
Ц АСОМ молодій людині адресують 
нарікання, що вона не вміє змістов

но провести своє дозвілля, вільний .від 
роботи час витрачає нецікаво. І тоді 
чусш відповідь:

Не будуть же всі в «Ятрані». А в 
гімнастичну секцію мене не беруть, — 
кажуть, що майстра з мене не буде. 
Та й набір туди давно припинили. То 
що ж мені залишилось робити?

Що робити, чим зайнятись дівчині чи 
хлопцеоі після закінчення робочої зміни 
в цеху? Таке запитання можна почути в 
Кіровограді нерідко. Подібне і в тих, ко
му дружинники роблять на вулиці за
уваження, намагаючись вгамувати беш
кетників, такі відповіді і від тих, хто 
по кілька разів завертає до винного ба
ру. А то ще й таке:

— Нам нічого не пропонують, для

ЖТО
ЗАСВІТИТЬ
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нас не влаштовують розваг, яких би ми 
хотіли. От і блукаємо.

І хоч така відповідь часто-густо без
підставна, та іноді справді в клубі, Бу
динку культури влаштовуються нецікаві 
заходи, подекуди там лише демонстру
ються кінофільми. А перед цим — 
танці.

Гому до невдоволення молоді варто 
прислухатись. І в першу чергу комсо
мольським активістам. Бо саме вони 
мають вивчити інтереси кожної молодої 
людини перед тим, як взятись за орга
нізацію дозвілля юнаків і дівчат.

Зверніть увагу, як відпочивають, наприклад, 
робітники Побузького нікелевою комбінату. 
Гак, тут у розкішному Палаці культури пра
цюють гуртки художньої самодіяльності. Але 
в них зовсім вузьке коло молоді. Концерти, 
звісно, від випадку до випадку. А вихідні дні 
(тільки ввечері) доводиться більшості спішити 
на платні ганці, які перетворюються в тупцю
вання серед тісноти і галасу. А в Новоолек- 
сандрівському сільському клубі Новоукр.тїн- 
ською району молодим хліборобам залишає
ться свій вільний час витрачати в чеканні, ко
ли аж перед початком демонстрування кіно
фільму відкривають в клуб двері. А що ж 
робити цілий недільний день, куди уебе поді
ти, коли кіномеханік теж у вихідному?

Там, де комсомольські активісти ра
зом з культармійцями по-діловому ви
рішують цю проблему, вишукують у 
своїй роботі різні форми і методи орга
нізації дозвілля, старання їхнє, звісно, 
увінчається успіхом.

Десятки робітників Олександрійсько
го електромеханічного заводу теж 
ідуть на репетиції танцювального ан
самблю, драматичного гуртка, естрад
ного оркестру, влаштовують концерти 
для молоді, беруть участь у тематичних 
вечорах, присвячених 50-річчю утворен
ня СРСР. В суботній день вони (і ще 
три чверті молодих виробничників) ви
рушають на свою туристську базу. Там 
і спортивні поєдинки, і рибацька юшка, 
і пісня. А тим, хто йде у відпустку, ко
мітет комсомолу організовує далеку ту
ристську мандрівку берегами Дніпра, в 
Карпати, Крим. Подібне і в Світловод- 
ському комбінаті «Дніпроенергобудін- 
дустрія». До речі, тут місцеві культар
мійці з Палацу культури імені В. І. Ле
ніна, пізнавши уподобання різних кате
горій молоді, вирішили справу в досить 
широкому аспекті. Якщо робітник не 
бажає переглянути кінофільм, його за
прошують сьогодні на диспут в клубі 
любителів природи, пропонують розмо
ву про музику, кличуть на літературний 
вечір. А ще репетиції хору, концерти 
вокалістів, вечорниці, вечори бальних 
танців, вистави ТЮГу. А в спортивному 
залі Палацу — теж свої відвідувачі.

У цьому руслі діють і в колгоспі іме
ні Димитрова Вільшанського району...

Тепер рідко знайдеш людину, яка б не лю
била музику. Але чому не бажає вчорашній 
сільський хлопець (сьогодні пін працює в за
водському цеху) завітати у вільний час до 
філармонії на концерт відомого піаніста? Бо 
він донині не пізнав тієї насолоди, яку при
носить чарівний світ музики Бетховена, Шопе
на, Чайковського. А це тому, що ми не доаємо 
послідовно і постійно про естетичне виховання 
молодої людини. Іншого разу ми не звертаємо 
уваги на те, який репертуар концерту ми про
понуємо своїм відвідувачам клубу. І ось на
стілок- бідкається громадський розповсюджу
вач квитків, І в художньому салоні не видно 
нікого.

... А нині ми відчуваємо вже подих 
літа То саме пора відпочити в зеленому 
театрі, на березі річки, в туристському 
містечку, на стадіоні. Покликати за со
бою молодь, подбати про найкращу 
організацію дозвілля юнаків та д.вчат 
— одне з невідкладних завдань комсо
мольських активістів, культарміищв. Бо 
від того, як ми зуміємо подарувати їм 
настрій і бадьорість, завтра залежатиме 
напруга трудового дня молодого трудів
ника.

У ЦК НПРО, Президії Верховної Ради СРСР і Раді Міністрів СРСР
Політбюро ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР, Рада Політбюро ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР, Рада 

Міністрів СРСР розглянули повідомлення Генерального секре- Міністрів СРСР з глибоким задоволенням відзначили, іцо зав- 
таря ЦК КПРС товариша Л. І. БРЕЖНЄВА про підсумки радян- дяки правильній, ленінській політиці КПРС і самовідданій пра- 
сько-американських переговорів на найвищому рівні, цілком ці радянського народу відбувається постійне зміцнення мо- 
схвалили велику роботу, проведену на переговорах делега- гутності Радянського Союзу, що відповідає інтересам світово- 
цією Радянського Союзу. го соціалізму, зміцненню миру та міжнародної безпеки.

В ІНТЕРЕСАХ МИРУ і БЕЗПЕКИ
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
31 травня в Кремлі відбулося засідан

ня Президії Верховної Ради СРСР. За
сідання відкрив Голева Президії Верхов
ної Ради СРСР М. В. Підгорний.

У засіданні взяли участь Генеральний 
секретар ЦК КПРС, член Президії Ьер- 
ховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв, заступ
ники Голови Президії Верховної Ради 

» СРСР і члени Президії Верховної Ради 
СРСР, голови палат Верховної Ради 
СРСР, інші офіційні особи.

Президія розглянула питання «Про 
ратифікацію Договору між Союзом Ра
дянських Соціалістичних Республік і Фе
деративною Республікою Німеччини».

Від імені Радянського уряду виступив 
міністр закордонних справ СРСР А. А. 
Громико.

Від комісій у закордонних справах па
лат Верховної Ради СРСР виступив го
лова комісії у закордонних справах Ра
ди Союзу, член Політбюро ЦК КПРС, 
секретар ЦК КПРС М. А. Суслов.

Починається обговорення. На трибуні 
— кандидат у члени Політбюро ЦК
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УЧНІ КІРОВОГРАДСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНІКУМУ ВМІЛО ПОЄДНУ
ЮТЬ НАВЧАННЯ І ВІДПОЧИНОК. ОСЬ і ПЕРШІ ДНІ ЛІТА ДЕКІЛЬКА ГРУП ЦЬО
ГО ЗАКЛАДУ ЗУСТРІЛИ В ТУРИСТСЬКИХ МАНДРІВКАХ. 62 ЧОЛОВІКА У ЦЬОМУ 
ПОХОДІ ЗДАЛИ НОРМАТИВИ КОМПЛЕКСУ ГПО З ТУРИЗМУ.

НА ФОТО: В ПОХОДІ.
Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

КПРС, перший секретер ЦК КП Білору
сії П. /А. Машеров.

П. М. Машеров підтримав пропозицію 
про ратифікацію Президією Верхозної 
Ради СРСР Договору між СРСР і ФРН.

Члени Президії Верховної Ради СРСР, 
які виступили потім, теж підтримали цю 
пропозицію.

Підсумки обговорення підбив М. В. 
Підгорний.

М. В. Підгорний зачитує текст Указу. 
Члени Президії Верховної Ради СРСР 
одноголосно приймають Указ.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
підписує Указ про ратифікацію Догово
ру між Союзом Радянських Соціалістич
них Республік і Федеративною Респуб
лікою Німеччини.

