
НА З'ЇЗД ССМ ЧССР
Ф 26 вересня з Москви у Прагу для участі в роботі 

І з'їзду Соціалістичної Спілки Молоді ЧССР відбула де
легація ВЛКСМ на чолі з першим секретарем ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельниковим.

ф У Радянському Союзі перебували делегації Спілки 
молодих комуністів Куби на чолі з першим секретарем 
ЦК СМК X. Кромбетом і Монгольської Революційної 
Спілки Молоді на чолі з першим секретарем ЦК МРСМ 
Ч. Пуревжааом, які їдуть в ЧССР для участі у роботі 
І з'їзду Спілки Соціалістичної Молоді Чехословаччини,

Гості відвідали ВДНГ СРСР, де ознайомилися з вистав
кою науково-технічної творчості молоді соціалістичних 
країн.

Гостей супроводили перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельников, секретарі ЦК ВЛКСМ Г. П. Єлисеєв, 
Б, К. Пуго.

Делегації братніх спілок були прийняті в ЦК ВЛКСМ. 
(ГАРС).

ЧЕРЕЗ кілька днів розпочнеться навчальний рік у 
системі комсомольської політосвіті!. Заняття юна

ків і дівчат покликані озброювати їх міцними знай- 
иямі^уларксистсько-ленінської теорії, виховувати ви
сокі ідейні і моральні якості, підвищувати трудову 
активність молодих виробничників. Кожен урок має 
бути підпорядкований втіленню в життя рішень X.XIV 
з'їзду КПРС, мобілізації молоді на дострокове вико
нання завдань п’ятирічки.

Навчальний рік починається в обстановці всена
родного змагання на честь 50-річчя утворення Союзу 
PCP. Творча ініціатива, трудова і громадсько-полі
тична діяльність юнаків і дівчат, як і всіх радян-

АУДИТОРІЄЮ 

ських трудівників, направлена сьогодні на успішне 
виконання зобов'язань, взятих на честь славного 
ювілею.

Все це створює сприятливі умови для зразкової 
організації занять. Разом з тим, від керівників гурт
ків вимагається мобілізувати всі свої зусилля, все 
умшня.

Відомо, що успіх політичного навчання багато в 
чому залежить від складу пропагандистських кадрів. 
Міськкоми і райкоми комсомолу чимало попрацюва
ли над підбором і підготовкою пропагандистів. Біль
шість керівників гуртків — члени і кандидати в чле
ни КПРС, люди з вищою і незакінченою вищою осві
тою, спеціалісти різних галузей виробництва. Так, б 
м. Олександрії всі пропагандисти — комуністи, у 
м. Знам’янці гуртками комсомольської політосвіти 
керуватимуть дев’яносто процентів членів КПРС. В 
названих містах вісім пропагандистів із десяти ма- 

' ють вишу освіту.
Серйозно поставились до підбору і підготовки ком

сомольських пропагандистів у Маловисківському, 
■Добровеличківському, Петрівському районах. Пра
цівники Онуфріївськ.ого райкому ЛКСМ.У разом з 
працівниками РК КПУ провели влітку кілька теоре
тичних конференцій, на яких розглянуто питання про 
всеперемагаючу силу дружби наших народів, про ті 
здобутки, які має наша країна за 50 років від об’єд
нання братніх республік в одну Радянську державу.

Багато пропагандистів не вперше прийдуть у моло
діжну аудиторію. Роки навчання молоді виробили в 
них уміння зацікавити слухача, віднайти шлях до 
найглибшого взаєморозуміння, підказали цікаві фор
ми проведення занять. Все це сприяло підвищенню 
ефективності освіти, що визначається підвищенням 
рівня підготовки слухачів, їхньої свідомості, якісно 
покачається на виробничих показниках. Так, серед 
слухачів гуртка, яким керує робітниця Олександрій
ської швейної фабрики Валентина Черних нема жод
ного, хто б не виконував виробничих завдань. Всі 
вони беруть активну участь у комсомольському жит
ті фабрики. Активними слухачами і кращими вироб
ничниками стали Володимир Мельниченко і Віталій 
Ніколенко з колгоспу «Ленінський шлях» Нопоукра- 
їнського району, вихованню у молоді почуття госпо
даря на своєму робочому місці були підпорядковані 
заняття гуртків комсомольської політосвіти у Біль- 
діанському та інших районах.

Справжніми політичними наставниками молоді ста
ли такі пропагандист, як В. Білобородова з Бобрн- 
пецького району, І. Литвинов з Новомиргородського, 
Г. Нечипореяко з Олександрійського, 1. Гаврилов з 
р’пуфріївського районів та багато інших комсомоль
ських пропагандистів.

Проте, не завжди заняття в системі комсомоль
ської політосвіти досягають своєї повної мети. Є ще 
багато завдань, над якими потрібно працювати. 1, в 
першу чергу, над оволодінням пропагандистами 
ефективними методами організації навчання.

„.Пропагандист прийшов у аудиторію. Він несе мо
лоді знання, розкриває перед нею сторінки нашої 
Історії, допомагає глибше усвідомити ті завдання, які 
Кьять перед молодими будівниками комунізму. Най
важливіше в його роботі — це результат занять. Він 
буде найвагоміший тоді, коли між керівником гуртка 
& слухачами буде налагоджено найтісніший діловий 
контакт, коли заняття проходитимуть у справді твор
чій атмосфері. J

ПРАПОР У ДІВЧАТ
З „ШЛЯХУ ЛЕНІНА“

Вже два квартали утримує перехідний 
Червоний прапор обкому комсомолу комсо
мольсько-молодіжний колектив першої мо
лочнотоварної ферми колгоспу «Шлях Ле
ніна» Онуфріївського району. Тут трудяться 
тринадцять дівчат на чолі з групкомсоргом 
Надією Кириченко.

Доярки зобов’язались надоїти по 3150 кі
лограмів молока на кожну корову і пообі
цяли досягти цього рубежа до 20 листопа
да. Лідер змагання — Надія Костюченко. 
Вона вже має по 2906 кілограмів молока 
від корови. Проте решта суперниць не наба
гато відстає від передової доярки. їхні на
дої — по 2850 кілограмів.

Зараз колектив працює не в повному 
складі. Одна з кращих, Віра Іванченко, по
їхала до Москви, на Виставку досягнень 
народного господарства, щоб познайоми
тись з передовими методами праці, аби іце 
продуктивніше трудитись дома.

І. УДОВИЦЬКИЙ, 
інструктор Онуфріївського райкому 
комсомолу.

V КОЛЕКТИВАХ, де про отримання 
високих надоїв молока турбую

ться повсякденно, дбають про корми, 
поповнення фэрл\ високопродуктив
ними коровами, вже зараз видно ре
зультати копіткої праці тваринників.

Не скажеш, що члени правління 
колгоспу імені Ілліча не приділяють 
питанням боротьби за молоко належ
ної уваги. Тут дбають про заміну на 
фермах малопродуктивних корів ви
сокопродуктивними. На молочното
варній фермі № 2, наприклад, віді
брано 200 телиць, які в майбутньому 
поповнять стадо.

