вважаю за потрібне до
повнити командира Василя 
Вака: напередодні остан
нього трудового семестру 
його нагородили медаллю 
«За трудову доблесть»).

із симпатією називав так і 
українських студентів) вру
чили йому кельму — ро
бочий інструмент бійця.

КОНЦЕРТ 
для...
ДВАНАДЦЯТЬОХ

Агітбригада зонального 
загону виступала просто 
неба, без усяких завіс і 
сцени. Чоловік з дванад
цять робітників, своїх, 
сургутських, зачаровано 
слухали. Хто з них чекав, 
що тут, на сінокосі, у від
даленому колгоспі, потра
пить на імпровізований, 
несподіваний концерт?

Комсорг «Алмаза» Юрій 
Сердюк, учасник того кон
церту, може авторитетно 
підтвердити: вони не жал
кували, що згодились на 
незапланований виступ.

...Спочатку друзі появи
лись у «Посейдоні», який 
працював на рибокомбіна
ті. «Орбіта», як і належить 
майбутнім педагогам, ре

монтувала школи і до пев
ного часу не знала про 
хлопців зі степової Кіро- 
Еоградщини.

Сталося так, що дівчата 
одночасно запросили їх 
на вечір.1 До кого йти? Ви
рішили не порушувати ста
рого перевіреного при
слів’я: «Старий друг кра
щий за нових двох».

Не дуже затишно почу
вали себе потім у тісному 
колі молодих сибірячок, 
коли прийшли вибачатись. 
Коротше, зустріч відбула
ся пізніше в тому ж само
му давно вже прибраному 
спортзалі.

Висновок звідси відо
мий: дав слоео — дотри
май його. Коли хочеш, щоб 
тебе поважали. Цього, до 
речі, вчились вони й у 
своїх найближчих сусідів, 
робітників двадцять сьо- 
мого будівельного управ
ління.

Не всі ж у загоні такі, 
як «першокласний звар
ник і взагалі надійний то
вариш» Коля Волков. Пра
цювати на совість і «на 
перевірку» — різні речі. 
Коля визнає тільки перше.

Не кожний мав на по
чатку будівельну спеці
альність, та й витримки де
кому бракувало. Тоді звер
тались по допомогу до ко
лег. І відмови не почули 
ні разу.

На друзів їм, чесно ка
жучи, поталанило. Бо й са
мі жили за принципом 
«усе, що можеш, другу 
віддай». Довідалися, що 
в БУ-27 спортивна робота 
чи не на останньому міс
ці, — допомогли налаго
дили. А скільки футболь
них матчів зіграно! Ви
гравали завжди кірово- 
градці, та це нікого не об
ражало. Змагання є зма
гання.

Увечері сходились у та
бір робітники, шофери на 
чашку чаю, «зрізатись» у 
шахи чи й просто погово
рити.

Дні тим часом танули під 
низьким сибірським не
бом. Кінець серпня. До
дому!

ПОСТСКРИПТУМ
«Алмаз-76» залишив на 

«малій землі» (так сибіря
ки називають свій край) 
добру по собі славу. Не 
все їм удавалося легко, 
без конфліктів і особли
вих зусиль. Будували ж 
щось більше, ніж «доро
ги, склади, будинки». Ство
рювали навколо цілий світ 
людського тепла і дружби.

Т. ЛЮДНА.

"V ЛІБ — корінь життя.
А професія хліборо

ба — найпочесніша на 
землі. І найважча, ма
буть. Дівчата нашого хлі- 
бокомбінату пишаються 
тим, що їх теж нерідко _
називають цим звучним VI/і’ЦГиі/М U** 
іменням. Не працюють J И nVDtt Г1 ГВ
вони з ранку до пізньо
го вечора в полі, не поглядають з тривогою на роз
печене сонцем чи затягнуте дощовими хмарами не
бо, але роблять хліб і тому — хлібороби.

На трьох заводах рлібокомбінату зайняті близько 
ста молодих трудівниць. Готуючи гідну зустріч 59-й 
річниці Великого Жовтня, вони взяли підвищені со
ціалістичні зобов’язання. Серед тих, хто йде попере
ду у змаганні, — кавалер ордена Трудового Черво
ного Прапора кандидат у члени КПРС Олена Єре
менко. Дівчина не тільки сама виконує змінні норми 
на 115 процентів, а й навчає новачків передозих ме
тодів праці. А ще їй виявили високе довір’я: Оле
на — депутат Ленінської районної Ради депутатів 
трудящих обласного центру.

Ударне несуть переджовтневу вахту бзгато молодих робіт
ників комбінату. Одним з найкращих колективів вважається 
бригада Люби Романишиної з хлібозаводу № 1. Ще зовсім 
іісдагно вона була відстаючою» За короткий час Люба зумі
ла згуртувати колектив, випести ного па рівень передових.

Наприкінці кожного року ми визначаємо кращу 
бригаду. Нині на перше місце серйозно претендує 
колектив, очолюваний досвідченим виробничником 
С. М. Мерусєннсм. І найприємніше те, що в цьому 
колективі більшість становлять молоді робітниці. 
Взагалі молодь у нас зайнята на найвідповідальніших 
ділянках роботи. Так, Валентина Аргей та Олександра 
Басула — контролери, Валентина Нечаєєа — змінний 
мікробіолог.

Нині ми готуємо до атестації державним Знаком якості 
солодку соломку. Це буде перший вид продукції, позначе
ний почесним п’ятикутником. Безперечно, велику роль віді
грає впровадження одного з елементів комплексної системи 
управління якістю продукції — бальної системи оцінки га
тунку неробів. Уже сьогодні воно дає. відчутні результати, 
значно зменшилось число рекламацій.

Поважати труд хлібороба — такий закон у нашому коле* 
тиві. Молоді робітниці борються за економію борошна, змен
шення відходів. На підприємстві широко почали використо
вувати збагачувальні домішки, щоб тісто не липло до стріч
ки конвейєра. її змащують спеціальною сумішшю. Економій? 
Ще й яка! Адже раніше багато тіста йшло у підходи саме 
з цієї причини.

Цехи хлібозаводів оснащуються новим устаткуванням. 
Повністю механізовано, наприклад, лінію, де виробляють 
хліб «Новий український». Не так давно почали застосову
вати округлюгачі. що полегшило працю робітниць.

Комсомольці і молодь хлібокомбінату активно 
включилися в трудову вахту на честь 60-річного юві
лею Жовтня. Змагаються між собою бригади, окре
мі виробничниці. А всі разом прагнуть вагомими 
здобутками зустріти ию знаменну дату.

