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г~——ТР АРЯЧА й відповідальна 
пора нині настала для 

нашого колективу — по
чався сезон цукроваріння. 
Проведені холодна й га
ряча проби показали, що 
завод прийшов до пуску 
з оцінкою «еід/лінно». Ро
бітники старанно відре
монтували механізми, при
вели до ладу устаткування, 
реконструювали лінії по 
визначенню цукристості 
коренів.

Тон у ПІДГОТОЕЦІ до се
зону цукроваріння задава
ли комсомольці і молодь. 
Ні! своїх комсомольських 
зборах «Про якість про
ведення ремонту», що 
пройшли в кожному цеху, 
вони вирішили працювати 
під девізогл «Виконанню 
ремонтних робіт — комсо
мольську гарантію!».

Слово у комсомольців 
не розійшлося з ділом. 
Навіть прискіпливі члени 
комісії оцінили готовність 
механічного й продуктив
ного 
лом. 
своє 
мата 
знайти і привести в дію 
ноаі резерви збільшення
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мінімум з процесу вироб
ництва цукру. 30 чоловік 
навчаються нині в школі 
робітничої молоді, сім — 
у технікумах. Решта має 
середню чи середню спе
ціальну освіту.

Раніше на нашому заво
ді спостерігалася велика 
плинність кадрів. Це пояс
нювалося сезонними ро- 
" ’ і се
зон цукроваріння, і робіт
ники залишали підприєм

ство, шукали со
бі іншої роботи. 
Тепер проблему 
кадрів 
в’язали 
спосіб:

цехів найвищим ба-
Та все ж головне 

завдання юнаки і дів- 
вбачали е тому, щоб ботами: закінчувався

Творчий підхід до 
щування зернових (ураху
вання погодних у/лов, ма
неврування соснами, до
тримання агротехнічних 
заходів) дав змогу хлібо
робам колгоспу «Іскра» 
Олександрівського району 
нинішнього року зібрати 
з кожного гектара по 36,6 
центнера зерна. Ще ви
щий урожай механізатори 
планують одержати на
ступного року. Нині вони 
швидко і високоякісно 
сіють озимі. Серед право
флангових — комсомо
лець, депутат районної 
Ради депутатів трудящих 
Григорій Чєрнявський. При 
нормі 16 він щозміни кла
де в грунт насіння пшени
ці на площі 22 гектари.

виро-
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виробництва харчового 
продукту. Робітники пода
вали сбої раціоналізатор
ські пропозиції. Деякі з 
них знайшли застосування 
у виробництві. Скажімо, 
слюсарі цеху контрольно- 
вимірювальних приладів 
та автоматики Микола 
К-зрпенко і Юрій Борзєн- 
ко внесли технологічне 
спрощення у схему управ
ління дифузією та сатура
цією. Це дасть свій еконо
мічний ефект: 
втрати сировини, 
но п дію й інші 
резерви. Тільки 
зниженню втрат 
процесі виробництва 
понад план 20 тонн 
дукції.

Широку підтримку 
лективі нашого цукрозаво
ду знайшов заклик праців
ників цукрової ПРОМИСЛО
ВОСТІ Полтавської області 
про вчасну переробку си
ровини і надпланове ви
робництво продукції з 
урожаю 1977 року, схвале
ний ЦК КґіРС і ЦК Ком
партії України. У відповідь 
на почин полтавчан 
рішили виробити 
жаю другого року 
річки 77 тисяч тонн 
Крім цього, готуючись гід
но зустріти 60-річний юві
лей Великого Жовтня, ко
лектив заводу дасть понад 
план 200 тонн цукру, 100 

І^Тонн брикетованого жому, 
реалізує продукції понад 
завдання на 71 тисячу кар
бованців.

Плани наші напружені, 
але попи нам під силу. Ко
мітет комсомолу подбав 
про підготовку молодих 
кадрів, У липні — серпні 
асі робітники склали тех

Ра-

нас 
ще

зменшить 
Приведс- 
внутрішні 

завдяки 
цукру в 

дамо 
про-

в ко-

ми ви- 
з уро-

п яти- 
цукру.

ми рез- 
в такий 

коли за
вершується се
зон, перестав
ляємо робітників 
на інші ділянки 
роботи, словом,

працевлаштозуємо їх у се
бе. За останні п’ять років 
плинність кадрів скороти
лася в. 10 разів. Скажімо, 
протягом минулого півріч
чя з нашої заводської 
комсомольської сім’ї ви
було всього три чоловіка: 
пішли служити до лав 
дянської Армії.

Звичайно, не все у 
так просто виходить. Є
багато нерозв'язаних про
блем. Серед них, мабуть, 
найголовніша — організа
ція соціалістичного зма
гання. Відчуваємо, що не
обхідно вдосконалити си
стему підбиття підсумків 
трудового суперництва.
Ми змагаємося з комсо- 
•мольцями Ноеоукраін-
ського цукрового заводу. 
Та жодного разу так і не 
побували у своїх супер
ників, не завітали й вони 
до нас. Змагаємось лише 
на папері. Тож і вирішив 
комітет комсомолу в 
цьогорічної кампанії 
реваріння налагодити 
зон з друзями по 
ганню.

За підсумками минуло
го року наш завод наго
родили перехідним Черво
ним прапором Ради Мі
ністрів УРСР і ВЦРПС. Так 
думаємо тримати і 
лейкому році.

Колектив нашого 
ду, в тому числі 
мольці і молодь, < 
ний рішимості 
виконати підвищені соціа
лістичні зобов'язання, ор
ганізовано провести сезон 
цукроваріння.

ході 
цук- 
зв’я- 
з/ла-

в юві-

ЗЗЕО-
КОМСО- 

сповне- 
успішно

Т. НЕЛЕНЬ, 
секретар комітету ком
сомолу Долішського 
цукрозаводу.

чешім. То вже з часом сіануп» вовн 
такими, як Петро Бойко, Василь і 
Василнна Мпцакн, . Іюдмила Захва- 
тн.хата А перше трудове хрещення 
Оля і Тапя дістали в колгоспі, де 
збирали врожай овочів.

Вони добре розуміють. V який ко
лектив прийшли. За підсумками 
першого півріччя бригада зайняла 
перше місце v змаганні серед ком
сомольсько-молодіжних колективіа 
промислових ПІДПРИЄМСТВ області. 
Кращі з кращих. Тож дівчата поста
вили собі за мету швидко оволодіти 
спеціальністю Звичайно починають 
з найпростішого А прийде час —- 
і стануть обрубницями. Як Басили- 
і.а Минак. Ue вона нещодавно ска
зала на’комсомольських зборах:

— Донедавна вважалося, що ви
рубнії« твердих шкіртовапів — суто 
чоловіча спеціальність. То правда, 
складна робота. Але сьогодні я пра
цюю нзііівііі’ зі своїм чоловіком Ва
силем. більшість внрхбішків у це
ху •жінки Чи не не приклад на
шої ->могп розв’язувати найскладні
ші виробничі пробтеми?

