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ВІВТОРОК

Цепі фпльний Комітет -Компартії України 
товаргіїиеві ЩЕРБИЦЬІІОМУ В. В.

Президія Верховної Ради Українсккої РСР 
товаришеві ВАТЧЕНІІУ О. Ф.

Рада Міністрів Української РСР 
товаришеві ЛЯШКУ О. II.

Дорогі товариші! Л\ені дуже приємно палко і 
сердечно привітати колгоспників і робітників радгос- 

• пів, спеціалістів і вчених, ■ працівників сільськогоспо
дарських і заготівельних органів, колекіиеи тран
спортних організацій, навчальних закладів, промисло
вих підприємств, партійних, радянських, профспілко
вих і комсомольських працівників, усіх трудящих 
України з видатною перемогою, здобутою на ударній 
ділянці роботи, — зерновому виробництві.

Хлібороби республіки порадували країну високим 
урожаєм, успішно виконали соціалістичні зобов'я
зання по виробництв/ зерна, продали державі понад 

один мільярд сто мільйонів пудів хліба. Таку кіль
кість зерна є республіці заготовлено вперше. Від
радно відзначити, що зобов'язання по продажу хлі
ба державі виконали всі області України.

Досягнуті українськими хліборобами успіхи — доб
рий подарунок Батьківщині в рік її славного юві
лею — бО-річчл Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, вагомий вклад у справу виконання про
грами розвитку сільського господарства, висунутої 
XXV з їздом партії. В результаті самовідданої праці 
колгоспників і працівників радгоспів усіх трудящих 
України, великої організаторської і політичної робо

ти партійних, радянських, господарських, профспілко
вих і комсомольських організацій зроблено новий 
великий крок по втіленню б жигтя аграрної політики 
КПРС.

Боротьба за повне задоволення потреб країни 
в зерні була і лишається найважливішим завданням 
ножної республіки, краю і області, нашою загально
народною справою Україна здавна є однією з го
ловних житниць у братній сім'ї союзних республік. 
Висловлюю впевненість, що трудящі Української РСР 
не зупиняться на досягнутому, ефективно вико
ристовуючи зростаючу оснащеність колгоспів і рад
госпів, спираючись на науково-технічні досягнення і 
передовий досг.ід, будуть і далі нарощувати валові 
збори зерна, збільшувати рік у рік обсяги засипки 
його в засіки Батьківщини, добиватися дальшого 
зростання виробництва цукрових буряків, соняшнику, 
картоплі, овочів, фруктів та інших культур, прискоре
ного розвитку тваринництва.

Від д/ші бажаю трудящим України зразково за
вершити сільськогосподарський рік, успішно викона- 

. ти плани і зобов язачня по виробництву і продажу 
державі продуктів землеробства і тваринництва, до
сягти нових рубежів в усіх галузях народного госпо
дарстві, закласти надійну основу для більш ефектив
ної і якісно' роботи в тоетьому році п'ятирічки. 
Великих єам успіхів, дорогі товариші!

Л. БРЕЖНЄВ.

ВЕЛИКА ТРУДОВА ПЕРЕМОГА УКРАЇНСЬКИХ ХЛІБОРОБІВ
Трудівники сільського 

господарства України, Bri
ll люючи р життя рішення 

XXV з'їзду КПРС, ознаме
нували другий рік десятої^ 
п’ятирічки, рік 60-річчя 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, вели
кою трудовою перемо
гою — високим урожаєм 

і зернових культур, рекорд
ним збором хліба, успіш
ним виконанням соціа
лістичних зобов’язань по 
продажу його державі.

У засіки Батьківщини 
вже засипано 18 млн. 150 
тис. тонн, або сдин міль
ярд 108 млн. пудів зерна, 
що перевищує встановле
ний обсяг закупок на . 
1,3 млн. тонн. Основної 

і продовольчої культури ---
озимої пшениці продано 
14 млн. тонн. Перевикона
но плани закупок сильних 
і цінних пшениць, зерно- 

І бобових культур. Госпо
дарства забезпечені висо
коякісним насінням, ство

рюють фуражні та інші 
фонди. Колгоспи і рад
госпи республіки продов
жують продаж державі 
зерна кукурудзи, рису, 
гречки, преса.

Зобов язання по прода
жу хліба державі викона
ли всі області України. Ве
ликий вкпзд у збільшення 
виробництва і заготівель 
зерна внесли хлібороби 
Херсонської області, які 
засипали в державні засі
ки 1.538 тис. тонн, Запо
різької — 1.518 тис., Оде
сько; — 1.439 тис.. Кірово
градської — 1.397 тис., 
Дніпро,тетоовської — 1.323 
тис. тонн. Колгоспи і рад
госпи Вінницької, Полтав
ської, Харківської, Мико
лаївської областей прода
ли державі більш як по 
мільйону тонн зерна 
кожна.

Досягнуті результати 
стали можливими завдяки 
самовідданій праці і зрос
лій /майстерності україн

ських хліборобів, активній 
організаторській і політич
ній роботі партійних, ра
дянських, господарських, 
профспілкових і комсо
мольських організацій.

З великим піднесенням 
трудівники села сприйняли 
пораду тов. Л. І. Брежнєва 
про те, щоб щорічна за
сипка в засіки держави 
українського мільярда пу
дів хліба стала мінімаль
ною нормою для хліборо
бів республіки, і доклали 
/максимальних зусиль для 
втілення цього завдання в 
життя В кожному колгоспі 
і радгоспі, районі і області 
послідовно здійснюється 
комплексна програма під
вищення культури земле
робства, ефективного вико
ристання земель, особли
во меліорованих, техніки, 
добрив та інших засобів.

Врожай зернових у ці
лому по Україні становить 
27,7 центнера з гектара 

(без кукурудзи і рису), в 
тому числі озимої пшени
ці — 31,7 центнера. Бага
то областей зібрали з усієї 
площі посіву по ЗО—35 
центнерів, а передові ра
йони і господарства — по 
40—50 центнерів зерна з 
гектара.

Вміло використовуючи 
зростаючу технічну осна
щеність колгоспів і рад
госпів, наполегливо пере
борюючи труднощі, викли
кані негодою, колгоспни
ки, робітники радгоспів, 
/механізатори, спеціалісти, 
працівники заготівельних і 
транспортних організацій 
забезпечили швидке і 
якісне збирання врожаю, 
своєчасну доставку зерна 
на хлібоприймальні пунк
ти. На жнивах працювало 
15 тисяч збирально-тран
спортних загонів, 1600 
комплексних транспортних 
бригад, значна кількість 
автопоїздів. Усі збиральні 
агрегати були укомплекто

вані механізаторами для 
двозмінно''’ роботи.

Велику допомогу кол
госпам і радгоспам у битві 
за хліб подали колективи 
промислових підприємств 
та будов, навчальних за
кладів, автотранспортні 
підрозділи Радянської 
Армії.

Тепер на полях України 
ведеться напружена робо
та по збиранню кукурудзи, 
рису, круп’яних та інших 
пізніх зернових культур, 
соняшнику, картоплі, ово
чів, фруктів сівбі озимих 
і підняттю зябу. За при
кладом полтавчан буряке- 
води і працівники цукро
вої промисловості рес
публіки прагнуть організо
вано і без втрат провести 
збирання, вивезення і пе
реробку вирощеного ви
сокого врожаю цукрових 
буряків, вважаючи це сво
їм найважливішим завдан
ням. Колгоспи і радгоспи 

України змагаються за тс, 
щоб виконати соціалістич
ні зобов’язання по вироб
ництву і заготівлях усіх 
продуктів землеробства, 
створити добру основу 
для одержання високого 
врожаю е наступному році

Велика робота прово
диться по створенню не
обхідних запасів кормів, 
підготовці до зимівлі ху- 
доби, виконанню планів і 
зобов’язань по продажу 
державі продуктів тварин
ництва.

Трудящі Української РСР 
сповнені рішимості зроби
ти все для втілення в жит
тя рішень XXV з їзду 
КПРС, успішно викона
ти народногосподарський 
план і соціалістичні зобо
в’язання ювілейного року, 
завдання десятої п яти- 
річки, примножити свій 
вклад у зміцнення могут
ності нашої великої Бать
ківщини.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КГІРС 1 РАДА МІНІСТРІВ. СРСР РОЗІ ЛЯПУЛН 
.ПИТАННЯ «ПРО ДАЛЕНІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЇІА-ВЧАНИЯ І ВИХО
ВАННЯ УЧНІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» ОЗНАЙОМИВ
ШИСЬ ІЗ ВИКЛАДОМ ПОСТАНОВИ. ОПУБЛІКОВАНОЇ В НЕЙТРАЛЬНІЇ! 
ПРЕСІ. ЧИТАЧІ НАШОЇ ГАЗЕТИ ШЛЮТЬ ДО РЕДАКЦІЇ СВОЇ ВІДГУКИ.

