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JT а д і A ja и'А щит
ПЛЕНУМ ОБОРОННОГО ТОВАРИСТВА

КИЇВ, 2 листопада. (РЛТЛУ). Сьо
годні в Жовтневому палаці культури 
столиці України відбувся розширений 
пленум Центрального комітету ДТСЛАФ 
Української PCP, на якому було роз
глянуто питання про стан і заходи по 
дальшому розвитку військово-технічних 
видів супорту в республіці. В роботі пле
нуму взяли участь неодноразові чемпі
они і рекордсмени світу, Європи, Ра
дянського Союзу, активісти — дтсаа- 
фівці, представники партійних, радянсь
ких і громадських організацій.

У доповіді голови ЦК ДТСЛАФ 
УРСР генерал-лейтенанта А. Ф. Покаль- 
чука* і виступах відзначалося, що спор
тивна діяльність організацій та клубів 
оборонного товариства дедалі більше 
сприяє підготовці молоді до захисту

Батьківщини. Тільки за останні 5 років 
організації ДТСЛАФ підготували 1 
мільйон 850 тисяч спортсменів-розряд
ників, у найбільших змаганнях встанов« 
лено 2 світових, 14 всесоюзних і 92 рес
публіканських рекорди. Проводиться ро- 
бота по залученню трудящих до скла
дання норм нового комплексу «Готовий 
до праці і оборони СРСР».

Учасники пленуму заявляли, що комі
тети, первинні і навчальні організації 
товариства разом з федераціями з вій
ськово-технічних видів спорту та спор
тивною громадськістю ДТСЛАФ докла
дуть максимум зусиль, щоб новими 
успіхами в оборонно-спортивній роботі 
успішним виконанням соціалістичних зо
бов'язань відзначити 50-річчя утворен
ня Союзу PCP.

„РАПОРТ ЗДАНО!“
Близько ста юнаків і дівчат Кіровоградсько" пан

чішної фабрики, ставши на 50-денну ударну трудову 
вахту на честь 50-річчя утворення СРСР, показують 
зразки комуністичної граці. Сьогодні разом з усіма 
виробничниками вони рапортували: соціалістичні 
зобов’язання взяті до Дня Великого Жовтня, вико
нано. З початку року виготовлено понад план 330 ти
сяч пар виробів.

Серед комсомольсько-молодіжних колективів по
переду в змаганні бригади Анатолія Мельника та 
Миколи Вовченка. У ці дні комсомолки Наталка 
Агатієва, Марія Павловська, молодий комуніст Люд
мила Паркуян рапортували про виконання річного 
плану.

Ю. СГОРЧАК.

Передсвяткова
вахта 
молоді

«Вчора — рубіж новато
ра, сьогодні — комсомоль
ська норма!» — під таким 
девізом працюють комсо
мольці пересувної механі
зованої колони № 4 трес
ту «Спецсільгоспмонтаж». 
Переглянувши свої соціа
лістичні зобов’язання, во
ни вирішили справитись з 
виробничою програмою 
ювілейного року 15 гру
дня.

Нині успішно здійсню
ють намічене. Так, слюсар-

НА РАХУНОК ГРУДНЯ
монтажник Віктор Гурома, 
який працює на споруд
женні корівника в колгос
пі імені Шевченка, пже 
трудиться в рахунок тре
тьої декади листопада.

Старанно, швидко пра
цювали на будівництві 
свинарника на 2 тисячі го
лів у радгоспі імені Карпа 
Маркса сг.юсарі-монтаж- 
ники Віталій Дорошенко і

Сергій Рясін. Вони достро
ково здали об'єкт в екс
плуатацію і нині працю
ють на іншому в рахунок 
першої декади грудня.

По-ударному трудяться 
й інші комсомольці.

С. МАТУСЯ К, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Долинська.

ЗАШУМИТЬ ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ
Студенти Кіровоградського педагогічного інститу

ту вирушили до місця праці під урочистий марш 
оркестру. Дендропарк зустрів їх жовтогарячим осін
нім листопадом. І зразу ж закипіла робота. 350 
студентів з факультету фізвиховання та фізнко-ма- 
тематичного розчистили паркові алеї, впорядкували 
територію. Особливо весело і дружно трудилися 
студенти з групи 3«а» факультету фізвиховання.

Коли, задоволені роботою майбутні педагоги за
лишили «об'єкт», дендропарк невпізнанно змінився: 
400 тендітних деревець весело тремтіло лід осіннім 
вітром.

А. ГОНТАР, 
студент Кіровоградського педінституту.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

і—

ПОЧАТОК жовтня 1941 року 
гармаші однієї з бригад 

морської піхоти зустрічали на 
ближніх підступах до Одеси. 
Стояла похмура осіння днина, 
та на вогневій було жарко. Во
рог знахабніло рвався до міс
та. Не рахуючись з втратами, 
гітлерівці кидали в атаку по
ріділі полки, наділяючи їх пе
ред цим добрими дозами спирт
ного.

— Швидко ж витверезуюгь- 
ся, гади, — витираючи піт з 
обличчя, збуджено коментував 
останню рукопашну комсорг 
батареї Файзула Маматов.

— Ти, мабуть, і там, у себе в 
Намангані, о жарке узбецько літо 
так не впрівав, як тут, під Оде
сою, — жартував улюбленець бата
рейців весельчак Петро Скрипка, 
який був родом з-під КоОііляь, що 
на Полтавщині.

І всі вже чекають Петрових 
«шпильок». А молодий навідник, 
кращий гармаш батареї, пе приму
шував себе довго чекати.

— Так, так. Спітнів наш бідний 
Файзула. Це ж тобі, друже, не 
шашлик. Ти вояк Антонеску теж 
повинен зрозуміти: помаду гітлерів
ці з кулеметами — суцільний за
слін, а попереду — ти зі своїм 
розкотистим «Полундра».

За рік до початку війни 
Файзула залишив рідний На
манган, кохану дівчину, робо-, 
ту в школі, про яку стільки 
мріяв і яку тільки-но був роз

почав. І ось він вже в полум'ї 
битви...

Не встигло влягтись хвилювання, 
а старшина Василь Дяжур, вже 
літній чоловік — з першого попов
нення, колишній хлібороб з хутора 
Водяного, що в Компаніївському 
районі, привіз обід, свіжу армійсь
ку газету, декому й листи.