На лінії

„Новий

Т. КОНОВАЛЕНКО,

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

| Є 120-й!
Нещодавно здобуто нову трудо

ву перемогу -- пройдено 120-й кі
лометр траси газопроводу Орен- 

— Західний кордон СРСР.
Це стало можливим завдяки 

приведенню в дію всіх резервів ви-

робпицтва (перехід на двозмінну 
роботу на зварювальних базах, 
трубовозах, на ділянках зварюван
ня, ізоляції та укладки труб, ско
рочення до мінімуму простоїв ви
сокопродуктивних агрегатів). Ве
ликого поширення серед будівель
ників набрали ініціативи молодіж
ного колективу імені Миколи 
Островського, члени якого дали 
слово своє річне завдання викона-

тм за 50 тижнів, та молодіжної 
бригади зварювальної бази в Олек
сандрівні, яка першою перейшла 
па двозмінну роботу. Зразки само
відданої праці показує машиніст 
екскаватора Франп Рослер. Він 
добився найвищого виробітку на 
агрегат. Нині у нього багато послі
довників на трасі.

В. ЖУРАВСЬКИЙ.
м. Світловодськ.

старший інженер, член комітету комсомолу 
Кіровоградського хлібокомбінату.

ф Завжди на сторожі якості секретар комсомольської ор
ганізації Кіровоградського міського молокозаводу лаборант
ка Кіра ЩЕПЕТКОВА. Коли вона працює на зміні, всі впев
нені: шлях бракові перекрито.
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ЕКСПЕДИЦІЯ 
«ВПРОВАДЖЕННЯ»

Е КОНОМІЯ електроенер- 
“ гії — важливий по
казник у роботі машиніс
тів, не менш важливий, 
ніж збільшення переве
зень вантажів. Хочу гово
рити саме про нього. І 
ось чому. З економією 
електроенергії поз'язані 
основні наші проблеми і 
труднощі. А нею в нашо
му депо сьогодні далеко 
не всі можуть похвали
тися.

Дехто з машиністів ка
же: «Чим більша вага по
їзда, тим більше витра
чається енергії на його 
проведення, і великого

2100 тонн кожен «з'їда
ють» у сумі 700 одиниць.

Мені можуть заперечи
ти: коли вага перевищує 
4 тисячі тонн, тягооий дви
гун швидше виходить з 
ладу, спрацьовується. Це 
— правильно. Але заміни
ти його буде легше й де
шевше, ніж, скажімо, пус
тити додаткові поїзди. На 
жаль, у нас часто після ве
ликовагових составів да
ють такі, вага яких менша 
навіть від мінімальної ва
гової норми.

Дуже б’є по економії 
електроенергії графік ру
ху поїздів. Його склада
ють чомусь без урахуван
ня профілю ділянок, особ
ливостей маршрутів. Ча
сом це викликає незапла- 

новані, досить
тривалі зупинки 
на станціях, а 
то й просто на 
відрізках колії. 
Після таких зу
пинок доводи
ться їхати з мак-

З УВАГОЮ
Е.И А звітно-виборних зборах, що 
**•* відбулися недавно, комсомоль
ці нашої бригади обрали своїм 
групкомсоргом Любов Ткаченко. 
Вибір на неї впав не випадково. 
Енергійна, наполеглива вона зав
жди була заспівачкою всіх добрих 
спргв спілчан. 1 токар непоганий. 
Голосували за Любу одностайно.

Півтора року тому, згадую, при
йшла у бригаду невисока на зріст 
тендітна дівчина. Тоді колектив 
тільки формувався. Хто мав біль
ший досвід роботи, хто кТ5пший, але 
всі досить упевнено працювали на 
токарних верстатах. А у Люби за 
плечима було тільки навчання у 
професійно-технічному училищі та 
кілька місяців виробничої практики 
па підприємстві. Тож спочатку 
важкувато їй доводилось. До мий
них машин треба виготовляти де
сятки різних деталей. Навіть до
свідчені токарі стикалися з трудно- 
ща’ми, коли потрібно було виточу
вати нову деталь, а що вже гово
рити про новачків! Бригада виріши
ла: тримати на контролі роботу 
новенької. Якщо у Люби трапля-

ДО НОВАЧКА
лась замітка, хтось із колективу 
г.оспішав на допомогу, і не тільки з 
нашого колективу. Першим настав
ником Л. Ткаченко була Ціла Кос
тянтинівна Яшаті, кадрова робітни
ця, хороша, чуйна людина. Не одну 
юдину провела вона біля верстата 
своєї підопічної- докладно пояс
нювала, що до чого. Пояснення 
ілюструвала на практиці. Сьогод
нішніми здобутками дівчина зобо
в’язана і В. Ai. Лобусу, котрий до
помагав їй освоїти чи не найсклад
нішу для неї операцію — виготов
лення радіусних штуцерів. Хороши
ми робітничими вчи гелями вияви
лись молоді верстатниці Ганна Грн- 
зоглазова та Алла Борщ.

Брак, невиконання змінних зав
дань — усе цс в минулому. Нині 
Люба Ткаченко працює нарівні зі 
старшими товаришами. У неї вже 
свої учні, вірніше — практиканти з 
училища. Вона добровільно їм до
помагає. ділиться з ними набутим 
досвідом. І скажу: хороший з Люби 
наставник.

Майстром своєї справи став один 
з наймолодших членів бригади

Костянтин Ліпрун. Він теж від«ув 
підтримку, увагу досвідчених ви
робничників, особливо в доланні 
перших, найважчих криків.

«Жодного відстаю юго поруч' 
лід таким девізом працює наша 
комсомольсько-молодіжна б;ч!га іа 
і весь колектив механічного ' це<7. 
Цей девіз став для нас законом^ 
Me може бути задоволений той, хто 
перевиконує змінні завдання і по
мічає, що у сусіда щось ке віг.(). 
дпть. Бо ж результат цього схеіда, 
зрештою, впливає на покдданн 
ВСЬОГО цеху. Допомог 1И ТОРАГАпІЖа 
ві — це наш робітничий обов’ягюл; 
справа нашої честі.

Бригада, яку я очолюю, лєєїійио 
перевиконує місячні норми. Нині 
боремось за підвищення надіГиюс/і 
і довговічності продукції. І тут нам 
пособляє не тільки висока кваліфі- 
нація, а й товариська взаємодопо
мога.

В. ОПРИЦА, 
бригадир комсомольсько-мо
лодіжної бригади токарів Кі
ровоградського ремзаводу 
«Укрсілш осптехніка».економічного ефекту тут 

не доб’єшся». Заперечу. 
Состави, по 3600—3800 
тонн водити вже невигід
но. Поясню чому.

Як відомо, на будь-яку 
ділянку залізниці суворо 
лімітується кількість по
їздів, що по ній прохо
дять. А потік вантажів що
року зростає. Який же ви
хід? Практикують здвоєні 
і навіть строєні состави. 
На мою думку, це недо
цільно. Насамперед з 
погляду економії елек
троенергії.

Два состави обслугову
ють дві локомотивні 
бригади, а машиністів і 
помічників у депо не ви
стачає (на жаль, мало мо
лоді приходить працюва
ти на залізницю). Хоча 
двома составами перево
зиться вантажу стільки ж, 
скільки й одним велико
ваговим.