НИХ —.ДІЛОВІ. КОНКРЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВДОСКОІ-ІАЛР'ИІІІО ВИХО
ВАННЯ РОБІТНИЧОЇ ЗМІНИ СЬОГОДНІ МИ ПУБЛІКУЄМО перший відгук.

ВИХОВАННЮ-ВСЕ ЖИТТЯ!
У поняття «турбота партії та уряду 

про робітничу зміну» ми. педагоги, пра
цівники та учні Кіровоградського місько
го середнього професійно-технічного учи
лища № 8. вкладаємо конкретнії раліс- 
ппй зміст. Чотири роки тому кліпс учи
лище і ідсвяткузало новосілля. Учні вві
йшли у прекрасний навчальний корпус із 
22-м.і кабінетами, для них — два гурто- 
•жиіки на 330 місць кожен, громадсько- 

побутовий корпус з актовим і спортив
ним залами,-їдальнею, спортивний комп
лекс. Уже перелік усього цього дає 
уявлення про умови навчання і вілло- 
мішку, створені учням — майбутнім буді
вельниках». Умови хороші і іспер від пас 
залежить, як використати їх з макси
мальним ефектом.

Є в постанові рядки, па які я. як пи
лы ог, звернула особливу увагу: «Педа- 

гогічпі колективи окремих училищ не до
биваються єдності навчання і виховання, 
не приділяють належної уваги організа
ції роботи з учнями в позанавчаліший 
час». Справді, є ще такі зикладачі. які 
бачать свою ролі, тільки в тому, щоб 
відчитати свої години. а виховна робота, 
па їхню думку, — то справа майстрів, 
замполіта, комсомольської організації. 
Вважаю, що така позиція вкрай хибна. 
Викладач — це передовсім педагог, лю
дина котра відповідає за виховання під
ростаючого покоління, котра повинна 
гіддавати учням не тільки звання, а й 

жар свого серця. І коли йдеться про 
виховання тут не можна обхопитись ли
ше хви.лінами. відведеними ни урок.

Про цю та інші проблеми вдоскона
лення навчалі.но-виховшл о процесу ми 
вестимемо мову на педагогічній ралі, де 
обговорюватимемо постанову Ш< КПРС 
і Ради Міністрів СРСР «Про дальше 
вдосконалення процесу навчання і янло- 
вавия учпіг системи професінво-техпіч- 
11ОЇ освіти».

О. КОНЮШЕНКО, 
викладач історії Кіровоградського 
МИТУ № 8. .

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ДОБРА СПРАВА—
ПОЧАТОН

За кілька тижнів гочнеться новий навчалькни рік у системі комсомоль
ського полігнавчаннп. Близько трьох тисяч юнаків і дівчат Ленінського району 
міста Кіровограда приступлять до занять.

© АЙКОМ ісомсолюлу за
кінчив підготовчу ро

боту: провів нараду сек
ретарів комсомольських 
організацій з питань комп

лектації гуртків, дібоав 
літературу слухачам і про
пагандистам.

Допомагав нам у цьому 
районний комітет партії. 

Це дало змогу продума
но, правильно укомплек
тувати гуртки комсомоль
ської політосвіти, дібрати 
для роботи в них пропа

гандистів, які мають дос
від і необхідну теоретич
ну підготовку.

Протягом кількох років 
працюють з молоддю 
С. П. Авраменко, Н. Я. 
Калугіна, М. М. Волер із 
заводу «Червона зірка», 
О. Т. Чибісова, нагород
жена настільною медаллю 
ЦК ВЛКСМ «Комсомоль
ському пропагандистові», 
з машинобудівного захо
ду, Р. М Боженко з голов
ного підприємства вироб
ничого швейного об’єд
нання, І. Ю. Капітан з Ле
нінського райхлрчоторгу 
та інші.

Завдяки постійній тур
боті партійних організацій 

нині переважна більшість 
пропагандистів району 
має вищу або незакінчену 
вищу освіту. Із 121 пропа
гандиста 114 членів КПРС. 
Це люди, котрі вміють 
вести виховну роботу се
ред молоді, бути настав
никами юнаків і дівчат, 
впливати на їхній грома
дянський і моральний роз
виток.

Такою тюдпііою стала для 
слухачів гуртка «Політика 
КПРС — мпркензм-лсіііні їм у 
дії» комуністка О І Тертона 
інженер взуттєвої фабрики

Г.проловж кількох років 
Олена Іванівна веде заняття 
в системі комсомольської по
літосвіти Вона стала для 
слухачів справжнім ватаж
ком духовним наставником 

авторитетним товаришем Ба
гатьох юнаків і дівчат на
вчання в гуртку понесло чго- 
лом я аудиторії технікумів. 
ДОПОМОГЛО ЇМ ПІДВИЩИТИ свій 

професійний рівень, захопило 
громадською поботою Так. 
наприклад Любов Акерман 
ипросла •» робі’.ііиііі до бри
гадира. Вчиться в и'хвікумі, 
член КПРС Олена Гулсцька 
та Ольга Боженко, слухачі 
іуртка. стали учарпинямп ко
муністичної праці.

Характерною особливіс
тю нового навчального 
року є те, що в усіх гурт
ках і семінарах проходи
тиме поглиблене вивчення 
матеріалів XXV з’їзду

(Закінчення па 3-й сюр.).



З стор ,,Л1олодиА комуя&р“ .____________ _______ ІЗ звересв-зз:

наш Основний Закон
Обговорюємо проект Конституці ї' СРСР

Кому з нас не пам’ят
ний, кого з нас не хвилює 
до болю вірш Т. Г. Шев
ченка «Якби ви знали, па
ничі»? Хто з нас забув оті 
страшні рядки:

«Там матір добрую мою 
Ще молодую — у могилу 
Нужда та праця

положила.
Там батько, плачучи

з дітьми 
(А ми малі були і голі;, 
Не витерпів лихої долі. 
Умер на панщині1.. Л ми 
Розлізлися межи людьми 
Мов мишенята...»?

Сім я, її доля... Кого во
на цікавила в минулому? 
Про сім’ю, про її життя, 
щастя хіба дбали царі, пе
ни, буржуазія. Її, незва
жаючи ні на що, беріг ли
ше сам народ...

І як радісно, як приємно 
читати статтю 53 проекту 
Конституції СРСР: «Сім'я 
перебуває під захистом 
держави»!

Це звучить велично, 
мудро, правдиво. Так. Ли
ше Жовтень, Комунісіична 
партія вперше в історії 
взяли сім’ю під свій за
хист.

Адже сім’я — це осно
ва держави. Сім’я — це 
люди. Трудівники, творці 
всього прекрасного.

• БЕСІДИ ПРО ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ СРСР

ЄДНІСТЬ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
інших підзвітних Радам органів, 
установ та організацій.

Проектом передбачено й дальшу 
демократизацію порядку формуван
ня Рад. Право бути обраними в де
путати Рад усіх ступенів, за проек
том, зможуть дістати громадяни, 
починаючи з 18-річпого віку. Нага
даємо, що за Конституцією 1956 
року це право надавалося 18-річнйм 
молодим людям лише на виборах 
до місцевих Рад.

Особливо випукло поглиблен
ня радянського демократизму 

виявилось у переліку прав і свобод 
громадянина та гарантій, які під
кріплюють ці права і свободи.

Істотно поповнено склад соціально-еко
номічних та культурних орав І свобод. 
У проекті закріплені право на житло, 
право на охорону здоров’я, свобода на
укової, технічної та художньої твор
чості.

Поиііііі'е сформульовано ряд політичних 
прав і свобод. Так, таємницю листування 
доповнено забезпеченням таємниці теле
фонних переговорів. Ця, здавалося б, де
таль у системі радянською дгмокрагно
му надзвичайно пока юза. Події остан
ніх років у капіта.іісгніних країнах дали 
биліч фактів незаконного підслухування 
телефонів прогресивнії< громадських дія
чів, лідерів демократичних організацій, 
борців за громадянські права. Більші- 
тою, підслухування часто-гусго поши
рюється на ряд службових осіб, депута
тів парламенту і навіть на деяких висо
копоставлених урядових ЧИНОВНИКІВ.

Зі іди о з проектом нової конституції, 
повага особи, охорона прав і свобод ра
дянської людини — обов’язок усіх дер
жавних оріаііів, громадських організацій 
і службових осіб.

Відмітна риса прав і сео6од лю
дини при соціалізмі — їх надійна 
гарантованість. Проект формулює 
матеріальні (соціалістична власність 
і система господарства), політичні 
(влада народу) і юридичні гарантії 
прав та свобод. Серед юридичних 
гарантій — право громадянина 
звертатися зі скаргами на дії служ
бових осіб у будь-які органи і гро
мадські організації, а також обог.’я 
зок останніх розглянути ці скарги в 
порядку і в строки, встановлені за
коном.