(Закінчення на 2-й сюр.).
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ДОБРА ЗАЗДРІСТЬ
Справді, не тільки спільна’ праця 

єднає людину з колективом, не тіль
ки турботи про ниробпичі справи 
>гракіеріізую7«, її з морального ба
ку. Хоча у свідомості кожного вони 
повинні стояти на першому плані, 
хоча кожен новіше:) підкоряти їм 
усього себе. Але ж хіба не-згурго- 
ваііішнГі удвоє копектив, у якому 
люди живуть багатим духовним 
життям? Хіба тс. шо робітники жи
вуть не одпіімн думками про зар
плату і славу передовика. і;е під
носить усієї трудівничої громади 
па вншии щабель моралі?

Так подумав начальник не.ху № 2 
Кіровоградської взуттєвої фабрики 
Михайло Хомнч Лебедев, коли О ія 
Сидорова, одна з новеньких, тижнів 
зо два тому отак відразу ж після 
«.здрастуйте» спитала:

— .А у вас художня самодіяль
ність є’ А бригада дружна?

Тапя Одпосум теж очік'упальпо 
подивилася на начальника цеху. 
«Свої, — усміхнувся Михайло Хо- 
мпч — якраз для бригади Бойка». 
Не плекав ніяких ілюзій стосовно то
го, що дівчата відразу стануть удар
ницями. Відомо ж: робота в штампу
вальному важко дається недосвід-

Дещо про ТЕОрчІСТЬ тех
нічну. Но Олександрій
ському авторемонтному 
заводі добре знають ін- 
женера-технолога механіч
ної дільниці Геннадія Іс- 
ксрісіна. І як хорошого, 
грамотного спеціаліста, і 
як активного раціоналіза
тора. Останнє особливо 
підносить його авторитет 
у колективі. Тисячі карбо
ванців економії дає що
року підприємству впро
вадження у виробництво 
раціоналізаторських про
позицій молодого новато
ра. Словом, цінна він лю
дина, Геннадій Іскоркін.

Хто ж іще з молоді ру
хає на заводі технічний

* Звіти і вибори в комсомолі

Привілей 
спеціалістів?
прогрес? Один, два... Зов
сім невесело. То, може, 
не існує для підприємства 
ніяких проблем, нема до 
чого фантазію свою, твор
чість прикласти? Можливо, 
це просто захоплення не
спокійного інженера-тех- 
нслога?

Ні, не від нудьги крити
кували робітники адміні

страцію за те, що вона до
сі не створила належних 
углов праці на розбірно- 
мийній дільниці. Чим там 
тільки не орудують при 
розбиранні автомобільних 
двигунів — і ломами, і ку
валдами .. Про високу про
дуктивність праці не може 
бути й мови (про техніку 
безпеки я взагалі мовчу).

Наслідок: на дільниці пра
цює вдвоє менше слюса
рів, ніж потрібно. Не за
сиджуються.

Не скажу, що адміні
страція не робить кон
кретних кроків назустріч 
робітникам. Тут же. на за
воді, виготовили конвейер 
для розбирання двигунів, 
установили його і... зняли, 
бо не на всі типи двигунів 
він розрахований. Зараз 
конвейєр на доробці. А 
тим часом доводиться зні
мати ообітників з інших 
цехів і дільниць і посила
ти на «прорив» Тому й не 
дивно, що в моторному 
цеху, куди з дільниці де
талі надходять із запізнен- 

(Закінчсння на 2-й сіор.)«



З схпор. ,,ЛІолодяЛ комуяяр“
ю вересня І9ЧТ рожж

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

ням, робочий день почи
нається пізніше.

Незабаром, як обіця
ють, когіаейєр діятиме. 
Над його створенням пра
цюють спеціалісти експе
риментального відділу, 
досвідчені раціоналізато
ри. А молодь — що вона 
внесе в загальний доро
бок?

Привілей 
спеціалістів?

Двісті молодих робітни
ків на підприємстві. Ра
ціоналізаторів — одиниці. 
Це правда, бюро раціона
лізації і винахідництва чув 
план виконує завдяки до
свідченим новаторам, які 
завжди забезпечаїь йому 
необхідну кількість пропо-
зицій. Але ж думати треба 
не тільки про день сьо
годнішній. Невже в отих 
молодих хлопців нема ба
жання внести щось своє, 
хоч і невелике, в еконо
мічну копилку заводу? 
Сумніваюсь, адже перша, 
нехай і з незначним ефек
том, раціонашзат Орська 
пропозиція — крок до са
моутвердження, усвідом
лення своєї потрібності 
колективові. З цим мо
ральним фактором не ра
хуватися не можна, бо 
йдеться про майбутнє.

О. С. Клочков — один із

кращих раціоналізаторів 
по Міністерству автомо
більного транспорту. А ко
лишні його учні Сергій 
Вишневецький і Юрій Гой, 
мабуть, вважають технічну 
творчість призілеєм спе
ціалістів і ветеранів ви
робництва. Досі ніхто не 

від них назіть натяку
на те, що ось це, напри
клад, у технологічному 
процесі треба поліпшити. 
Так, шефство досвідчених 
новаторів над молодими 
виробничниками у нас не 
практикується. Шкода, бо 
раціоналізаторів необхід
но шукати, зчити.. Іноді 
підходить хлопець до май
стра: /иозляв, чи не краще 
ось це зробити отак? А 
майстер йому: «Що ти з 
такою дрібницею носиш
ся? Вона ж нічого не дасть, 
твоя «рацпропозиція».

Справді, це неефектив
на пропозиція. Тільки слід 
було б майстрові погово
рити з юнаком, спрямува
ти його пошук у потрібне

русло, підказати. А не 
знає зін, що можна назва
ти раціоналізаторською 
пропозицією чи винахо
дом через бездіяльність 
ради молодих спеціалістів. 
План роботи ради існує 
лише на папері. Школа 
молодого раціоналізато
ра? Теж формальність. 
І вина за «білу пляму» ле
жить на комітеті комсомо
лу підприємства. Гадаю, 
потрібно узагальнити дос
від комсомольських комі
тетів інших підприємств 
міста, області в роботі з 
молодими новагора/ли. Як 
свідчить цей досвід, раціо- 
налізаторсіво — не приві
лей інженерно-технічних 
працівників і сивочолих 
ветеранів, і впевнений, що, 
використавши його, ми 
знайдемо нозих Іскоркі- 
них.

О. нагаєць, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ського авторемонтного 
заводу.

11 вересня—День танкістів
відмінними УСПІХАМИ В БОНОВІЙ і ПОЛІТИЧ- 

НІЛ ПІДГОТОВЦІ ЗУСТРІЧАЮТЬ СВОЄ СВДго 
ВОІНИ-ТА1ІКІСТИ ПРОСЛЛВЛт.НОЇ МОТОСТРІЛЕЦЬ- 
КОЇ САМАРО-УЛЬЯПОВСЬКОЇ. БЕРДИЧІВСЬКОЇ. ЗА 
ЛІЗПОЇ. ТРИЧІ ЧЕРВОІЮПРАПОІ’ІІСй ЭР Ц !ІЬ СУ- 
ВОРЄВА І БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДИВІЗІЇ.