Отже, Договір між СРСР і ФРН рати
фікований Президією Верховної Ради 
СРСР. Зроблено ще один важливий крок 
по шляху здійснення виробленої XXIV 
з’їздом КПРС Програми миру.

(ТАРО).

СУБОТА, 3 червня 1972 р.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР.

ПРО РАТИФІКАЦІЮ ДОГОВОРУ 
МІЖ СОЮЗОМ РАДЯНСЬКИХ 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК 
І ФЕДЕРАТИВНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ 
НІМЕЧЧИНИ

Поданий Радою Міністрів СРСР на 
ратифікацію Договір між Союзом Ра
дянських Соціалістичних Республік і 
Федеративною Республікою Німеччини, 
підписаний у Москві 12 серпня 1970 ро
ку і схвалений комісіями в закордонних 
справах Ради Союзу і Ради Національ
ностей Верховної Ради СРСР ратифі- 
кувати.

Голова Президії Верховної Ради 
СРСР М. ПІДГОРНИЙ.

Секретар Президії Верховної 
Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
31 травня 1972 р.

О Ціна 2 ноп,

Світова громадськість з глибоким за
доволенням зустріла підсумки перегово
рів керівників Радянського Союзу з 
Президентом США Р. Ніксоном, які за
вершилися в Москві, виділяючи з цілої 
серії укладених у Москві угод насампе
ред спільний документ: «Основи взаємо
відносин між Союзом Радянських Соці
алістичних Республік і Сполученими 
Штатами Америки», договір про обме
ження систем протиракетної оборони, 
тимчасову угоду про деякі заходи в га
лузі обмеження стратегічних наступаль
них озброєнь, в яких, як підкреслюють 
провідні політичні оглядачі, дістав відо
браження гой пршшпп, що, незважаючи 
на великі відмінності між СРСР і США 
у суспільних системах та ідеології, 
єдиною прийнятою основою для відно
син між ними може бути мирне співіс
нування

Заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР, голова Держбуду СРСР Г. Т. Но
виков, який очолює радянську делега
цію, що перебуває в Канаді на запро
шення уряду цієї країни, був прийнятий 
прем’єр-міністром Канади П. Е. Тріо то. 
в ході дальшого розвитку відносин між 
СРСР і Канадою.

Рада Міністрів НДР схвалила зако
нопроект про транспортний договір між 
НДР і ФРН, підписаний 26 травня в 
Берліні. •

З 1 червня в Австрії плата за електро
енергію зросла на 14—24 проценти, під
вищились також ціни на пиво, иосуцо- 
господарські товари, будівельні матеріа
ли й меблі.

Англійські залізничники величезною 
більшістк? голосів висловилися за про
довження страйку на підтримку своєї ви
моги про поліпшення оплати праці.

Уряд Демократичної Республіки В'єт
нам і уряд Чілі вирішили встанознги 
дипломатичні відносини між двома кра
їнами на рівні посольств.



2 СІПОр, „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 5 червня року

ививииииививиі до ГІОРТРЕІА СУЧАСНИКА

Всі члени комсомольсько-молодіжної групи молочнотоварної ферми колгоспу еКому- 
піст» Новоуиргородського району підтримали закляк доярок Долиіпціїнн: надоїти від 
кожної корови по 3 тисячі кілограмів молока.

Приклад дівчата беруть із своїх старших подруг: комуніста Надії Осніговської, яка 
минулого року подолала 5-тнсячний рубіж та групазмсорга Люби Лісльннченко, що зо
бов'язалася надоїти від кожної корови по 3800 кілограмів молока.

На фото ліворуч: групкомсорг бригади Люба МЕЛЬНИЧЕНКО. Внизу — комсомол
кам Такі ВАСИЛЕНКО, Гані ТКАЧЕНКО та Лю/0 ТИМОШЕНКО б про що послухати 
від Надії ОСНІГОВСЬКОЇ (крайня справа). ,„РМги1.лФото Н. ЗУ Б І ЕН КО.

«І рапортом 
у цк .пісна

Велика група молодик робітни
ків кіровоградського зазоду «Чер
вона зірка» виїхала до Києва. Ме
та подорожі — вручити труд з гин 
раАорт молодих червоиозорівців 
Центральному Комітетові ЛКСМУ 
про участь у змаганні на честь 
50-річчя комсомольської органі
зації заводу.

У складі делегації — начальник 
ливарного цеху сірого чавуну 
С. С. Пахманоз і секретар пере
організації і. П. Завіна. Комсо
мольська організація ливарного 
цеху сірого чавуну зустріла юві
лей заводської комсомоли висо
кими показниками.

ДИПЛОМИ—КРАЩИМ
Трудівники сільського господарства області беруть 

активну участь у Всесоюзному громадському огляді 
використання резервів виробництва і режиму економії. 
Президія ВЦРПС і бюро ЦК ВЛКСМ нагородили ряд ко
лективів Дипломами за високі показники, досягнуті в 
Огляді 1971 року. Цієї нагороди удостоєні колгоспи 
Омені Ватутіна Новомиргородського, імені Карла Маркса 
Ульяновського, «Іскра» Олександрійського, «Дружба» 
Йозоукраїнського, радгосп імені Рози Люксембург Бо5- 
[зяиецького районів.

Я

ОГЛЯД

«Комсомольська організація комбінату хлібопродуктів — одна з кращих у рай- % 
' товаоииі».

Долинськйго райкому
центрі. Познайомтесь з її секретарем. Серйозний, діловий 

(З розмови з другим секретарем 
Станіславом МИРОІІЧЕПКОМ).

ЯКОМУ

КОЛИ ти
МІНЯЄШ АДРЕСУ...

ІЗ очах майстра промайну* 
'яа посмішка, коли з відді
лу кадрів прийшов до ньо
го з папірцем цей хлопчи
на. «Ще один. А чи не дре- 
'МОне десь у Кривій Ріг, як 
Сестри Бондаренко?». По- 
рертіп папірця, запам’ятав 
Ім’я: Микола Яценко.

<-> ІЦо ж, давай знайомитись, — 
Е простягнув руку: — Аиатілій 
Йабаїиок, секретар комітету 
комсомолу. Постарайся яа.тп>а 
&к стати на облік з нашу орга
нізацію.

Новачок зніяковіло віівільн.із 
руку:

г- Я ще .. ие комсомолець.
То будеш ний. Працювати

меш сумлінно, товариші оцінять 
тебе, рекомендації дадуть. Тіль
ки, повторюю, трудитись треба 
Старанно, на совість. Ну, і вчи
нись, і

Ця розмова пригадалася 
(Анатолію, 
Квітневого

коли одного 
вечора, після

смагле обличчя. Тримається 
просто, невимушено, так 
що через кілька хвилин 
розмови здається, ніби зу
стрів давнього знайомого 
товариша.

— З чого починав, лига
єте? А з 
будь-який 
на моєму 
комбінату 
розташована в двох части
нах міста. Через це комсо
мольська організація поді
ляється на групу елеваторе 
і групу гібридного заводу. 
Робота позмінна. В таких 
умовах, — розповідає 
толій, — потрібно 
перш за все добитися згур
тованості, бойовитості 
сомольської

...Комсомольські збори, 
правд» діти, с ще такі 
польці, котрі іноді мажуїь і не 
відвідувати їх, посилаючись па

мого
інший 
місці? Територія 

хлібопродуктів

почав би 
секретар

Ана- 
було

ком- 
організації. 

Ніде 
ком.о-

РОБИ, ЯК Яп 

Оявн
робочої зміни, приймали 
'Миколу у комсомол. Хло- 
Хіоць добре освоївся у ко
лективі, непогано працює. 
Поступив у дев’ятий клас 
вечірньої школи. Любить 
рнконузати громадські до
ручення — веде підшивку 
Іуазет на першій дільниці, 
Організовує волейбольні 
Змагання. Весь цей час ком
сомольський секретар не 
(іипусказ його з ока. І тепер 

глибині душі щиро радів, 
ЩО цей путній хлопчина 
jjjrac членом кенійського 
комсомолу. Навіть заздріс* 
ВО на хвилину стало, захо
тілось самому таких хвилю
вань, такої великої радос- 
Jri* «Старієш, браток, —• 
втримав свої почуття. — 
Пора заміну собі шукати».