— Файзула сьогодні тапцюе, — 
піднявши високо над головою го
лубого конверта, весело повідом
ляв.

Я бачу, як спалахують очі у 
комсорга. Го лист від його дівчи
ни. Та його перехопив Скрипка.ФАЙЗУЛА З НАМАНГАНА
Петро вже переписує адресу дів
чини.

— Ти що, Петре? — шепочу йо
му. — Так негоже.

— Та й недотеса ти, як я бачу. 
Хіба не пам'ятаєш замітку в диві
зіонні, де писали про те, за шо 
генерал Петров нашому Файзулі 
медаль «За бойові заслуги» вру
чив? От й підішлемо дівчині ту га
зету. Нехай знає, як її наречений 
захищає землю українську. А ти...

І Петро і.тянув на мене такими 
очима, що той погляд мені запа
м’ятався назавжди.,.

2—
ПАНОК того осіннього дня видав- 
1 ся напрочуд погожим. З-за ли
ману зійшло велике й яскраве, на
че вмите вранішньою росою, сон
це. Все навкруги ніби ожило в 
сяйві величного світла.. 1 мимоволі 

на хвилину забулась гіркота втрат, 
гіркота неминучого відступу. Та то 
на якусь хвилинку. Майже з пер
шими променями сонця над вогне
вою почали рватись снаряди й мі
ни.

— Щось сьогодні рано почали, 
— кинув котрийсь Із зв’язківців, 
змотуючи Иц запасну котушку тро
фейний кабель.

— То вовн сніданок у Антонеску 
заробляють, — докинув Петро 
Скрипка.

Годину «молотили» передній 
край нашої оборони. А коли 
нараз стихли їх гар.таїіі, юза 

якихось три сотні метрів від 
батареї вже були тапки. їх —« 
шість. Вони зупинились на ви
нограднику, що перед самою 
лінією оборони піхотинців пол
ку Капітохіиа і, нібито вишу
куючи найбільш вразливі міс
ця, вели вогонь. Ось воші пі
шли в обхід батареї.

— Може це й на краще. — 
звертаючись до лейтенанта Су- 
гоконя, зауважує комсорг. —< 
Будемо бити по бортах. Це їх 
болячі місив.

•— Маєш рацію, Файзула. їх тре
ба будь-що зупинити. Спалити, Пе
ревір. щоб усі підготували пляшки 
з рідиною.

— Братці, готуй гостинці фашис
там. — І захопивши кілька пляшок 

з запалювальною рідиною, комсорг 
першим поповз назустріч сталевим 
потворам, за якими з п'яним гала
сом вже бігли фашисти.

3-—
Здригалася земля від близь

ких розривів снарядів, в по
вітрі — пилюга, ревіння мото
рів. Суцільне пекло. Та не роз
губились моряки. Ось на весь 
богатирський зріст підвізся 
політрук батареї і його клич 
«Комуністи, за мною!» підняв 

з траншей всіх. В атаку пі
шли не тільки комуністи.•

А танки насувались. Та в їх
ньому просуванні вже помітне 
безладдя.

Масте, гадн. Це вам за Украї
ну. За землю радянську! — наоід- 
ннк Скрипка і його друзі Дмитро 
Петренко. Василь Довгальов, Ар
тем Долотов поенлалп снаряд за 
снарядом — вже по піхоті, яка по
чала скупчуватись до нової атаки.

Па лівому фланзі горів третій 
танк, інші давно повернули на
зад.

— Хто ж підбив третього? — вже 
зупинивши воюнь, розпитував 
Петро.

1 тут всі побачили, як надав 
Файзула. Хлопці, що йшли н 
контратаку на ворожу піхоту,

Конкурс
„Моя Батьківщина"

понесли йото на руках. Ком
сорг був ще живий, його тру
ди перерізано автоматною чер
гою.

— Це він спалив «коробку». 
Ще мить і вона з оголеного 
флангу ввірвалась би на бата
рею. Врятував гармат», лю
дей, а сам... — гірко поясню
вав його найближчий друг Вік
тор Чварок.

ШИРОКІ приморські стени 
України. Волею партії, 

працею тисяч радянських лю
дей вони перетворені в квітучі 
сади, родючі ниви. Не впізна
ти їх сьогодні. Вони оновлеві 
тими, хто їх захищав, оновлю
ються їхніми дітьми й онука
ми. Там, в приморському сте
пу, на околиці Дачної ми за
лишили Н8 ВІЧНИЙ спочинок 
свого побратима, узбека з дз- 
пекого Намангана. Хлопця, 
який над усе мріяв вчити ді
тей.

Іван КОТОВСЬКИЙ, 
учасник Великої Вітчизня
ної війни, член обласного 
літоб’єднання.
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О АНОК шурхотів за вікном 
вишневим листям. Ті вишні 

насадили вони разом з Михай
лом, коли назавжди вирішили 
пов'язати свою долю із степо
вим селом на Кіровоградщині. 
І тривожно, і лячно було Ган
ні Боршош залишати гори в 
Закарпатті. Як почуватиме вона 
себо у широкому безмежжі, а 
чи таких пісень там співають, 
як у її рідному селі? Та Михай
ло наполягав, переконузаз: 
«Люди скрізь добрі, Ганно. 
Звикнемося. Я тракторист, мені 
у поле треба. А ти завжди 
знайдеш собі роботу до душі».

Часто трапляється у житті, що 
велика радість пробуджує приємні 
спогади. Само так було цього ран
ку і з Ганною. Згадала, як зустрів 
їх голова колгоспу імені Тельмана 
Леонід Михайлович Ковтуїіець.

— Оце справді сюрприз, — ска
зав, виходячи з-за столу, — Трак
тористи нам он як потрібні і... зупи
нився, поглянувши на Ганну, — і 
доярки.

— А я й хотіла проситися на 
ферму.

— Ну й гаразд, — тепло посмі
хався Леонід Михайлович, — хай 
щастить вам обом, молодята.,,

Нё довелося молодому по
дружжю, як того боялася Ган
на, ходити по чужих хатах. Кол
госп підшукав їм квартиру, а

В ГОСТЯХ У ДОЯРОК-ТРИТИСЯЧНИЦЬ
згодом, попрацювавши, при
дбали і власну хату. Прийшов 
достаток.