ШИРОКО РОЗГОРНУВШІЇ СОЦ.ІА-ЦС ІІ'ІІІІС зли 
РАННЯ ЗА ГІДНУ ЗУСТРІЧ (Ю-РИЧ-Г В. Л’і: 0! .. 
ЖОВТНЯ ТАНКІСТИ ДОБИВАЮТЬСЯ ПІДВИЩЕНІЇ,: 
ЯКОСТІ й ЕФЕКТИВНОСТІ БОНОВОЇ О НАВЧАННЯ

ИЛ ФОТО: ВНИЗУ — ТАНКИ НЛ МАРШІ; ЗЛІВА - 
КОМАНДИР ВІДМІННОГО ЕКІПАЖУ СЕРЖАНТ 
В. ЧЕРКАШИН.

Фото М. АКИМОВА, В. ПЕСЛЯКОВА.
(Фотохроніка РАТАУ).

СПЕКТАКЛІО—ВИСОКА ОЦІНКА
На адресу Кіровоградської о 

обласного театру ляльок 
нещодавно надіїшло радісне 
позідо.илекіїп: премією Мі
ністерства культури СІ’СІ* 
відзначено спектакль «Скажи

своє ім’я, солдате» і його 
творців — головної о режисера 
О.ті ксандра Іиюго'ікіна та го
ловного художника Василя 
Остапеїіка. Вистава кірояо- 
градціз дістала почесне ви

знання ссоед творів для дітей, 
присвячених бО-річчіо велико
го Жовтня.

«Скажи своє ім’я, солдате» 
висунуто для участі в респуб
ліканському фестивалі внетав 
до знаменною ювілею.

М. СОМО8.

НАСТУПНИЙТИЖДЕНЬ — П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТІЙ
Кінець 1969 — початок 1970 

року було ознаменовано тру
довими перемогами молоді на 
честь 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніни. З 25 по 
27 березня н Києві проходив 
XXI з'їзд комсомолу України. 
Він констатував, що вже на
весні 1970 року понад 200 ти
сяч молодих трудівників рес
публіки виконали спої особис
ті п'ятирічні завдання. За чо
тири роки юнаки і дівчата 
збудували ?4 великі промис
лові об’єкти, створили зро
шувальні системи па площі 
110 тисяч гскіарів. 420 комсо
мольсько-молодіжних колекти
вів Вінниччини виростили по 
350 центнерів цукрових буря
ків і но 40 центнерів зерна ку
курудзи на кожному гектарі 
посіву.

22 квітня 1970 року радян
ський народ і все прогресивне 
людство світу відзначили 
100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. 
Напередодні ленінської о юві
лею в Кремлі відбулося уро
чисте засідання Центрального 
Комітету КПРС. Верховної 
Ради СРСР і Верховної Ради 
РРФСР. З доповіддю «Справа 
Леніна живе і перемагає» ви-

сгуннп Генеральний секретар 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєв.

А невдовзі, 26 травня, в 
.Москві почав роботу XVI з’їід 
ВЛКСМ. Після його відкриття 

перед делегатами і гостями 
виступив Генеральной секре
тар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв. 
Перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Євген Тяжеті.ннхоа у доповіді 
«Зніт ЦК ВЛКСМ і завдання 
комсомолу по вихованню мо
лоді в дусі ленінських запові
тів» підкреслив, що всі діла і 
помисли юнаків і дівчат краї
ни спрямовані на успішне 
виконання завдані. восьмої 
п'ятирічки. Молодь бере ак
тивну участі, у боротьбі за 
науково-технічний прогрес. За 
роки п’ятирічки 7 мільйонів 
молодих раціоналізаторів да
ли економіці Радянського Со
юзу близько мільярда карбо
ванців. Па новобудови після 
XV з'їзду В.ЧКСМ комсомоль
ські організації послали 300 
тисяч юних добровольців. 
Справою честі всьою Ленін
ського комсомолу стало осво
єння унікальних нафтових і 
газових родовищ Тюменської і 
Томської областей.

1970 року почалася нова 
яскрава сторінка історії 
ЛКСМУ—пі.чіотопка до XXIV 
з'їіду КПРС і XXIV з’їзду 
Компартії Уьр.тїнн. Країні 
комсомольсько-молодіжні ко
лективи зобов’язались у дні 
відкриття з'їздів працювати 
на заощаджених матеріалах і 
сировині.

Колектив комсомольсько-мо
лодіжної тракторної бригади 
колгоспу «Зоря комунізму» 
Повоархаїнел і.сі.кої о району 
Кіровоградської області вро
жай зернових 1470 року зібрав 
за сім днів. Па кожному гек
тарі було »прощено по 44,5 
.центнера пшениці і по 45,1 
центнера ячменю.

обра заздрість
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Василина говорила про те, які 
права надано радянським людям у 
проекті нової Конституції СРСР. 
І тут же підкреслила, що права ці 
треба виправдати сумлінним вико
нанням обов’язків. Під її виступом 
кожен член бригади з чистою совіс
тю міг носі явити свій підпис.

Для бригадира Петра Бойка п'ят
десят другий тиждень ударної вах
ти комсомолу іга честь 60-річного 
ювілею Великого Жовтня особін- 
виіі. Присвячений він 1969-му ро
кові. Саме тоді теперішній керівник 
колективу тільки проходив ази ро
бітничої науки, був учнем. Як зро
стають люди! А інші він очолює 
кращу комсомольсько-молодіжну 
бригаду області.

На цьому ж підприємстві працює 
колектив, що зайняв друіе місце в 
обласному змаганні, — комсомоль
сько-молодіжна бригада розкрійно
го цеху № І. Валентина Лисова, 
бригадир, із задоволенням конста
тує: відстаючих нема. Бо працюють 
бонн під девізом «Жодною відстаю

ЯПгдемг А'

„ЗАБУТІ ЛІДЕРИ“
У кореспонденції під та

ким заголовком за 28 лип- 

чого поруч!» А хто знає, як нелегко 
було бригадирові перевиховувати 
«неслухняну» Наталію Малка? Вже 
й рукою махнули на дівчину, звіль
нили з робити. Мов.тяз, толку не 
буде. А Валя повірила в Малко. По
бачила в ній щось таке, чого дехто 
не міг або не .хотів помічати. На
віть на квартиру до себе взяла. Так 
надійніше.

Сказати, що тепер Валентина ціл
ком спокійна за свою підопічну, бу
ло 5 помилкою. Такий уже «важ
кий» харакюр у Наталки. Але живе 
у свідомості поняття про людську 
добро і у, готовність під і рима їй, до
помогти. і це в стократ сильніше 
від усіляких наказів, повчань, пока
рань. І о.товне — зрозуміла: не бай
дужі до неї в колективі. Валя Лпсо
ва, Люда Кравченко* Танк Яцсико... 
Не байдужі. Хочеться їй працювати 
так, як і вони, — швидко, вміло, 
красиво. Дівчата йдуть назустріч.

Є у них хороша робітнича за
здрість. Ні, не честолюбство, а хоро
ша робітнича заздрість до бригади 
Бойка. Змогли ж ті стати першими. 
А чому б і нам не спробувати? Для 

ия «Молодші комунар» 
гостро критикував неза
довільну організацію пра
ці на жнивах з колгоспі 
імені Кірова Олександрій
ського району. Як повідо
мив заступник голови кол
госпу тоз. В. Гребешок, 
факти, наведені в корес
понденції. підтвердилися.