Анатолій не з'їувся, мк його 
думки запрацювали у цьзму на
прямку, Заміна... ІІадя Полі
щук, член комітету, старший 
лаборант гібридного заводу. 
Хороша кандидатура. “........“
(Бондаренко, електрик, теж чхеи 
«омітету, підійшов би. X"- 
ftÜMCOMU.IOMI. киї U IIV 
Віктор Радченко. Галина Ш.іку- 
ріа. ------ - - .'
Щрііі, мабуть, підійшов іп< най
більше. Відмінний електрик. У 
Комітеті відповідає за політико* 
к............ ..»Каг» пін «пин з най*

■ ■Я

заводу- 
Микола 

член 
____  _ Хорочіі 

Комсомольці, кого не візьми — 
Віктор Радченко. Галина Шлку- 

• 'ла. Григорій Горбенко. От Грк- 
Щрііі, мабуть, підійшов би най
більше. Відмінний електрик, у 
Комітеті відповідає за поліспко- 
Йихозну роботу. Він один з най* 
Старших активістів орган: мшь 
готується до. вступу в партію. 
Втім, обирати собі секретаря 
До справа комсомольців, а поки 
тцо секретар — він, Анатолій,

— Хто за те, щоб Миколу 
Яценка прийняти в комсомол? 
Одноголосно. Поздоровляю, МИ
КОЛО. Наступна заява — °’А 

” Людмил»? Позднеевої..,
; С,

И-

невідкладні особисті справі. Во
ші думають приблизно так: 
«Будь-які питание вирішуються 
більшістю голосів. А оскільки 
на зборах завжди буває біль
шість, то обійдуться без мене». 
Мабуть, це і була одна з пер
ших маленьких перемог комсо
мольського секретаря, ко ї ї сіп 
довів таким, іцо жодне пигг.іня 
життя комсомольської організа
ції без їхньої участі _ вирі ну ви
тись не може. 1, щоб перси ша
ти комсомольців у цьому, пра
гнув кожному ЗІІ1ЙТН дію. при* 
в’язати дорученнями до спіль
них комсомольських справ. За
раз з 28 комсомольців немає 
жодного, хто б не мав постім ІИХ 
(і це переважно) або тим часо
вих доручень. Олексап ір Ти
щенко і Анатолій Микулепко — 
агітатори. Віктор Радченко — 

-начальник штабу «КП». Ан іт>- 
лій Карпенко і Євгенія Боруга — 
вожаті-виробничники. Віра Ков
тун — староста гуртка політ
освіти.

До речі, про цей гурток. 
Незважаючи на складні 
умови, зв’язані з першу 
чергу з особливостями ви* 
робництва, 16 комсомоль
ців і 2 чоловіки з числа не- 
спілкоаої молоді майже 
завжди регулярно відвіду
вали заняття в гуртку «Ос
нови соціалістичної еконо
міки». 12 травня пропаган
дист І. В. Максимов правів 
заключне заняття. А ще ра
ніше всі молоді виробним* 
ники взяли 
в уроках
вирішальна умова», 
годні працювати продук
тивніше, ніж учора»», успіш
но склали Всесоюзний Ле
нінський залік.

Це справжня творча уда* 
ча _ так поставити роботу, 
щоб кожен комсомолець 
відчув силу < авторитет ко
лективу. Анатолій не лю
бить, як то кажуть, РОЗ‘1Н 

Худорлявий, Енергійне,) эа- . ричитуващ мораль- Не

виконав рішення 
мольських зборів, 
внутріспілкову або виробни
чу дисципліну — будь лас
ка, на комітет. Як було у 
випадку з Василем Христен- 
ком і Віктором Валентиром, 
котрі пропускали заняття, 
одержували низькі оцінки 
на курсах шоферів, куди 
їх послала адміністрація. 
Хлопців заслухали, присоро
мили, — допомогло. Спира
тися на колективну думку, 
підтримку — один із прин
ципів роботи Анатолія.

...Минула весна, а з нею і на
вчальний рік у вечірній шкілі. 
В ній одержують знання комсо
мольці Володимир Фокі:і, Олек
сандр Березняков, Людмила 
Позднєгва. Валентина Гераси
менко та інші. Секретар постій
но цікавиться їх навчанням. Бо 
сам уже немало років здобуває 
освіту заочно: спершу в Диіііро- 
пстровському технологічному 
технікумі, а тепер — в Москов
ському технологічному інституті 
харчової промисловості. Вже на 
п’ятому

Коли 
де, на 
витоків 
майстерності, він без роз
думів відповів:

— У партійному керіани* 
цтаі. За нашою організаці
єю закріплений член парт
бюро Яків Васильович Пла- 
хотній. Він бере участь в 
усіх наших засіданнях і збо
рах, дає ділові 
пропозиції. Мене, 
ніста, який працює 
молі, періодично 
вують на засіданні партбю
ро. І, головнр, є у кого 
вчитися — у секретаря 
парторганізації Василя Фе
дотовича Коваля — і пла
нуванню, і'постановці пи
тань, і підходу до їх вирі
шення. Є такий термін у 
військових льотчиків: «Роби, 
як я!» Мені він часто прига
дується, коли треба повчи
тися у партійного секре
таря.

комсо- 
порушиа

курсі.
я запитав Анатолія, 
його думку, шукати 

організаторської

поради •. 
як кому- 
у комсо- 
заслухо-

активну участь 
«Дисципліна —’ 

«Сьо

,2...;:.. ■
З Анатоліям Чабанюком 

Ми зустрілися в клубі ком
бінату. Середнього зросту,

3.
Днями Анатолій повернув > з 

відпустки. Одним з перших ви
йшов до нього у справах Мико
ла Яцсііко.

— з волейболом усе гаразд, •— 
сказав він. — Спорудила дпа 
м ійданчичн, сітки е. м’ячі теж. 
Треба створювати футбольну 
команду і починати тренування.

Анатолій замислився.
— Боюсь, друже, шо часу «а 

тренування не буде. Наближає
ться гаряча пора — жнива. З 
рутболом доведеться зачски-1.

— А ми не хочемо чекати!
—• Хто це «ми»?
— Члени команди, двзнадціть 

нас. Форма е, бутси теж. А час 
для тренувань знайдете,-я — 
після роботи, у вихідні ДНІ. 
Скільки ж можна без футбоха?

— Гаразд, у комітеті поду
маємо, — посміхнувся Анатолій 
Чабьнюк. Настирний хлопець 
оцей, Микола, але ж. комсомо
лець з нього росте активний. Чи 
не цс найбільше задоволені» і 
радість для нього, комсомоль
ського ватажка?,.

А, КРЯТЕПКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Долипська. і
ІЯКМ

Ось і став десятикласник па рік дорослішим. 
Подорослішали й випускники вузів і технікумів, 
А тому й сподіваємося, що вони цілком по-дорос- 
лому поставляться до вимог комсомольської дис
ципліни. Адже із майже 14 тисяч юнаків і дівчат, 
які закінчують цього року загальноосвітні середні 
школи, вузі й технікуми на Кіроссградіцикі, пе
реважна більшість — комсомольці. Вони .міняти
муть адреси. 1 повніші при цьому подумати про 
правила комсомольського обліку.

В навчальних групах варто провести комсомоль
ські збори, поговорити па них про такі речі.

Якщо член ВЛКСМ вибув з організації, не зняв
шись з обліку, несвоєчасно став на облік, вій по
рушив дисципліну. Для оформлення прибуття 
йому низнач їсться строк — 15 днів.

Випускник склав екзамени, вибуває з організа
ції. Він заходить в комітет комсомолу, там чергує, 
п усякому випадку повинен чергувати, секретар, 
його заступник або член комітету. Комсомолець 
повідомляє прнчлиу вибуття, нову адресу, одер
жує картку персонального обліку, підписану сек
ретарем первинної оргаиізпції. З нею він звертає
ться в сектор обліку райкому чи місткому комсо
молу і одержує облікову картку З ВІДМІТКОЮ про 
зняття з обліку.

Прибувши па нове місце роботи чи иавч іпия, 
член ВЛКСА1 зобов'язаний в 15-дскпиіі строк ста
ти на облік. Для цього він з'являється в .міськком, 
райком чи в комітет з правами райкому* з комсо
мольським квитком і обліковою карткою, останню 
здає й одержує картку персонального обліку. Цю 
картку* необхідно здати секретареві первинної 
організації, членом якої станс прибулий.