Але ось факт, Ще декілька тижнів 
тому тваринники колгоспу отримува
ли щодобово від кожної корови 8—9 
кілограмів молока. Сьогодні ж надої 
значно впали і продовжують подати. 
По колгоспу еони становлять 5,4, а 
на молочнотоварних фермах № 2 та 
№ 1 і того менше -— 5 та 4,8 кіло
грама.

У чому ж причини зниження про
дуктивності корів? Дехто намагається 
віднести всі промахи за рахунок цьо
горічних природних умов. Мовляв, 
підводить кормово база. Та в першу 
чергу це можна пояснити безвідпові
дальним ставленням до своїх обов’яз
ків спеціалістів, безконтрольністю з 
боку правління колгоспу за створення 
доброї кормової бази. Адже успіх, 
насамперед, запежиіь від вміння зраз
ково організувати безперебійне по
стачання кормів, від контролю за до
триманням раціону годівлі.

ТРИВОЖНИЙ

СИГНАЛ

З ОЛЬГОЮ випжмн- 
СЬКОЮ РАДІСНО ВІТАЄ
ТЬСЯ КОЖЕН ЖИТЕЛЬ 
КІРОЬОГО. що в до- 
ЛИНСЬКОМУ РАЙОНІ. ВО
НА - АКТИВНА КОМСО
МОЛКА, ОДНА З КРАЩИХ 
ОПЕРАТОРІВ СВИНОФАБ- 
РИКІІ КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
ЛЕНІНА.

Фото
А, БУДіЛАТЬЄБЛ.

ЯБЛУКА — АКУМУЛЯ ГО
РИ СОНЯЧНО) ЕНЕРГІЇ, 
УЧНЯМ КІРОВОГРАДСЬКО
ГО ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИ
ЩА № 9 ПОДОБАЄТЬСЯ 
ЗБИРАТИ ЩО ЕНЕРГІЮ 
В РАДГОСПІ «БЕРЕЖИН- 
СЬКИИ» КІРОВОГРАД
СЬКОГО РАЙОНУ. ДІВ
ЧАТА ШВИДКО НАПОВ
НЮЮТЬ ЯБЛУКАМИ КО
ШИКИ.

НА ФОТО: КОМСОМОЛ
КИ М. ДЕМЧЕНКО І 
Т. ЕФ ІМЕН КО.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

◄

«НЕМАЄ РАЦІОНУ»
На приймальному пункті молочнотовар

ної ферми Лі 2 на видному міси! висить 
стенд «Сьогодні попереду». Та даремно тут 
взнати, хто ж веде перед серед доярок. 
Хоч пройшло 6 днів десятиденки, на стенді 
жодного напису.

— Ми завжди вивішуємо тут листок, па 
якому надруковано прізвище передової 
доярки, — виправдовується завідуючий 
фермою О. П. Богуненко. — Це лише цьо
го разу так.

Поруч — ще стенд. «Показники виконан
ня планового надою молока доярками фер
ми». І тут — теж жодного напису.

—- Це вже наш головний зоотехнік 
І. М. Бойко «пише». — сповіщають дояр
ки, і розповідають про те, що, хоч ферма 
І поруч з конторою, іваи Миколайович не 
дуже часто тут буває.

— Важко йому добитися, щоб ви
конувати раціон годівлі, — підтверд
жує і голова колгоспу О. В. Денисен
ко, і наводить приклад.

Завезли на ферму буряки. Звичай
но, кожна доярка намагається дати 
своїм коровам якнайбільше кормів, 
але ж коли їх багато, надмірне спо
живання призводить до того, що у 
тварин значно зменшуються надої« 
Зоотехнік не прослідкував, щоб коро
вам давали певну кількість буряків« 
Від цього близько 20 корів на де
кілька днів значно знизили свою про
дуктивність.

Не слідкують спеціалісти, щоб на 
ферми норми завозилися у необхід
ній кількості, Декілька днів тому, по

всьому видно, не дуже бережно ста
вилися на фермах до витрачання ба
дилля кукурудзи: значну його части
ну разом з іншими відходами вивез
ли з приміщення. Сьогодні ж бадил
ля кукурудзи не вистачає. Можливо 
його немає? Ні. Є. На площі 150 гек
тарів стоїть кукурудза. Качани зібра
но. Можна косити бадилля кунурудзи 
на корм тваринам. Одноразово очи
щуватимуться площі під оранку на 
зяб. Але ж... Зламався комбайн,

—- Раціон. Як такого, його немає. — 
Це вже ділиться своїми думками тим
часово виконуючий обов’язки заві
дуючого фермою № 1 О. В. Гава- 
за. — Даємо на ножну голову 750 
грамів дерті. Від випадку до випад
ку — жом.

Тож, ян бачимо, перебої з доставко» 
кормів на ферму не такі вже й рідкі.

і, що теж дуже важливо, забули доярки» 
коли з ними проводили бодай якесь занят
тя по підвищенню кваліфікації.

Про все це добре відомо і членам 
правління колгоспу, і спеціалістам, і 
секретареві комсомольської організа
ції Григорію Небесному. Та ніяких 
заходів поки що, аби підвищити надої 
молока, не вжито.

Ю. ЛІВАШНИКОВ,
спецкор «Молодого комунара», 

Колгосп імені Ілліча 
Кіровоградського району.



2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР** 28 вересня 1972 року

2% АРАЗ, на порозі навчального року, 
особливо помітно осі і і досягнен

ня і недоліки, які ми мали торік. 
Серйозний, самокритичний аналіз потрі
бен не тільки нам для виправлення про
рахунку і поліпшення роботи гуртка. 
Думаю, він стане в пригоді і для інших.

Гурток економічних знань цеху № 5 
заводу тракторних гідроагрегатів неве
ликий 6 слухачів, найменша ланка в 
системі комсомольської політосвіти. Пе
реглядаючи результати минулого року, 
із задоволенням відзначу, що приніс він 
вагомі пледи, 3 першого ж заняття ви
значили мету роботи, серйозно, по-діло
вому приступили до її здійснення. Мо
лодь .підібралася здібна, Всі — із серед
ньою освітою, спеціалісти високого роз
ряду.

Поїзне відвідування — один з найпо
ширеніших недоліків у роботі гуртків. 
Мої колеги — пропагандисти найбільшо 
нарікають саме на це. В нашій же групі 
такої проблеми не існувало, хоч збира
лися три рази на місяць.

Відомо, що молодь, як магнітна стріл

ка, завжди реагує на все нове. Косність, 
формалізм вона відчуває зразу. Якщо 
пропагандист сам не боліє душею за до
ручену справу, то годі чекати від слуха
чів зацікавленості й ініціативи. У нас же 
ініціатива а роботі — запорука успіхів. 
З яким задоволенням чув я від своїх 
слухачів не вичитані з підручників, а 
власні, часто дуже корисні в практично
му значенні думки про поліпшення ро
боти дільниці, цеху...

Чималий стаж пропагандиста вже дав
но змусив мене відмовитись від лекцій
ної форми занять, що найбільш зустрі
чається. В цеху, після робочого дня, 
молодого слухача не зацікавиш сухим 
переліком цифр, дат, прізвищ. Тут по
трібна жиЕв, захоплююча бесіда. І вести 
її треба на актуальну тему, найкраще — 
з життя цеху, підприємства, робити слу
хача активним учасником. Завдання про
пагандиста — вміло вести розмову, щоб 
не збилась вона на пустослів’я, а висвіт
лювала саму суть економічних законо
мірностей.