Переслідування громадян за кри
тику, згідно з проектом, заборо
няється. Більше того: проект нового 
Основного Закону передбачає, що 
громадяни СРСР дістануть істотно 
розширене порівняно з чинним зако
нодавством конституційне право на 
судовий захист від посягань на 
життя, здоров’я, майно та особисту 
свободу, па їхню честь і гідність.

Важливі’ гарантію свобод і прав 
людини сформульовано в ст. 58-й 
проекту Конституції, яка говорить: 
єі ро.мадяни СРСР мають право па 
відшкодування шкоди, завданої 
незаконними діями державних уста
нов і громадських організацій, а 
також службових осіб при онко-

папні ними службових обов'язків, у 
порядку і межах, установлених за
коном».

Соціаяістична демократія, влада наро
ду органічно включає я себе громадську, 
трудову н державну днецнпііпу. У про
екті сформульовано перевірений практи
кою соціалізму один з основоположних 
принципів науковою комунізму — зв’я
зок і єдність свободи і громадською 
обов’язку, прав та обов’язків.

Використання громадянами прав і сво
бод не повніше завдав.лти шкоди інтере
сам суспільства і держави, правам ін
ших іромадяїі. Здійснення цих прав і 
свобод невіддільне від виконання грома
динами своїх іібов’язчів: додержувати 
Конституції і радянських законів, пова
жати правила соціалістичною співжитія. 
сумлінно працювати і зміцнювати соціа
лістичну власність, оберігати інтереси 
держави і захищати соціалістичну Бать
ківщину.

На різень конституційних принципів у 
греекіі підиято такі іромадянські обо
в’язки, як зміцнення дружби націй і на
родностей нашої країни і сприяння роз
виткові співробітництва з народами ін
ших країн; піклування про виховання 
дітей: дбайливе ставленії.« до природи; 
збереження культурних цінностей.

Істотний компонент розширення 
демократії — записане у проекті но
вої Конституції підвищення ролі 
громадських організацій. Пропо
нується конституційно закріпити 
їхнє право законодавчої ініціативи, 
тобто можливість їхніх загальносо
юзних органів розробляти і вносити 
проекти законодавчих актів на роз
гляд найвищих органів державної 
влади СРСР.

НЕВІД'ЄМНА риса радянської 
демократії — принцип соціаліс

тичного інтернаціоналізму.' Збері
гаючи історичну наступність, проект 
нової Конституції знов утверджує 
цей послідовний демократичний 
принцип. Більше того, нині ного під
нято на якісно повий рівень. Стосов
но до внутрішнього життя Країни 
Рад конституційний принцип соціа
лістичного інтернаціоналізму вира
жає і закріплює факт утворення но
вої історичної спільності — радян
ського народу. Звідси —зміцнення 
союзних начал в організації Радян
ської держави.

У внутрішній політиці СРСР — 
політиці демократичного і справед
ливого миру принцип соціалістично
го інтернаціоналізму, як його сфор
мульовано у проекті нової Консти
туції, відбиває факт створення і 
зміцнення світової соціалістичної 
системи, соціалістичної співдруж
ності, частинок) якої є наша країна. 
Цей принцип також відбиває зро
стання співробітництва нашої краї
ни з новими прогресивними держа
вами і ту допомогу, яку подає Ра
дянський Союз усім антиімперіа- 
лістнчішм силам і прогресивним 
рукам.

В. ГУЛІЄВ, 
доктор юридичних наук.

І? ДОПОВІДІ <1,.о проект Кон-
' сгитуціі СРСР «а іравнеиому 

(1977 р.) Пленумі ЦК. КІ'.РС Гене
ральний секретар Ц!< 1КІ1РС това
риш Л. І. Брежнєв підкреслив; «.У 
цілому можна сказать, що головний 
напрям того нового, що містить 
проект, — це розширений і поглиб
лення соціалістичної демократії».

Процес поступального розвитку і 
вдосконалення соціалістичного де
мократизму пронизує ВСІ сфери ЖИТ
ІЯ радянського суспільства — гос
подарську її соціальну, політичну и 
культурну. Відповідно ното відбито 
в усіх розділах проекту нової Кон
ституції.

ІІародоиладдя я нашій країні з побу 
дивокі розвинутого соціалізму піднялось- 
на ііоаиіі, влщнй ступінь. Цей прогрес 
зафіксовано у вступній частині проекту, 
де гозориться. іцо наше суспільство сьо
годні — це суспільство справжньої де
мократії, політична система якого забеї- 
нечує ефективне керуй іння всіма суспіль
ними спрагами, дедалі активніша участь 
трудящих у державному житі і, поєднан
ня реальних праз і свобод людини з гро
мадянською відповідальністю.

Керівною і спрямовуючою силою ра
дянського суспільства є Комуністична 
партія, яка становить ядро нашої полі
тичної системи, всіх державних і громад
ських організацій. Уперше її історії кон
ституційного розвитку країни зросіаючу 
керівну роль партії підбито у проекіі 
Конституції (ст. б; з такою повнотою і 
чіткістю.

Прогрес радянського демократизму по
значився далі в еволюції соціалістичної 
держачи. Наша держача, що виникла як 
диктатура пролетаріату, виконавши свої 
функції будівника соціалізму, з досяг
ненням стадії розвинутого соціалістично
го суспільства перетворилася и загально
народну держану, яка виражає інтереси 
І волю робітничої о класу, селянства та 
інтелігенції, всіх напій і народностей 
країни. Іншими словами, створено неба
чену щодо міцності своєї суспільної 
основи, щодо єдності І широти соціаль
них і національних інтересів, які вона 
представляє, державу — сильний інстру
мент справді загальнонародної демокра
тії, могутній фактор дальшою розвитку 
суспільства.

Радянська загальнонародна держава 
сприяє посиленню соціальної одноріднос
ті суспільства, стиранню істотних відмін
ностей між містом і селом, розумовою і 
фізичною працею, дальшому розвиткові і 
зближенню всіх націй і народностей 
СРСР (ст. 19).

Політичну оснозу загальнонарод
ної соціалістичної держави станов
лять Ради депутатів. У проекті від
бито заходи і законодавчі акти 
останніх років, спрямовані на під
вищення ролі Рад і їхніх депутатів 
І, зокрема, основні принципи Зако
ну «Про статус депутатів Рад де
путатів трудящих в СРСР». Разом, 
з тим у проект закладено н нові по
ложення. націлені на дальшу акти
візацію функцій Рад, розширення 
їхньої компетенції в керівництві 
господарським і культурним будів
ництвом, підвищення їхньої провід
ної та контролюючої ролі у відно
шенні до виконавчо-розпорядчих та

МІЦНА СІМ’Я —
МІЦНА ДЕРЖАВА

Є в нашому селі сім’я 
Миколи і Віри Царушіа. 
Обоє вони працюють на 
фермі. Микола — зразко
вий робітник. Віра — май
стер машинного доїння. 
Її обрали депутатом ра
йонної Ради депутатів 
трудящих.

Шанують їх за працьовитість 
і за те, що у них міцна сім’я, 
що вони по справжньому віі- 
хозують своїх дітей, прищеп
люючи їм любов до Батьків
щини, до праці.

Ильки добре слово кажуть 
у нас і про сім’ю Правилен- 
ків. Комуніст Микола Тимо- 
фійоьнч — один із кращих 
трудівників колгоспу. А Ліда, 
його дружина, — директор 
сільського Буднику культури, 
дбай про змістовний, культур
ний відпочинок односельчан.

У статті Зі далі юворитьсч: 
«Шлюб укладається за добро
вільною згодою жінки і чоло
віка, чоловік і дружина пов
ністю рівноправчі в сімейних 
відносинах».

Гіркою була доти жінки її 
минулому. Хіба можна забути 
кров’ю написані рядки з тво
рів Шевченка і Некрасова?

Ще іі сьогодні старші пам’я
тають'иипадви, кили дівчину 
змушували виходити зачіас за 
нелюбого, за старого...

Нині й у не піітаїтя Жов
тень, Радянська влада внесли 
докорінні зміни.

Стаття 53 гозорить. 
«Держава подає допомогу 
сім’ям шляхом створення 
і розвитку широкої мере
жі дитячих закладів, орга
нізації і вдосконалення 
служби побуту та громад
ського харчування, надан
ня допомоги і пільг бага
тодітним сім’ям, виплати 
допомоги в разі народ
ження дитини».

Справді, Радянська дер
жава дбає про сім’ю.

Приїдьте, подивітеся, 
який чудовий будинок 
спорудили з допомогою 
колгоспу, держави ті ж 
Микола і Віра Царуші, 
сім'ї Миколи Боська, Гри
горія Яшана та багатьох 
інших.

Для їхніх діт.’й працюз л*~ 
тачи.ї садок на ІИі місц», с 
триповерхова школа. А длм 
тих, хто живе на віддалених 
вулицях, — ще а інтернат нл 
і>1) місць.
t у нас і багатодітні сім’ї— 

Александровых, Гуц. Гаїи та 
інших. Для їхніх дітей у 
школах Оезіїаагні обіди, піо- 
нірські табори, підручники, 
їм купують одяг, єзуїти.