Якщо випускник з поважних причті, вибузаю ім. 
пе знявся з обліку, він має. в 15-декний строк 
повідомити секретареві комсомольської організації 
за місцем роботи чи навчання, де знаходиться 
його документи, і стати ка тимчасовий облік в 
первинній організації, райкомі чи міськкомі ком
сомолу.

В. ПАНАСЮК, 
зав. сектором обліку і статистики 
обкому ЛКСМУ.

ПРОДОВЖЕНО
На підприємствах і будовах, в 

колгоспах і радгоспах, закладах 
науки і культури республіки про
водиться громадський огляд ви
користання резервів виробницт
ва і посилення режиму економії.

Постановою президії Україн
ської Республіканської Ради 
Профспілок і бюро ЦК ЛК2МУ 
огляд продовжується до 1 975 ро
ку включно.

У постанові зазначається, що 
профспілкові і комсомольські ор
ганізації разом з господарськими 
органами провели значну роботу 
по залученню широких мас до 
участі у Всесоюзному огляді ви
користання резервів виробництва 
і посилення режиму економії.

За період з листопада 1970 ро
ку по грудень 1971 року від учас
ників огляду надійшло понадЛ 
мільйон 60 тисяч пропозицій; з 
них 772,5 тисячі з економічним 
ефектом 783 мільйони карбован
ців впроваджено у виробництво.

Президія Української Республі
канської Ради Профспілок і бюро 
ЦК ЛКСМУ відзначають, що до 
участі в огляді найкраще залуча
ли грудящчк профспілкові : ком
сомольські організації Донецької, 
Київської, Зорошилозградської, 
Харківської, Полтавської, Черні
вецької областей. Серед багатію* 
підприємств і організацій за висо
кі показники,. досягнуті у, Всесо
юзному громадському огляді ви
користання резервів виробництва 
і посилення режиму , економії, 
Дипломом ВЦРПС і. ЦК.ВЛКСйА 
нагороджено кіровоградський .за
вод «Більшовик».

ФРАНКІВЦІВ ВІТАЮТЬ РОБІТНИКИ
3! травня а приміщенні обласного 

музично-драматичного театру імені 
М. Л. Кропивницького виставою «Яро* 
слав Мудрий» відкрились гастролі Київ
ського державного ордена Леніна ака
демічного драматичного театру імені 
Івана Франка.

Перед початком спектаклю ' заступ
ник голови Кіровоградського міськви
конкому 3. І. Агафінець звернувся до 
колективу театру “ ---------- -■—•........
словом. Дорогих 
токар зазоду «Червона зірка» депутат 
Верховної Ради УРСР Л. В. Чернега та 
актор-аматор народного театру Палацу 
культури імені Жовтня В. Г. Попов.

Із схзнльованн.ми слов їм» подяки зверну
лась цо глядачів народна артистка СРСР,

з теплим зітальним 
гостей вітали також

На фото: Сцена з спектаклю

лауреат Державних премій СРСР Н. М. Уж- 
вій. Від імені колективу театру сона запенят- 
ла, що франхіаці виправдають сподівання кі- 
ровоградців і проведуть гастролі на високому 
ідейно-художньому рівні.

Після закінчення спектаклю секретар пар
тійного комітету заводу сЧсрвона зірка* С. С. 
Ліновмчснко від імсаі глядачів — трудівників 
підприємства — подякував акторам за чудову 
виставу, за насолоду. Він вручил колективу 
театру пам’ятну адресу зазоду та його мемо
ріальну медаль.

Перед відкриттям гастролей франків* 
ці побували на хуторі Надія, де покло* 
пились світлій пам’яті корифеїв ураїн* 
ського народного театру.

Позавчора колектив театру зустрівся 
3 журналістами міста. Митці розподіли 
про свою роботу, про враження від зу
стрічей з кіровоградцямм.

«Ярослав Мудрий», В ролі

,Фют».В.. КОВПАК*. ;



5 червня 1972 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" З опор.
=то>

ДУМКИ, Відгуки, рецензії

ХТО ВИБИРАЄ 
ДОРОГИ?

Новий спектакль театру імені Кро
лівницького за п'єсою М. Зарудного 
«Дороги, як1 ми вибираємо» поставив 
заслужений діяч мистецтв УРСР І. В. 
Казнадій. Герої п'єси —- чесні, сміливі’, 

1 граснві душею люди, які вміють по- 
Ифввжньому жити, працювз-и, любити. 
Події п єси розгортаються серед чудо
во.' української природи, в селі, де жи
вуть красиві і щедрі люди, із своїми ра
дощами і турботами, 
юності...

паяними мріями

У виставі є ряд колоритних образів 
з гущіколгоспників, ніби 

народного життя. 
Софронізна (заслужена артистка УРСР

вихоплених
Дуже щира Галича

- ’ - Г — • '■'Г* » • »**-•
Н. ггнзтьєза), підданий рідному колгос-
пу, ного голова Федір Тимофійович (за
служений артист УРСР Г. Семенов), 
безтурботний Мелентій Іванович Настур
ція (цю роль з властивою йому добро
душністю грає Б. Ткаченко).

Але здається, що у п’єсі на перший план 
виходять другорядні персонажі, які не руха
ють ні дії, ні сюжету. Основна ж її ліній збід- 
ніовться невідповідністю авторського задуму І • 
художніми формами його втілення. Головна 
героїня Мирослава бунтує проти міщанських 
стосунків у сім’ї. Заслужена артистка УРСР 
С, Мартииоаац що грає Мирославу, бореться 
за свою героїню, прагнучи підкреслити її нри- 
ваблпвість, напружене внутрішнє життя. Але 
смерті» героїні у фіналі не вмотивована /рою 
і тому дещо несподівана. Більш поталанило 
В. Зїіюватно.му (Павло). Актору добре вдало
ся передати неврівноваженість, екзальтацію 

гсвого героя.
Микола Зарудним вволить ще один конфлікт. 

Двоє хлопців, — шукач легкою життя, «без- 
путняй» Валерій 1 урівноважений, впевнений 
у собі Платон, — покохали одну дівчину. Во
на ж надає перевагу першому. Досить невда
лий у виставі Платон (артист І. Янимиїчнн). 
Здається, на всі моменти життя у нього в то- 
товз рішення. Його прямота дуже близька до 
прямолінійності, і він. звичайно, не спромож
ний привернути увагу не лише мрійливої Иа- 
дійки, яку лірично грав В. Смньова, а іі гля
дачів. Інша справа Валерій (артист В. Дья- 
<юв>. Створений у гостро-сатиричному плані, 
образ такого собі горезвісного вундеркінда, 
шукача скуяьту,»ної жнзні» викликає ссуц 
глядачів.

Зисміюючн духовне блюзнірство де
яких молодих людей, п’єса, на жаль, не 
показала того хорошого, що є в су
часної молоді: захоплення справжньою 
красою, чистотою 
нашик буднів.

З усіх доріг, які 
найбільш зрозуміла 
мій є підйоми і несподівані 
але не заперечно одне — це дорога 
пошуків шляхів до серця глядача.

В. ФЕДОРОВА, 
студентка.

світанків, величчю

нам запропонували, 
дорога театру. На 

повороти,

ы. Кіровоград.

Закінчився навчальний рік 4 у свої прасл

Віктору Петровичу КПСЕЛЬОВУ йшов 14-й рік, коли він у складі 199 гвардій* 
ського полку брав участь у звільненні міст і сіл України, у тому числі Кіровограда 
та Новгородки від фашистських загарбників. Під час війни син полку, піонер-воїн 
отримав шість урядових нагород.

Нині В. П. Кисельов працює викладачем Харківського верстатоіндустріального 
технікуму, а у вільний час віддасться літературній роботі. Одне його оповідання* 
бувальщину ми пропонуємо читачам.

"У ПАМ'ЯТІ кожного ветерана спомини
про війну зберігаються есе життя. 

Він і уві сні продовжує відбивати атаки, 
знову падає на землю, прострілений во
рожою кулею, і, зціпивши зуби, кри
чить, кричить, кричить...