. ........      ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

І ЗАНЯТТЯ -В ЦЕХУ

Широко практикувалися особисті зав
дання. От хоча б таке: «Резерви підви
щення продуктивності праці на твоєму 
робочому місці». Тема не з легких, але 
н« треба боятися ставити перед слухача
ми важких завдань. Результати ще раз 
переконали мене в цьому: відповідями 
слюсарів-ремонтників Анатолія Назарен
ка, Анатолія Мудрою та токаря Володи
мира Грохальського зацікавилися навіть 
спеціалісти. Важливим фактором у за
своюванні матеріалу стали також спів
бесіди після кожної з пройдених тем...

Минулий рік пройшов успішно, На за
ліковому занятті слухачі показали добрі 
знання, двоє з гуртківців — А. Лазарен
ко та А. Мудрий иступили до технікуму.

Новий навчальний рік иесе і нові про
блеми. Вдвоє зросла і значно ускладни
лась навчальна програма, в склад гурт
ка влилися шість нових слухачів. А це 
значить, з ьими потрібно проводити до
даткові заняття. Бракує посібників та до
поміжної літератури. Та все ж багато в 
чому допоможе торішній досвід. Голов
не — знайти контакт з новим слухачем, 
збудити інтерес до вивчення економіч
них знань, навчити користуватися ними 
в повсякденній роботі.

М. ЛЕОНОВ, 
заступник головного механіка за
воду тракторних гідроагрегатів, 
пропагандист гуртка економічних 
знань.

—  ■■1 . ~ :  - s—

D1ТАЛІЙ Санджаровський, 
■* начальник штабу «Комсо

мольського прожектора» будови, 
увірвався до кабінету розлюче
ний. знервований, та Сергій не 
помічав того, бо й сам у такому 
стані перебував.

— Неподобство! Ні, ти послу
хай, Сергію, яке. неподобство! — 
кипів «прожекторист».

— Зачекай, я те ж саме кажу: 
неподобство. Тільки що дзвонив 
секретар- -райкому комсомолу, ви
магає,, аби відрядили на бюро 
новоприйнятих комсомольців...

— Яких це новоприйнятих?
— Яких? Липових! Власюк по

відомив у райком, нібито ми 
прийняли десять _ чоловік. А ми 
їх тільки готуємо!

Іван Власюк, секретар коміте
ту комсомолу будови, часто у 
від’їзді- і справами вершить йо
го заступник, начальник комсо
мольського штабу Сергій Меще
ряков. З неприємностями — до 
нього, з радощами — до нього. 
Частіше, однак, з неприємностя
ми. Доброї звістки він не чекав
і, покірний долі, приготувався 
вислухати ще одну прикрість:

— Не тягни, що там у тебе?
— Стінгазету зірвали... — ви

дихнув начальник штабу «КП».
— Хулігани... Хто?

— Шапіро зірвав, Лев Ароно
вич.

Сергій несподівано засміявся:
— Чудово! Зірвали, кажеш?! 

Прекрасно!
— Тьху! — скипів «прожекто

рист».
— Заспокойся. Значить допек

ло, коли така реакція... Що ж, 
підемо до проектантів.

Покритиковані співробітники 
ленінградського проектного ін
ституту «Гіпронікель» зустріли 
юнаків вороже, виштовхували за 
двері. Та погано знали вони Ме
щерякова. Начальник комсо
мольського штабу не з тих, хто 
відступає. Він звернувся у парт
ком, він домігся, аби керівник 
групи проектантів Шапіро-зро
зумів, що його вчинок справді 
віддає хуліганством.
Л*ЕРГІГІ і не мріяв про комсо- 
w мольську роботу. Ще й нині, 
як зайде’ мова про майбутнє, він 
замислюється і починає пригаду
вати, де та, що будується, ніби

КОНФЛІКТ
дає зрозуміти: пас чекають інші 
будови, закінчимо ГІобузький — 
до побачення, Кіровоградщиио! 
У машинобудівному технікумі 
на Уралі Мещеряков здобув 
спеціальність тех піка-механіка, 
опісля освоював різні робітничі 
спеціальності, відмовляючись від 
посади майстра («Не поважаю 
майстра, котрий не може замі
нити будь-якого робітника»). То
ді йому було вісімнадцять років.

На Побужжя їхав без задово
лення. правду кажучи, заради 
батьків, яких послали на будову 
нікелевого заводу.

Працював монтажником, зва- 
рювальником« майстром, полю
бив будову як рідний дім, здру
жився з робітничими бригадами. 
Став членом КГ.'РС, 1 тут неспо
дівана пропозиція: очолити ком
сомольський штаб.

Сергій довго вагався. То не 
були вагання людини, непевної 
себе, то не був страх перед не
звіданим, то була прихильність 
до обраної професії, жаль роз
луки з нею. Та він... згодився, 
так і не вгамувавши конфлікту 
у своїй душі.

Іншому щастить: розмірене, 
спокійне життя тече позаду, від
лічує безхмарні дні, заколисує. 
Сергієві судилося конфліктувати. 
Хіба тон. інший не бачив, як 
давили гусеницями бульдозерів 
арматуру- електрообладнання? 
Бачив. Та не затьмарилось чоло. 
Тим більш, що давили з відома 
і згоди керівництва. Там, бачте, 
слід було починати будівельні 
роботи, а площі вчасно не звіль
нили. Тож і наказали бульдозе
ристові: дави.

Для великої будови вартість 
знищеної арматури — ніщо. Хо
ча марнотратство було очевид
ним: вартість арматури.та елект
ророзподільної шафи плюс кіль
ка дільниць залишилось без 
електричного струму. Сергій на 
очевидному не наголошував. Ор
ганізував ' стіннівку «Прожекто
ра», в якій епізод розглядався 
під іншим кутом зору: як це 
марнотратство впливає на вихо
вання робітників. /
М АЧАЛЬІІИК комсомольсько« 
1 ■ го штабу, будови •— люди

на, залежна від багатьох обста«

•
' Азотно-кисне

ва станція По- 
бузького ніке
левого заводу. 
За пультом уп
равління ком
сомолець Іван 
Заярний.

Фото
Я. ЗУБЧЕНКО.

вин, випадковостей. Була ж ото 
історія з електрокабелем: розда
вили бульдозером. Може й не
нароком. І появляється стіннів
ка, в якім конфлікт знаходить 
документальне виряження. Тіль
ки ж позиції товаришів керівних 
не співпали. Начальник будівель
ного комплексу командує: «Виві
шуй газету!», а начальник глав
ку, присутній тоді, суворо пи
тає: «Навіщо начальника буді
вельно-монтажного управління 
намалювали?». Перемогли, між 
іншим, інтереси будови. А псу
вати кабель в її інтереси не вхо
дить.

Іншого разу було те ж саме, 
тільки навпаки: начальник буді
вельного комплексу командує: 
«Не малюй!», а начальник глав
ку — «.Малюй!» «Прожекторис
ти» намалювали. Намалювали ін
женера одного з управлінь, кот
рий кохався із «зеленим змієм» 
в кімнаті робітничого гуртожит
ку.