Удамся до простої 
арифметики, аби довести, 
що для збільшення еко
номії енергетичних ре
сурсів доцільніше водити 
поїзди підвищеної тон
нажності.

Для проведення поїзда 
тоннажністю 4200 тонн 
від Помічної до Колосів- 
ки необхідно затратити 
470 одиниць електроенер
гії. А два состави вагою

симальною швидкістю, 
аби не вибитися з графі
ка. Ось тут і «губляться» 
зайві кіловат-години. Я 
вже не кажу про те, що 
зупинити поїзд чи зруши
ти його з місця — справа 
нелегка, вона пов'язана із 
затратами тих же кіло
ват-годин.

Молоді машиністи, ска
жу без перебільшення, 
люблять водити великова
гові состави. Серед та
ких — помічник машиніс
та комсомолець А. Шуль
га, молодий машиніст 
А. Яремчук та багато ін
ших. Вони вивчають дос
від старших, у кожному 
рейсі вчаться, відкрива
ють щось нове у своїй ро
боті. Хай маленьке, але ж 
нове. Великовагові водити 
важче, є риск «розтягну
тись» десь на перегоні, 
не дотримати норми ви
трати енергії. Та вибір та
кого виду перевезень на
родногосподарських ван
тажів, безперечно, вигід
ний економічно. За умов 
збільшення потоку ван
тажів на залізниці вели
коваговим у десятій п’я
тирічці потрібно дати зе
лену дорогу.

О. БОЙКО, 
керівник комсомоль
сько-молодіжної коло
ни Помічиянського 
локомотивного депо.

ІНа
І<ФЕРЛДГ 
МОЛОДІ І 

господарі І

НА ПРИЗ «МК» 
«ПЕРШІЙ МОЛОДІЙ 
чотиритисячний! 
К1РОВОГРАДЩИ11И 
СТАРТОВОГО РОКУ 
ДЕСЯТОЇ 
П’ЯТИРІЧКИ»

Тетяна КОВТУН 
чи Ольга КОЗАЧЕНКО?

Цей приз назавжди за
лишиться у того, хто пер
шим цього року надоїть 
від кожної корови по 4 ти
сячі кілогра/лів молока. 
Чим ближче до заповітно
го рубежу, тим напружені- 
шим стає трудове супер
ництво.

Ольга Козаченко чи Тетяна 
Ковтун? Ці молоді майстри 
машинного доїння очолюють 
змагання. Тетяна Ковтун з 
колгоспу імені Мічуріна Нов- 
городківського району за де
сять місяців надоїла під кож
ної коропи по 3680 кілограмів 
молока. Ольга Козаченко з 
Несв.пківського відділка рад
госпу Другого імені Петров- 
сі.кого цукрокомбінату Олек
сандрійського району — по 
3379.

На початку минулого 
кварталу Галина Поклад 
з колгоспу імені Лені
на Долинського райо
ну та Марія Гуцалюк 
з Гллічівського відділка 
радгоспу Перегонівського

цукроко/лбінату Голованів- 
ського району помітно 
відставали від лідерів. Та 
це не викликало у них роз
губленості, а настроїло їх 
на пошук.

Не втрачають надії 
й товариші по роботі: 
Ольги Козаченко — Євдо- 
кія Рогацька, Ярослава 
Андрущакевич, Марія Че- 
бан, Тетяни Ковтун — Зоя 
Плохотнюк, Ганна Гринь. А 
також Валентина Паро- 
хонько з колгоспу імені 
Ульянова Голованівського, 
Марія Пиріжок з колгоспу 
імені Свердлова Доброве- 
личківського, Валентина 
Славетинська з колгоспу 
«Дружба« Новоукраїнсько- 
го районів.

Ім’я володаря призу 
стане відоме в кінці жовт
ня чи на початку листо
пада.

Г. ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ КОМ
ПАНІЙЦЯ м. КІРОВОГРАДА ВІДБУЛО
СЯ СВЯТО ПОВНОЛІТТЯ.

НАЧАЛЬНИК ПАСПОРТНОГО СТОЛУ 
ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ 
МІЛІЦІЇ ЛІ. І. ТАРАСЕНКО 
ПАСПОРТ УЧНЕВІ КООП БРАТИ Ні ГоЛї 

ТЕХНІКУМУ ПЕТРУ КОСІННИКУ.
Фото М. ТЕРНЛВСЬКОГО.

ІТЛАНТАЦІЇ цукристих у Ком- 
панііврькому районі займають 

4300 гектарів. Щедро вродили ко
рені: кожен гектар видає в серед-
ньому на 52 центнери більше, ніж 
передбачалося. Врожай уже зібра-
но з трьох чвертей площі. Високий 
ритм роботи радує, але в деяких

КОНТРАСТИ
БУРЯКОВОГО
КОНВЕЙЄРА

господарствах чомусь заспокої
лись, не підвищують темпів, допус
кають значний розрив між копан
ням і перевезенням коренів.

На полях колгоспу Імені Кірова ви
сочать бурти. В чотирьох бригадах 
тут лежить понад 2 тисячі центнерів 
цукрових буряків, але навантажувачі 
простоюють. Чому ж це вивозять 
вчасно дорогоцінної сировини? Голов- 
кия агроном Володимир Гайдаенко і 
секретар комсомольської організації 
господарства Володимир Чернієнко та
кс становище пояснюють несприятливи
ми погодними умовами, браком транс
порту (сНасіння соняшнику перевози
мо, а гірнкомаїїднропані водії працю
ють абиякі).

Але воші не згадали про те, що 
механізатори робочий день на бу
ряковій ниві часто ііочинаютіг-піз-
но, не згадали про такий суб'єк
тивний фактор, як невміння орга
нізувати людей на високоефектив
не використання техніки. Адже 
відомо, що успіху досягають там, 
де правильно розподіляють сили і 
засоби, прагнуть’раціонально ви
користовувати кожну хвилину. Та

саме про це іі забули члени комі
тету комсомолу колгоспу.

У господарстві буряки в землі 
ще на площі 163 гектари. На полі 
сім комбайнів КСТ-3. Та вони раз 
по раз ламаються, простоюють, 
виробіток на машину низький. На
приклад, за день, що передував 
рейдовій перевірці, у всіх брига
дах загалом викопали цукрові па 
восьми гектарах. І лише сьогодні 
в комітеті комсомолу згадали: а 
ми ж не проводили перевірок го
товності техніки до жнив. Пору
шення роботи бурякового кон
вейєра, неефективне використання 
транспортних засобів теж не стали 
предметом гострої розмови в комі
теті комсомолу, в штабі «КП».