Важкий бій запам’ятається назавжди, 
як братські могили, де поховані товари
ші по зброї, як радість Перемоги. Моя 
пам ять залишила згадку про жорстокі 
бої під Новгородкою, де стрімкий на
ступ наших військ намагалася зупинити 
танкова дивізія СС «Вікінгяг» Декілька 
діб продовжувались бої. Танкові колони 
фашистів наші артилеристи зустрічали 
шквальним вогнем. Били по танках пря
мою наводкою, закидали їх зв’язками 
гранат. Місцеві жителі та чоловіки із 
сусідніх сіл зі зброєю в руках допома
гали піхотинцям і артилеристам еідбива- 
л’и атаки ворогів.

У цих боях перемогла не товща броні 
«тигрів», а мужність радянських солда
тів і командирів. На четверту добу всі 
атаки противника захлинулися. Наші 
частини, прорвавши ворожу оборону, 
знову вирушили на захід.

В центрі Нозгородки є березовий гай. Тут, 
січневим морозним вечором, ми хоадли в 
братській могилі своїх товаришів. Ншоа 
траурний мітинг, а по дорозі на схід тягнула
ся довга колона військовополонених. Багряно 
рожевів захід, і десь зопсім поряд ще виру
вало полум’я пожеж, гриміла коїюиада. Над 
свіжою могилою звучав наш прощальний залп 
салюту.

Мітинг закінчився, але ніхто з жителів села — 
не розходччся. Над мої млою планами вдови, 
діти, плакали матері, що втратпли своїх синів 
за ці декілька днів кровопролитних боїв. Важ
кою ціною дісталась свобода.

Раптом увагу всіх привернула худенька фі
гура дідуся. Він вийшов Із натовпу, з непо
критою головою, трнчі перехрестився і про 
щось запально заговорив. Я стояв далеко під 
нього і тоді нічого не почув. Бачив лише, як 
дідусь рукою показував кудись у поле, де за 
згарищам» хат, чорними ямами вира,

пісною, буча порита снігова ріиіина з розби
тою ворожою техиікою.

Через чверть століття я знову при
їхав у ці місця, прийшов поклав квіти 
до могили, де лежать мої однополча
ни. У тихій зажурі шепотіли своїм віт
тям над могилою берези, як і тоді, піс
ля бою, а село невпізнанно змінилося. 
Воно встало з руїн і пожарищ, прикра
силося новими асфальтовими вулицями, 
багатоповерховими будівлями, механі
зованими фермами. І я зрозумів: мої то
вариші тоді віддали життя за нозу Нов- 
городку, за щедрі ниви, за той яблуне
вий сад, що виріс нині за селом, на 
землі, жорстоко пошматованій війною.

і ось знову з Новгородці зустрілися ветзра- 
ии нашого полку. Стрічки вісімнадцяти бойо
вих нагород виблискували на грудях нашого 
бойового командира — Івана Федоровича Же
ребцова. Час посріблив його скроні, нові 
зморшки лягли на мужньому обличчі. Я знав 
майже все про його бойові подвиги. Але, як 
і мої однополчани, не міг навіть подумати

колись, що він, наш рішучий 1 вимогливий 
командир, у вільні хвилини між боями, на 
коротких привалах писав... вірші! І »дкн ц,,к 
ГІРШІЇ» створювалися як пам’ятник боновим 
подвигам наших гвардійців-арінлернстів, вони 
писалися у фронтових блокнотах після важких 
розтавань з втраченими бійцями. Н< сірий 
писалися не для газет, не Аля публікації, а як 
щоденник про дні сійни, про те, що пул о ,|'>' 
режнге і побачене у вирі штормового військо
вого часу.

Мені пощастило отримати маленьким 
саморобний томик віршів. На першій 
сторінці командир написав: «На добру 
згадку бойовому товаришу по зброї, 
наймолодшому однополчанину...»

Вірші в книжечці були якісь напрочуд 
свої, хоча і незвичні за римою. Здава
лось, що вони пахнуть порохом боїв, 
звучать лязганиям танкових гусениць, 
ревом бомбардувальників, шумують 
залпами мінометів та вибухами бомб. 
Чигаючи їх, я знову переживав минулі 
дні, згадував бойові епізоди, і знову, о 
котрий раз, прощався з бойовими по
братимами, що загинули під Сталінгра- 
дом, Харковим, Кишенезом, Берліном. 
Коли я дійшов до вірша з назвою «Нов- 
городка», щось заставило мене збенте
житись і відчути якусь нервову напру
гу. Читаючи рядки, я побачив стару Нов- 
городку, і раптом почув ті слова, що 
казав старий дідусь на траурному мі
тингу того пам'ятного січневого вечо
ра 1944 року. Дійсно, яка велична сила , 
поезії, коли маленький віршик зміг пе
ренести на чверть віку назад. Мужнє 
серце, добру душу мав автор, бо зміг 
неповторно описати правду війни... , 

Того дня більше не читав віршів ко.магі ріра.
Я ходив по вулицях селища, вдивлявся в об
личчя людей, бажаючи зустрітися із старень
ким дідусем, яогнсиути йому руку, ВІДДЯЧНГИ 
за квіту ній колгоспний сад. що пнріс на поні 
бою, за ноні ферми І будинки, новий Палац 
культури, за здійснення мрії, яку втілили у 
життя своїми робочими руками новгородці. 
Адже цс тоді, вказуючи рукою на зг.ірнще, 
дідусь передбачте: ту • виросте нове село, кві
туватимуть сади.

Доаго ходив я вулицями Нозгородки, 
але не зустрів дідуся. А над селищем 
линула молодіжна пісня, сяяв зірками 
добрий травневий вечір.

В. КИСЕЛЬОВ,

____  .. . . ,,, _ ч ____ _______  - - ___ _ - »V су ЧЫ.ЯО* 
спортивне літо. Щодня на майданчиках Добрівської се
редньої шкоди Вілмпаясккото району йдуть напружені 
тренування юиик футболістів і баскетболістів, волейбо
лістів і легкоатлетів.

На фото: тренуються юні футболісти.
Фото 4. ЦУРКАНА.найдовша

Атаки без гострота

сКолос» з кросу серед юнаків на "ОЭЗ-мсгровш дистанції Володимир 
став чемпіоном товариства і поліпшує свій особистий рекорд майже па 
хвилину.

І ось перші республіканські змагання. Лише розпочався забіг, ко
лодні краплі дощу вдарили в облич «я, вкрай затруднили просування 
вперед. Володимир тримається за претендентом на перемогу — одеси
том Миколою Рудим. За 300 метрів до фінішу різко збільшує швид
кість і залишає гсіх бігунів за собою. А як піднявся на п'єдестал по
шани, груди прикрасила червона стрічка з папнеом: «Чемпіон ДСТ 
«Колос».

— Ти вмієш добре «терпіти», а це головне для бігунів па довгі ди
станції, — радив тренер. — Отже, якщо даєш згоді", вносимо корективи 
до планів.

Володимир І сам думав про це: котіа бути схожим «а свого настав- 
пнка-марафонця. Адже і до педагогічного інституту вступив, бажаю
чи, як і вій, допомагати людям ставати сильними, мужніми 1 бадьорими.

Розпочалися тренування. Поступово збільшувалися навантаження, кі
лометраж, Інтенсивність тренувань. Па трасах були І поразки, 1 пере
моги. радості І розчарування. Та головне — серце не боліло. Але шуми 
повністю не зникли. І скільки ще Володимиру доводилося долати бю
рократичних перешкод. Перед кожним стартом. 1 навіть тоді, коли кнїо- 
ськпй професор А. Л. Приварський, ретельно перевіривши стан 
юнака, дав йому довідку і поздоровив:

— Бігайте, юначе. Завдяки тренуванням ви стали здоровим, 
щороку приїздіть на обслідування.

Сьогодні немає потреби говорити про здобутки Володимира _ 
неодноразового рекордсмена області у бігу на довіій дистанції. Минуло
го року в Естонії пробіг марафонську дистанцію за 2 години 28 хвилин 
31 секунду, що майже нп три з половиною хвилини перевищує норму 
кандидата у майстри спорту, виграв у Одесі 20-кілометровий пробіг, де 
виступали найспльніші молоді стайєріі країни.