ДЗВІНОК будильника пере
рвав роздуми. Згадала, що 

■ ■■ 1 росте Іванко степовиком
завела годинника трохи рані
ше, бо день чекає на неї не
звичайний. Сьогодні молода 
доярка має доставити у Ком- 
паніївку на виставку сільсько
господарських тварин свою ко- 
рову-рекордистку, яка дає що
дня по 25 і більше кілограмів 
молока. Загалом же добові на
дої закріпленої за. нею групи 
корів найвищі і в колгоспі, і в 
районі. Нещодавно, поздоров
ляючи, головний зоотехнік кол
госпу Василь Федорович Фуль- 
га повідомив, що на честь Ган
ни піднято біля райкому партії 
Червоний прапор.

Ганна — перша доярка о 
районі. Та вона цього не стави- 

ла а заслугу лише собі. Бо що 
тоді, коли прийшла на ферму, 
обняла її, як давню знайому, 
доярка Надія Чабарай.

— Будем, Ганно, разом саі- 

танки стрічати, — сказала. — 
А що незрозуміло — запитуй, 
не соромся.

Підходили і радили, як взя
тися за справу Людмила Кир
па, Марія Єршова, інші тварин- 
нИці. Через деякий час Ганна, 
завдяки їм вже оперувала та
кими поняттями, як кормова 
одиниця, раціон, концентрова
ні корми, мінеральна підгодів
ля. Надої від її групи корів 
зростали. Ганна складала ра
ціони годівлі і для кожної тва
рини. Скажімо, корова Роза 
дає 25 кілограмів молока що
доби, їй більше належить виді
ляти і концентрованих кормів. 

До рівня рекордистки підходи
ла і корова Калина, щодоби 
вона давала близько 20 кіло
грамів продукції. їй та іншим 
тваринам доярка приділяла 
особливу увагу. Зате рішуче 
вимагала замінити маломолоч- 
них корів. Адже вона вирости

ла і заміну, поповнила молоди
ми тваринами свою групу.

— Бути тобі першою серед 
нас, —• говорили, радіючи з її 
успіхів, подруги.

Ганна зналз, що і Надія Ча
барай, і Людмила Кирпа — 
кращі доярки району. Бути по
переду їх — така думка їй і в 
голову не приходила. А ось 
працювати так, як вони, праг
нула. Вчасно корів годувала, 
напувала, виводила на прогу
лянки, суворо дотримувалась 
раціону. Цікавилась спеціаль
ною літературою. І ось резуль
тат: перше місце серед доярок 
району, вирощена група рекор

дисток, які щодоби дають 20— 
25 кілограмів молока.

НИНІ Ганна Борщош надоїла 
від кожної корови більше 

як по три тисячі кілограмів мо
лока. Останнім часом трохи 
наперед вийшла її вчителька 
Надія Чабарай. Але передюаі- 

лейне змагання триває. Підсум
ки, які будуть підбиті з кінці 
року, остаточно визначать пе
реможця. Та хто б не пере
міг — учениця чи вчителька — 
радість їх буде спільною.

Ганні згадується синява Кар
пат. Але, думаючи про степові 
світанки, які зустрічає разом з 
подругами по праці, все біль
ше переконується: і тут зна
йшла своє щастя, любов одно
сельчан. А малі Іванко та Ма- 
річка вважають себе справжні
ми степовиками.

В. ДІМІН.
Колгосп імені Тельмана 
Компаиіївського району.

ВДОСКОНАЛЮЮЧИ 
БОЙОВУ ВИУЧКУ

З великим патріотичним піднесенням особовий 
<?клад Червоііопрапорного Київського військового 
округу готується гідно зустріти 50-річчя утворення 
£РСР. У нинішньому навчальному році частини й 
підрозділи зробили повий крок вперед у бойовому 
вдосконаленні, підвищенні польової внучки, зміцнен
ні богготовності. Збільшилась кількість передових 
колективів, поповнилися ряди відмінників навчання, 
класних спеціалістів, спсртсменів-рбзрядників.

Про це говорилося на засіданні Військової ради 
округу, присвяченому підсумкам бойової і політич
ної підготовки в нинішньому навчальному році. У 
доповідях командуючого військами округу генерал- 
полковника Г. І. Салманова, члена Військової ради 

начальника політ управління округу генерал-пол
ковника А. І. Бедняііна і виступах були детально 
проаналізовані результати ратної праці воїнів, на
мічені шляхи дальшого підвищення бонової май
стерності особового складу.

На засіданні Військової ради зиступпв член По- 
літбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП Украї
ни В, В, Щербицький, Він розповів про роботу пар
тійних організацій республіки по виконанню рішень 
XXIV з'їзду КПРС, завдань п’ятирічки, підготовці 
до 50-річчя утворення СРСР.

Товариш В. В. Щербицький тепло поздоровив ге
нералів 1 офіцерів, усіх воїнів округу з наступним 
святом — 55-ю річницею Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, побажав їм нових успіхів у бо
йовій і політичній підготовці.

(РАТЛУ);

ÆK

ФЕСТИВАЛЬ, зшитий ЕТАП.
Про цей колектив йде 

добра слава. Не лише в 
Олександрії, а й по всій 
області. Хор Олексан
дрійського електроме
ханічного заводу часто 
виступає па підприємст
вах Кіровограда, Олек
сандрії, Світловсдська. 
Колектив неодноразово 
був лауреатом обласних 
оглядів художньої са
модіяльності. Велика за
слуга в тому, що робіт
ничий хор за виконав
ською майстерністю на
близився до професійно
го рівня, належить його 
керівникові, самодіяль
ному композиторові 
В. П. Скляру.

Л. іИИКОЛАЄНКО.

ЧЕТВЕРТИЙ
.Вже понад дев'яносто книжок з [нап- 

[Цію видавництва ЦК ЛКСМУ «Молодь» 
З'явилося на книжкових полицях біб
ліотек та книгарень. Великим попитом 
чртгачів користується література йпшо- 
ri) видавництва, випущена до 50-рІчч'я 
утворення Союзу PCP. Маємо на увазі 
Публіцистичний збірник «Під сонцем 
братерства», поетичні книжки «Пеан 
дружби» та «Березова криниця», кнн- 
гу-альбом «Молода гвардія»і

Чим жо порадує молодого читача 
ІЙДавництво у Четвертому кварталі 
ГАііІлейиого року?