Стенд «Комсомольського про
жектора» — напроти контори. Що
дня його бачить комсомольський 
патажок Володимир Чериієнко, 
але ж він не пам’ятає, щоб підчас 
збирання цукристих на ньому по
явилась хоч бц одна листівка, в 
якій ішлось би про недоліки на

збиранні пізніх культур. Про ці 
недоліки добре знає начальник 
штабу «КП», обліковець Алла Ду
бина. Прикро, що це не хвилює 
комітет комсомолу, адже на буря
кових плантаціях працює чимало 
молодих трудівників. Зокрема, ви
сокого виробітку досяг комсомоль
сько-молодіжний екіпаж комбай
нера Василя Гайдаєнка.

Щедро вродили цукристі в колгоспі 
імені Тельмана — по ЗЄ8 центнерів на 
гектарі. Трудівники господарства ус
пішно виконують план продажу коре
нів державі. Але ж і тут не використо
вують усіх резервів. Збирати корені за
лишилося ще на 264-гектарному кліщу. 
Одначе в господарстві не поспішають. 
Особливо в другій тракторній бригаді. 
Якщо глянути на зведення про хід ко
пання коренів у цій бригаді, вразить 
строкатість виробітку на комбайн. 
В. іапзинькіїй комбайном КС-6 зібрав 
урожай на 133 гектарах, а комбайнер 
В. Горловин машиною КСГ-3 — тільки

»•а трьох. Простоює комбайн О. Лс- 
міщука — не вистачає трактора. На по
лях колгоспу осіло понад тисячу цент
нерів коренів. Хоча вже й ударили мо
рози, але буряків не вкривають навіть 
гичкою, попи псуються.

Як і в колгоспі імені Кірова, 
значний розрив між копанням і ви
везенням цукрових буряків у кол
госпі імені Гельмана пояснюють 
збігом сільськогосподарських ро
біт, недостаїнього кількістю транс
портних засобів. Тим часом в обох 
іоснодарствах не намагаються ви
користовувати транспорт у нічний 
час.

Л ел с к івськнй б у рякопр н Гі м ал ь- 
ний пункт Другого імені Петров- 
ського цукрокомбінату, куди тран
спортують цукрові буряки госпо
дарства Компаніївського району, 
працює неритмічно.

— З шостої по восьму годину,— 
підрахував агроном цукрокомбі
нату І. Мороз, — сировину підво
зять 4—7 грузовнків, у години 
пік — від 63 до 65, після і 9-ї го
дини — 20—23, а потім кількість 
машин різко зменшується, після 
23-ї години майже жодне госпо
дарство коренів не доставляє. Ме
ханізми простоюють, а в цей час 
цукрові буряки псуються па полі.

Зауваження правильне Вико
ристання транспорту в нічний час 
зменшить віімуиіеіііїй розрив між 
копанням і перевезенням, ПІДВИ
ЩИТЬ темп збирання цукристих.

О. РУЖИІІ агрском Компаніївського районного управління 
сільського господарства, 1. ВЕЛИКОРПП 1 управліннякомсомольських організацій Компаніїгс’/ зав|АУючни відділом 
І. КЛЮЕВ - меіаііізатор цц"г«“" їм‘• т Ра,,*'омУ комсомолу, 
ПИКОВ- спецкор «Моло^Хм^ара“ 1‘И“аИ’- Ю' Л,ВАШ'

ПІСЛЯ 8ИСТУПУ «мк»

„ЗА СТІНОЮ 
НЕДОВІРИ"

Так називався критич
ним матеріал під рубри
кою «Підтримайте піс
ню!», в якому автор, наш 
спецкор, повертаючись до 
надрукованого, йшов слі
дами виступу газети. Про
блема полягала в органі
зації дозвілля трудівників 
села Катеринівки Долин
ського району і в став
ленні керівників колгоспу 
імені Щорса до цієї 
ЛИ8О1 ДІЛЯНКИ ВИХОВЛтпЯ 
молоді.

Як повідомив секретар пар
тійного комітету господарства 
Д. Кузьменко, партком кол
госпе’ на своєму засіданні об
говорив статтю <3а стіною 
недовір’я». Факти, викладені 
в ній. визнано правн.тьннчн» 
критику — справедливою. На 
сьогодні настелено підлогу * 
Богданівській сільській біб
ліотеці, проведено ремонт 
клубу. Закінчується капіталь
ний ремонт клубу У Братсько
му Посаді. Протягом жовтня 
буде відремонтовано ПР’.,М‘* 
щення Катеринівського <іЛу 
ського Будинку культур’1- 
Марфівському клубі встаІ 
ясно нові груби.

Партком зобов язав_г°” 
лозу колгоспу В. О. !3* 
ченка до 1 листопада ць 
го року виділити да»1« 
на поповнення 
го фонду бібліотек при
дбання телевізорі» У 
би.



21 жовтня 1976 року „Молодий КОМунар“ З стор.

ф П’ятий рік революції 
ознаменувався на Єлиса- 
ветградщині, як і по всій 
країні, значними досягнен
нями у відбудові народно
го господарства. Налагод
жувалася змичка промис
ловості із сільським гос
подарством, зміцнився со
юз робітничого класу і 
селянства.

ф На початку року в 
повіті відбулися партійні 
конференції. Порядок 
денний: необхідність по
силення керівництва ма
совими організаціями з 
боку партійних органів, 
дальша перебудова робо
ти профспілок.

ф 5 серпня 1922 року 
в повітових комсомоль
ських організаціях відзна
чили п’ятиріччя комсомо
лу України.

Загоювало свої рани 
сільське господарство. 
Врожай у повіті двадцять 
другого року був добрий. 
Це дало змогу краще по
стачати продукти трудя
щим. 4 вересня в Єлиса- 
ветграді відкрилася перша 
сільськогосподарська ви
ставка.

41 У трудових зусиллях, 
спрямованих на ліквідацію 
розрухи і створення основ 
соціалістичної економіки, 
зміцнювалась братерська 
дружба радянських наро
дів. Палке схвалення у 
трудящих Єлисаветграда 
дістала промова коман
дуючого збройними сила
ми УРСР М, В. Фрунзе на 
зборах єлисаветградських 
комуністів, профспілко
вого активу та червоноар- 
мійців 24 вересня 1922 ро
ку, в якій було обгрунто
вано необхідність утворен
ня Союзу PCP.

ф VIII повітовий з’їзд 
Рад, що відбувся в листо
паді 1922 року, повністю 
схвалив ленінські пропо
зиції про створення союз
ної держави на принципах 
добровільності і рівно
правності. Велику роз’яс
нювальну роботу провели 
партійні організації серед 
населення. Для робітників, 
селян, інтелігенції читали 
лекції, доповіді, проводи
ли з ними бесіди.

ф На сторінках повіто
вої газети «Красный путь» 
друкувалися численні про
пагандистські статті, в кот
рих роз’яснювалась необ
хідність утворення СРСР, 
величезне історичне зна
чення його у зміцненні 
нашої країни і розквіті на
ціональних республік.