Дійсно, на початку жнив 
були перебої в роботі 
транспорту, несвоєчасно 
доставляли механізаторам 
обіди та воду в поле. Ко
респонденцію обговорили 
на засіданні правління 
колгоспу і зробили відпо
відні висновки. Комсо
мольсько - молодіжному

цього треба кожен тиждень вахти 
прожити напру женим, самовідданим 
трудовим життям. Як це було в 
1969-му, коли молодь ішла на
зустріч 100-річчіО з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна, готува
ла до цього свята гідні дарунки, 
ударною працею зустрічала 50-річчя 
комсомолу України.

Працюють на фабриці дві брига- 
'ди. Кращі в області. Та є у них но
ві плани, нові рубежі. Колектив, 
очолюваний Петром Бойком, 99,6 
процента продукції здає з першою 
пред’явлення. А бореться за всі сто. 
Така ж мета й у розкрійниць Вален
тини Л псової.

Нові й турботи. Ось через кілька 
днів стануть повноправними члена
ми бригади розкрійниць четверо дів
чат. І збільшиться турбот у Валі та 
ії найперших помічниць — Кравчен
ко, Яцсико, Агурепкіної. Треба вчи
ти новеньких. 1 виховувати. Щоб 
високо тримали честь колективу, го
ловна мета членів якого сьогодні — 
підписати Рапорт Ленінського ком
сомолу ЦК КПРС до 60-річчя Вели
кого Жовтня. А вахта триватиме.

А. РОМАНЮК, 
спецкора «Молодого комунара».

комбайновому екіпажу 
Андрія Ш.марка виділили 
дві автомашини для безпе
ребійного транспортування 
зерна. Цей екіпаж за час 
збирання намолотив 9315 
центнерів зерна і зайняв 
перше місце в соціалістич
ному змаганні серед жни
варів колгоспу.

ШКОЛЯРАМ ПРО КОНСТИТУЦІЮ
І Одне з головних зав- 
' дань дитячих бібліотек 

області сьогодні — пропа
ганда змісту проекту но
вої Конституції СРСР та 

і ходу його всенародного 
обговорення. В цій роботі 

' вони керуються рекомен
даціями методичного лис- 
та Міністерства освіти 
«Школярам — про Основ
ний Закон радянської 
країни». Використовуються 
різні форми наочної і ус
ної пропаганди.

С Організовано викладки 

і виставки літератури на 
теми: «Славлю тебе, ра
дянський закон», «Основ
ний Закон нашого життя», 
«Конституція і ми». Про
водяться різні масові за
ходи, які допомагають ді
тям усвідомити зміст і 
значення цього величного 
документа.

В обласній та міських 
бібліотеках Кіровограда 
проведено цикли колек
тивних бесід і колектив

них читань про проект 
Конституції, участь радян

ських людей в його обго
воренні. Одна з останніх 
бесід була присвячена об
говоренню розділів про
екту Конституції «Зовніш
ня політика» і «Захист со
ціалістичної Вітчизни», яку 
провела з семикласника
ми 13-ї школи завідуюча 
читальним залом бібліоте
ки № 4 Д. Б. Макієзська. 
Юні читачі бібліотеки Све
та Мажаєва, Лена Жирно
ва, Саша Шаповалов ска
зали, що своїм щасливим 
дитинством вони зобов’я

зані Комуністичній партії і 
Радянському уряду, які 
все роблять для того, щоб 
на землі завжди був мир, 
що стверджується в 23 
статті проекту Конститу
ції.

В Гайзоронській район
ній бібліотеці цікаво про
ведено усний журнал «За 
кодексом щастя». На сто
рінках його були висвіт
лені такі важливі питання, 
як: «Що таке Радянська 
влада?», «Наш Основний 
Закон», «Вчора, сьогодні і 

завтра Гайворонщини».
Найактивнішу участь у 

підготовці журналу взяли 
юні читачі, якими керува
ли вчителі, бібліотекарі. 
Вони підготували художнє 
оформлення кожної сто
рінки усного журналу, оз
вучували його за допомо
гою грамзаписів.

На закінчення діти про
читали вірші про партію, 
радянську Конституцію, 
щасливе дитинство.

На уроці сучасності 
«Держаза — це ми», 
який відбувся в Петрів- 
ській районній бібліотеці, 
діти зустрілися з депута

том районної Ради С. І. 
Заудальською.

В бесіді з юними чита
чами вона розповіла, як 
саме радянський народ 
приймає участь в управ
лінні державою, про свої 
обов’язки депутата.

Проводячи цю роботу, 
ДИТЯЧІ бібліотеки спр4 
ють комуністичному вихо
ванню «гідних членів со
ціалістичного суспільства», 
про що записано в статті 
66 проекту Конституції.

Л. КИРИЛОВА, 
старший бібліотекар 
обласної дитячої біб
ліотеки ім. А. П. Гай
дара.



ІО aepeesjs 1877 року
— 11 ВЕРЕСНЯ

1 / 1897 року на площі біля
собору в місті Коано було ареш

товано худорлявого юнака з тонким 
енергійним обличчям і сміливими Сірими 
очима. Він назвався НСаброзським. А на
ступного дня з поліції сімнадцятирічно
му хлопцеві, який навів на слід арешто
ваного, вручили обіцяні, десять карбо
ванців... Жандармерія дешево оцінила 
«послугу» хоча там і не приховували 
радості. —|е б пак! Останнім часом у 
Ковно почастішали страйки, зони стали 
більш організованими і стійкими. Це го
ворило про те, що в місті появився хо
роший пропагандист і організатор. Що
правда, тоді арешту Жаброзського в по
ліції не ное язузали з цими подіями без
посередньо, але згодом надіялись через 
схопленого юнака вийти на організатора. 
Цим сподіванкам не судилося здійсни
тися. Фелікс Дзержинський (а це він 
приховав при арешті своє спраг 
прізвище) нічого не додав до того

99ВІолоджй: комунар“---- ------------
100-РІЧЧЯ З дня НАРОДЖЕННЯ Ф. Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО

и>ікУ|ЄіігВТСКТИ’ серпня 1394 року утлий ЧОВ- 
. . утікача вниз по Камі... Гриаожно шу- 
пінкг^ [>ере‘‘ «»MO» дивуючись без-
іірнк^адній хоробрості відважного втікача... 
23 СІЧНЯ (4 лютого) 1900 року на 

квартирі робітника-шевця Граціана 
Маласеаича відбувалися нелегальні збо
ри робітників. Виступаючи, Дзержин- 
ський доводив, що лише спільна бо
ротьба польських і російських робітни-

•------7- ---------------------- ■■■-- -----

того, щоб не було на світі несправедливості, 
злочинів, пияцтва, розпусти, надмірностей, 
надмірних розкошів, домів розпусти, в яких 
люди продають свінг тіло або душу, або і цей 
друїе разом, щоб не було і ноЗлеінія, бра то 
вбивчих воєн, національної ворожнечі...»

За прагненнями, зірою у нього йшли 
діла. Ні арешти, ні заслання, ні уа'язнєн- 
ня не перешкодили Дзержинському йти 
до великої мети, котру він собі вибрав.

З стор.

Я висунутий на пост передової лінії 
вогню, і моя воля: боротися і дивитися 
відкритими очима на всю небезпеку 
грізного становища, щоб, як вірний сіо- 
рожозий пес, розтерзати ворога».