За підсумками минутого року у списку 25 кращих легкоатлетів СРСР : 
з бігу на 20 кілометрів він мав третій результат (І година 40.6 секупдп) , 
після ленінградця Р. ІПарафетді.чова та латиша Ю. Грустіяша. Весни- і 
ііпй сезон теж почав з перемоги — виграв. як 1 минулою року, приз 
газети «Одеський політехнік». А зараз готується до вересневого старту 
в Естонії, де мріа у марафоні виконати норму майстра спорту,

* * * . :

ДИСТАНЦІЯ ЧЕМПІОНА
Лише Володимир увійшов до хати, батько висловив йому свої думки: 
_  Відпочив би. Не часто в тебе канікули. А ти есе тренуєшся. Хіба 

ж то обов’язково — щодня?
. - Удц 'ч-
— Бігав бя у місті, а ие дома, — яе здавався Григорій Гаврило

вич, _ людя дивитимуться як па дивака.
— Пусте, «з ті часи, — запевняв Володимир.
— Не кажи, сину. Хіба ж старих врозумшя? Зустріла мене-сьогодні 

тітка Вас«>лина і лагідно про тебе рмпнтуе. Недобре «ідчув у и словах. 
Вона таке розмалює, що всі у Крани шах сміятимуться.

— Мі. Тренувань «е гину.
«і ® ♦

— Тут таке було, — батько хотів гшиайшвп дше есе розповісти. 
- Сидимо з матір'ю, дивимося тглелередачі. 1 | аитом «а екрані - та. 
Диктор навіть прізвище назвав, рошочідав п?а ьігуиїв в КФ° »огр«д 
щнян. Ранком, хто не зустрічав - усі поздоровляли: і сусіди, і члеи.і 
правління, і вчителі твої. А лікарі казали, що це якесь рідкісні, явище.

Батько розцілував енна і похвалив:
— Молодець ти в мене! Бачу, вистачає духу тримати^Пемим.

У дитжістві Володимира иереслідува.і.і хвороби. > «лас‘
лікар: визнати у нього вроджений порок серш. У школі Л.®
слеХльиаї медичної групи і заборо.ш.іп відвідувати УР^^’^ато V 
пя Навіть легке прискорення на декілька десятків метрів віік.іі ка. у 
и“і^л:хіді».».\уесйї».«є воМ.,»мвд ’ й;ії 

НПаському ветеринарному технікумі натрапив «о 'іИ”'У до
чемпіона Мельнбурзької олімпіади Володимира Куца БІА нііпоз
майстра собрту». Кчигз захопила <онлка і на •” ’ г_ак буде
на стадіон, пробіг декілька відрізків з 5*!"Ид;каоіо був'невсіШ’
сказано в книзі), І... потрапив до лікарні. Діагноз лікарів 0/в 
вий для юнака: гостра серцево-судинна недостатність. ,л„ г.

Через місяць, коли ВИЙШОВ з Лікерні, знову «отім есю Л08-
гав, але дуже повільно, щодня. Спочатку "
мину бігової доріжки на стадіон’., потім... і тя* ^Р“ мови Юнак тре- 

Зс.ччайно, про якусь методику ля систему нс (рУ?* ‘ л)карі. Тож і
ауаався самостійно, бо займатися в пізніше це стало у «фи-
доводнлося самому вирішувати безліч о»™ ь- бував з іюпа'іками,
тоді, на перших же змаганнях ке графіком I виконав
що звиклії до опіки тренера, біг за встановленим і ч»

. НОРт7бТЛ7ХГрц?аОТр^ога. перемога над собою, над хворобоих

* * * * ' <■»

ваимя І вийде свою найдовшу д^танціїо.

ДСТ Ю’ Л,ВАШ,1ЙК0В'

Кутя —

Хлопці біжать легко, рівно. їх авов: учень і вчитель. На ІО-кїломет- 
ровій відмітці Володимир востаннє лишіться на секундомір і кидає 
Миколі:

— Досить. Теми не збавляй.
Учень повергає назад, а учитель продовжує бііти вперед. 1 лише по

долавши майже такий же відрізок шляху, теж змінює напрям. 1 взим
ку, і влітку, при будь-якій погоді, вже рік разом вони виходять на тра
су. Скільки кілометрів здолано? Володимир щомісяця пробігає близько 
тисячі, його перший учень — Микола ЛясковськиЛ — поки що наполо
вину менше. За неповний рік Микола пройшов шлях під новачка до 
другорозрядника. Досяг цього, дякуючи допомозі старшою товариша.

— Писатимете й мені? — запитав Микола, коли Володимир закінчив 
листа іншому своєму вихованцю — Володимиру Гусєву,

— Надсилатимеш звіти, то обов'язково писатиму. і
Поки іцо у Володимира Бутя лише лат учня. Невдовзі їх у нього 

буде значно більше. Юнак отримає диплом викладача 'фізичного вико-

На матч з ужгородською «Говерлою-» . 
Кіровоград ді дещо укріпили лінію напа
ду, ввізши в неї молодих Котова таБсг- 
псцова. Доля зустрічі вирішилася вже о 
першому таймі. На п'ятій і дев'ятій хви
линах воротар гостей не зміг прийняти 
несильні удари В. Ступака і М. Сазен- 
кова — господарі поля повели в рахун
ку. Під кінець матчу ужгородці гостро 
контратакують. В штрафному майданчи
ку збивають захисника гостей і суддя 
матчу призначає пенальті. На табло 2:1.

Більшість часу в другому таймі футбо
лісти «Зірки» провели на половині поля 
гостей. Але атаки господарів поля не 
мали гостроти, футболісти швидко втра
чали м’яча, до того ж форварди не мог
ли розпорядитися ним, перебуваючи у 
вигідних позиціях перед воротами.

Лідери зберігають 
позиції

На міжвідомчій першості області з 
гандбола серед жіночих команд перше 
місце без особливої конкуренції вигра
ли авангардівки (тренер — М. Биков). А 
ось за друге та третє місця йшла на
пружена безкомпромісна боротьба між 
спортсменами «Локомотива», «Колоса» 
та «Буревісника». Спортивне щастя 
посміхнулося залізничницям, які стали 
другими призерками, спортсменки «Ко
лоса» — треті.

Серед чоловічих команд, як і раніше, 
на висоті були гандболісти «Спартака» 
(тренер — 8. Рурський).

М. МИХАЙЛОВ.

Стартує 9* Юність4*
Юні спортсмени Кіровограда стали 

учасниками спартакіади «Юність», яку 
разом проводять міський комітет по 
фізкультурі і спорту, міськком комсомо
лу та міськжитлоупразління.

У всіх будинкоуправліннях міста від
булися перші старти спартакіади. Особ
ливо масовою вона була на Черемуш
ках, де в змаганнях брали участь пе
реважно учні шкіл № 13 та № 9. Туч" 
хлопчики і дівчатка здавали- норми на 
значок ГПО.

Фінальні поєдинки спартакіади 
«Юність» розпочнуться 10 червня розі
грашем призу міськкому комсомолу 
«Шкіряний м’яч».

.Ц.|‘

Р. КРЕНДЕЛЬ

' Хс.
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4 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР"
П. БЕЗТЯКД

Микола ЗОЛОТАРЕНКО<

ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ
(Продовження. Початок в газетах за 18, 23, 25, 27, 30 трівнч 

та 1 червня).

— Коли так, — закричав літній робітник, намаїаючись, щоб усі його 
чули, — коли так, то чого нам чекати з розподілом прибутків. Хібі мало 
сил ми віддали цьому заводу? За минулий рік прибуток становия 1 міль
йон 380 тисяч. Поділіть між нами, хоч оті 380 тисячі*

Хазяїн удавав, шо не чує дошкульних дотепів, мовчав, ніби язик про
ковтнув, Але тривожні думки завихрились у його розпаленій голові. «Ні, 
не такі тепер ці раби божі, як до п'ятого року. Від колишньої покірності 
не лишилося й сліду. Відтепер краще сидітиму в своєму Лондоні», — по
думав про себе Ельворті. На його очах натовп став просуватися до воріт. 
Цс означало, що сьогодні ні до чого не домовилися.

Лише після звільнення з посади майстра Твердостула, 7 травня, в дру
гій половині дня, робітники стали до верстатів.