Утворення СРСР на міц
ній базі диктатури проле
таріату, непорушної друж
би народів нашої країни і 
непохитного довір’я рані
ше пригноблених цариз
мом народів до великого 
російського народу було 
видатною перемогою іде
ології марксизму-лені- 
нізму. Це була подія ве
личезного історичного 
значення, яка зміцнила на
шу країну, піднесла на не
бувалу висоту міжнарод
ний авторитет Країни Рад. 
Зразок мудрого розв я- 
зання національного пи
тання для трудящих усьо
го світу.

ї людина Країни Рад

ЗАКОН 
БРАТЕРСТВА

Для початку —- 
запис із мого турист
ського блокнота.

«Дорога у Вардзію. 
Хвилясті, вигорілі під 
нещадним сонцем го
ри. Валуни, розписи 
каміняччя — сліди 
руйнівної роботи вул
кана. Зруйновані сто
рожеві вежі і хра
ми — живі свідки 
жорстокої і героїч
ної минувшини.

Проїхали село Руставі — батьківщину 
Шота Руставелі. Село — в долині, поміж 
мовчазних, безлюдних гір. Світле й за
гадкове. Українські тополі. Пам’ятник 
поетові. Це Месхетія — серце Грузії.

Месхстіе!
Твій аскетичний лик 

здивованій душі, як озаріння.
Таким і був, либонь, наш материк 
в доісторичну пору сотворіння.
: • . • г...........................• >А вже автоиус круто поверта, 
і щось мені озвалось-відболіло: 
мале село великого Шота 
на заході дахами відбіліло.
Насупивши над нами брили брів, 
німіють горн здичавіло й строго. 
Повзе, повзе машина в глиб віків — 
дрібна мураха на стеблі дороги».
Згадую про це тому, що з усіх моїх 

мандрів найбільш хвилюючою була по
дорож до Грузії. А в Грузії найбільше 
вразила Вардзія. Дивовижне печерне 
місто. Місто-міраж. Місто-казка. Але 
справа не тільки в екзотиці. Там най
повніше виявилось оте, що так влучно 
назвав П. Тичина «чуттям єдиної ро
дини».

Дружба народів — не абстракція і не 
міф. Виявляється це прекрасне почуття 
не тільки у сфері чисто виробничій, ко
ли пліч-о-пліч працюють люди різних на
ціональностей, а й у взаємному обміні 
культурними цінностями. Ще ніколи і ні
де не перекладалося так багато різно
мовної літератури, як у нас у Союзі. Кра
щі здобутки української літератури ста
ють надбанням усіх. І — навпаки. Це — 
знамення доби. Наслідок мудрої націо
нальної політики партії.

У грузинів чудова пам’ять на добро. 
Народ, який протягом багатьох століть 
виборював свою національну незалеж
ність, виніс лихоліття запеклих, виснаж
ливих воєн, знав поразки і перемоги, — 
вміє цінувати друзів.

Саме у Вардзії екскурсовод (шкодую, 
не записав його прізвища) нагадав нам 
про те, що на Запорізькій Січі були й 
грузини; що славетний Акакій Церетелі 
дружив з Тарасом Шевченком; що, жи
вучи в Грузії, Леся Українка матеріально 
підтримувала Захарія Гїаліашвілі — в 
майбутньому видатного грузинського 
композитора.

Грибо.єдоза, Пушкіна і Лєрмонтова 
грузини, як і росіяни, вважають своїми 
рідними поетами. Є факти й сучасніші. З 
повагою вимовляють у братній республі
ці імена росіянина Миколи Заболоцько-

го і українця Миколи Бажана — перекла
дачів і популяризаторів грузинської лі
тератури. Та хіба тільки їх? Можна на
вести скільки завгодно фактів і зворот
ного порядку. Найсвіжіші — в Києві жи
ве і працює молодий грузинський поет 
Рауль Чілачава — перекладач з україн
ської, який присвятив себе благородній 
справі братерського єднання. Ось чому 
так невимовно хвилююче згадувати своє 
перебування на древній і вічко моло
дій грузинській землі в зеленому роз
ливі чайних плантацій, у хвилястих лініях 
безсмертної лози винограду та блакит
них шоломах гір — сторожі вічної і не
дремної.

Так ось яке твоє співуче н?бо! 
Такого не побачиш і в раю. 
Добридень, земле сонця*’

Гамарджвеба!
На сивій тверді в захваті стою.
Ці барви — то бадьорі, то похмурі. 
Ці тони — в чергуванні перемін. 
Так солодко звучить мені чоіиурі. 
Лїов кобзи невмирущий передзвін.. 
Про дружбу непорушну, ніби стела, 
Про пам’ять пашу — вранішню зорю— 
З веселою упертістю картвела 
При вогнищі братерськім,повторю.
Так, саме про дружбу. У благословен

ній Кахетії, 8 незабутньому Телазі нам 
гощастило бути гостями звичайної гру
зинської сім’ї. Гостинність грузинів за
гальновідома. І в пам’яті ніколи не зів’я
не вияв отієї гостинності й сердечності. 
Довідавшись, що ми з України, люб’яз
ний господар сів у машину і подався за 
тридев’ять кілометрів розшукувати на
шого земляка, щоб подарувати йому і 
нам радість зустрічі з Укоаїною.

Уже потім написалися вірші, які я так 
і назвав «Гостина у друзів у Телазі», де 
є й такі рядки:

Усі дива Кахетії довкіл
па тацях у солодкім одкровенні, 
благословсн хан буде братський стіл 
і всі дари його — благословенні. 
Нам пісня — і опора, і сестра. 
Виводимо її в палкім старанні.
І промовля мелодія Дніпра, 
в долині гомінкої Алазані.
1 сершо оступитись не дано 
на самоті б гостинній цій оселі: 
є стиски рук. Є в суліях вино.
Є пам’ять про Шевченка й Церетелі.
І бесіда зворушлива тече,
і щире слово викликає слово,
і генацвале щедрого плече 
відчуєш ти, розчулившись раптово.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

І

ЦИМИ днямі! зайшла до райкому комсомолу вчителька 
Новоосотської восьмирічки Т. І. Атамась. Ми з радіс

тю приймаємо наш актив, бо кожний приносить не тільки 
свіжі вісті, а й цікаві, часом цінні думки, пропозиції. 
Ллє Тамара Іванівна виглядала заклопотаною. Одразу 
виклала: як би »лаштувати так, щоб старшокласники 
їхньої школи змогли відвідувані заняття кіноклубу 
«Підліток»...

Саме звідси, з 
просьби, її виникло 
жання розповісти 
наш районний кіполекто- 
рій трохи докладніше. 
Створено його на почат
ку минулого року. Зда
валося б, небагато часу 
минула відтоді, та «Під
літок» завоював уже 
прихильність численної 
учнівської аудиторії. 
Старшокласники шкіл 
районного центру схоче 
вих, змістовних (і потрібних для них!) зустрічей, під час 
яких вони дізнаються про суспільний і державшій устрій 
нашої країни, про радянські закони, за якими живемо. 
Неабияку популярність здобули й документальні та ху 
дожпі кінофільми.