Результати втручань Сергія 
Мещерякова не завжди позитив
ні. Бува, відмовчуються, бува, 
обіцянками відбуваються. Та він 
ніколи не відступає. Секретар 
парткому М. І. Жилінський з 
усмішкою схвалення може зга
дати «історію унікальну», йде 
засідання парткому. Раптом від
чиняються двері, просовує голо
ву начальник комсомольського 
штабу будови, просить дозволу 
зайти. Тоді киває за двері, услід 
заходить секретар* 1 комсомоль
ської організації гірничої діль
ниці Володимир Козак. Сергій 
до нього:

—■ Розповідай!
І Володимир розповідає про 

те, що неможливо скликати ком
сомольські збори па дільниці, 
що звертався до начальника, та 
допомоги не одержав.

Знову — конфлікт. Знову су
перечки: «Чи мав право Меще
ряков діятц таким чином?» Та в 
суперечках визріває те зерно, 
яке сходить добрими сходами 
Ініціативи, діловитості, зацікав
леності будовою.

Такий начальник комсомолі»« 
ського штабу па Г.'обузькому ні
келевому,

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ, 
м, МАИСТРЕНКО»

В липні наші молоді за
лізничники переглянули 
соціалістичні зобов'я
зання. На честь 50-річчя 
СРСР вирішили потруди
тись ударно. Наприклад, 
замість тридцяти обіця
них раціоналізаторських 
пропозицій записали:
«Внесемо п’ятдесят, еко
номічним ефектом не 
менше 5 тисяч карбован
ців».

Але тут, як кажуть, слова 
розійшлись з ділом, Судіть 
самі, Екіпажі десяти комсо
мольсько - молодіжних колон 
локомотивного депо заплану
вали собі провести 3100 важ
ковагових поїздів і перевезти 
понад річний план півтора 
мільйона тонн вантажів. А ці 
півтора мільйона тони пере
везли за 8 місяців.

Таке розходження зобо
в’язань і результатів зма
гання зрозуміле. В депо 
приходить молодь, осві
чена і винахідлива. Зараз 
серед ремонтників маємо 
чимало хороших раціона
лізаторів. Це секретар

3000 ПОЇЗДІВ—
комсомольські

комсомольської органі
зації інструментального^ 
цеху Володимир Довб#; 
слюсар апаратного цеху 
Семен Кургенський та 
слюсар заготівельного це
ху № 2 Анатолій Омель
ченко. , Вони та інші 
зекономили підприємству 
7026 карбованців.

Близько двох тисяч карбо- 
ванаців до цієї суми «вніс» 
слюсар апаратного цеху Ві
талій Лимоненко, котрий ви
готував разом з майстром 
цеху установку для випробу
вання кремяійових випрямля
чів. Віталія визнано кращим 
молодим раціоналізатором 
Управління Одесько - Киши
нівської залізниці.

Зобов’язання по пере
везенню надпланових
вантажів виконано, по 
економії за рахунок рац
пропозиція — перевико
нано.

С. АНТОНЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Знам’янського 
локомотивного депо.

свято
МИТЦІВ

СЛИЗЬКО століття тому в нашому степовому краї 
** започатковано український реалістичний театр, 

Ного фундаторами були видатні корифеї сцени, тала
новиті драматурги і актори М. Л. Кропивницький та 
1. К. Карпенко-Карий. Відтоді з цих животворних 
джерел черпають натхнення і майстерність десятки 
професійних і тисячі аматорських колективів.

В області тепер налічується 710 драматичних гурт
ків, чотири народних театри. Кращі з них вибороли 
почесне право взяти участь в обласному святі теат
рального мистецтва, присвяченого піввіковому ювілею 
СРСР. Минулої суботи ці торжества почали свою уро
чисту ходу з Кіровограда від пам’ятника М. Л. Кро
пи вницькому,

Зі словом привітання до присутніх звернулась голо
ва обласного оргкомітету по проведенню свята теат
рального мистецтва, заступник голови виконкому об
ласної Ради депутатів трудящих Є. М. Чабаненко.

Цього року наше традиційне свято, — говорить 
вона, відбувається напередодні відзначення 50-річ- 
чя утворення СРСР. Разом з .трудівниками промисло
вих підприємств і будов- ланів і ферм свої дарунки 
до цісі пам ятної дати підготували також професійні’ 
та самодіяльні колективи області. '

Обласне свято театрального мистецтва коокує по 
містах і селах Кіровоградщини.

В. СТЕПАНОВ.

ТОН
ЗАДАЮТЬ 
ВОСЬМИКЛАСНИЦІ

Синьоока білява дівчи
на збігла по східцях з 
другого поверху, напів- 
відчинила двері учитель
ської і поманила пальцем 
Івана Григоровича Аніке- 
сва. Класний керівник 
8 «а» підійшов.

—• Іване Григоровичу,
* таємниче повідомила 

восьмикласниця Люба 
Ткачук, — всі 25 комсо
мольців передплатили 
«Комунар»,«

Молодціі похва
лив учитель, і Люба зник« 
ла в гурті школярів, що 
простували на подвір’я.

• ЙДЕ ПЕРЕДПЛАТА

Восьмикласники Моло- 
діжненської середньої 
школи здружились з об
ласною молодіжною газе« 
тою ще з минулого року, 
їуртом читали Ті, обгово
рювали матеріали на 
шкільні теми, часто на по« 
літінформації класний ке
рівник приносив свіжий 
номер «Молодого кому« 
нара»>. Школярі з ціка- 
вістю слухали, про що 
пише газета. Передплату 
на 1973 рік доручили 
протести енергійній, ак-£ 
тивній комсомолці Любі 
Ткачук, і вона успішну** 
справилась з дорученням 

М. ЧЕРНИШ.
Молоді» ненська 
середня школа, 
Долинського району.
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РОЗМОВУ ПРО ТЕ, ЯК ЖИВЕ 1 ПРАЦЮЄ 
МОЛОДЬ БРАТНІХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
РЕСПУБ ЛІК СОЮЗУ PCP. СЬОГОДНІ — 
СЛОВО ПРО БІЛОРУСІЮ. СТОРІНКУ ПІД
ГОТУВАЛИ ПРАЦІВНИКИ РЕСПУБЛІКАН
СЬКОЇ ГАЗЕТИ БІЛОРУСЬКОЇ КОМСОМО
ЛИ «ЗНАМЯ ЮНОСТИ».

Білоруська PCP
ІІНІІІІІІИІІІШІШІІІІПІІІПІІІІІІІШІІІІІШШІІШИІ
навряд чи було кому відоме. Але ось 
у білоруській лексиці з’явилось нове 
слово — «Нафтобуд». Саме тоді про 
село на березі Західної Дпінн загово
рили як про майбутнє білоруських 
нафтовиків. З різних кінців країни 
стали прибувати на адресу «Нафтову* 
ду» машини, механізми, обладнання. 
Комсомол оголосив будову ударною. 
А сьогодні над Двіиою, па місці ко
лишнього селл виросло красиве місто.