Комсомольські працівники і активісти 
Отримають книжки з історії ЛКСМУ, 
актуальних проблем комсомольського 
екнтгя, довідкову літературу.

Зокрема буде видано книжку «Mo- 
■ЯМ» — надія партії», в якій публікую
че» статті, промови В, Леніна, М, І,

11 ЛИСТОПАДА 
У МІСТІ КІРОВОГРАДІ 
РОЗПОЧНЕТЬСЯ
III ТУР ФЕСТИВАЛЮ, 
ПРИСВЯЧЕНОГО 
50-РІЧЧЮ
УТВОРЕННЯ СРСР

Цю молоду співачку доб
ре знають глядачі І слухачі 
не лише по виступах у скла
ді музично - лекторської 
бригади обласної філармо
нії, де попа артистка. Ва
лентина Паюхіна часто ви
ступає по радіо, телебачен
ню. її дзвінкий голос хви
лює слухачіо. З піснею 
Олега Смолянського на сло
ва Леоніда Народового Ва
лентина Паюхіна виступала 
на Міжнародному фестива
лі фольклорного мистецтва 
у Бельгії. Зараз Валентина 
підготувала новий репертуар 
до 50-річчя утворення Сою
зу PCP.

На фото: співає Валенти
на ПАЮХІНА.

Фото В. КОВПАКА.

ПРОПОНУЄ ВИДАВНИЦТВО «молодь»

УЖИНОК
^алініна, Н. К. Крупської, М. 0, Фрук- 
Їе, С. М. Кірова, В. П. Затонського та 

агатьох Інших діячів Комуністичної 
вартії і Радянської держави про моло
до покоління. Школярам «Молодь» 
адресує збірник «Присяга на вірність», 
У цій книзі розповідається про тс, як 
краще згуртувати комсомольську орга
нізацію школи, пожвавити роботу клас
них комсомольських груп, підвищити 
якість навчання. Вона стане в пригоді 
не тільки ватажкам учнівської молоді, 
а й старшим наставникам юнаків та 
дівчат — вчителям, старшим піонер- 
вожатим.

У четвертому випуску збірника «Ле
нінський гарт» буде широко висвітлено 
тему_ патріотичного виховання радян
ської молоді на бойових і трудових 
традиціях нашого народу. Читачі зна
йдуть цікавий матеріал про шефство 

комсомольських організацій над части
нами і підрозділами Радянської Армії 
( Військово-Морського Флоту.

Багато юнаків та дівчат цікавляться 
Життям ровесників за кордоном. Про 
цо вони можуть довідатися з книжки 
Литвннця «Мовчазні стають борцями», 
до розповідається про соціалько-полі- 
тнчие і економічне становище • молоді 
у капіталістичних країнах: умовк праці 
та її оплата, професійна підготовка, 
навчання у вищій школі 1 т. ін.

Багата видавнича ніша четвертого 
кварталу на поетичні видання. Перед
усім назвемо подарункове видання Ва
силя Симонснка «Лебеді материнства», 
нову збірку Юрія Сердюка «Все. іцо зі 
мною», книжку віршів поетів героїчно
го В’єтнаму «Слово з полум'я», поезії 
Тамари Коломіець та іп.

Різноманітна за тематикою та жанро
вими ознаками проза видавництва. У 
четвертому кварталі побачать світ ро
ман П. Автомонова «Коли розлучаю
ться двоє», твори Г. Косинки, роман 
П, Кочури «Іван Богун».

Серія «Життя славетних» 1972 року 
завершиться книжкою В. Дрозда «Юве
налій Мельников» — твором про люди
ну, яка навічно вписала своє ім'я в 
історію революційного руху на Україні. 
У бібліотеці першої прозової книжки 
дебютує повістю «Хай буде а домі 
хліб» Володимир Волосенко, а Еро- 
ніслав Грищу к — збірником оповідань 
«Білий птах».

З перекладної літератури видавни
цтво підготувало до друку твори пись
менників Радянського Союзу і зарубіж
них літераторів, З-поміж цих книжок 
популярний роман колумбійського пись
менника Р. Арділи-І-Арділи «Неферті- 
ті — цариця Єгипту», вперше україн
ською мовою вийде твір чехословацько
го письменника Карела Полачека «Чо
ловіки в офсайді».

Великий попит серед найширгаик 
верств населення мають книжки вій
ськово-патріотичної тематики. В цьому 
розділі літератури побачить світ книж
ка Героя Радянського Союзу, учасника 
Сталінградської битви М. Вайпруба 
«Эти стальные парни«, нариси про пі- 
лотів-чорйоморців часів Великої Віт
чизняної війні! «Герої повітряних та
ранів» ЛІ, Малахівського.

ЙДУТЬ 
хлопці 
В АРМІЮ

Ставний, широкоплечий 
юнак, тримаючи в руках 
документи, ступив кілька 
кроків до центру кімнати 
і голосно доповів:

— Товаришу підполков
ник, призовник Володимир 
Булаєнко прибув для про
ходження призовної комі
сії. Члени комісії, давши 
ряд запитань, дізнаються, 
що Володимир працює 
електрослюсарем, одер
жав спеціальність радіоте
леграфіста, виконав нор
мативи комплексу ГПО.

Один за одним до кабінету 
заходять призовники. Шофер 
колгоспу імені Чкалова з села 
Федірки Петро Головко на
правляється в артилерійські 
війська. Разом з ним буде 
нести службу і слюсар заводу 
чистих металів міста Світло- 
водська Володимир Олятін, 
який закінчив курси при міс
цевому автомотоклубі І одер
жав права шофера третього 
класу.

Людно в приміщенні і 
на подвір’ї Світловодсько- 
го військкомату. Весело 
перемовляються між со
бою юнаки. Вони щенчо 
вийшли з Ленінської кім
нати, де з майбутніми вої
нами проводили бесіди ве
терани, офіцери, які тепер 
на заслуженому відпочин
ку І весь свій вільний час 
віддають вихованню моло
дого покоління. Багато 
вражень у юнаків від роз
мови з полковником у від
ставці льотчиком-винищу- 
вачем учасником Великої 
Вітчизняної війни А. А. 
Бородаєм.