Керує рсбстою кіноклубу комітет, до складу якого 
входять інспектор дитячої кімнати міліції О. В. Герман, 
голова народного суду В. П. Прнгорпицькнй, інспектор 
районного відділу народної освіти В. Є. Шостак, техніч
ний керівник олєксандріБського кінотеатру «Дружба» 
П. II. Артеменко. Разом ми складаємо плани роботи, за
лучаємо до участі в заняттях «Підлітка» компетентних 
відповідальних осіб, скажімо, прокурора району С. А. 
Хохлова, адвоката І. П. Бондаря, старшого автоінспек
тора П. Г. Ярсвоїо. Відповідно дібрали темп: «Поняття 
злочину. Кримінальна відповідальність неповнолітніх», 
«Відповідальність підлітків за порушення правил вулич
ного руху» та інші, не менш важливі. Нинішній навчаль
ний рік кіноклубу «Підліток» відкрив лекцією «Право і 
школа. Радянська людина — людина високих моральних 
якостей» завуч заочної школи П. Т. Опанасенко. Понад

цієї 
ба- 
про

стають учасппкамп ціна*

УКЛІН ТОБІ, 
МАЙСТРЕ!

«Дуже вдячні за цікаву 
екскурсію...», «Велике спа
сибі за змістовну розпо
відь про життя і діяльність 
видатного вчителя...»—та
кі записи можна прочита
ти в книзі відзивів музею 
В. О. Сухомлинського в 
Павлиші. Подібні слова 
написали в книзі й ми, 
учасники семінару стар
ших піонервожатих облас
ного центру. Більшість із 
нас нині робить перші 
кроки у велику країну пе-

дагогіки. Тому-то з таким 
хвилюванням переступали 
ми поріг будинку, де ко
лись жив і працював за
служений учитель УРСР, 
член-кореспондент Ака
демії педагогічних наук, 
Герой Соціалістичної Пра
ці Василь Олександрович 
Сухомлинський. Багато ці
кавого про життя нашого 
земляка, мого діяльність 
узнали ми з розповіді за
відуючого музеєм Миколи 
Андрійовича Литаиненка.

Нові грані життя педагога 
розкривалися зі сторінок 
документів і фотографій, 
що розміщені в залах му
зею.

Багато вражень залиши
лось у нас після поїздки 
до Пазлиша. По-новому 
кожен поглянув на себе, 
на свою відповідальну ро
боту. І у кожного появи
лось бажання жити так, як 
жив Василь Олександро
вич, по ньому звіряти свої 
вчинки, віддавати свої по
мисли, все своє серце на
шій прекрасній дітворі.

0. РІЗНИЧЕНКО, 
старша піомервожата 
середньої школи № 17.

м. Кіровоград.

І

чотириста тридцять старшокласників стали не просто 
слухачами, а учасниками розмови па важливу тему: як 
стати справжнім громадянином нашого суспільства. 
Учасниками — тому, що план роботи клубу передбачає 
різні ферми занять. Є година запитань і відповідей. Тут 
присутнім відповідають прокурор, народний суддя, на
чальник районного відділу внутрішніх справ, завідуючий 
райвно, секретар райкому комсомолу.

Я навмисне перервала розповідь про пашу зустріч із 
Тамарою Іванівною Атзмась. Адже причина її просьби— 
сумні поки що результати роботи кіноклубів «Підліток» 
при сільських будинках культури. Заняття в них відбу
ваються нерегулярно або й зовсім не проводяться. Мало 
уваги важливій справі приділяють завідуючі дитячими 
кімнатами на громадських засадах і, особливо, голови 
виконкомів сільських Ред депутатів трудящих, котрі 
ознайомлені із завданнями кіноклубу, мають примірну 
тематику лекцій та бесід. Недостатньо забезпечує занят
тя на селі потрібними кінофільмами районний відділ кі
нофікації. Тож'не динно, що Т. І. Атамась звернулася до 
нас, аби возити учнів на заняття кіноклубу «Підліток» 
у районний центр.

Справді, користь від занять очевидна, в Олександрівні 
протягом нинішнього року не було жодного випадку 
правопорушень серед неповнолітніх. Та в Повій Осоті, 
звідки приїхала до нас Тамара Іванівна, є хороший Бу
динок культури Є де проводити заняття і в інших селах 
району. Висновок напрошується сам.

Т. МАХНО, 
секретар-завідуюча відділом шкільної і студент
ської молоді Олександрівського райкому ЛКСА1У.

□ нл книжкову полицю піонера

У ході нового етапу Все
союзного піонерського 
маршу під девізом «Ідемо 
дорогою Леніна, дорогою 
Жовтня» діти поглиблюють 
своє знайомство з історією 
піонерського руху в нашій 
країні, із заповітами пер
ших комуністів піонерам.

Так, доброю традицією в 
обласній бібліотеці для ді
тей імені А. П. Гайдара 
стала пропаганда серед 
юних ленінців книги Н. К. 
Крупської «Листи до піо
нерів».

Щороку з «Листами до 
піонерів» знайомляться ба
гато нових читачів. Ось і 
нещодавно в читальному 
залі відбулось обговорен
ня цієї книги. Дохідливо, в 
ціказій формі провела йо
го з п’ятикласниками се
редньої школи № 5 м. Кі
ровограда бібліотекар 
Т. Ю. Ушеніна.

Про листи, які найбіль
ша їх зацікавили, розпові
ли учні Л. Ергієоа, Н. Іва- 
щенко, С. Верещагіна. 
І. Поликутя. Розмова сто
сувалася важливих тем:

ДЛЯ ВСІХ
ПОКОЛІНЬ

«Що значить працювати 
по-справжньому, по ленїн- 
ському», «Що означає 
клич «Будь готовий!», «Як 
любити і берегти книгу». 
А вчителька-пенсіонерка 
Марія Трохимівна Ткачук 
поділилася з піонерами 
своїми спогадами.' Вона 
мала змогу бачити і слуха
ти Н. К. Крулську в Москві 
1937 року на зльоті вожа- 
тих-зктивістів.

Багато учасників колек
тивної бесіди вибрали для 
читання книги з виставки 
«Н. К. Крупська — піоне
рам».

Л. ЛЇАТВІЄІІКО. 
зав. відділом обслуго
вування 4—8 класів 
бібліотеки імені А. Гай
дара.

НОВОМИРГОРОД. новий будинок 
РАЙОННОГО ВІДДІЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ.