Країні стала відома і така адреса: 
«Новополоцьк, хімічний комбінат. Все
союзна комсомольська будова».

Ударні справи молоді можна бачити 
в будь-якому куточку Білорусії. Вони 
— в рокоті моторів на Мози'рському 
нафтопереробному заводі, на будівель
них майданчиках калійного комбіма-

йому комбінаті, де трудяться комсо
мольці України, Киргизії, Таджики
стану, Вірменії та інших братніх рес
публік.

На Лукомльсьєій ГРЕС добре відо
ма комсомольсько-молодіжна бригада 
Імені XXIV з'їзду КПРС. її очолює 
Люба Смирнова. Девіз бригади — 
«сьогодні працювати краще, ніж учо
ра, завтра — краще, ніж сьогодні». 
Дівчата виступили тут Ініціаторами 
змагання «П’ятирічку — за чотири 
роки», їм це під силу.

Понад 000 комсомольсько-молодіжних 
колективів працює на будовах респуб
ліки. Багато хорошою можна розпо
вісти про бригади Петра Мойсейкова 
та Євгена Серафимовича, які споруд
жують Могильовський комбінат синте
тичного волокна, Романа Кулешова і 
Анатолія Пука, котрі працюють на 
Полоцькому хімічному комбінаті.
- відомо, що комсомольці 

ПРАЦЮЮТЬ НЕ ЛИШЕ НА ОБ’ЄК
ТАХ СВОЄЇ РЕСПУБЛІКИ. ЇХ 
УЧАСТЬ У БУДОВАХ КРАЇНИ?

— Бути інтернаціоналістом, виховува- 
почуття солідарності з 

світу — цьому вчив 
Молодь республіки 
великий ленінський 
вона вірна братст- 

Великим Жовтнем.

фото: відвантаження картоплі державі в колгоспі 
СОгачівського району Гомельської області.

Фото Є. МЕЗІНА. І

В Білорусії продовжується збирання другого хліба — кар* 
топлі.

II а ;
«XXII ііартзїзд»

■

Фото І. СТЕНА.

комсомолка Олена СТРИ- 
кращих робітниць ткацько-

ДРУЖБА

ансамблю посідають твори, присвячені
CI CJ . Відомо, що тут, як ні деі легко впасти в

розгортається ; н 
міськкому партії, 

головного інженера

У РИТМІ ВЕЛИЧІ
Бесіда з першим секретарем 
цк .лксм

Володимиром
Білорусії
ПОДРЄЗОМ

Не зовите мою республику 
страною темных лесов! 
Посмотрите — над нею светятся 
огни заводских 
Не зовите мою 
страною тихих 
Послушайте — 
голоса могучих

корпусов, 
республику 
долин, 
как гремят над ней 

_____  __ турбни!
Так пише в одному з віршів білору

ський пост Кастусь Кнрієнко. Він точ
но підмітив характерні риси трудово
го ритму республіки, її стрімкого ру
ху вперед.

Баштові крани стали невід'ємною 
рисою сучасного пейзажу Білорусії. І 
у всьому тут відчувається впевнена 
хода більвіе ніж мільйона юнаків і 
дівчат з комсомольськими значками на 
грудях.
- ЯКІ НОВОБУДОВ:! В РЕСПУБ

ЛІЦІ МОЖНА Н АЗВА ГИ КОМСО
МОЛЬСЬКИМИ?

— ІЦе донедавна невеличке село 
Слобода поблизу древнього Полоцька

та в Солігорську та хімічного заводу 
в Гомелі, в шумі турбін Лукомльської 
ГРЕС, у Бобруйську — там. де спо
руджується білоруський шинний ком
бінат.

ХІХУ з'їзд комсомолу Білорусії ого
лосив усі ні будови ударними.

-ЯКІ ПРИКЛАДИ ТРУДОВОГО 
ЕНТУЗІАЗМУ МОЛОДІ МОЖНА НА
ВЕСТИ?

— Ми пишаємося успіхами нашої 
комсомоли і усвідомлюємо, що буду
вати ударні об’єкти — справа нелег
ка. Конкретні приклади? їх немало. 
Тільки в минулому році введений чет
вертий енергоблок Лукомльської 
ГРЕС, дослідна установка по очистці 
вуглекислого газу на Гродненському 
хімічному комбінаті. Трудівникам сіль
ського господарства Полісся переда
но більше 55 тисяч гектарів осушених 
земель. На три місяці раніше строку 
одержали першу білоруську нітрилак- 
рнлову кислоту на Полоцькому хіміч-

ти в кожного
трудящими усього 
нас В. 1. Ленін, 
на ділі здійснює 
заповіт. 1 сьогодні 
ву, народженому _______ ________
Тісна дружба зв’язує юнаків і дівчат 
Білорусії з ровесниками усієї країни. 
Вона характеризує єдність інтересів і 
цілей трудящих різних національнос
тей Країни Рад. її прояв віднаходимо 
в усіх галузях культурного й госпо
дарського життя.

Посланці Білорусії разом з молод
дю Узбекистану, Латвії. Естонії, Вір
менії трудяться на Лебединському гір
ниче збагачувальному комбінаті. Вол
зькому і Камському автомобільних, 
Челябінському тракторному, Амурсько
му машинобудівному та Ельбанському 
механічному заводах. У дев'ятій п’я
тирічці понад 15 тисяч юнаків і дів
чат з путівками білоруського комсомо
лу прийдуть на ударні комсомольські 
будови країни іі республіки.

Одним з проявів міцної дружби з 
комсомолом союзних республік стали 
студентські будівельні загони. Тисячі 
представників молоді Білорусії щоро
ку виїжджають на новобудови Казах
стану. Комі АРСР, Сибіру, Далекого 
Сходу.

Ми з впевненістю можемо сказати: 
золотий ювілей Союзу PCP наша мо
лодь зустріне новими успіхами п пере
творенні п життя рішень XXIV з’їзду 
КПРС. Бо нема в комсомолу більш 
важливого il відповідального завдан
ня, ніж виконання планів партії.

Про Ольгу Корбут після її виступу в 
Мюнхені писалось так багато, що. боя
чись повторення, ми пропонуємо рядки із 
західнонімецької газети «Абєндцаіітунг»:

«Улюбленицею публіки стала граціозна 
Ольга Корбут з білоруського міста Грод
но. Коли 17-р)чип школярка під час віль
них вправ сяйнула діамантовим гімнас
тичним фейерверком, буря захоплення 
вибухнула в залі. Після виступу Ольги на 
брусах буря перетворилась па ураган. 
Відважна і бешкетлива, нона з такою 
неймовірною сміливістю літала під пере
кладини до перекладини, що у вражених 
глядачів перехоплювало подих».

Як мовиться, крайте не скажеш...
Фото Д. ТЕРЕХОВА.

Колектив Сзітлогорського заводу штуч-. 
ного волокна несе трудову вахту на честь 
50-річчя СРСР.

II а фото: 
БУК — одна з 
то цеху.

ПЕКІНСЬКИЙ комсомол 
*1 жав своїм обов’язком 
ховуватн молодь в дусі невпин
ного підвищення революційної 
пильності, підготовки до захисту 
Батьківщини. Одна з найбільш 
яскравих сторінок у воєнно-пат
ріотичній роботі комсомолу Біло
русії — його багатовікова друж
ба з моряками двічі Червоно- 
прапооного Балтійського флоту.