І хіба цс лише в одному 
Ііанчепиму? Чи не так і в ін
ших селах і місій* нашої об
ласті?

Держава дбав про дооробуг. 
ідасія сімей. І хотілося б 
щоб про цг завжди пам’ята
ли молоді хлопці і дівчата, 
які починають будувати ниву 
Сім’ю.

А хіба не справа державної 
ваги — берегти сім'ю, ик 
основу держави? Про це по
винні пам'ятані перш за все 
молоді подружжя.

І як не згадати вислів 
Наталки Ковшик з п’єси 
Олександра Корнійчука 
«Калиновий гай»: «Міцна 
сім’я — міцна й держа
ва!».

У багатьох статтях про
екту Конституції СРС? є 
мудрі, добрі слова — 
«обов’язок», «зобоз яза- 
ний».

Хотілося б, щоб і в стат
тю 53 було внесено до
повнення: «Громадяни
СРСР, що вступають у 
шлюб, зобов’язані берег
ти сім’ю, пам’ятати, що 
копи міцна сім’я — міцна 
й держава».

М. СТОЯН, 
учитель Панчівськоі 
середньої школи.

Новомиргородськкй 
район.

Ступені 
сходження
• ійдоито Підсумки соціалістично

го змагання серед молодих майстрів 
машинного доіння на приз «Молодо, 
го комунара» «Першій молодій п'яти
тисячний Кіровоградщини десятої 
п’ятирічки» за 8 місяців. У десятку 
перших увійшли:

Галина ЫЛОЗЕР з колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
всаряамгельсьхого району, яка від кожної корови на
доїла 3950 кілограмів молока.

Надія МАКСИМЕНКО з колгоспу «Перше травня» 
Магозискіасько.-о району — 3400.

Валентина ЄПІШЕВА з колгоспу «Перше травня» 
Малозисківського району — 3197.

Ольга ШЕВЧЕНКО з колгоспу «Прогрес» Новомир- 
городськсгс району — 3*77.

Людмила СОКИРСЬКА з колгоспу «Росія» Нозоук- 
раїнського району — 3068.

Тетяна КОВТУН з колгоспу імені Мічурі.ча Нозго- 
родківського району — 3048.

Валентина НОВАК з Ульяновського відділка рад
госпу Малоьискізського цукрокомоінату 3046.

Марія ТОЛУБЯК з колгоспу «Родина» Долинського 
району — 3005.

Валентина МАРКОВА з колгоспу «Родинам Долин- 
ського району — 2997.

Володимир МГЩЕНКО з колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринецького району — 2984.

ЦУКРОВОМУ КОНВЕЙЄРУ —
ЧІТКИЙ РИТМ
І ВИСОКУ ЯКІСТЬ!

ЩЕ Й СОНЦЕ не підняло
ся над обрієм, а чле

ни комсомольсько-моло
діжного екіпажу Олек
сандра Ковалика зібрали
ся на краю поля. Підійшов 
начальник збирально-
транспортного загону Ми
хайло Антонович Балашов, 
роздав інформаційні бю
летені хлопцям — і поба
чив на їхніх обличчях 
усмішки: у графі «викона
но» стояла цифра «7». На 
такій площі, перевершив
ши завдання на півтора 
гектара, впорали цукрові 
буряки молоді механіза
тори. Збиральний комп
лекс РКС-6 вони отримали 
перед самим виходом у 
поле. А на четвертий день 
роботи вже досягли ре
кордного показника.

— Час починати, — по
дав команду начальник 
загону. — Після дощу 
земля вже підсохла.

Натужно загуділи дви
гуни. В загінку ввійшла 
гичкозбиральна машина, а 
за нею, здіймаючи хмару 
пилу, в зелену свіжість 
урізався комбайн, за 
штурвалом якого — Олек
сандр Ковалик. Не пер
ший рік він, ланковий ме
ханізованої ланки, виро
щує цукрові буряки. Ни
нішнього року в його ко
лективі з досвідчених ме
ханізаторів лише комуніст 
Володимир Вакало, в лан
ку прийшли Микола Пів- 
торак, комсомольці Віктор 
Гребінь, Микола Волков. 
Чимало зробили молоді, 
щоб поле вродило щедро: 
тричі спушили міжряддя, 
підживлювали рослини. 
Тому з нетерпінням чека
ли осені. І перші дні по
радували: кожен гектар, 
як і було заплановано, ви
дає не менше 250 центне
рів коренів. Ланковий за

доволений новачками. 
Сумлінно трудяться хлоп
ці, вкладають у роботу 
всю свою снагу, тим-то 
щозміни перекривають 
норми виробітку. Гектари 
бурякового поля стали 
для них не тільки гектара
ми трудового гарту, а й 
гектарами напруги і муж
ності.

Патріотичний заклик ме
ханізаторів і робітників 
цукрових заводів Полтав
щини — вчасно викопати, 
вивезти і переробити цук
рові буряки, схвалений 
ЦК КПРС і ЦК Компартії 
України, знайшов палкий

1.977 рожу

ГЕКТАРИ 
НАПРУГИ 

І МУЖНОСТІ 
відгук серед членів ком
сомольсько -молодіжного 
екіпажу Олександра Ко
валика. Разом зі старшими 
товаришами молоді меха
нізатори запланували впо
ратися з копанням цук
ристих до 15 жовтня. Пе
реглянувши зобов’язання, 
вони вирішили вивезення 
коренів закінчити до 23 
жовтня.

Високі соціалістичні зо
бов’язання підкріплено 
переконливими розрахун
ками. Партійний і комсо
мольський комітети по
дбали про розміщення 
кадрів — на найважливі
ших і найважчих ділянках 
працюють комуністи і 
комсомольці, про те, щоб 
буряковий конзейєр пра
цював без перебоїв.

Перш за все використа
ли доезід минулорічних 
жнив. Тоді ДІЯВ ОДИН збк/^ 
рально-транспортний загін. 
Людей з однієї бригади 
доводилось доставляти в 
іншу, тому роботи почина
лися із запізненням, а за
кінчувались раніше. Нині 
ж стеорили два загони, їх 
очолили комуністи М. Ба- 
лашов і В. Черноз. За за
гонами закріпили політ— 
організаторів П. Василь- 
ченка та В. Козенка. Ін
формаційний штаб очолює 
економіст Г. Фокіна.

Партійна група збираль
но-транспортного загону 
М. Балашова стала настав
ником комсомольсько-мо
лодіжного екіпажу Олек
сандра Ковалика. Нині цей 
колектив іде попереду у 
соціалістичному змаганні 
серед екіпажів колгоспу. 
Молоді буряководи зобо-. 
в’язалися до кінця сезону^ 
викопати корені на площі 
170 гектарів, а потім до
помогти збирати врожай 
механізаторам сусідніх 
господарств.

Ю. СТОРЧ АК,
Колгосп «Іскра» 
Ноагоролківськога 
району.
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ДНІ І. к. МИКИТЕНКА НА КІРОВОГРАДЩИНІ

«СТАНЬ ТРУДАРЕМ 
СУРМАЧЕМ МІЖ ЛЮДЬМИ

• РЕПОРТАЖ

0 ПІВДНІ, коли сонце, не
мов начищена фанфар

на труба, розбризкуючи пе
куча проміння, різало очі, 
до мікрофона, встановлено- 
то напроти літературно-ме
моріального музею І. К. 
Микитенка а Рівному, піді
йшов заступник голови Но- 
зоукраїнського райвикон
кому 1. Є. Федоренко і від
крив МІТИНГ—

Так. 10 вересня цього ро
ку на батьківщині І. К. Ми
китенка почався ще один 
день ушановування пам’яті
видатного письменника і 
драматурга. Майже тиждень 
тризало з Нозоукраїнському 
районі, з селі Рівному, свят
кування 80-річчя з дня на
родження нашого земляка.

На заключний мітинг, при
свячений цій події, до Рів
ного прибули гості з бага
тьох районів області, сусід
ніх сіл, київські письмен
ники.

Нескінченною, урочистою 
вервечкою тягнулися до 
меморіалу делегації з буке
тами, корзинами квітів.

Тут, майже на цьому міс
ці, де в злегка позолоченій 
Осінній зелені дерев біліє 
нині чепурний будиночок- 
музей, жила сім я Кіндрата 
Явтуковича та Катерини Де- 

~*а*’ нисіяни Микитенків. Серед 
жителів Рівного ще є чима
ло людей, котрі знали їх
нього сина Івана. Живі й де
котрі з родичів письмен
ника.