Фото А. БУДУЛА1ЬЄВА.
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Дзелений 
У вогник
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- ВІКТОРИНА
На трете, останнє завдання вік- 

торіпш для знавців правил дорож
нього руху, що її проводить облас
на державна автоінспекція, перши
ми правильні відповіді прислали 
учень 8 класу Солгутівської се
редньої школи Гайворояського 
району Михайло Савков, учень 
7 «В» класу середньої школи № 9 
м. Кіровограда Вячеслав Катери- 
иич та багато інших.
ЇХНІ ВІДПОВІДІ ТАКІ:

1. Латинською мовою слово «вслокс» 
означає «швидкий», а «педес» — «но
ги». Дослівно «велосипед» — «швидко
ногий».

Велосипеди «Орленок» В-72, «Ласточ
ке» В-82 для дітей у пас випускають у 
місті Шяуляї Литовської PCP, «Школь
ник» •— у місті Горькому. «Школьник» 
зручний для •хлопчиків і дівчаток ВІ
КОМ від 7 до 12 років.

2. Управляти велосипедом без підвіс
ного двигуна можуть лише особи, яким 
сповнилось І4 років, а велосипедом з

підвісним двигуном, об’єм циліндра 
якого менше 49.8 кубічного сантимет
ра, — 16 років. Водій велосипеда пови
нен мати при собі документ, що засвід
чує знання правил дорожнього руху.

3. Водієві велосипеда забороняється:
а) їздити но тротуарах і пішохідних 

доріжках:
б) їздити, не тримаючись за руль;
в) перевозити пасажирів, за винятком 

діпнпії, на додатковому сидінні, облад
наному підніжками;

г) перевозити вантажі, що виступа
ють по довжині або по ширині більш 
як па 0,5 метра за габарити велосипеда 
і заважають керуванню;

дТ*рухатнсь по дорозі, коли поруч є 
велосипедна доріжка, позначена до
рожнім знаком 3-5 — «Велосипедна до
ріжка» ;

е) повертати ліворуч або розвертати
ся па дорогах, де рухаються трамваї, і 
па дорогах, що мають дві смуги чи 
більше для руху в даному напрямі.

4. В містах та інших ппе.слешіх пунк
тах рух транспортних засобів дозволяє
ться зі швидкістю не більш як 60 кі
лометрів па годину. На окремих ділян
ках доріг з необхідним обладнанням 
для створення безпеки руху, за рі
шенням Ради Міністрів союзної (що не 
має обласного поділу) або автономної 
республік, виконкому крайової, облас
ної, міської Рад депутатів трудящих, 
у населених пунктах швидкість може 
бути підвищено. Па таких ділянках до

ріг установлюють відповідні дорожні 
знаки.

5. Обходячи автобус, що стоїть, ав- * 
юмобіль та інші транспортні засоби, 
пішоходові треба пройти до лішохідно- 
ю переходу або перехрестя і, переко
навшись у безпеці, виходити па проїжд
жу частину. Лоза населеними пункта
ми. де немає позначених пішохідних 
переходів, переходити дорогу слід у 
місцях, де її добре видно в обидва 
беки.

ВІКТОРИНУ ЗАКІНЧЕНО
Жюрі відбило підсумки і вирі

шило:
1. Першого місця не присуджувати.
2. Друге місце присудити ПІОНЕРАМ 

(і «В» КЛАСУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
№ 5 м. КІРОВОГРАДА. їх нагородити 
Грамотою обкому комсомолу та філь- 
мопроектором Ф-3 з набором діафіль
мів з правії і дорожнього руху.

3. Трете місце присудити учневі 7 «В» 
класу середньої школи № 0 м. Кірово- , 
града Вячеславові КАТЕРИНИНУ І на
городити його Грамотою обкому ком
сомолу та шоломом мотоцикліста.

За активну участь у вікторині для 
знавців правил дорожнього руху жюрі 
конкурсу нагородило шоломами мото
циклістів братів Миколу і Сергій КО
РЯКІВ, учнів 8 «Б» класу середньої 
школи № 27 м. Кіровограда.

Михайла САВКОВА, котрий прислав 
відповіді лише на запитання третього 
туру вікторини, нагороджено пам’ятним 
подарунком.

Переможцям бажаємо успіхів, а 
іншим учасникам вікторини, які 
прислали свої листи із запізиен- " 
ііям, — надалі бути оперативні
шими.

На фото: призи облдержавтоіиспекції і «Молодого ко
мунара» за вікторину «Дорога і пішохід» — в учнів середньої 
школи № 27 братів КОРЯКІВ.

Фото М. 'ГЕРМАНСЬКОГО.

ДІТИ
ВАШІ —
ЧИЙ
КЛОПІТ?

ЧИТАЧІ ОБГОВОРЮЮТЬ 
ЛИСТ МАТЕРІ

На ф с т о: тренер з фехтування, майстер спорту СРСР 
Михайло ШИМШОВИЧ дає настанові! юним мушкетерам.

Фото В. ЛИСЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ).

А

ЯКЩО

КИЇВ. У спеціалізованій ДЮСШ то
вариства «Динамо» підготовлено за ос
танні роки понад ЗО майстрів спорту

СРСР з фехтування, сотні розрядників.
Тепер школу фехтування відвідує по

над 200 дітей.

І /7

І

І
І
І

„ЗІРКА“ - 
„НОВАТОР“

Передостанній матч 
другого кола чемпіонату 
країни ,кіровоградська 
«Зірка» провела на своє
му стадіоні із жданов- 
ським «Новатором». На 
дванадцятій хвилині жда- 
новці розіграли комбіна
цію на лівому фланзі, і 
їхній нападаючий Вален
тин Дзіоба красивим 
ударом відкрив рахунок.

Друга половина гри 
проходила при деякій. 
перевазі «Зірки», але 
«Новатор» добре захи
щався, що дало йому 
змогу закінчити поєди
нок на свою користь.

«Зірка» зазнала оди
надцятої поразки в дру
гому колі. Нині вона пе
ремістилася на сьому 
сходинку і, по суті, втра
тила всі шанси на призо
ве місце. Останню зу
стріч «Зірка» проведе у 
себе вдома 26 жовтня з 
«Шахтарем» Горлівки.

Ц ГПО НА МАРШІ

0:1 ХВИЛИНИ, ЯКІ 
ПОДАРУВАЛИ 
СВЯТО

В. ШАБАЛІН.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП. Кіровоград 50, вул, Луначарськгго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського исипя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу пиетів І масово) роботи—2-45-36, відділу вій« 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 14584,

І знову в селі спортив
не свято — день ГПО. 
Після уроків учні 4—10 
класів 1 Іодорожненської 
середньої школи зібра
лися па сільському ста
діоні. Тривали поєдинки 
з бігу па ЗО, 60, 100 мет
рів, стрибки в довжину, 
метання гранати, теніс
ного м’яча. Потім легко- _
атлетичний крос на 300,500, 1000 метрів.

Перша похвала адресована учневі 4-го класу Ми
колі Масіоку, який за 5,2 секунди подолав 30-метрову 
дистанцію, стрибнув у довжину на 3,5 метра. Серед 
учнів молодших класів відзначилися Володя Гекало, 
Валерій Гончаренко (метання тенісного м’яча).