Наставники призовників ра
діють від них зустрічей, ал.же 
о армію йде добре підготовле
на, високоосвічена молодь. 
93 процентів юнаків з числа 
призовної молоді склали ноо- 
мативн ГПО.

Добру підготовку май
бутніх воїнів проводять в 
колгоспах імені 40-річчя 
Жовтня та імені Жданова, 
на Світловодському заводі 
чистих металів.

На адресу військкомату при
бувають листи, в яких ВИСЛОВ
ЛЮЄТЬСЯ подяка командування 
за виховання 1 сумлінне вико
нання військового обов'язку 
воїнамн-світловодиямп. В чис
лі кращих матроси Тимофій 
Кочергін та Анатолій Федо
ров, молодший сержант Леонід 
Сукач, рядові Микола Петров, 
Віктор Мазуренко. Петро Ві
денко. їх фотографії помішено 
у військкоматі нп стенді «Від
мінники бойової І НОЗІТИЧИОЇ 
підготовки». Біля нього — 
маноутиі воїни. Вони вдивляю
ться у знайомі обличчя своїх 
старших друзів, уявляють себе 
У вінськовій формі, обіцяють 
бути гідними звання па лен
ського солдата.

І. КАРАНТ, 
наш позаштатний ко
респондент.

Світловодський район.
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ЛАУРЕАТИ ОБЛАСНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО
ченого 50-р.ччю утворення СРСР. Премії присуджено: "еремо>кц’в «««курсу, приезя-

„МОЛОДШІ КОМУНАР“-

В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ
БАЗИЛЕЗСЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ, члену Спілки письмен- 

Х?’НН ~ 33 ПО€МУ “По₽а пвРепьот*в' надруковану в газеті' «Молодий

В ГАЛУЗІ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

вич£НгриВшиІ5О^^ БУДАНЦЕВУ АНАТОЛІЮ ЮХИМО-
ЗОЛ?ДИМИРУ АНДРІЙОВИЧУ, художникам кіровоградських ху 

дожньо-вирооничих майстерень — за створення експозиції з музеї Ю. І. Янов 
єького в селі Нечаївці, Компанїївського району.

В ГАЛУЗІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОМУ ТЕАТРУ 
ІМЕНІ М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО (головний режисер І. В. Казнадій, директоо Г. Л. 
Мелконов} — за плідну творчу і виховну роботу з молодими акторами.

/

В ГАЛУЗІ МУЗИКИ
БРОВЧЕНКУ ВІКТОРУ ІВАНОВИЧУ, викладачеві Кіровоградського музичного учи

лища — за Другий концерт для баяна з оркестром («Молодіжний»}.
Днями на комсомольськім г.рактично-наукозій конференції, присвяченій 50-річ- 

чк> утворення СРСР, перший секретар обкому ЛКСМУ М. Г. Гайдамака вручив премії 
лауреатам. •> -

ТИ А СПУСТІЛОМУ току біля купи со- 
Лл пятникового насіння, що відливає 
антрацитним • блиском, працюють люди.

— Он наш директор з дівчатами, — 
показує літня колгоспниця в їх напрям
ку. — Катю! Тут ось до тебе прийшли...

Молода чорнява жінка привітно по
сміхається і простягає руку — Катери
на Милова.

— Дире к т с р 
Стапкуваїськ ого 
Будинку культури 
і комсорг колгос
пу імені XXI з'їз
ду КПРС, кращої 
в районі комсо
мольської органі
зації, — доповнює 
другий секретар 
райкому комел.мо- 

Любов Адто-

Чимало є і співців, І майстрів худож
нього слова...

— А ти про наші вечори розкажи, —ч 
підказують подрузі дівчата.

Багато часу, завзяття і фантазії вклали з 
них станкуватські комсомольці! От хоча 5 
зустріч з односельцями — учасниками Великої 
Вітчизняної війни. Вона збіглася з проводами 
в армію молодого тракториста, члена комсо
мольського комітету Леоніда Бондара. Ветера
ни С. Г. Смелов, І. “

ї

НАД
СТАННУВАТММ

Т, Драгоєв, Г. І. Алаев 
розповідали про не
легкі шляхи до Пе
ремоги, давали бать
ківські 
майбутньому 
Потім 
комсорг 
Лінлова, 
про товарища, а дів- 

. чата подарували ви
шитий кисет і вручи
ли шкатулку з рід
ною землею та на
казали свято обері
гати спокій, щастя ( 
мирний труд радян
ських людей. Від 
правління колгоспу 
схвильованому 
зовнику вручили 
ний подарунок.

Такий вечір 
пам’ятається' 
все життя і май
бутньому воїну, і 
іїого односельча

нам.
зустріч з орденонос-

настанови 
воїну, 

виступи.іл 
Катерина 
розповіла

Нічого особ
ливого у нас не
має, — говорить 
Катерина, коли ді
знається про мсту 
нашого приїзду. 
Та на неї з усіх 
боків загукали по
други, що непо
мітно підійшли до гурту.

— Як то нічого? А гуртків скільки, 
хор он який, на весь район слаза йде. 
Та й п’єсу вдало поставили... Ні, Катю, 
давай уже все по порядку! І всі разом, 
доповнюючи одна одну, почали розпові
дати.

Гордістю Будинку культури є сільсь
кий хор. Захоплено зустрічали його в 
рідному селі, в сусідніх селах Малій 
Вільшанці, Лозоватіїі, Малій Мазниці. 
Не раз аплодували йому і в районному 
центрі на фестивалях та конкурсах...

— Без сумніву скажу. — підтримує 
керівник хору Олена Брснгач. — що наш 
гурток має найбільшу популярність На 
заняття з радістю приходять і школярі, 
і літні, всі, хто не байдужий до най- 
древнішого і найпоекрасиііпого з мис
тецтв — пісні.

Серед хористів колгоспниця В. Радо
ва. скотар Т. Монастирський, директор 
восьмирічної школи Я. Карамалюк. 
комсорг школи Алла Доцскко, учениці 
Катя Тончева. Віра Драганова, Катя 
Яковлева. Це — активісти нашого гурт
ка.