Слухала теплі слова про 
свого дядька жителька Рів
ного М. Громко, не зводила 
зволожених непроханими 
слізьми очей з міцно збито
го, середнього на зріст чо
ловіка, який стояв у шерен
зі гостей, і не впізнавала в 
ньому дворічного Олега 
Микитенка, сина письменни- - 
ка, яким запам’ятався він їй 
з далекого 1930 року. І не 
вірилось ЖІНЦІ, що це його 
базила зона в Харкові, про
живаючи разом з подруж
жям- Микитенкіа у Будинку 
письменників на Холодній 
горі,

А люди біля мікрофона

ПЕРШ ніж викласти результати 
рейду, зупинимо увагу чита

ча на відомій істині — педагогам 
«ечіряьої школи доводиться нелег
ко. Безліч додаткових причин, ча
сом далеких від уроків і підруч
ників — сім’я, робота, тривала 
перерва в навчанні тощо, — утруд
нює навчання дорослих учнів. 
І розв’язати що проблему одним 
учителям просто не під силу. По
трібна допомога адміністрації, 
партійної, комсомольської, проф
спілкової організацій базового 
підприємства. Саме тому у Всесо
юзному огляді «Кожному моло
дому виробничникові — середню 
освіту» вони рівною мірою, як і 
педагоги, відповідальні за робіт
ничий всеобуч, надто серед моло
ді. Завдання це великої громад
ської ваги. Адже воно випливає з 
рішень XXV з’їзду КПРС і набу
ває особливого значення нині, в 

. ^Дііі обговорення проекту нової 
Конституції СРСР, що гарантує 
право на освіту кожному грома
дянинові Країни Рад.

З такої позиції, з такими мірка
ми члени нашої рейдової бригади 
вирішили перевірити, як пройшов 
у вечірніх школах одного з робіт
ничих центрів області — міста 
Олександрії — тбір учнів — 
перша велика справа нового на
вчального року.

— Цим у нас займається мі
ський штаб вечірпиків, — повідо
мив секретар — завідуючий відді
лом учнівської молоді міськкому 
комсомолу Андрій Півник. — Вхо
дить до нього ВІСІМ ЧОЛОЕІК...

Прізвища відповідальної вісім
ки секретареві «підказав» папі
рець, який він дістав з папки, та, 
рскількп на ньому більше нічого 
«е було, ми так і не дізналися, хто 
ж із штабістів за що відповідає, 
<Цо зробив та й чи взагалі знає, 

йому робити. Про вечірпиків у 
міськкомі згадують рідко. Весною 
на нараді секретарів первинних 
згадали, що скоро в школах екза
мени і що до них слід би готува
лися. Ні рішення, ні контролю... В 
такому ж стилі в серпні було ска- 
•аио і про набір до вечірніх та за
очної шкіл.

М’яко кажучи, як для штабу — 
малувато. Може, проблема за мас
штабами другорядна? Судіть самі,

змінювали одне одного.,, 
І з кожному виступі — чи 
то секретаря парторганіза- 
ції місцезого колгоспу 
В. Плитка, чи то вчительки 
Л. А. Будь, чи то київського 
поета-земляка Володимира 
Ьровченка — говорилось 
про позагу до таланту і. К. 
Микитенка, коротко аналізу
валась творчість письменни
ка і драматурга.

Над притихаючим майда
ном чуються слова вірша 
Володимира Бровченка:

Не відкладай
для прийдешньої днини 

Нинішніх клопотів
ні крапелини...

Стань трударем-сурмачем 
між людьми.

Хто ж бо ним стане,
Коли не ми?
Трударем-сурмачем, про

довжувачем революції, од
ним із тих, хто прагнув ви
вести людство з неволі 1 
пітьми неуцтва, бачить відо
мий поет І. К. Микитенка... 
і цей вірш — не тільки хва
ла творчості і життю Мики
тенка, він — заклик, звер
нений до сьогоденнішнього 
покоління. До тих, хто в цей 
день з квітами, в червоних 
галстуках прийшли вклони
тися пам’яті знатного зем
ляка... Згодом, коли київ
ських письменників Павла 
Загребельного, Віталія Лог- 
виненка, Володимира Бров
ченка оточить гомінлива 
хвиля любителів автографів, 
розмова на цю тему про
довжиться...

У скорботній задумі слу

1034 робітники міста гірників іще 
не мають середньої освіти, 440 із 
них міськвно планує залучити до 
навчання цього року: 27 з елек
тромеханічного заводу, 41 з авто
ремонтного, 17 із шахти «Світло- 
нільська» і т. д. Зазначимо, що за 
віком це переважно молодь, яка 
прямо підлягає комітетам комсо
молу.

ГІрапда, на деяких підприєм
ствах (на заводі гірського воску, 
брикетній фабриці «Днмитроз- 
ська», учкомбінаті електромеханіч
ного заводу, автобазі виробничого

ЗА ПАРТАМИ — РОБІТНИКИ 

„А У НАС — 
НЕГАРАЗД!"- 
бадьоро відповіли членам рейдової бригади 
«Молодого комунара» в Олександрійському 
міськкомі комсомолу. 1 розкрилася картина
дивної бездіяльності...
об’єднання «Олександріявугілля») 
не чекають директив, адміністра
ція і громадські організації допо- 
могли-таки вчителям вечірньої 
школи організовано провести на
бір. Але така свідомість — далеко 
не скрізь.

— Погано у пас із вечірниця
ми, — признався А. ГІівняк, про
воджаючи нас на підприємства, 
і рейдова бригада не раз переко
налася в «ясновпдності» комсо
мольського секретаря.

На рудоремонтному заводі згід
но з планом набору 27 молодих 
робітників мали прийти цього ро
ку до школи. Чи звертався хто до 
них з цією пропозицією?

—- На комітеті ми такого питан
ня не ставили. А взагалі — роз
мовляємо... заганяємо(?і) їх у 
класи... — поділилася досвідом 
виховної роботи ватажок комсо
мольців підприємства Тамара Дні
стра генко,

З стор. -------- -

ДОБРА
СПРАВА —

хає добрі слова пам’яті 
Олег Микитенко. За ним 
останнє слово на урочисто
му мітингу. Заступник го
ловного редактора журналу 
««Всесвіт» хвилюється. Йому 
важко зараз говорити, від-

ВИСТУПАЄ ОЛЕГ 
МИКИТЕНКО.

КВНИ - ЗАВЖДИ
ПРИКМЕТА СВЯГА:

шукувати потрібні слова. Га 
він їх знаходить. Теплі й 
щирі...

Мітинг закінчився. П. За
гребельного, О. Микитенка, 
В. Бровченка, В. Логвиненка 
оточують любителі автогра

Фото І. КОРЗУНА.

Нічого суттєвого не змогли до
дати до цієї відповіді в завкомі 
профспілки. Лише у відділі кадрів 
(до речі, саме на нього, як на ре
ального помічника, вказали нам у 
підшефній третій вечірній школі) 
ми дізналися, іцо адміністрація 
пропонувала робі пінкам вступати 
до школи, проте не всі дали згоду. 
Чому?

Наносимо повторні візши «несві
домим».

Анатолій Руденко, 1952 року па- 
роджеїшя, токар цеху шахтного 
устаткування. Дев'ять класів за

кінчив ще 1970 року. Навчатися у 
еечіриій важко — з роботи додо
му молодий робітник щодня їздить 
у сусіднє село Степанівну, туди 
майже 10 кілометрів. А якщо на
вчатися заочно? Про це ніхто 
Олександрові не казав. 1, дізнав
шись від нас про таку можливість, 
вій одразу ж погодився піти до 
школи.

Така ж розмова відбулася і зі 
слюсарем транспортного цеху Ва- 
леріем Піскуиом. Па роботу він 
їздить також із Степанівни, і на
вчатися йому, звичайно, краще за
очно. Але про це Валерієві теж 
ніхто не казав — комітетові ком- 

Рейдова бригада: Т. ПЛАХОТНЛ — голова міського комітету 
профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових уста- 

V нов, М. НІЛНЮК — директор середньої вечірньої школи № З, 
М. ЛЮТИЙ—директор середньої вечірньої школи № 4, 
В. ФОМЕНКО—директор заочної середньої школи, З, ЛДАС— 
иизашіаініін кореснондеїн «Молодого комунара»,

фів. І ості ріанянціз групами 
відвідують музей І. К. Мики
тенка. Серед нових експо
натів — бюст-погруддя Іва
на Кіндратовича і Зінаїди 
Григорівни Микитенкіа, по
дарований музею О. 1. Ми- 
китенком.

А ще через годину асі 
зібралися з Будинку куль
тури села Рівного. З допо
віддю про життя і ДІЯЛЬ
НІСТЬ І. К. Микитенка висту
пив перший секретар Ново- 
українського райкому Ком
партії України А. М. Литвин.

Закінчилося торжество 
концертом художньої само
діяльності, у програмі яко
го було чимало творів ви
датного земляка.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

мвннмвРейд ..МК4і
сомолу він «не підлягає»: загубив 
облікову картку і механічно вибув 
з комсомолу. Відтоді його .«за
були».