Високу фізичну підготовку показали старшоклас
ники. В числі тих, хто успішно виконав усі нормати
ви, — учні 8-го класу Станіслав Авраменко, Оля 
Баплурович, ІІадя Піцонко.

В організації спортивного свята активну участь 
узяли вчитель фізичного виховання Подррожнепської 
десятирічки Микола Іванович Кашталяп, директор 
школи Дмитро Федосійович Пироженко, класні ке
рівники, голова шкільної комісії з комплексу ГПО, 
організатор позакласної роботи Михайло Арсенійо- 
бпч Дінег.ко. І в тому, що день ГПО пройшов цікаво, 
звичайно, заслуга ради колективу фізкультури, яку 
очолює десятикласник Володимир Руденко. Вона 
координує всю роботу спортивних секцій, гр\п ГПО 
Незаперечним доказом активності фізкультурників є 
й те. що на районних змаганнях з багатоборства 
ГПО команда Подорожненськсї десятирічки була в 
числі призерів. Л. МАКСЮТА,

Інструктор по спорту колгоспу імені Чапаева.
Свігловодський район.

Іядеж« 61197,

Пумгіо, що редакція навряд чи зможе допо
могти матері, яка опинилась па роздоріжжі, і ми, 
читачі газети, теж. Допомоги матері треба шука
ти в тому колективі, де вчиться її сип.

Та головне питання, хто правий: медсестра, 
вихователі чи директор, — розв’язати треба. Ін
коли буває: для того, щоб звільнити себе від по
ганенького учня, вчителі намагаються нав’язати 
його іншим, скажімо, піколі-інтернату. А мені 
здається, що хліб і сіль виховання дитини треба 
ділити пополам з батьками. Школа і педагогіч
ний колектив, піонерська і комсомольська орга
нізації повинні були допомогти матері.

Давайте звернемось до минулого. Пам’ятаєте,
колись було правилом — до відстаючого при
кріплювати кращого учня, відмінника, який до
помагав тому готуватись до занять. Частим гос
тем у домі учня був і класний керівник. Та п 
тепер у кращих школах продовжують ці добрі, 
корисні традиції. Але не в усіх.

Ви помітили, що я назвав учителя «гостем»? 
Чому? А тому, що він приходить додому до учня 
зі щирим бажанням допомогти, підказати бать
кам, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації. 
З листа матері видно, що і в інтернаті, і в школі 
хлопчиною ніхто серйозно не займався. Та й са
мій матері особливих порад щодо виховання ди
тини ніхто не давав. їх заміняли фразою: «Ваш 
син погано поводиться, погано вчиться...» •

Я не знаю, якими методами виховувала ав
торка листа свого сина, але впевнений, що саме 
гут ій потрібна була конкретна допомога вихо
вателя, психолога. А найперше — вчителя.

В. КРОТЕНКО.

Я уважно прочитав лист ма
тері до редакції. Важко пові
рити, що дитиною кидаються, 
мов футбольним м’ячем, ЩО^* 
ніхто з педагогів не виявить 
хисту, щоб дійти до її серця, 
без окриків, залякувань вивес
ти її на вірний шлях. Я звину
вачую в основному педагогів, 
директора школи, медичну 
сестру, які неправильно, непе
дагогічно зорієнтували матір- 
трудівницю. Дитині вже, ма
буть, остогидло слухати оті 
тяжкі нотації. Вчителі вселили 
в дитину думку, що вона неви
правна.

Фактично кожен'знімає з себе від
повідальність, ніхто не хоче попра
цювати з цим учнем. Не може бу
ти, щоб у цього хлопчини не було 
цікавості до героїчних вчинків на
ших радянських людей, до героїки 
минулого, до кіно, техніки. Таких 
людей, а особливо дітей, немає, ко
жен чимось захоплюється. Оце цін
не слід підхопиш, розвивати.

А сила колективу де?
Шановна /ламо! Нікуди не 

переводьте свого сина, нехай 
він навчається в одній школі, у 
одного класовода. Контролюй
те його дії, будьте прикладолг^ 
для нього в усьому. Погодже- 
но працюйте з колективом учи
телів, тільки справжніх май
стрів своєї справи, з вдумли
вим директором, а не з чину
шею. Не будьте на роздоріж
жі — р нашій країні цього не 
повинно бути.

Ф. РЯБЕЦЬ,
учитель-ветеран.

м. Мала Виска.

м. Новсукраїнка. Редактор М. УСПАЛЕНКО.

УМОВИ ПРИЙОМУ
НА ПЕРШИЙ КУРС ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ХАРКІВСЬКОГО 
ЗООВЕТЕРИНАРНОГО

Інститут готує зооінже- 
нерів і ветеринарних ліка
рів. Бажаючі вступити до 
інституту подають заяву 
на ім’я ректора, характе
ристику, атестат або дип
лом (оригінал), медичну 
довідку (форма № 286), 
виписку з трудової книж
ки і 4 фотокартки розмі
ром 3X4 см.

Характеристика для 
вступу до вузу повинна 
бути видана з останнього 
місця роботи партійною,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КС МУ г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпкн. 2.
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ІНСТИТУТУ Ч
профспілковою, комсо
мольською чи іншою гро
мадською організацією, 
керівником промислового 
підприємства чи установи, 
правлінням колгоспу (для 
колгоспників), випускни
кам загальноосвітніх шкіл 
— педагогічними радами 
і громадськими організа
ціями шкіл.

Подання характеристи
ки від командування вій
ськової частини звільнени
ми в запас із Збройних 
Сил СРСР не обов’язкове.

Вступники па перший 
курс заочного навчання 
складають вступні екзаме
ни: з хімії, фізики та біо
логії — усно, з російської 
чи української мови — 
письмова робота (твір) із 
обсязі програми середньої 
школи.

На ветеринарне відді
лення приймають лише 
осіб, що закінчили встеріг 

марині) технікум і прашо-

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ють у лікувальних та ін
ших ветеринарних закла» 
дах но менше двох років, 

На зоотехнічне відділен- •'-* 
ня приймають 
працюють за 
для наєчання 
спорідненою 
ністю.

Строк навчання: на ве
теринарному відділенні —• 
6 років, на зоотехнічно
му — 5 років і 7 місяців.

В інституті працюють за
очні підготовчі курси.

Вступників до інституту 
на час складання екзаме
нів забезпечують гурто- 
хситком» 

приймання докумен
тів - ПО 15 ГРУДНЯ.

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ - з 
І ГРУДНЯ по ЗІ СІЧНЯ.

Адреса інституту: 312051?, 
Харківська область, п/в 
«Інститутське», Харків-^^ 
ський зооветеринарний Ін-В®--^ 
ститут, приймальна комісія. 
Телефон 32-12-31.

РЕКТОРАТ.

осіб, що 
вибраною 

у вузі чи 
спеціаль-
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