ідейності

справжнє
— м— 1 — * ц, що

царч.ьі<! жандарми вже знали про поль
ську соціап-демократичну організацію.

У тюрмі юнак не занепав духом. До 
нашого часу дійшли листи, писані ним у 
той час. «Ти називаєш мене «бідола
хою», — дуже помиляєшся. Я впевнено 
можу сказати, що я далеко щасливіший 
за тих, хто на «золі» веде беззмістовне 
життя. І якби мені довелося вибирати: 
тюрма чи життя на свободі без смислу, 
я вибрав^би перше, інакше й існувати 
не варто було б. Тому хоч я і з нормі, але 
не горюю. Тюрма тим хороша, що є до
сить часу .критично глянути на своє ми
нуле, — а це принесе мені користь...»— 
читаємо в листі до сестри від 13 січня 
1898 року...

Перший арешт Дззржннської» ви.іиасз у ви
силку до Вятської губернії. Це не зломило 
молодого революціонера. 1 вже 18 і рудня К-із 
року зятськнй губернатор Кзінгеиберг допові
дав міністрові внутрішніх справ про ге, шо 
Ф- Е. Дзсржиіісьмій і його товариш по за
сланню О. 1. ЯііШНН «СВОЄЮ поведінкою вияви
ли крайню неблагонадіііпість у політичному 
відношенні і ьже встигли вплинути на деяких 
осіб...»

Резолюція була суворою. Перевести заслан
ця з Нолінська до г іухого села Кай... Але й 
тут Василь Іванович, як для простоти мови 
звали Фелікса Едмуіідович.і селяни, створим 
гурток сільської молоді, котра жадібно слу
хає його слова, читає революційну літературу...

Життя на засланні ставало дія Діержин- 
ського з кожним днем тяжчим. Ні полювання, 
ні рибальство, ні розмови із селянами не змог- 

I лм заглушити палкого бажання бути »а волі 
і продов.-куваі:і боротьбу з царизмом, і він *«-

ПОВИННІ
ИТИ ДІЛА

Цієї пристрасної, високої 
ачив Фелікс Едмундозич усіх працівни
ків ВЧК.

Напружена, кипуча робота 
Дзержинського. Але здоров'я 
кожним днем погіршувалось.

ЦК партії дао свою санкцію на скороченим 
робочою дня. проге кипуча натура Дзержнь- 
ськото не укладалася н установлені рамки. Лі
карів же пін уєіляко уникав, не дозволяй сє 
бс оглядати...

У липні 11120 року зібрався Пленум ЦКІч 
ЦК ІТКІІ(б). 20 липня на ньому влсгуїіиь 
Дзержинський. Пристрасно обрушився він на 
гроцькістів. які заважали партії у творчій ро
боті. Ного псрериьаіи репліками Пятаков. 
Грецький, Камс.ієз... Фелікс І.дмундович ки
дав в обличчя зрадникам факти, які викрива 
/ні опозиції«) о злочинах ангирадянськнх діях 
Каменев, викручуючись, кинув репліку: «Ви 
чотири роки нарком, а я лише кілька місяців». 
На це Дзержннськин відповів з презирством. 
«А ви будете 41 роки і нікуди непридатні, <и> 
займаєтесь політиканством, а не роботою. А 
ви знаєте дуже добре, моя сила полягає в чо
му? Я не щаджу себе ніколи... Я ніколи не 
кривлю душею; якщо я бачу, що у нас непі» 
рядки, я з усією силою обрушуюсь на них..».

Друзі, і 
блідим 
не могли 
витає над 
пюціі.

Його не 
до всіх членів партії, робітників, трудя
щих, Червоної Армії і Флоту ЦК ВКГІ(Ь) 
і ЦКК ВКП(б) писали:

«У катівнях царської Роси, в сибір
ському засланні, з нескінченно довгі ро
ки каторжної тюрми, з кайданах і на во
лі, в підпіллі і на державному посту, в 
ЧК і на будізничій роботі — завжди, 
скрізь, /сюди Фелікс Дзержичський був 
г.а передовій лінії вогню. Його справа 
була прекрасна. Прекрасне б/ло і його 
чудове життя. Прекрасна його смерть 
на бойовому посту»., (

У Дзержинського був особливий, мо
ральний талант революційної дії, ділової 
творчості. Його не зупиняли будь-які 
перешкоди чи побічні цілі. Він був пов
ністю присвячений однему прагненню, 
одній меті — торжеству пролетарської 
революції.

захопила 
його з

„ЗА ВІРОЮ

Ці слова належать дев’ятнадцятирічному 
ліксу Дзержинському. Сказані вони тоді, 
юнак вирішив «бути ближче до маси і самому з 
нею вчитися». Він залишає гімназію і, працюючи 
палітурником, віддає весь свій вільний час рево
люційній роботі...

'> Сторінки біографії

кіз може привести до виззолення Поль
щі від ярма царизму. В цей момент на
скочила поліція. Десятьох учасників 
сходки, в тому числі й Фелічса Едмундо- 
вича, було арештовано.

Друїе ув'язненії'! тяжко позначилось на здо
ров'ї Дзєржинського. Він захворів па тубср 
кульот, але писав рідним оптимістичні листи. 
«Сили духу у мене вистачить іще нч тисяч; 
років, а то й більше...» — скатаьо о одному 
з листів. Та в цьому ж листі читаємо: «Хіо 
так живе, як я, той довго «кити не зможе. Я 
не вмію наполовину ненавидіти або наполо
вину любити. Я не вмно віддати лише поло
вину душі. Я можу віддані всю душу або 
не дам нічого».

Ці чудові слова, написані за тюремними гра
тами дчадцятіїчогирарічніїм революціонером, 
найкраще характеризують його благородне, 
чисте серце. Він уже тоді мав повне право 
сказати про себе: «Я всією душею прагну до

22 роки боровся він за неї, 11 роки 
просидів у тюрмах, плекаючи, під дзвін 
кайданів, велику надію. Хвиля Великої 
Жовтневої соціалістичної резолюції ви
несла Дзержинського на гребінь подій. 
Згодом поставлений партією на бойовий 
пост керівника ВЧК, він віддасть цій ро
боті всього себе.

ПЕРЕБУВАЮ а самому 
' * *• рогьби Життя солдата, 
немає відпочинку, бо треба рятувати 
наш дім. Ніколи думати про своїх і про 
себе. Робота і боротьба пекельна. Але 
серце моє в цій боротьбі лишилося жи
вим, тим самим, яким було й раніше. 
Весь, мій час — це одна безперервна 
дія...

вогні бо- 
у якого

що стежили зз схвильованим 
обличчям Дзержинського, 

собі уявити, що смерть уже 
благородним рицарем резо-

стало того ж дня. У зверненні

З ОБКОМІ ЛКСМ

УКРАЇНИ

ударна вахта
На кінець нинішньо: 

п’ятирічки, 19і5О року, е 
країні виплавлятиметься 
160—170 мільйонів тонн 
сталі. А кожну другу тон
ну можеш дати країні ти, 
комсомольцю. Адже вона 
виплавляється з відходів 
чорних металів, з так зва
ного брухту. Надаючи 
важливого значення актив
ній участі комсомольців, 
піонерів і школярів у збо
рі металевого лому в де
сятій п'ятирічці, бюро об
кому ЛКСМ України, рада 
по народній освіті облвно 
та виробниче об’єднання 
«Вторчоомет» вирішили 
провести з 5 вересня по 
5 листопада 1977 року 
комсомольсько - молодіж
ний двомісячник збору 
металевого лому. Пере
можців соціалістичного 
змагання, яке розгорне
ться між первинними ком
сомольськими організа
ціями, піонерськими дру
жинами, буде відзначено 
грошовими преміями, ком
сомольців, піонерів та 
школярів, котрі доб’ються 
найкращих результатів у 
зборі брухту, — Почесни
ми грамотами обкому 
ЛКСМ України і значками 
«Кращому збирачеві мета
лолому».