— В нашому селі, — продовжує Олена. — 
живе чимало болгар, далекі предки яких ще 
у XVIII столітті, тікаючи віл турецького поне
волення. переселилися на Україну. І хоч їх 
батьківщина — українська земля, дос! живуть 
прадавні болгарські обряди, звичаї, мова. В 
своїй роботі ми широко їх використовуємо. Як 
нас, молодих, вразили сльози радості на очах 
стареньких бабусь, коли сільський хор заспівав 
старовинну болгарську народну пісню «Живо 
то живе...»

Часто у вечірній тиші лине над Стар
куватим задушевна пісня, і люди, на 
хвильку відклавши усі справи і при
слухаючись, стиха мовлять: «Знову наш 
хор на заняття зібразея...»

— Хороший у нас і драматичний гур
ток. яким керує бібчіотекар Валентина 
Зібнрова, — знову вступає, в розмову 
Катерина Милова. —, Залам яталася 
глядачам вистава за п'єсою О. Коло- 
мійця «Фараони», де головні ролі ви
конували бригадир тракторної бригади 
комсомолець Іван Григор'єв, майстер 
машинного доїння П. С. Мнлов, тракто
рист І. П. Доценко, вчителька Н. В. 
Семенюк.

Або ще одна 
цями Сганкуватого під дег.ізом: «Честь 
і шана героям бигв і праці», що пере
творилася на справжнє свято. -Заздале
гідь розіслали запрошення почесним 
гостям, святково прикрасили зал. І от 
під бурхливі оплески, сяючи бойовими ( 
трудовими орденами, па сисну виходять 
одинадцять шанованих людей колгоспу. 
Від імені героїв війки виступив М. Д. 
Нєдєлков і разом з присутніми ще раз 
пригадав важкі воєнні дороги, по яких 
пройшло від Волги до Берліна його по
коління. Потім звучали в залі 
про відбудову і розквіт рідного 
госпу. про щасливе сьогодні і 
завтоа. г •. —

Зараз готуються проводи на пенсію 
ветеранів колгоспу. Що 1 як бус — ...
мольні поки тримають у таємниці, та думаю, 
це буде пам’ятна подія для людей, іио відда
ли рідному колективу десятки років праці.

Не добре, то в Будинку культури вдоволя
ться так багато вечорів відпочинку, зустрічей, 
концертів художньої самодіяльності. Але ко
жен вечір їх не організовуватимеш. Чим же 
займається молодь саме в такі будні?

— Та ніхто не сумує, — посміхаються дівча
та. — Кіно, заняття хорового, дпаматичного, 
вокального і танцювального гуртків, інколи 
навіть не знаєш, яке ж заняття вибрати. Для 
бажаючих — шашки, шахи...

Ось так і працюють у Станку в атськп- 
му сільському Будинку культури, який 
очолює Катерина Мялова І коли тепер 
скаже мені хто, що не може бути оп- 
ганізатором молодіжних справ людина 
сімейна, я обов’язково порекомендую 
йому поїхати у Станкувате і зустрітись 
з Миловою, директором Будинку куль
тури, секретарем передової комсомоль
ської організації району, матір’ю двох 
дітей Хай розпитає про її роботу ком
сомольців чи літніх людей. Я пере
конаний — ного думка зміниться.

...їду по центральній площі Вільшня
ки і раптом щось зупиняє мене біля ра
йонної Дошки пошани. Серед портре
тів героїв високих врожаїв дивляться 
на мене уважні, ледь усміхнені очі не
втомного культармійця Катерини Мп- 
лової.

с. Станкувате, 
Вільшанського району.

громадськість

ДЛЯ

зокрема, аи- 
Вашінгтоном того 
що в нинішніх

міжнароднаТ^ОТУЮЧИСЬ до саята 
Великого Жовтня, ра

дянські люди мають всі 
підстави висловлюзати за
доволення тим, що воно 
відзначатиметься в цьо
му ювілейному році а 
умовах значного поліп
шення міжнародного клі
мату і пом’якшення на
пруженості. Співдруж
ність соціалістичних кра
їн, озброєна програмою 
миру, яку розробив 
XXIV з'їзд Комуністич
ної партії Радянського 
Союзу, добилась вели
ких успіхів у розв'язанні 
багатьох важливих між
народних проблем.

Активна зовнішня по
літика СРСР, яка спирає
ться на зростаючу могут
ність нашої країни і всієї 
соціалістичної співдруж
ності, є дійовим факто
ром світової політики.

Підбиваючи- підсумки 
того, що було зроблено 
після з'їзду, слід насам
перед нагадати про ре
зультати радянсько-аме
риканських переговорів 
на найвищому рівні, які 
відбулись у Москві з 
травні цього року. По
їздка Р. Ніксона була 
першим офіційним візи
том Президента США в 
Радянський Союз за всю 
історію відносин між 
двома країнами. Як вка
зували з цьому зв'язку 
американські газети, вона 
означала, 
знання 
факту, 
умовах без Радянського 
Союзу, а тим більше всу
переч йому, не може бу
ти розв’язана ні одна

оажлива 
проблема.

Світова
з почуттям глибокого за
доволення зустріла взяте 
Радянським Союзом І 
Сполученими Штатами 
взаємне зобов'язання 
зробити все можливе 
для уникнення воєнного 
протиборства і поважати

■ -‘і"—«7

вали ті результати, яким 
було досягнуто в розвит
ку дружніх відносин Ра
дянського Союзу з ін
шими капіталістичними 
країнами і насамперед з 
Францією. Минув рік від 
того моменту, коли Ге
неральний секретар ЦК 
КПРС Л. І.-Брежнєв, здій
снивши офіційний візит

СВІТУ
ее

ДОБРОЇ ВОЛІ
ВТІЛЮЮЧИ В ЖИТТЯ ПРОГРАМУ МИРУ 

у Францію, підписав оа- 
зом з президентом 
Ж. Помпіду спільний до
кумент про принципи 
співробітництва між СРСР 
і Францією. Розвиток 

франко-радянського спів
робітництва, так само як 
і нормалізація відносин 
між СРСР і ФРН, що ста
лася після нього і вияви
лася, зокрема, в укла
денні радянсько-західно
німецького договору, 
сприяли оздоровленню 
обстановки на європей
ському континенті, Краї
ни Західної Європи прий
няли висунуту нашою 
країною та іншими соці
алістичними державами 
пропозицію про скликан
ня загальноєвропейської 
наради з питань безпеки 
і співробітництва, і з ме> 
тою практичної підго
товки цієї наради 22 лис
топада у Хельсінкі мають 
початись багатосторонні 
політичні консультації.