Протягом травня—червня нз підприємстві ще двічі спалаху
вали страйки. Щоб придушити їх, місцеві власті вдалися до ре
пресивних заходів, заарештували керівників та активних учасни
ків страйків Василя Іванова, Георгія Стеценка, Якова Нікітіна, 
Володимира Гайдученка, Дмитра Романова, Павла Чимисова, 
Костянтина Кушніра, Олександра Мусатова, Матвія Залізного, 
Василя Козенка, Захара Каракова, Полікарпа Ситника, Григорія 
Безшкуренка, Никифора Косолапоза, Олександра Кольнікоза 
та ін.

Будучи за своєю суттю економічними, травневі й черзневі 
ітрайки носили, однак, політичне забарвлення. Поряд з вимо
гою підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці страй
карі вимагали введення інституту старост для розгляду конфлік
тів між заводоуправлінням і робітниками, звільнення заарешто
ваних керівників страйку тощо.

Репресії не допомагали: застрайкували пролетарі всіх вели
ких підприємств міста. Тоді заводчики протиставили їх рухові та
ку грізну зброю як локаут. Робітники попали в тяжку матеріаль
ну скруту, і через це останній, червневий, страйк на заводі за
кінчився поразкою. Через відсутність засобів на прожиття ель- 
вортівці змушені були відновити роботу на попередніх умовах...

ийііікі

На фото: так рекламували свої сівалки підприємці Ельворті/

ВИБУХНУЛА перша світова війна. Почалася мобілізація в 
мію. Заводчики намагаються позбутися революційно 

строєних робітників. Уже в перші дні зійни понад 500 саме тзких 
машинобудівників заводу було загнано на фронт. Натомість за
вод поповнився дітьми, підлітками і переважно синами куркулів, 
попів, купців, які, уникаючи мобілізації на фронт, давали оль- 
вортівським майстрам великі хабарі за прийом на роботу. На за
воді нишпорили уповноважені від воєнного міністерства.

В таких умовах важко було підняти робітничі маси на 
ступ. Та навіть і в цій задушливій обстановці е січні 1916 р. 
бітники токарного цеху наважилися страйкувати.

З поваленням петроградським пролетаріатом царської 
нархії в лютому 1917 р. робітничий рух на заводі вливається в 
могутню революційну боротьбу за встановлення влади Рад.

ар- 
на-

СКАРБ

З червня 1972 т/<-

МИКОЛА ЗОЛОТАРЕИКО живе і працює в одному з найбільш 
мальовничих сіл Устинівського району — Ганно- Іеребишвці.

Красива й багата біографія цієї скромної людини: колгоспник, 
учасник Великої Вітчизняної війни, знову праця в селі, в степу серед 
механізаторів. А потім — голова колгоспу. Далі — педагогічна 
робота...

Нині Микола Михайлович підготував до друку нову книжку 
своїх поезій. Окремі з них пропонуємо читачам «Молодого ко
мунара». • -

БЕЗСМЕРТЯ
«Життя за мою упертість 

повернуло мені щастя».
(М. Острівський).

Кажуть: для щастя людина 
Приходить у вічність на мить. 
Одна проживе, як билина, 
А друга, як грім прогримить. 
Горіхова вулиця в Сочі, 
Будиночок там... сорок сім. 
Дивлюсь я примруживши очі, 
На речі, відомі усім. 
Друкарська машинка і квіти, 
Наган, портупея її шолом, 
І враз рсвс-люпії вігер 
Ударив гарячим крилом. 
...Надтріснула криця в двобої, 
Та серце лишилось в строю: 
«Я завжди, народе, з тобою, 
Берн усю силу мою».
Боротись, боротись до скопу, 
Життя по краплині віддать... 
Немає такого закону, 
Щоб з партії серце списать! 
...Кажуть, для щастя людина 
Приходить у вічність на мить. 
Одна проживе, як билина 
А друга, як грім прогримить.живосил
Жнвосила корінь не вмирає, 
Не горить, не тоне у воді... 
В землю рідну глибоко вростає 
И паростки пускає молоді. 
І не буде роду-перероду. 
В тім і сила, й мудрість, 

що в землі,ВІДГУКНИСЯ,СЕСТРО!

Коренем сплітаються народи
1 цвітуть в червонім знамені.

СЕРЦЕ
У всесвіті рух, а спочинку нема, 
Як в доброму серці людини.
В оркестрі, бува, зафальшнлить 

струпа,
А серце людське не повинне.
Чи радості море, чи смутку гора— 
Ніколи воно хай не рветься. 
Велике те серце, яке не вмира
И тоді, коли навіть не б’ється..»

ЩАСТЯ
Коли згасає вранішня зірниця, 
И, зітхнувши, просипається земля, 
Я йду у поле, де густа пшениця 
З ранковим сонцем стиха 

розмов.! Я.
І світ мені у душу НІЖНО СВІТУгь, 
Бо звуть мене на світі: хлібороб. 
1 знаю я: було б не варто жити, 
Якби такого щастя не було.

У кузні
Залізо й хліб. Земля і праця — 

пічні.
За енна батько теж в одвіті 

звичнім.
І рад коваль: кров рідну в ньому 

чує.
І не жаліє синових долонь, 
Бо горна незгасаючий вогонь 
Людину й сталь однаково 

гартує.

Рідну матір я не знаю. Народилися ми 
з сестричкою 1-го березня 1955 року в 
місті Кіровограді.

В 1956 році мене удочерили, тоді ще 
для мене чужі, люди. Сестричку не 
віддали: вона була дуже слабенька.

З того часу я виховуюсь у людей, 
яких називаю татом і мамою, — вони 
стали для мене рідними. Про мою до
лю і розповів мій тато, коли мені спов
нилося сімнадцять років. Я вирішила 
відшукати свою рідну сестру. Ім’я її 
мені не відоме. Прізвище, як і моє бу
ло тоді — Дяченко, по батькові Іванів
на...

Я чекаю, сестро, відгукнися!
Моя адреса: Олександрійський район, 

село Головківка, Кузьменко Віра Анто
нівна.

ХЛІБ
Беру я хліб, цей витвір 

найцінніший, 
Дарунок чесних роботящих рук.
У ньому запах поля найніжнішніц 
У ньому серця молодого стук.
Я бачу, як матуся скибку ріжеа 
Як рученята простяга малюк... 
Ну що, скажіть, є в світі 

найчеснішо 
За хліб із добрих материнських 

рук.

З-за обрію ранок хлюпнув 
акнарелі, 

На прунах пшениці тремтять 
промінці: 

Збиваючи роси з нічної постелі. 
Побігли від сонця веселі ГІНЦІ. 
У млості солодкій земля заніміла, 
І раптом... аукнуло десь немовля... 
Підводиться мати, що сина 

зродила,
І перший сніданок йому підставна. 
Всміхнулося серце, вітрень 

пробудився,
Хоралом озпались багаті поля:
— Хай славиться день — 

хлібороб народився!
Багатшою стане колгоспна земля.

ПОГОДА У
Більшу частину червня територія України перебуватиме під впливом 

теплих антициклонів. Переважатиме іуха жарка погода, в окремі дні 
температура повітря підвищиться до 33 градусів. У цілому червень пе
редбачається геплий і відносно сухий, особливо на півдні і сході рес
публіки, температура повітря перевищить середню багаторічну на 2—3 
градуси.

Місячна кількість опадів у Ворошнловградській. Харківській, Дніпро
петровській, Донецькій, Запорізькій, на більшій частині Полтавської, на, 
півдні Сумської і па сході. Кіровоградської областей менше від норми' 
або близько норми, в Чернігівській, Київській, Вінницькій, Хмельниць
кій, Тернопільській, Львівській’, Закарпатській, Іьано-Франківськпї об
ластях _  близько норми, У Миколаївській, Одеській, Херсонській,
Кримській областях кількість опадів становитиме 31—60 міліметрів, па 
решті території республіки — менше від норми.