10 жовтня 1922 року Комуніс
тична Спілка .Молоді зз пропо
зицією В. І. Леніна взяла шеф
ство над Військово-Морськими 
Силами країни. Чсрвонофлотця- 
ми й курсантами воєнно-морсь
ких училищ стали тоді сотні по
сланців Білоруської комсомоль
ської організації.

...Цього листа написав у ті дні 
молодий робітник з Гомельської 
області Матвій Курашов: «Я. 
молодий робітник, хочу стати в 
лави Червоного Балтійського 
флоту для охорони берегів своєї 
дорогої робітничо-селянської рес
публіки. Клянусь, що буду чес
ним моряком і віддам юність, 
молодість, силу і навіть життя 
для пролетаріату».

В січні 1923 року ЦК комсомо
лу Білорусії прийняв наказ ком
сомольцям, які йшли на флот.

Шефські зв’язки МІІІНІЛИ з 
кожним днем. Комсомольські осе
редки листуються з матросами 
кораблів і частин Балтійського 
флоту, постійно цікавляться бо
йовим та політичним навчанням 
своїх земляків. Та ось настав 

коли Батьківщині потрібне 
максимальне напруження 

духовних і фізичних сил. 
погрібні стали мужність і

героїзм, — почалась Велика Віт
чизняна війна.

Безсмертний подвиг здійснив 
торпедний електрик лідера 
«Мінськ» Євген Никонов, В’лаиах 
захисників Ленінграда боровся І 
героїчно загинув вихованець бі
лоруського комсомолу віце-адмі
рал Валентин Петрович Дрозд.

Після переможного завершення 
Великої Вітчизняної війни багато 
тисяч моряків-балтійпів поверну
лось у рідну Білорусію відбудо
вувати зруйноване війною народ
не господарство республіки. Яс
кравою сторінкою наших нероз
ривних зв'язків є шефство бал
тійських моряків над дитячими 
будинками республіки , І хіба 
випадково вихованці Тслехансько- 
го, Россонського, Любчанського, 
Адампольського та інших дитя
чих будинків стали моряками?

Створений особливий ритуал 
проводів молоді на флот — цс 
свята, наповнені яскравим зміс
том, романтикою, яка виховує 
почуття великої відповідальнос
ті. Кожний, хто йде служити на 
Черпонопрапорну Балтику, одер
жує комсомольську путівку і на
каз земляків.

Нашій дружбі піввіку. їй міц
ніти з року в рік, тому що вона 
— вічна.

«ВУЛИЦЯ 
БЕЗ 
КІНЦЯ»

Рано-вранці, коли трудо
вий Новополоцьк стає до 
роботи, біля площі Буді
вельників раптом утвори
лась автобусна «пробка».

Йшла кінозйомка... Режи
сер —. лауреат премії Ленін
ського комсомолу Білорусії 
ігор Добролюбов, кіноопе
ратор — заслужений діяч 
мистецтв БРСР Григорій Мз- 
сальський, художник — лау
реат премії Ленінського 
комсомолу Білорусії Воло
димир Дементьєв знімають у 
Новополоцьку фільм «вули
ця без кінця». Він присвячу
ється нашим сучасникам, Які 
своїми руками зводять нові 
міста, гігантські промислові

комплекси
— Разом з письменником По' 

сипом Герасимович, кінодрама
тургом Олексієм Леонтьєвим, — 
говорить Ігор Добролюбов, — 
рік тому ми довго жили в Ново- 
полоцьку. Тут і народилась ідея 
створити фільм. Ми лише зміни
ли імена героїв, різні назви, а 
сценарій фільму розповідає про 
це місто, про його жителів.

У центрі стрічки доля членів 
бригади Сергія ~ 
дочки 
трос, 
річку монтувати 
нрятувати вантаж 
Але пам’ять 
душі кожного 
зві вулиці.

Дія фільму 
залі засідань 
в кабінеті 
хімкомбінату, в кафе, на стадіо
ні... Герої «вписуються» в ре
альне життя Новополоцька. В 
картині грає заслужений артист 
БРСР Б. Кудрявцев, народна ар
тистка СРСР А. Климова, народ* 
якії артист РРФСР В. Коршу
нов, заслужена артистка РРФСР 
О. Козелкова, Юрій Горобець» 
молоді актори І» Пушкарьов, 
А, Линьков.

Русинова і його 
Ольги. Коли обірвався 

Сергій першим кинувся в 
понтони, щоб

Bin загинув, 
про нього живе в 
громадянина, в на-

Ц 11 ЇВ. Купити квиток було не просі о вже задовго до початку гастро- 
1Х лей. Кияни люблять цей ансамблі, з братньої республіки, добре 

знають його по колишніх виступах у цьому місті.
І ось нова зустріч. Безумовно, майстерність «Иесияров» стала ще 

більш досконалою. Свіжість і самобутність виконання, яскрава музична 
культура — ці якості ансамблю пробили його концерні справжнім свя
том для українських любителів пісні.

Вперше почули кияни нові ліричні пісні 1 серед НИХ «ЧорІІЬІЯ ВОЧМ* 
на слова Я. Купали і «Аве. Марія» на вірш) М. Танка Всі вони про
довження і розвиток славних традицій ансамблю, джерелом яких с на
родна музика.

Особливе місце в репертуарі ансамблю посідають твори, присвячені 
50-річчю утворення СРСР. Відомо, що тут, як ні де, легко впасти в 
риторику, декларативність, я значить опошлити саму ідею. Білоруські 
«солов’ї» уникли цього. їх пісні, особливо, — «Білорусія — Україна» — 
звучать тепло, проникливо, зворушливо. Це — справжні пісні.
І/ ИШИНІВ. Фестиваль мистецтв, присвячений 50-річчю утворений 
п СРСР, крокує по нашій неосяжній Батьківщині.

Цього разу сонячна Молдавія — господарка фестивалю, — гостинно 
розчинила двері своїх концертних залів перед посланцями союзник 
республік. Мова мистецтва братніх народів інтернаціональна, зрозумі
ла і близька серцям слухачів. Концерти паші проходили скрізь з 
незмінним успіхом. Але це не головне. Було багато цікавих зустрічей, 
посмішок, квітів •— була там атмосфера, яка панує, коли зустрічаються 

. добрі друзі,
В. ЯШ КІН, 

соліст ансамблю «Песняры».



4 cm op „МОЛОДИ Ü КОМУНАР“ 28 вересня 1972 року—

Олександрієць Микола ЖЕРГБЯТЬЄВ працює тренером з легкої атлетики. Десятки 
Його вихованців уже виконали розрядні нормативи. Жеребятьєв І сам продовжує успішно 
виступати на біговій доріжці на дистанціях 1Б00 та 5000 метрів.

Фото II. ЗУБЧЕНКО.