(ТАРС). ,

суверенну рівність усіх 
країн. Не менш важли
вою, на одностайну дум
ку світової преси, була і 
досягнута в ході москов
ських переговорів до
мовленість про обме
ження стратегічних оз
броєнь США і СРСР.

Цими днями було ого
лошено, що 21 листопада 
в Женеві відкриється но
вий тур радянсько-аме
риканських переговорів, 
який має привести до до
сягнення ще ширшої до
мовленості по пробле
мах обмеження озбро
єнь. Одночасно дано мо
гутній імпульс розвиткові 
співробітництва між СРСР 
і С11ІА в цілому ряді га
лузей, а тому числі в га
лузі торгівлі, промисло
вості, науки і техніки.

Немає ніякого сумніву 
а тому, що, стаючи на 
шлях взаємовигідного ді
лового співробітництва з 
нашою країною, амери
канські керівники враху-

Ізраїльська вояччина продовжує агресивні дії па території Ліваку та 
Сірії.' В результаті нальотів авіації, обстрілів гинуть мирні жителі — діти, 
жінки, старики.

На знімку: руїни на місці населеного пункту ц Сірії.

слова
КО.1- 

світле

ЧІОСТИ 
комсо-

А. ГАЙ.

90 РОКІВ З ДНЯ

НАРОДЖЕННЯ

ЯКУБА КОЛАСА

(К. М. МіЦКЕВИЧА)

ВИЗНАЧНОГО

ИДШ ОБРАЗЫ
КОЛАСА

З ЛИСТОПАДА

БІЛОРУСЬКОГО

РАДЯНСЬКОГО

ПИСЬМЕННИКА.

«Славний син білоруського народу Якуб Колас, — 
писала «Правда», — жив усіма помислами, горем і 
радістю свого народу. Він проник в глибінь народ
ної душі, народного характеру, як справжній пост 
пін відчув і передав зачарування рідної білоруської 
природи, як справжній поет передав він думи і праг
нення свого народу».

Це підсумок довгого творчого життя Якуба Кола- 
са, яке було великим людським подвигом. Подвигом, 
звершеним не однієї миті, не одного героїчного дня. 
То був пелюсток до пелюстка вив’язаний багато
барвний вінок хвилюючого одкровення.

1882—1956 роки. Це літа Якуба Коласа. Це від бо
соногого дитинства на хугорі Акінчицях до народно
го поета БРСР — з 1926 року, до академіка АН 
БРСР — 1928 року, до першого віце-президента Ака
демії наук Білоруської PCP — з 1929 року.

«В 19Ô5 році, — згадував Якуб Коліс, — я був 
уже завзятим ворогом царизму і в цьому напрямку 
вів роботу». Тоді Колас працював сільським учите
лем. то за вірші свої та революційну роботу був 
кинутий у тюрму...

Людина праці, обездолений народ, який піднімає
ться на боротьбу — головинії герой поетичної твор- 
чосіі Я Коласа в дожовтневий період.

В умовах радянської дійсності Колас стає на
тхненним співцем соціалізму. Проникливе зображен
ня нової радянської людини, її героїчних справ — 
пафос творів народного поета радянського часу.
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10рій Денисов — будівельник-монгажник. Працює на будовах Москви 18 ро
ків, будував житлові будинки, школи, дитячі садки в ХімКах, Перові, інших 
районах столиці, брав участь у спорудженні будинку РЕВ. Але він не тільки бу
дівельник, він поет. В 1971 році вийшла з друку книга віршів Денисова «Этажи». 
Твори поета — робітника, його переклади віршів з мов народів СРСР публікую
ться в газетах і журналах, окремих виданнях.

ПЕРЕД! МНОЮ лежить збірка віршів «)га- 
■* жн», випущена видавництвом «Молодая 

гвардия». її тепло зустріли читачі й крити
ка. Видавництво присудило автору премію.

Книжка невелика, віршів у пій небагато, 
але цс справжні вірші, сильні, схвильовані, 
іцирі, вони свідчать про обдарованість поета, 
про його творчу індивідуальність. Юрій Дени
сов пише про те, що йому найближче: про 
професію будівельника, роботу, своїх товари
шів. Перевів а його віршів у тому, що, як 
справедливо підкреслив у передмові поет Рю- 
рік Івнев. він «по-своєму вводить нас в пое
тичний світ робочої людним».

Коли перечитуєш вірші Денисова, здається, 
ніби побував «на верхотурі» будови, яка об
дувається усіма вітрами, де на висоті загора
ються вогники зварювання, відкіль можна 
осягнути оком пів-Москви. У збірку увійшли і 
інші вірші, а яких передано світ, життя з 
його радощами 1 гіркотою, з усією складністю 
людських взаємостосунків, вірші про приро
ду. Завершує книжку цикл віршів, створених 
автором під час служби в армії на Півночі.

Перший вірш Юрія Денисова надруковано 
в журналі «Юность» в 1956 році. Годі йому 
було двадцять. Він працював и.а будові тес
лею і відвідував літоб'єднання «Висота», ство
рене при багатотиражній газеті Головмосбуду 
«Знамя строителя». Тут він пройшов школу 
поетичної майстерності. Дуже багато йому і 

іншим членам літоб’єднання дали зустрічі з 
відомими постами: Михайлом Светлооим, 
Ярославом Смєлчновим, Сергієм Наровчато- 
вим, Василем Казіним, Євгеном Вннокуровим, 
Костянтином Ваншснкінпм та іншими.

Вірші Юрія Денисова друкувались в багато- 
тиражні московських будівельників. В 1361 
році цикл його віршів «Мои работа» отримав 
другу премію на Всесоюзному конкурсі «На
ша Батьківщина», оголошеному газетою «Ком
сомольская правда». Редакція одержала тоді 
14 тисяч конвертів з віршами. Твори тесляра 
Юрія Денисова звернули на себе увагу но
визною змісту, яскравою самобутністю. Яро
слав Смеляков писав про Денисова и «Ком- 
сомольской^нравде»; «Це молодий багатообі- 
цяючнй поет. Його перші літератури! успіхи 
невипадкові. В нашу багату літературу при
йшов новин молодий поет». Тепле напуття ви
значного майстра радянської поезії окрилило 
Юрія Денисова, породило в ньому віру в себе. 
Скоро у збірці «Притяженье» було опубліко
вано цикл його віршів «Сиреневый бульвар»...