Двомісячник почався. 
Вже зібрано перші десят
ки кілограмів брухту. 
Включайтесь у двомісяч
ник, комсомольці, піонери 
і школярі області! Це бу
де вашим внеском у вико
нання планів партії та 
Уряду, це буде вашою 
ударною вахтою на честь 
ювілею Жовтня.

тільки у нових жиіелів 1\І

ЗДРАСТУЙ, 
ШКОЛО!

завжди, бо цьогорічний тради- 
понсвяче.'іий наизнамеи пішій

ДДАБУТЬ, немає в світі більш захоплених і щирих 
прихильників кінематографа, аніж діти. Вони 

дивилися б фільми з ранку до вечора — аби лиш до- 
зволяли дорослі.

Ну, а дорослі це добре розуміють — зони знімають 
для них фільми, створюють спеціалізовані дитячі 
кінотеатри. 1 піклуються про те, щоб діти мали змогу 
дивитися ці кііюкарішіц — якщо вже не з ранку до 
сечора, то, принаймні, щодень. У нашому обласному 
центрі такими дорослими є працівники спеціалізова
ною дитячого кінотеатру «Мир».

Улітку було добре — багато вільного часу, цікаві 
стрічки. А як тепер, восени? Чи буде це ьсе? Такі 
думки могли виникьут 
вограда. Бо всі 
школярі міста добре 
знають: почнеться
новий навчальний 
рік — і в кінотеатрі 
«Мир» почнеться кі
нофестиваль «Здрас
туй, школо!.» Всі во
ни, цілими класами, 
ходитимуть на найці
кавіші фільми ДЛЯ 
них і про них.

І він почався. Від
криття його, як зав
жди. було урочистим. 
Навіть більше, ніж як 
ц і і»н и й к і п офест и зал ь
даті — 60-річчю Великого Жовтня. Тому, зібравшись 
у святково прибраному фойє, учні зацікавлено 
поглядали і а сивого чоловіка з багатьма орденами 
й медалями на грудях. Вій потім виступав перед на 
ми, ветеран партії і комсомолу Петро Васильович 
Сндяк. І слухали його, як нікого, — паиуважінше. 
Мабуть, з такою ж увагою і зацікавленістю дивити
муться незабаром учні тематичні кіиопоказн «Діти і 
революція». «Діти у Великій Вітчизняній війні». І ще 
раз задумаються над історією великої країни, над 
тим, як творили цю історію в далекі роки і їхні ро
весники.

Кінофестиваль почався. Більше місяця/в залі кіно
театру «Мир» зустрічатимуться школярі міста з ге
роями нових кінострічок. Одні з них стануть улюбле
ними, як уже став ним герой фільму «Маленький 
сержант*. Учнів чекає знайомство з новим широко
екранним фільмом кіностудії Імені О. М. Горького 
«Поки б’є годинник», з фільмом спільного виробни
цтва трьох країн — СРСР, Угорщини і Франції - 
«Мама», з польським кольоровим фільмом «Булочка». 
Це знайомство принесе не тільки безліч веселих і ці
кавих хвилин. Воно примусить замислитись і над со
бою над життям свого класу, школи. Бо фестиваль 
так і зветься: «Здрастуй, школо!*.

Н. ВІКТОРОВА.

Заслужений самодіяльний ансамбль народною танцю УРСР «Ятраііь» добре и.іомии не "ли
ки а нашій країні, а й за рубежем, і скрізь мистецтво ятраішів діставало найвищу оцінку, ні 
кіроноградці знову в дорозі. На цей раз воші показують свою майстерність перед гльді'іа 
США і Канади. А перед від’їздом ятраііці дали концерт своїм землі.кам. Фото 15. 1 і ні» .

НАШІ ГОСТІ
Коли керівник болгар

ської делегації — перший 
секретар Сєнокоського об
щинного (сільського) рай
кому Димитровської спіл
ки молоді Арсен Велков 
говорив вітальне слово на 
адресу кіровоградців, пе
рекладач був не потріб
ний. І не Тільки тому, що 
болгарська мова близька 
до російської. Слова 
дружби зрозумілі й без 

_перекладу.
Болгарські юнаки і дів- 

чаїа, що прибули на Кіро-

Магазин передплат них видань м Кірової рада вручає не 
гісдплат'іінсам твори О Пушкіна (г. 8, т. 2) (академіч:і<: 
видання). 1. Тургенева (г. 4). А. Чехова (т 7). О. Остров-

На книжкову ського (г 8). У. Теккерея (т. 6), М. Дудіна (г. 2). 1 Фргнік'і 
(т .')), .'І. Мар типова (т. 2). К. Кулієва (г. 2). Д. Кутульті- 
нова (т. 2). О. Мусатова (г. 2).

Можн і одержати також «Всссиііню історію» (і Іи і : шо

полицю х-.о такий/. (т. 2>. р КОЖУХАР,

завідуюча магазином № і. і

З БОЛГАРІЇ
воградщину в дні свого 
національного свята — 
Дня свободи, зустрілися з 
працівниками обкому ком
сомолу, Героєм Радян
ського Союзу В. О. Верхо- 
ланцевим. Тоз. Верхолан
цев поділився з ними 
спогадами про війну та 
враженнями про перебу
вання у братній Болгарії.

Другий секретар обко
му ЛКСМ України І. Гни- 
біденко коротко розповів 
другарям про Кіровоград- 
щину, її молодь, про те, 

як вона готується зустріти 
60-річчя Радянської впади, 
про успіхи юнаків і дівчат 
на ювілейній жовтневій 
вахті комсомолу.

Гості пробудуть у нашій 
області кілька днів. Вони 
побувають в інституті сль- 
ськогосподарського ма
шинобудування, школі ви
щої льотної підготовки, 
відвідають хутір Надія, 
Олександрію, Світло-
водськ, зустрінуться з мо
лоддю Кіровограда на ве
чорах інтернаціональної 
дружби в Палаці культури 
імені Компанійця та моло
діжному кафе «Олена».

М. ДУМИЧ.

м. Кіровоград.
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ГОНЧАРЕНКО

Червоиоармійська 
балада

Шумує твоя папаха, 1 
На ній бойова зоря.

К. Гераснменко,

КопіІТНТЬ кінь підмови дзвін, 
Лупа півночі крає.
Гонець спішить, гонець загін 
Червоний здоганяє.

В обличчя вітер шепотить 
Холодними устами: 
«Не їдь, не їдь по цін путі 
Тривожними степами».

Чень блисне довчо у жигах
Бандита внщір пінний,
І тінь крилата, ніби птах,
Летіла по рівніші.