Наші стендовики — другі призери
Вже не раз наші стендо

вики на республіканських 
змаганнях були в числі 
найсильнішпх. І в поєдин
ках у Сімферополі, де про
водилась першість Укррадц 
ДСТ «Колос.», вони проде
монстрували високу май
стерність, поступившись ли
ше перед спортсменами 
Чернігівщини. А в особис
тому заліку недосяжним 
для інших суперників був 
майстер спорту Валерій 
Вільний. Вій привіз додому 

дві золоті' і одну срібну ме
далі, То — ні найвищі ре
зультати на круглому стен
ді (99 мішеней з 100). під 
час стрільб по парних ці
лях. Першого разу Валерій 
поліпшив рекорди області і 
республіки, які належали 
йому ж (серед спортсменів 
«Кзлоса»), А під час другої 
вправи повторив рекорди 
Кіровоірадщинн і України. 
В третій вправі (стрільба 
до промаху) Вільний на
брав 18 очок. А перший 
призер О. Можанко (Жи
томир) — 19.

В. ТАТАРЧУК.

ШАХИНа кубок кСпартака»
В Кіровограді закінчився 

шаховий турнір на кубок 
обласної Ради ДСТ «Спар- 
так». 16 шахістів взяли 
участь у змзганнях. Після 
напруженої бороіьби пере
могу здобув учень СПІ № 11 
першорозрядник Павло
Яноаськпй. Другий призер 
—■ викладач кооперативно
го училища Володимир На- 
горіпій, третій — вчитель 
Борис Дубина,

Г. ДУБІВКА.

у ЛАБОРАТОРНО станції юних техніків за- 
йшла жінка з десятирічним сином. На

звала своє прізвище і звернулась до Олек
сандра Крючкова:

— Мій Сергійко хоче бути судно.моделістом. 
Але він ще нічого не вмів робім и. Ви навчите 
його?

— Спробуємо. Але все залежить од нього,
— Що для цього потрібно?
— Два рази на тиждень хаіі приходить на 

заняття секції. Навчимо його добре креслити, 
розбиратись в схемах, навчимо слюсарської 
справи. А потім йому під силу й решта речей...

1 Крючков показав та моделі кораблів, що 
були виставлені на столах, шафах, стелажах.

—І Ой, то це ж фабричні. І що, вони самі 
можуть плавати?

— Як справжні. Бачите, ось гвинти, в се
редині — маленькі двигуні!.

Жінка не могла одвести погляду оч підвод
них човнів, теплоходів, крейсерів, авіаносців, 
тральщиків, яхт. Зроблені з дерева, легкого 
металу, пластмас, пофарбовані чорним, бла
китним, червоним нітролаком, вони вражали 
своєю конструкцією, точністю маленьких де
талей. Все то зроб'їено руками юних судно- 
моделістів під керівництвом методиста Олек
сандра Крючкова.

— Виготовимо такі моделі, а потім — 
на змагання І вже наяву буде видно, 
чия робота підмінна, хто найкраще зуміє 
повести евсю яхту чи корабель, — про
довжував пояснювати далі Олек
сандр. — Досвідчені спортсмени потім 
навчаються в морському клубі ДТСААФ. 
Теж в судомодельній секції. Там у мене 
ще складніша програма. Так що ваш 
Сергійко може надіятись на гожий фі
ніш. Головна ж в нас мета — привити 
своїм вихованцям любов до техніки, до 
морської справи. Чимало колишніх на
ших учнів тепер інженери, висококвалі
фіковані робітники, вони — швидше ін
ших стали класними спеціалістами у вій
ськових частинах, на кораблях...

Олександр Крючков ще не сказав, що 
з юнаками, які навчаються на станції 
юних техніків і в морському клубі, по

стійно влаштовуються бесіди з історії 

флоту, зустрічі з воїнами-Еетеранами, які 
пройшли свій шлях від моряка до кад
рового офіцера Військово-Морського 
Флоту СРСР. Буваючи на спортивних 
змаганнях в портових містах, хлопці зна
йомляться з справжніми кораблями, вій
ськовими моряками. А ще кожен член 
секції морського клубу має бути обо
в'язково спортсменом - розрядником,

“ ЧЕМПІОН- 
ПОВТОРЮЄ 
„РЕЙС

значкистом. І еони першими в місті при
ступили до складання нормативів нового 
комплексу ГПО. Все це — для ідейного 
і фізичного гарту майбутніх воїнів...

Якщо говорити конкретно про досягнення 
Олександра Крючкова і його вихованців, то 
тут слід нагадати лро неабияке сходження за 
останні два роки. Лише в ньому сезоні Олек
сандр підготував трьох майстрів спорту, стіль
ки ж кандидатів у майстри. В числі тих, хто 
домігся найвищої майстерності, — учень вось
мирічної школи № 8 Віталій Цуканов, учень 
СШ № 6 Валерій Прочу ханов, механік теле
ательє Юрій Макаренко.

Виступаючи на республіканських зма
ганнях судномоделістів, хлопці з Кірово
града були бронзовими призерами. Се

ред переможців обласних, республікан
ських та всесоюзних поєдинків і праців
ник ШВЛП Віктор Максимець, студент 
інституту сільськогосподарського маши
нобудування Станіслав Стецовськин, 
учень СШ № 4 Віктор Мельников.

Учень СШ № 24 Олексій Гай-Ворон- 
ський став чемпіоном республіки серед 
школярів, коли фінішували спортсмени 
з моделями підводних човнів з гумови
ми двигунами. А в серпні до Тули з їха- 
пись найсильніші вихованці клубів 
ДТСААФ країни, увагу всіх уболівальни
ків привернув кіревоградець Валерій 
Прочуханов, який виступив за юнацький 
склад команди України. Разом з пред
ставником Красноярська він набрав най
більшу (і однакову) кількість очок на 
моделях яхт класу «Вільний». Тоді був 
даний ще один старт. Кіровоградський 
майстер спорту„здобув переконливу пе
ремогу.

Гіід час республіканських змагань суд
ді визнали найкращою модель військо
вого корабля кіровоградців. її автор — 
учень СШ № 9 Олександр Базиленчо 
відзначений дипломом республікансько
го комітету ДТСААФ.

Розповідаючи про ці досягнення, 
Крючков знову нагадує:

— На першості України в командно
му заліку ми завжди були серед призе
рів. Але чемпіонський титул завоювати 
не пощастило. І все тому, що не мали 
гарних моделей підводних човнів. А за 
це — штрафні очки. 1 тому зараз ми 
взялись за виготовлення таких суден. 
Робимо креслення, почали слюсарні ро
боти. І вже під час наступних стзргіз 
надіємось бути першими в усіх класах..,

Друга моя зустріч з Олександром відбулась 
через день. Він знову розповів про Цуканова 

І Прочухалова, які ввійшли до складу збірної 
України. Подарував фотознімок всієї команди 
спортсменів — школярів КІровоградщіїни, яка 
виступала на першості України п Сімферопо
лі. Показав моделі кнтобязи «Радянська Ук
раїна», крейсера. Потім запросив у майстер
ню і вийняв із столу мініатюрну торпедну 
установку (макет, звичайно).

— Дехто не вірить, що її теж зробили. 
школярі і вихованці морського клубу, —■ ска
зав не без юрдощів.

І потім до книжкових полиць, де виставлені 
журнали «Судостроитель», «Морской флог»і 
«Конструктор», інші зарубіжні та вітчизняні 
видання. Тут же папки з схемами майбутніх 
моделей, якими користуються не лише кірово- 
градці, а й інші школярі з усіх районів об
ласті.