Іван Петрович Литюк, голова 
завкому Олександрійського ваіі- 
тажно-ч рапспортіюго об’єднання, 
зустрів нас у своєму кабінеті.

— Аякже, аякже, вечірньою 
школою цікавимось! Недавно обго- 
Еорювали питання про набір на 
завкомі...

— Протокол можна глянути?
Як терпляче не чекали ми, поки 

Іван Петрович перегорне всі папки 
на своєму столі, та втішного ре
зультату так і не дочекалися. По
клавши руку на щойно перегорну
тий стос паперу, голова завкому 
тяжко зітхнув:

— Вибачте, але ми цим не зай
малися...

На противагу попередньому 
співбесідникові, секретар комітету 
комсомолу будівельного управлін
ня № 5 тресту «Олександріяваж- 
буд» Вален піна Варченкова не 
тільки не приховувала свого «нуля 
уваги», а и енергійно «відстояла» І 
свою позицію:

— Вечірники — це справа відді-1 
лу кадрів. А мені цим ніколи заи-1 
матися!

Така впевненість базувалася на і 
тому, що ніхто з комсомольських 
керівників, за словами Валентини, 
ніколи не нагадував ііі про обо
в’язки базового підприємства що
до робітничого всеобучу, а сама 
вона цим не займалася і не бачить 
потреби займатися надалі.

Перелік фактів можна було б 
продовжити, але, думаємо, її цих 
досить, аби повністю підтвердити 
слова секретаря міськкому А. Пів
ника: «Погано у пас із вечірниця
ми...». Добре, що в міськкомі хоч 
визнають свій прорахунок. Жаль 
тільки, що ця самокритика не про
лунала ні на бюро, ні на пленумі, 
ні на зборах активу, не привела до 
якихось дій, щоб виправити стано
вище. А може, це справа близько
го майбутнього?

ПОЧАТОК
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

КПРС, нової Конституції 
СРСР, матеріалів жовтне
вої сесії Верховної Ради 
СРСР і ювілейних уро-*ис- 
тих зборів, присвячених 
60-річчю Великого Жовт
ня. Якщо минулого року а 
районі було 112 гуріків, 
то нині їх 121.

Райком комсомолу, ме
тодична рада комсомоль
ської політоезіти вважа
ють своїм голозним зав
данням підвищення якості 
та ефективності, теоретич
но-методичного рівня за
нять, поліпшення само
стійної роботи слухачів. 
Ефективність політназчан- 
ня молоді треба оцінюва
ти насамперед за реаль
ним виявом ідейних і мо
ральних переконань, тру
дової й політичної актив
ності юнаків і дівчат.

Перед методичною ра
дою райкому комсомолу 
та пропагандистами в но
вому навчальному році 
стоїть завдання скориста
тися досвідом методичної 
роботи кабінетів партійно
го лолітнавчання при 
парткомах головного під
приємства виробничого 
швейного об єднання, за
воду «Червона зірка» га 
інших. Для цього перед
бачено стзорити базовий 
кабінет комсомольської 
політоезіти в одній з оріа- 
нізацій району.

Методична ради плинув 
провести кілька виїзних засі
дань у тіервинн.їх комсомоль
ських організаціях універсаль
ного торговельного об'єднані« 
«Кіровоград», заводу «черво
на зірка», вивчити досвід ро
боти кращих гуртків і семиїа- 
ріо, подати дійову допомогу 
пропагандистам. Ефективна* 
формою підвищенії» методич
ною рівня пропагандист.в бу
ли і а відкриті залиття. Ці.р- 
ю року ми те а запланували 
провести кілька таких занять, 
зокрема ка панчішній флори
ні, головному лідлрнг мегві 
швейною об єднання.

Особливу увагу и роботі 
припаї аидис па ириділя^ми 
активним формам занять —’ 
практичним завданням, Дне
пу з.ня, конференціям.

Уже фактично закінчилась 
підготовка до новою навчаль
ного року, проходять зустрічі 
пропагандистів зі слухачами. 
Це відповідальний етап роио- 
ги. Адже пропагандист май 
переконатися, наскільки чітко 
уявляє собі кожен слухач 
зміст наступної роботи, свої 
обов’язки, як забезпечені 
юнаки і дівчата навчальною й 
допоміжною літературою.

Пропагандисти району 
детально вивчили склад 
слухачів, знають, як вони 
працюють, яку хто гро
мадську роботу виконує^ 
що передплачує, чим ці
кавиться.

Третього жовтня заняг» 
тя почнуться Ленінським 
уроком «Я — громадянин 
Радянського Союзу». Пе
ред цим ми проведемо 
показовий Ленінський 
урок на заводі «Червона 
зірка».

У первинних комсомоль
ських організаціях триває 
діяльна підготовка до пер
шого заняття. Юнаки і 
дівчата запрошують на 
нього ветеранів партії і 
комсомолу, героїв праці, 
делегатів партійних з’їздів, 
готують реферати, вико
нують практичні завдання, 
проводять вечори-зустрічі. 
Все це допоможе комсо
мольцям Ленінського ра
йону успішно приступити 
до нового навчального 
року.

Т. ЛЕБЕДЄвА, 
другий секретар Ле-; 
кінського райкому. 
ЛКСМ України.

м. Кіровоград.
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Суперники — 
давні знайомі
У КІРОВОГРАДІ ЗАКІНЧИЛИСЯ ФІНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ ПЕРШОСТІ ОБЛАСТІ 
З БАГАТОБОРСТВА ГПО НА ПРИЗИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

І
НАЙБІЛЬШ досвідчені навіть перед стартами ба

чили своїх суперників, у яких нелегко буде ві
дібрати «золото». Чемпіон Кіровоградського району 
з багатоборства ГПО Василь ІІечнпоренко', що при
їхав на змагання разом із сином, під час розминки 
познайомився з Олександром Костиріппм. Василь 
уже знав, що олександрісць на обласному зльоті 
походу «Шляхами слави батьків» був сепед ианелль- 
ніших значківців. 1 батько казав синові:

— Цей спортсмен на стометрівці обійде всіх. І гра
нату вій кине далі за мене.

— Тобі добре, що знаєш, хто з тобою вийде на 
старт. А я чомусь думаю, що тут немає прудкі
ших за мене, — був упевнений І енпадіи. Самбіст- 
рі -радник, кращий" фізорг Ссзонівсчкої восьмирічнрї 
школи, він завжди був серед переможців. А на та
ких відповідальних змаганнях Геииадій Нечипореико 
вперше. І тому батько радиь:

— Треба думати, що суперник за тебе сильніший 
удвоє, і тоді твої сили теж подвояться.

Провидці вже міркували, хто візьме гору всією 
командою, і шукали найбільш авторитетного колек
тиву. їм сподобалась «візитна картка» долннців. цін 
команді — шофер заводу залізобеіонних виробів 
Сергій Жир. секретар комсомольської організації 
колгоспу імені Шевченка Людмила Корпєва, інженер 
районного об’єднання «Сільгосптехніка» Євген Ряс
ний, медсестра районної лікарні Наталка Богдан.

І коли на майданчику для метання гранати поча
лись поєдинки, Сергій Жир чгкав оголошення про 
результат Костиріна, бо вважав, що тільки цей 
спортсмен може мати вищий показник, ніж у нього. 
Та Олександрові не пощастило — на стар і і травма. 
І Сергій Жнр узяв гору — 56 метрів.

На стометрівці теж чекали сенсації віт спортсменів 
вікової групи четвертого ступеня. Тут Кости,пін був 
тільки третій. Першим фінішував представник Ново- 
архангельського району Василь Мурзак - - 11.3 секун
ди. А з групі дівчат «ас іото» .тіста юся'побіушці Кі
ровоградської швейної фабрики Валентині Пацю
ковій. - • ’ . .

На вогневому рубежі порадували учні Кіпсвоград- 
ського машинобудівного технікуь’у Микола Лахаузов 
і Володимир Твердостуч. Першин мав 91 очка, дру
гий -- 93. Нагадаємо, що ні хлопці саме з того ко
лективу фЧкультури, якому вручено просхіднпй ку
бок «.Молодого комунара» — за найвищі показники 
по Епроваджевшо коми тексу ГПО. У команді кірово- 
і радців ще й третій представник нього технікуму 
Ммхайдо 3а пльоскін.

Дівчатам обласного центру піл час складання нор
мативу з кульової стрільби довелося поступитись 
«периферії» — учениця Олександрійського індустрі
ального технікуму Олена Гурова (Ні от.) вибила 
93 г.°ка, на одно очко менше у долипчанкн Людмили 
Корнєпої (IV ст.).

КраінііМ.н від минулорічних були запливи в басейні. 
Вічці результати й па кросовій дистанції.

А ігійбільїп прикрим був той факт, що на ці від
повідальні змагання не з’явилися аж три команди — 
з Вільшанки. Новомиргорода та Олександрійського

району. 1 це дає підставу ще раз зроби і и висновок, 
що тут не все гаразд з підготовкою значківців ГПО.