Густою темінню обріс Ґ 
Зернистий ШЛЯХ ВІД лісу, ;
Загально внбухнзв обріз,
У громонад 'налився.

І другий посіріл розколов 
Чорнильну брилу тиші, 
Тонкі півмісяці ПІЛКОВ 
Скотились по узвишшю.

1 вітер знову па бігу
Шумів: «Ти знав же. знав же...» 
Та мчав гонець у піч глуху,
Дві кулі обігнавши.

Прощання з казкою
Куди. Офеліє, куди?
На вулицях Кіровограда 
Лежать легкі твої сліди, 
Торішнє листя листопаду. 
Кого тобі в росинці дня?
Уельський принц в киреї сірій.
Який там Гамлет’ Маячня.
.Мені тепер не до Шекспіра. 
Наївних слів сліпа юрба 
Ламає міст дзвінкого бо но.
Пробач. Офеліє. ппобач.
і сміху й сліз мені доволі.
Тебе не вернеш і проте ж
В ранкову круговерть сапфірову, 
Як в сон. від тебе не втечеш, 
Ні V трагедію Шекспірову.
Прощай. Офеліє, прощай! •
Так і. фата, димить ш.м панське...
Мій незабутній небокрай — 
Твоїх с.'-< й т бу гп казка,

Ие рушу в с . ііпь пелехату, 
Порушу плесо ТІШЛІІІИ, 

■Де жовтий місяць, як багаття, 
Посеред парку пломечить. 
Зведу нараз прхжяво брови 
І нслухаюсі- в гучну глибінь. 
Як лише небо вечорове.
Як зорі плюхають в Ірпінь. 
Лерера. лошолптям віщі. 
Мов шаги, небо напинають. 
І не народжені :це вірші 
На кожнім кропі зупиняють... 
Я певен пам’яті своєї, 
Побережу цю дивну мить 
і іінь Малишка на алеї. 
Яку не смів персе і увить.

ВсІГіСНТИН ьолнез ще чомсо 
.уельського віку, і’усявий, ,то 
хлоп'ячому рухливий, небагаю 
слівний.

— Прийшов на Олександрій
ський рудоремонгний завод 
після закінчення профтехучи
лища. Працював електрослюса
рем, тепер — інструктор ви
робничої гімнастики. От і все,— 
закінчує він свою автобіогра- 
фІЮт— '

— Валентине! — чується 
юнацький голос. — Ми чекаємо 
тебе.

Кілька років тоді у колектив 
фізкультури заводу в таблиці 
міських спортивних змагань 
займав майже останні місця. 
А тепер виходить на перші. В 
колективі 645 фізкультурників. 
За перше півріччя підготовле
но 98 спортсменів масових 
розрядів. 167 значківців ГПО.

На міських змаганнях відзна
чилися футболісти. Вони посіли 
перше місце і вибороли право 
на участь п обласних зметан
нях, де стали володарями брон
зових нагород. Команду готу
вав до цих поєдинків сам Ва
лентин. Допомагали робітники 
В. Кллишесич, В. Руденко, 
О. Нелепа.

А коли впорядковували спор
тивний комплекс (четиои во
лейбольних, два баскетбольних 
/лайданчики, одне футбольне 
поле), прийшли всі любителі 
спорту.

— Виховання спортсменів 
високого класу у нас не само
ціль, — допознює розповідь 
Валентина сє-кретар 
мольськоі організації 
ї. Аністратенко — І 
ГПО є основою всієї оргакїза- 
ційно-маютоі роботи нашого 
ь-опективу. Володарем почесно
го значка ГПО може стати кож
ний, незалежно від в:ку. Саме 
ие й дало нам змогу залучити 
до систематичних занять фіз
культурою і споотом більшість 
робітників.

К. Б\І1ІЛИКОВА, 
позаштатний ьорсспон- 
щнт «Моленого кому
нара».

м. О.ісіісаплрія.

комсо- 
зазоду 

Комплекс

Сивий любисток
Vi опилась v склянці м’ята.
В книжку зорив торшер недбало.
І зійшла із портрета мати, 
Серед хати любистком сіяла. < . 
Затривожилась иіжішм віьтямс ' 
«Як ЛОЖИТЬСЯ V полі дітям?
Чи не згасли над,ними вчора
П’ятикутні червові зорі?
Навістити б їх карооких. 
Розпитати про довгі спи.
Не nv> ка ж мене довгі роки
В чорній рамі иоптрег сумний...» 
Зашуміла ще голосніше.
Стихла сперлась па гардероб.
J. з;*пала глибока тиша.
Як в мерця западає рот...
У кімнату зайшла невістка, 
Зупинилась вві спі неначе:
В чспііч* рам> шумінь любисток,
За столом сива мати плаче.

* » *
Не казати б. що юііь. як ріка.- . „г 
Промовчати б, то все проминається. '" 
Дні як х.з :лі пливуть, розмішаються, 
Світлий човен моєї весни
Відпливлі-’ за обрій ясний, 
Світлий човен з вітрилом весни. 
Тільки світить завзяттям обличчя, 
В герце зором негаснучим б’є, 
Комсомоле, крізь дві і сторіччя 
Незабутнє обличчя твоє.
Комсомоле, прийдешні світачки 
Булуп. крилами бить у фіранку. 
Комсомоле, прийдешні світапки. 
Заспівати б. що все обертається 
Так, неначе назад повертається. 
Заспівати б, що юнь.як ріка...

99ЛЛ0Л0ДКй холгулгАр** ЇО вересня Ї.&77 року

.• Вчора в Кіровограді почалися поєдинки першості об 
ласті з багатоборства ГПО на призи «Комсомольской 
правды».

Після урочистого відкриття змагань у сквері Ленінського комсомолу було дано 
старт на легкоатлетичній кросовій дистанції.

Сьогодні у спортклубі ДТСААФ — поединки на вогневому рубежі (10 год}, 
о 15-й годині не стадіоні спортклубу «Зірка» — легкоатлетична програма. Завтра в 
басейні ДЮСШ обласного спорткомітету буде прийнято нормативи з плавання.

КуБОК «МК»

ин в ік-ркіу черг.’ зустрі-

s ЙДЕ ОБЛАСНИЙ ОГЛЯД 
КОЛЕКТИВІВ 
ФІЗКУЛЬТУРИ 
ПО ВПРОВАДЖЕННЮ 
КОМПЛЕКСУ гпо

Кіровоград. Спортивно-стрілецький клуб ДТСААФ. Завітавши сюди, і..............  ... . .
неге тут майбутніх значкіпців ГПО. які прийшли.на тренування А інструктор пеіоднст Григорій 
Васильович Чсрнівсьі.нй позпайомиїь гас. і ііаіісіїлшііпіими спортсменами. які мали «золою* і 
«срібло» ііа обласних і республіканських змаганнях. Тілі кн ч цьому році два вихопанці спорт
клубу стали майстрами спорту < ГСР. Цс — Олександр Булкін та Олександр Б.інзнючсііко. 
4 вихованці клубу ьиконали нормативи кандидатів у майстри, 1." поповнили загін ііоршороз- 
рядіп.ків.

На фото: кандидат у майстри спорту робітниця заводу «Червона зірка» Наталка ФІІІО- 
ГГ.ІЮВА і технік спортклубу майстер спорту Володимир ТОВСТОЇ АН піл час тренувальних 
занять.