Після цієї «екскурсії» в лабораторії і 
навчальні класи станції юних техніків він 
спішиз в обласним комітет ДТСААФ.

— Там у мене чергове заняття в мор
ському клубі. Власне, буде тільки бесі
да. А практична частина занять — на 
станції. Ми працюємо разом — і спорт
смени клубу, і учні з станції юних тех
ніків. Старші допомагають молодшим, 
молодші ечаться в більш досвідчених, 
В нас все спільне — і матеріали для 
майбутніх моделей, і готові моделі ко
раблів, і досягнення під час змагань.

Олександр поклав в шухляду мініа
тюрну торпедну установку, А я подумав: 
«Справді, отак зразу й не повіриш, що 
цю «іграшку» може зробити школяр. 
Це — під силу досвідченому слюсаре
ві». А тоді згадав слова молодого ке
рівника секції юних судномоделістів: 
«Піонер, який відвідує в нас заняття, 
креслить краще за випускника серед
ньої школи. Він може стати біля верста
та разом з кадровим робітником заводу 
і матиме від нього похвалу...»

М. ШЕВЧУК.М. КірОЕСГрЗД.
Яа мязачшы хвим

На прохання Л. Осипенко та Є. Поповії- 
на з села Комшиуватого Новоукраїнського 
району, восьмикласників із м. Ново Мирго
рода та багатьох інших читачів нашої га- 
зети друкуємо пісню з кінофільму «ТИП 
ЗНИКАЮТЬ ОПІВДНІ».

ГЛЯЖУ 
В ОЗЕРА
СИНИЕ

Гляжу в озера синие, 
в полях ромашки рву..

Зову тебя Россиею, 
единственной зову.

Спроси, переспроси меня — * 
милее нет земли.

Меня здесь русским именем 
когда-то нарекли.

Гляжу в озера синие, 
в полях ромашки рву...

Зову тебя Россиею, 
единственной зову!

Не знаю счастья большего, 
чем жить одной судьбой;

Грустить с тобой, земля моя, 
и праздновать с тобой!

Красу твою не старили 
ни годы, ни беда,

Иванами да Марьями 
гордилась гы всегда.

Не все вернулись соколы, 
кто жив, а кто убит..,

Но слава их высокая 
тебе прннадлехент«

Красу твою не старили 
ин годы, ни беда,

Иванами да Марьями 
гордилась ты всегда.

Не знаю счастья большего, 
чем жить одной судьбой;

Грустить с тобой, земля моя, 
и праздновать с тобой.

БАЖАЄМО ЩАСТЯ■

Бухгалтеру Устннівського 
сільського споживчого това
риства Вірі Степановій та за
відуючому відділом комсо
мольських організацій Устн- 
пінського РК ЛК.СМУ Леоніду 
Гончаренку; робітниці Кате
рині Плахотній та секретарю 
комсомольського бюро авто
транспортного господарства 
об'єднання «Дніпроенерго-

будіндустрія» із Світловод- 
ська Григорію Жеглатому, 
які вступили в шлюб.

Редакція «Молодого кому
нара» приєднується до най
кращих побажань, які адре
сують УстнпівськиП райком 
комсомолу т.і Світлоподський 
міськком ЛКСМУ новоутво
реним радянським сім’ям,

За редактора Б. «УМАНСЬКИЙ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ. 29 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Інтерба
чення. Для дітей. «Ентель-Тсн-

тельт. (Галлія). 10.15 — Кон
церт. (М). 10.40 — «Шахова
школа». (М). 11.10 — Для
школярів. Телевізійні художні 
фільми. (М). 12.10 — Програма 
документальних фільмів. (М). 
17.00 — «Це було в Красподоні». 
(Ворошиловград). 13.00 — «Хро
ніка тижня». (Кіровоград). 18.10 
>- «Першого жовтня — День 
учителя», (Кіровоград). 13.30 -« 
«Світ соціалізму». (М). 19.00 — 
інтербачення. «Союз непоруш
ний». Вірменська PCP, (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).

21.30 — До 50-річчя утворення 
СРСР. «Вітчизно моя неозора». 
(К). 22.45 — Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.15 — Телефільм 
«Гори засвічують вогні». (К). 
11.35 — «Шкільний екран*. Ук
раїнська література для учнів 
8-го класу. (К). 16.45 — О. С.
Пушкін. «Капітанська дочка». 
Навчальна передача з літерату
ри. (М). 17.15 — Для школярів. 
«Веселі старти». (М). 18.00 —
Новини. (М). 18.10 — Кольорове 
телебачення. «Звучать арфи».

Концерт. (М). 18.30 — Фільм-
концерт »Бела Руденко». (К). 
19.00 — Інформаційна програма 
«Вісті», (К). 19.30 — «Чиста
криниця». (Харків). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 —« 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Доживемо до 
понеділка», (М). 23.10 — Кубок 
СРСР з художньої гімнастики. 
(Алма-Ата). 23.40 ■» Новини, 
(М).

Про МОЖЛИВІ ЗМІНИ В ЛрО’ 
грамі вас повідомлять дикто
ри радіо 1 телебачення.

Наша адреса і телефони в МОЛ ОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградсмго 
обкома ЛКСМУ, г, Кнровоірад,

316050 ГСП, Кіровограді, яул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком« 
сомольського життя—2-45-33, відділу пропаганди, від« 
Ділу листів І масової роботи та Інших відділів—2-45-36, 
П’ 04267, / 1 -1 .

Друкарня їм. Г, М. Димнтрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул, Глінки, 2,

.. .1 --------- ' — .........—
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БОБРИНЕЦЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 
оголошує додатковий прийом учнів 

на 1972—1973 навчальний рік.
Училище готує:
трактористів-машиністів широкого профілю. Сірок 

навчання Зроки з одержанням загальної середньої освіти*
трактористів-машиністів 3 класу. Строк навчання І рік;’ 
трактористів-машиністів широкого профілю. Строк нав

чання 2 роки;
перепідготовка трактористів на трактор Т-150, Строк 

навчання 3 місяці.
В училище приймаються юнаки і дівчата.
На трирічне навчання,приймаються особи після закін

чення 8 класів.
На строк навчання один рік приймаються віком не 

молодші 16,5 років з освітою 8 — 10 класів.
На строк навчання два роки приймаються юнаки та 

дівчата віком не молодші 15,5 років з освітою 8 — 10 
класів.

До заяви слід додати: характеристику з місця роботи 
чи навчання, документ про освіту, свідоцтво про народ
ження, довідку з місця проживання (або паспорт) три 
фотокартки (розміром 3X4 см), медичну довідку (фор
ма Лг 286), автобіографію, направлення з колгоспу (рад* 
гості у).

Початок занять в міру комплектування груп.
Учні, прийняті в училище, забезпечуються безплатним 

триразовим харчуванням, обмундируванням, стипендією, 
постіллю, гуртожитком і навчальними посібниками.

Адреса училища: м. Бобрийець, Кіровоградської об
ласті, вул. Димитрова, 1,

ДИРЕКЦІЯ.
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