ЗА ПІДСУМКАМИ КОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТИ? ПЕРЕ
МОГУ В ЧЕМПІОНАТІ ЗДОБУЛИ СПОРТСМЕНИ ОБЛАС
НОГО ЦЕНТРУ. ДРУГЕ ПРИЗОВЕ МІСЦЕ ВИБОРОЛИ 
СВПЛОЕОДШ. ТРЕТЄ - ДОЛИНЦІ.

Чемпіонами області з багатоборства ГПО у своїх 
вікових групах стали Олена Ковальова, Олег Ммко- 
лаєнко, Олег Заєць, Лариса Гречка, Микола Ла
хаузов (усі кіровоградці). Олена Гурова (м. Олек
сандрія), Володимир Твердоступ, Валентина Пасю
кова (м. Кіровоград), Людмила Корнева (Долин- 
ський район), Володимир Ковнзіи (Свігловодськ), 
Майя Сирота (Олександрійський район), Григорій 
Япснко (Світловсдськ). Усі вони ввійшли до складу 
збірної області, яка поїде у Ворошиловград на пер
шість республіки з багатоборства ГПО.

І
І

НА СТАДІОНІ І В СТРІЛЕЦЬКОМУ ТИРІ.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

І

14 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Повний. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Телефільм 
«Фаворит». І серія, ю.3.3 — 
К. г. «Клуб кі’іоподорожеін. 
14.00 — К. т. Документальні 
телефільми. 15.0.5 — К. т. «Ві
зерунки». 15.35 — Фільм «.Му
му»’. 16.45 — К. т. «Паука сьо- 
іодпі*. 17.15— В ефірі-пісня. 
І?.ЗО — Соціальний і : " 
колективу. Передача 3. 18.00 — 
«Урожайне поле Кірової рад- 
Шиііи 77 року». (Кіровоград). 
18.15 — К. т «Веселі погни». 
18.30 — К т. «Людина і за
кон». 19.00 — К. т. Кубок 
У ЕФ А з фуіболу; «Динамо* 
(Київ) — «Ейнтрахт» (Браун
швейг. ФРІІ). В перерві — 
К. т. Тираж «Спортлото». 21.00
— «Час». 21.30—«Траса друж
би». (Кіровоград). 22.00 — 
К. т. Кубок У ЕФА з футболу: 
«Інтернаціонале» (Мілан, Іта
лія) — «Динамо» (Тбілісі). В 
перерві — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Екран молодих».

■ моєї, своїм хлібом». 
Для дітей. «Пароль 
ба». 11.00 — Иониііи. ІІ.І5 — 
На\ ково-попу.чяріїїій фільм.
11.40 — • Суспільствознавство 
для учнів 10 класу. 12.10 — 
«Наука. техніка, прогрес». 
(Майбутнє чорної металургії).
12.40 — Ліричні мелодії. 12.55
— «Перлини французької по
езії». 16.45 — «Осчовгий За
кон Вітчизни». 17.15 — «Все
союзний ог під шкільних тво
рів». 18.00 — «Письменник і 
час». М Луків. 1.8/20 — Ма
ленький концерт. 18.30 — Рес
публіканська 
ті:чі;а школа.
біографія. Рік 19.66». 
«На добраніч. 
«Час», 21.30 - 
22.25 — «Зустріч 
22.5.5 — Новини.

І

т.

лауреатів 1 Всесоюзної о фес
тивалю самодіяльної , худож
ньої творчості трудящих Уч- 

порірет раїнської РСР (трансляція 
..... . Палацу культури «У

Під час
21.00 —
нерг. 
подвиг». 
лефільм

—........і . з
Україна»). 

переіін — «Вісті». 
«Час». 21.30 — Коп- 
22.60 — «Трудовий
По закінченні — тс- 
«Літо в Журавлино-

« Пїініає-
10.30 - 
«Друж-

фізико-матема- 
10.00 — «Наїла 

20.45 — 
діти!» 21.00 — 
«Наші гості», 

з піснею».

„ЗІРКА“— 
„СПАРТАК“— 
1:0

Кіровоградці почали матч 
у спокійному темпі. Воьи 
непоспіхом просувалися до 
воріт суперника, досить час
то втрачаючи /л’яч уже на 
підступах до штрафного
майданчика. 
«Зірки» немов

Футболісти 
забули про

свою грізну зброю — спіль
ні дії в нападі. На цей раз
кожен діяв на свій розсуд, 
одинаком кидаючись на 
щільний заслін спаргаків-
ського захисту. Індивідуаль
ні рейди здійснювали Алек
сеев, Новаковський, спробу
вав щастя навіть п ятий но-

мер Порошин, та, як відо
мо, один у полі не воїн...

Мабуть, переконавшись, 
що це справді так, кірово
градці на половині поля су
перника миттю звихрили 
темп. Перехопивши верхо
ву передачу спартаківців, 
Сергій Вибиванцев головою 
скинув м’яі у ноги Володи
мирові Нолаковському, і 
той, стоячи б незручній по
зиції, під гострим кутом 
пробив по воротах. Удар 
був сильним і точним. Суд
дя зафіксував узяття воріт 
на 26-й хвилині, а за кілька

>билин чудову можливість 
/гав Олександо Алексеев; 
передача Вибиванцева виве
ла його сам на сам з голкі
пером гостей, котрий на 
якусь мить випередив на
падаючого.

Алексеев іще кілька разів 
виходив на ударні позиції, 
але цього разу атакуюча 
гра у здібного і завжди 
сумлінного футболіста не 
Едавалася*. він затримувався 
з ривком, часто не розумів 
партнерів. Найактивнішим у 
матчі зі «Спартаком» був 
Володимир Нозаковський. 
Його віртуозна гра на вістрі 
атаки примушувала гостей 
посилати для нейтралізації 
форварда трьох-чотирьох 
футболістів, іцо не без за
гальної користі й викооисто- 
вував нападаючий «Зірки», 
У звільнену захисниками зо
ну він посилав м’яч, раз у 
раз створюючи загрозливе 
становище біля воріт жито
мирців.

Наші земляки мали пере
вагу — і територіальну, і

ігрову. Хоча гості теж не за
лишалися в боргу. Одна 
атака мало не закінчилася 
голом у ворота кіровоград- 
ців — м’яч влучив у верх
ню перекладину і зрикоше- 
тив на лінію воріт.

На жаль, у цілому бойо
вий і цікавий поєдинок було 
зіпсовано неспортивною по
ведінкою гостей. Суддя 
матчу був змушений за гру
бість вилучити з поля спар- 
таківця Сергія Матухна.

Осі, як пкііічііліісп інші 
матчі: СКЛ (К) — «Фрунзенеці.»
— 2:0. «Суднобудівник» — «Кри- 
сіал» — 0:2. СКЛ (Одеса) — 
«Атлантика» — 4:0 «Буковина»
— «Колос» (II) — 2:0. «Спсран- 
ца» — «Дніпре» — 3:2. «Говер
ла» — «Новатор» — 3:1, СКА 
(Львів) — «Щ іхтар» — 0:0. 
«Авангард» — «Металіст» — 0:0, 
«Торпедо»—«Колос» (П) — 3:1, 
«Десна» — «Локомотив» — 2:2.

Кіровоградці набрали 45 
очок і займають п’яту схо
динку турнірної таблиці. 
Сьогодні вони зустрінуться 
на своєму полі з армійцями 
Киеве.

М. СОЛЮ В.

в
І

15 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — 
ка. 9.30 — К.
«Фаворит». 2 
Доку ментальний 
циклу 
К. т.
1909». 
талі.ний 
рс ім’я», 
історії». • 
Федоров». І 
хЬва
сі.кі мандрівники і дослідни
ки
оркестру 
«Село: діла і проблеми».
— К. т. «Книга па службі ми
ру і прогресу». І Московська 
міжнародна книжкова иистав- 
ка-ярмарок. 18 00 — Новини. 
18.15 — К. г. «Хімія-77». 18.45
— К. т. <Л Мінкус: «Па-де-де з 
балету «Дон Кіхог». 19.0.) — 
К. т. До (і0-річчя Великого 
Жовтня. «Радянський Узбеки
стан». У передачі бспе участь 
кандидат у члени Позітбюро 
И К КПРС. пеоші-ь секпетао 
ІІК Компартії Узбекистану' 
НІ. Р. Рлшядов. 21.00—«Час». 