Фото 1. КОРЗУНА.

р ЧИТЕ ЛІ фізкультури шкіл №№ 9. 13, 
І 7, 19, 32, що в Кірова кому районі міс

та Кіровограда, разом зі своїми громад
ськими активістами прагнули зробити 
все можливе, щоб підготуватися до но
вого навчального року якнайкраще. 
Перш '-а 'все тут подбали про те, щоб 
поліпшиш роботу но пропаганді фіз
культури і спорту серед УЧНІВ. V середній 
школі X» 17. наприклад, появився спор
тивний куток, де па численних стендах, 
фотовітринах відбито діяльність колек- 
піну фізкультури. Для хчііів школи № 13 
торік збудували зпалконгч спорііші.нй 
комплекс. Але тепеп вирішили обладнати 
ще два майданчики — д ія баскетболіс
тів У школі № 32 установили нестан
дартне обладнання для проведення '.ро
ків фізкультури, створили легкоатлетич- 

- ний сектор, закінчують будівництво хо
кейного майданчика. Учні ніколи № 19 
мають тепеп кабінет фізппховапня з хи- 
ма необхідними технічними засобами.

Заслуговують похвали колективи під
приємств. ЯК' ПІДТРИМУЮТЬ шефські 
.-в’язки з педагоїішіііми колективами 
шкіл міста. — чавуноливарного заводу, 
кар’єроуправлініїя. меблевого комбінату, 
заводів .друкарських манишок ні раліо- 
виробів. І ось уже в школа < №№ 17 і 9 

,вііріші'.ти найбільш масові змагання нро-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.0Є — 
Повніш 9.10 — К. т. Гімнаст
ка. 9.30 — К. т. «R гостях у 
казни». Телефільм «Чйрівна 
книга Мурада». 11.00 — К.
♦ У світі тварїпі». 11.00 — К.
Лак. телефільми. 15.00 — К.
»Драматурііп і театр». Б. Шоу.
15.45 — К. т. Телефільм для ді
тей. 16.45 — К т. «Мамина 
школа». 17.15 — І( т. Вірші ра
дянських поетів у виконанні 
московських школярів. 18.00 —

т.
т.
т.

Новини. 18.15 — к. г. <У кож
ному малюнку — сонце». 18. ЗО— 
К. т. «Творчість народів світу». 
111.00 —■ К. т «Змагаються тру
дящі Донецької обллсіі». 14.45 
— К. т. С. Прокоф.Чк. Пертий 
концерт л.тя фортепіано з ор
кестром. 20.0Н — і< т Прем’єра 
’слсвистави. О. М Осгровський. 
«Телленьк? міси;». (21.00 — 
«Час»), По з ікі ічеііиі—повніш.
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ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1965». 11.00 — К т. Повний.
11.15 — Камерний концерт. 
1 <40 — «Шкільний скрап». Ро
сійська літера і ура для учпіг 
9 класу. 12.1’1 — К. т. «Паліт
ра». 12.40 — Фільм «Норман
дія — Німан». 16.45 — «Партій
не життя». 17.15 — Фільм-ион- 
церт. 17.30 — Соціальний порт
рет колективу. Передача перша. 
18.00 — Реклама. Оголошення.
18.15 — 'На лапах республіки». 
Бурякові жііііі’.т на Полтавщи
ні. 18.30 — Концерт. 19.00 — 
К. т. «Вісті*. 19.30 — Обі опо
рют м<> проект Кой.- гін уції СРС.Р.
19.45 — «Вечір науковою кіно».
20.45 — «На добраніч літи!». 
21.00 — «Час». 21.30 — Фільм 
»Помилка Оноре де Бальзака». 
23.05 — К т Новини.

ПГ.РІІІА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. О. М. Остров- 
сі,кий. «Тепленькії місце». Теле- 
ппетапа. 14.00 — «Твій труд — 
геоя висота». Док. Фільми. 15.10 
— К. т. «Драматургія і театр». 
Б. Шоу. 16.00 — «З історії гсо- 
ірафічних відкриттів»/ 16.25 — 
К. т. «Ми знайомимося з при
родою». 16.45 — К. т. «Польова 
пошта «Подвшу». 17.15 — К. т. 
»•Однії за всіх, всі за одного». 
18.00 — Новішії. 18.15 — К. т. 
Кіножурнал «Хочу нее знати». 
18.25 — К. т. Гпає заслужений 
діяч мистецтв РРФСР II. Не- 
чипоренко (балалайка). 19.25 —

• К. т. «Бесіди про проект Кон
ституції» Передача 8. 19.55 — 
К. т. Телефільм «Фаворит».
1 серія 2100 — «Час» 21,30.-- 
К. т. Телефільм «Фаворит».
2 серія. 22.35 — К. т. Чемпіонат
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Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначарського, ЗА. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольєьиого життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
ськево-патріотичного виховання та сперту — 2-46-87. 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій»

БК 1639», Обсяг 0,5 друк, ери. Індекс 61197,

На «малому» стадіоне

водити разом з молодими робі пінками 
своїх підшефних підприємств. Допризов
ники продемонструють свою майстер
ність перед робітниками л лютому, коли 
зідзпачатпмегьсч річіпчія .Радянських 
Збройних Сил. Потім відбудеться зустріч 
студентів Факультету фізвіїховання з 
кращими фізкультурниками них навчаль
них закладів. Практикуватимуться, як і 
торік, мат мові зустрічі робіїничих і 
шкільних колективів. Прийдуть до шко
ли громадські фізорги із заводських це
хів і допоможуть учителям фізкультури 
провести «Веселі сгартн». «Старти на
дій», г.онії оцінять майстерність школя* 
рів піл час змагань з багатоборства 
ГПО у дні заліків з 'фізичної та військо« 
во-іехні'ШОЇ підготовки.

3. АДАС, ' 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара». ’

СІ’СР з художньої гімнастикн. 
По закінченні — нояніїи.

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 
Лплькопа нястава цля дітей. 
ПІ.45 — Маленький концерт.
І і.(10 — К т Новини. 11.15 —< 
«Співає Галина О.тійііиченко». 
11.40 — «Шкільний екран». Ук
раїнська література. 12.10 
Фільм « Помилка Опоре де Баль- 
•іака». 13.45 — К т. Ж. Оффен
бах. «Перікота». Музична ви
става. 16.20 — «рубежі дссягоН 
п’ятирічки». 16.35 — Ж. Равель. 
«Болеро». Фільм-коїщерт. 16.55
— Обговорюємо проект Консти
туції СРС.Р. 17.10 — Кінофести
валь «Ленінський альбом». Док. 
фільм. 17.30 — Соціальний порт
рет колективу. Передача друга. 
18.00 — К. т. Коннерт естра.іно- 
ю оркестру Українського теле
бачення і радіо. 18.30 — «Для 
вас. учителі!». Нлв<іллічі пере
дачі з фініки. 19.00 — К т. 
«Вісті». 19.5.1) — «Перлини
Французької поезії». 20.00 — 
Г. Ібссп. «Нора». Вистава. 20.45
— «На добраніч, діть!». 21.01) — 
«Час». 21.3’1 — Продовження 
висіявп «Пора» В перерві — 
• сни и н.
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