Температура повітря в червні коливатиметься вночі від 10— 15 іраду- 
сів до 16—20 градусів, вдень від 19-24 градусів до 25—30 „градусів, у 
південних областях — 25—30 градусів, в окремі дні — 31—33 градуси/ 
Істотне похолодання передбачається близько середини місяця, коли 
температура повітря знизиться вночі до 7—10 градусів і вдень до 13 18 
градусів. Найвища темпеоатура буде в середині третьої декади: вно
чі — 20-23 градуси, вдень — 28—33 "радусн. Вії ер переззжатиме схід
ний, 3—7 метрів па секунду, лише під час похолодань — ківнічно-ззхід- 
"""■ 5-’° “е,р” “кунда 3. СКОТАРЕНКО,

начальник Українського бюро погоди.
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Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

(Далі буде),

б АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

4. ВІД ЛЮТОГО ДО ЖОВТНЯ
Настав березень 1917 р. На центральному майдані міста 

схвильоване море людей. Це загальнозаводський мітинг робіт
ників найбільшого підприємства Єлисаветграда. На трибуні — 
оратор. Він голосно зачитує зречення царя. Люди радо хвилюю
ться. З натовпу раз у раз лунають багатоголосі захоплені вигуки: 
«Ура!», «Геть царя!», «Нам не потрібен кровопивець!...» .

Наприкінці мітингу, за прикладом петроградського пролетарі
ату, ухвалили створити Раду робітничих і солдатських депутатів. 
Виділили ЗО робітників заводу для проведення виборів до Єли- 
саветградської Ради на інших підприємствах та у військових час
тинах, 7 березня Рада робітничих депутатів у місті була створе
на. Через кілька днів вона об’єдналася з Радою солдатських де
путатів.

Але в Єлнсапетградській Раді, як і а Радах інших міст, більшість місць 
зайняли представники дрібнобуржуаіипх партій: меншовики, есеги і бун
дівці. «Гігантська дрібнобуржуазна хвиля, — писав годі В. І. Ленін, — 
захлиснула все. подавила свідомий пролетаріат не тільки своєю чисельніс
тю, але й ідейно, тобто заразила, захопила вуже широкі кола робітників 
дрібнобуржуазними поглядами на полі гику. Це сталося насамперед тому, 
що сп'янілі від перших успіхів революції широкі маси, не маючи необхід
ного політичного досвіду, не могли зразу розпізнати своїх справжніх дру
зів і ворогів. На багатьох робітників криклива демагогічна дрібнобуржу
азна фраза більше впливала, ніж логіка речей».

Та палке більшовицьке слово правди поступово гаргуззло 
революційну волю робітників завод/. В березні 1917 р. в Єл.ч- 
саветграді було всього 12 більшовиків, що вийшли з підпілля.

У квітні 1917 р. на заводі виникає більшовицький осередок, 
ядром якого були Володимир Бондаренко, Трифон Гуляницький 
і Костянтин Скульський.

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

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

БК 05653. Індекс 61197.

Професійно-технічне 
училище 
при Кіровоградському 
м’ясокомбінаті

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує робітників для м’ясної 
промисловості. Строк навчання 1 рік. 
Училище приймає юнаків від 15 з поло
виною років і старших. Дівчат віком від 
16 з половиною років і старших з осві
тою 8—10 класів.

Учні забезпечуються стипендією в 
розмірі 18 карбованців та 3 карбованці 
квартирних на місяць, триразовим без
платним харчуванням, спецодягом та 
форменним одягом, , і

' ' • 1 *
Гуртожитком училище не забезпечує, 

розміщує учнів на приватних квартирах.
Вступники повинні подати заяву на 

ім’я директора, автобіографію, доку
мент про освіту та народження, довідку 
про стан здоров’я, шість фотокарток 
розмірок 3X4, довідку з місця прожи
вання, характеристику,

Адреса училища: м. Кіровоград, Обоз- 
нівське шосе, м’ясокомбінат, їхати авто
бусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обнома ЛКСМу, г, Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, з ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Гім
настика для всіх .(М). 9.35 
— Новини. (М). 9.45 — «Спі
ває заслужена артистка 
РРФСР О. Воронець». (Ле
нінград). 10.30 — Для дітей. 
«Розповіді про природу». 
(Свёрдловськ). 11.00 — Кон
церт заслуженого самодіяль
ного народного ансамблю тан
цю УРСР «По'лістіїк.і». 
м. Ровно. (М). 11.30 — Зу
стріч юнкорів телестудії «Ор
лятко» із знатним механіза
тором двічі Героєм Соці ідіо
тичної Праці депутатом Вер
ховної Ради СРСР О. В. Гі- 
таловим. (М). 12.00 — Науко
во-популярна програма «Здо
ров’я». (М). 12.30 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
Програма мультфільмів. (М). 
13.00 — В ефірі «Молодість». 
(М). 14.00 — Тслсальмапах
«Подвиг». (М). 14.30 — Ху
дожній фільм «Старожил». 
(М). 16.00 — Міжнародна па
норама. (М). 16.30 — «Вогні 
цирку». (М). 17.15'— «За ва
шими листами». (М). 17.30 — 
Народний тслеун.івер-.итет. 
Факультет здоров’я.' (К). 18.00 
— Для дітей.Фестиваль 
«Дружба». (Дніпропетровськ). 
18.40 — «За високу" культуру 
землеробства». " (Миколаїв). 
19.00 — Чемпіонат СРСР з
футбола. «Динамо» (К) —
«Динамо» (М). С'* — “
Програма «Час».
—• Кольорове 
Прем’єра т “ 
дожнього фільму «Всього три 
тижні», і серія. (М). 22.35 — 
Кольорове телебачення. «Ве
чірні . мелодії».
концерт, 
ни. (М).

ДРУГА 
Проблеми 
равління 
ством на 
економіко ........ „ _
тодів і обчислювальної тсхіП* 
ки. (М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Кольорове телебачен
ня- Прем’єра телевізійного до
кументального фільму про 
Псіропалац. (Ленінград). 18.30 
— «Музичні зустрічі». (М). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.20 - Кі
нофестиваль, присвячений 50- 

( річчю утворення СРСР. Ху
дожній фільм «Сім’я Коцю

(К). 21.00 - 
(М). 21.30 

телебачення, 
телевізійного ху- 

тижні»: І ceplflj (М). 22~35—

Естрадний 
(ЛІ). 23.10 — Ноин-

ПРОГРАМА, 17.30 — 
удосконалення уп- 

народним господар* 
основі застосування 
- математичних ме-

бинських». 11 серія. (К). 20.50
— «На добраніч, діти!». (К)’, 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ),
21.30 — Спортивна програмі,
(К). 22.45 — Вечірні повні
ни. (К).

НЕДІЛЯ, 4 ЧЕРВНЯ. ПЕР? 
ІНА ПРОГРАМА. 9.00 - Про- 
грама передач. (М). 9.05 -т? 

Ранкова гімнастика для дітей!
(М). 9.20 — Новини, (М). 9.30
— Для школярів. «Будило-., 
ник». (М). 10.00 — Кольорове ' 
телебачення. «Музичний кі
оск». (ЛІ). 10.30 — «У світі 
тварин».' (М). 11.00 — Для 
дітей. Концерт. (М). 11.30 -А 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. Мультфільм. (М). 12,00
— «Візерунки». (Кишинів),
12.30 — Новини. (ЛІ). 12.35 — 
«Сільська година». (М). 13.30

— Художній фільм «Тобаго 
змінює курс». (М). 14.50 «і 
Для воїнів Радянської Армії'
1 Флоту. (ЛІ). 15.20 — Кольо?
рове телебачення. «Ванщ 
думка». (М). 16.15 — Телеві
зійний народний університет, 
(М). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро? 
жсй». (ЛІ). 18.00 — Новини. 
(ЛІ). 18.30 — «КВН-72». Півфі-і 
нал. (ЛІ). 21.00 — Програмі
«Час». (М). 21.30 - Кольоро? 
вс телебачення. Прем’єра те
левізійного художнього філіє- г... ..п------- ...
серія.
(ЛІ). 23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— «Рік народження 1922»'.
(Миколаїп). (8.00 - За на
кресленнями XXIV з'їзду
КПРС. Тележурнал «Про-,
грее». (К). 13.30 - «Пісні»'
•моєї Вітчизни». (К). 19.00 
«На меридіанах України».' 
(К). 19.30 — Художній фільм- 
«Безприданниця». (Ц). 20.50
— «На добраніч, діти!». (К),
2 .00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Будьте знайомі». (К). 
2..30 — Вечірні новини. (К).

21.00 — Програмі' 
Ж. 21.30 — Кольорі? 

еііня. Прем'єра те- 
му «Всього' ■'гри "'‘тижні'»'."'її 

— (ЛІ). 22.35 — Концерт,І МІ ОО пп і,..... .......... .... 1 *
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