21.30 — Народний аптист СР( Р 
М. М. Тарханов. До 100-річчя

дня народжеиіьі. 22.25 — 
«Народні таланти». Концерт 
кіровоградського самодіяль
ного ансамблю пісні і танцю 
«Горлііцч». (Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Концерт. 10.30 — Документаль
ний телефільм. 11.(10 — Почи
ни. 11.15 — Кіьонаоис «Гіоліт- 
бійні жнив-77». 11.35 — Ку
бок УГ.ФА з футболу: «Дина
мо» (Київ) — «Г.йнтоахт» 
(ФРІІ). 13.20 — М. Оіійніїк. 
«Зерна». Вистава 16.15 —
«Хліб І пісня». (Коїшерт-зу- 
сгріч з хліборобами Дніпро
петровщини). 17.30 — Соціаль
ний портрет колективу. Пере
дача І. 18.00 — «Хліб Украї
ни». 10.00 — Вісті. 19.30 — 
Музичні вітані-я трудівникам 
села республіки. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.03—«Час*. 
21.30 — Фільм 'Звичайні тур
боти». 22.50 — Новини.

К. т. Гімнасти- 
т. ■ .Телефільм 

серія. 10.35 — 
телефільм з 

«Міста і люди» 11.10— 
«Наша біографія, рік 
14.10 — К. т. Докумсп- 

тслефіл.-.м «Наше доб 
15.00 — «Сторінки 

«Першодрукар Іван 
5.25 — К. т. «Ша- 

ііікола«. 15.55 — «Росій-

17 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Літаючий мо- 
раб_елк». Казка для дітей.. 
10.00 — К. т. «Для вас. бать
ки». 10.30 — К. т. «Ранкова 
пошта». 11.00 — К. т. «Більше 
хороших товарів». 11.30— На
родний художник РГО'СР 
В. Цигаль. 12.00 — К. г. < 
родй і людина» 12.30 — 
езіл»: О. Блок. «Дванадцять». 
1’2.45 — К г. Тираж «Спортло
то». 12.55 — К. т. «Здоров’ї!». 
13.40 — К. т. К. М.. Вебер. 
Увертюра ао опери «Оберон».
13.50 — К. т. «Амсонка 70-х». 
Фільм ч. 14.45 — К. т. Мулм- 
фільм. 15.40 — К. т. Бесіда на 
міжнародні геми. 16.25 — К г. 
Телефільм «Г. Свиридов. Ро
манси і пісні». І частина.
16.50 — К. т. «Обговорюємо 
проект Конституції СРСР». 
17.00 — К. т. «Очевидне — 
неймовірне». 18.00 — Новини.

т. Мультфільми. 
Документальний 

Місто на Камі». 
(Кі- 

• Р.-І- 
зяру- 
К. т 

1 !
«Час», 21.30 

лрнсіїіічен

16.25 — К. і. 
баяністів.

І

Концсрг 
16.55 — 

17.25

ТМіаша адреса і телефони
Газета киходить 

у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
оріан Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ. г. Корової рад. 
Газета печатается 

па украинском языке.

І
ЗІ665О. ГСП. Кіровоград 50, сул. Пуначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласної» управління у справах видавництв, 

полії рафії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, еул. Глінкн, 2.

16 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка '1.30 — «Роби з нами, ро
би. як ми. роби краше .за 
нас» (ІІДР). 10.30 — Фільм 
«Скарби республіки». 11.45 — 
К. т. «Життя прожити». До
кументальний телефільм. 14.00
— К т. Документальні філь
ми. 14.55 — К. т. «Ми знайо
мимося з природою». 15.15 — 
К. т. Фільм «Золотий годин
ник». 16.30 — Соціальний
портрет колективу. 17.00 — 
К. т. Спеїіннпуск новин. 17.25
— К. т. Фільм «Хчіб Укпаїни
ювілейної о року». 18 оо — 
«Донь за днем». (Кіровоград). 
18.15—К. т. «Мн і раємо і сці- 
вас мо» 18.30—К. т. Док. те1 
лефільм « X з о 11 ч а ч ■ коміса
ри». Фільм 1. 19..30 — К і.
«Співає Анна Герм ін». 20.00 - 
К. т. «Наша біографі«. Рік 
1970». 21.00 — «Час». 21..30 — 
К т Міжнародний турнір з 
хокею: .збірна СРСР — коман
до ВХЛ (ЦІиціїїнатІ». (Пра
га). Під час перерви — по
вний.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.0(1 - 
«Поезія». 10.2.5 — Коннерт. 
11.00— Нов.пін. 11.15 — Фільм 
«Звичайні турботи». 16.30 — 
Концерт. 17.30 — « Профілакти- 
ка алкоголізму». Передача 3. 
17.55 — Заключний концерт

БК 17125. Обсяг 0,5 друк. ари. Індекс 01197, Зам. № 387. Тираж 00 600,

18.15 - К. 
18.30 — К т 
телефільм «І 
19.С5 — «Кпиничупатіїі». 
ровоірал) 19.35 — 
дяііський Союз 
ніжних гостей». 
Фільм «Міста і 
рія. 21.00
К. т. Концерт. понсні,чеі:,',і 
відкриттю фосіива.тю індій
ської культури і мистецтва. 
По •.ДКІНЧОІ'ІІІ — ІІПІІИІІІІ.

ДРУГА ПРОГРАМА ІО.0О — 
«Місто робітничої слави». 
(Макіївці — 200 noi.it;). 10.30 — 
К. т. «Виростаймо здорови
ми!». Дитячі сноргинчі ігри. 
11.0.0 — Новини. 12.110 — Спі
ває «Гуцулочка». 12.45 — Бе
сіда лікаря 13.00 — «Галузь — 
досвід, проб'їеми». В передачі 
бере участі, 
капе:, кого об’єднанії я 
сільгосптехніка» М. II. 
тонко.
лих» 
сію». 
грама, 
спів*. 
і радянської 
«По рідній і 
Фільм-кокцррт. 
е.зія». Вечір 
19.ОС — Вісті. 
біографі«. Рік 
«Па добраніч. 
«Час». 21.30 — 
нерт для стороннього». 
Міжнародні <м;іі аіііиі 
іо спорі у. По закінченні 
новини.

К. т. 
очима 
10.50 — 
роки».

■ олова . Республі
ку кр- 
М4м6* 

14.10 — «Екран- мо.по- 
* Голосую за профе- 

15.10 — Пинкова npti^
IG.10 — «Жовтневий за-»— 
Антологія революційної 

ї пісні. 16.40 ■—
країн'». 17.15 — 

17.55 — *П»Р 
М Пагниб’ди..

1П..30 — «Ияїна 
1967». 20.45 — 
діти!». 21.00 —

• Фільм ♦Ком-’ 
22.35—

З ИІИІІО-

1$ ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новими. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. «Будильник». 
10.00 — «Служу Радянському 
Союзу!». 11.00 — К. т «Хай 
завжди буде сонне!». М'жна- 
ро.чнчй дитячий Фестиваль в 
Артеку. 12.05 — К. т. Сьогодні
— День працівника лісу. 12.30
— К. т. «Сільська година». 
1.3.30 — К. г. «У вашому до
мі». Музична програм;! для

К. т.
ШЛЯХУ». 
вогню» . 
• Му ’И^Ч- 

Т. «М ж- 
паоорама». 16 35 — 

Музичний телефільм 
Романси і піс- 
17.(0 — 
17.25 —

т.

Музична програм;! 
працівників лісу. 14.20 — 
«Етапи великого 
Фільм *Ппиборкаипя 
2 сері«. 15.35 — К т. 
ний кіоск». 16.05 —К 
народна 
К. т.
«Г. Свиридов 
ні». 2 частина. 17.со — К. т. 
Мультфільми. 17.25 — К. т- 
Доку мені альннй телефільм 
«Господарі лісу». 18.00 — Но
вини. 18.15 — К. т. «Клуб кі- 
ііоііодорожеіі». 19.15 — К. т. 
«Пісня-77». 19.45 — К. т. «Об
говорюємо ппоект Констнтуц'ї 
СРСР». 20.00 — К. г. Фільм 
«Міста І роки». 2 серія. 21.00 
— «Час». 21.30 — К. т. М:ж- 
иапсдііий турнір з хокею: 
збірна ЧС.С.Р — збірна СРСР. 
(Праїя). Під час перерви —< 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 — 
Фільм «Мій добрий тато». 
11.10 — «Квітує лерепо друж
би». Літературна перспг.чй. 
11.55 — Для малят. «Сонеч
ко». 12..30 — О. Пстрашиеніїч, 
«Тривога». Вистава. 14.'4О — 
«Слава солдатська». 15.40 —
Мультфільм 16.10 — «Мальов
нича Україна» ІП. І0 — Сьо
годні — День ппаціпіїнка лісу. 
Тележурнал «Рідна ппнропа». 
17.30 — «Вісті». 18.00 — Фут
бол. «Шахтар» — «Зоря»^ 
19.45 — «Вечірня казка для !&г- 
тсіі». 20.00 — «Під прапори«« 
Жовтня». Звітують трудяїїН 
Дпіпропетповської області. 
передачі бепс участь ііеріиіій 
секретар Дніпропетровського 
обкому Компартії 
Є В. Качатовський. 
Футбол: «Дніпро» — 
морені.». 2-й тайм. 
«Час».

України
21.40 — 
•Чорно« 
22.25 —

Редактор М. УСПЛЛЕНКО.
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