Чим займається Юрій Денисов сьогодні?
— Працюю, — говорить він, — над новою 

книгою віршів з умовною назвою «Пригород». 
І багато перекладаю. В основному з україн
ської, а також інших мов: білоруської, бурят
ської, осетинської, абхазької, адигейської... В 
1973 році у видавництві «Молотая гвардия» 
мас вийти збірка віршів талановитою україн

ського поста Во
лодимир.'. Булп- 
енка, шо загинув 
під час Великої 
Вітчизняної вій
ни. Я переклав 
його вірші для 
цієї збірки разом 
з поетом Смнр- 
новим. Є ще один 
український по
ет, якого я люб
лю і перекладаю 
з великим хвилю
ванням. Це Воло
димир Забаш ган
ський, людина 
рідкісної душев
ної стійкості І мужності. В результаті вибу
ху в кар'єрі, де він працював, Володимир 
втратив зір і обидві руки. Ллє тяжкі випробу
вання не зламали Забалканського, він знову 
в строю, і тепер його зброєю стала поезій.

Я спитав Юрія, хто мого улюблені поети, у 
кого вій навчався.

— Перш за все Маяковськнй. Він приваб
лював мене як революційний пост і як ви
датна особа...

Близька мені творчість й іншого чудового 
поста, співця Росії — Сергія Єсеніна... із за
рубіжних постій мені подобаються вірші Паб
ло Нерудп, Ніколаса ГІ.іьєна, Сальваторе 
Квазімодо, Роберта Фроста.

На книжкових полицях багато книг віршів, 
поетичних збірок, антологій. Не дивно — тут 
живе пост. Книги російських класиків, сучас
них радянських і закорпонних поетів. Раптом 
помічаю підручник італійської мови.

— Хочу засісти за його вивчення, — сказав 
Юрій Денисов. — А потрібно мені знання іта
лійської ось для чого. Якось я прочитав в 
українському перекладі вірші італійського 
поета-робітника Рокко Скотелларо. Ці вірші, 
глибоко людяні, щирі н правдиві, вірші про 

простих людей, схвилювали мене. Щоб вірно 
перекласти їх, потрібно знати мову оригінала. 
Ось чому я вирішив вивчати італійську. Вірші 
Рокко Скотелларо варті того,

Денисов розповів мені, що передплачуючи і 
постійно читаючи болгарську гатету «Літсра- 
турен фронт», пін поступово вивчив болгар
ську мову і тепер мріє про те, щоб перекла
дати поетів соціалістичної Болгарії.

А чим окрім поезії і книг захоплюється мон
тажник Юрій Денисов?

— Люблю, — говорить він, — бродити під
московними лісами, ловити рибу н річці. 
Люблю голубів, непогано розбираюсь в їх по
родах, повадках... А іце, коли говорити про 
більш серйозне, люблю своїх друзів, адже не
має нічого дорожче справжньої дружби, 
людської участі, уваги. Друзів у мене багато: 
і серед робітників, разом з якими я працюю 
на будовах, 1 серед постів, котрих перекла
даю, з якими зустрічаюсь...

Такий він — Юрій Денисов, будівельник І 
пост, людина щедрої душі, людина, що під
німаючись поверхами новобудов, піднімається 
у великий і світлий дім поезії.

Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИИ.

погляд.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

ПОМІТИВОБ’ЄКТИВ
О

ОСТАННІ УЗГОД
ЖЕННЯ ПЕРЕД ДО
РОГОЮ.

Фото М. ІІОЖНОВА.

ТаВЇАКОБЇШ 
відділ мК

Учень десятого класу Тишківської СШ 
№ 2 Григорій Головань, що у Добровелнч- 
ківському районі пише:

«Я займаюсь малюванням, відві
дую шкільний художній гурток і маю 
бажання після закінчення десяти 
класів поступити в художню школу 
у м. Кіровограді».

Курс навчання в школі — 4 роки. На 
навчання приймаються діти 11—12 рсків.

З листа Григорія ми зрозуміли, що він 
мріє стати художником. Для цього по
трібно закінчити художнє училище або ж 
художній Інститут (адреси їх ви можете 
взнати у довідниках для вступу у вищі та 
середні спеціальні учбові заклади). Вимо
ги до вступників цих закладів великі. То
му радимо бажаючим показати свої ро
боти художникам із спеціальною освітою, 
проконсультуватись у них.

До речі, відповідні консультації вам мо
жуть дати і викладачі Кіровоградської ди
тячої художньої школі:, що на в\'.т, Шев
ченка, 5/22.

Героїка і романтика гро
мадянської війни завжди 
захоплювала нашу дітвору. 
Хто з малюків не заздрив 
тим хлопчакам, знайомим 
їм із книг, ко
трі йшли по
руч з лица
рями рево

люції, хто б
з них не хо
тів бути бій
цем дивізії 
легендарного Чалая.

Час віддалив сьогодніш
ніх піонерів від їхніх 
улюблених героїв. Та він 
не спроможний завадити 
дітзорі прилучитись до 
них — чи то у мріях, чи у 
наслідуванні рис, чи, на
віть, у творчості. Тож на 
виставці робіт учнів Кіро
воградської дитячої ху
дожньої школи, яка про
тягом місяця демонструва
лась у вестибюлі кіноте
атру «Мир», ця тема стала 
чи не провідною. Події 
громадянської війни, про
йшовши через призму ди
тячих переживань, вили
лись у хвилюючі лінорити.

Художня школа має хо
роші традиції. І одна з 
них — та, що викладачі — 
Ю. С. Іващенко, Л. І. Бон
дар, А. В. Шевченко, М. В. 
Надєждін, Л. Л. Кодак •— 
вміють віднайти у дитини 
притаманне тільки їй, зро
зуміти коло її захоплень, 
не засушити заняттями, а 
підкорити уроки вироб
ленню в учня, нехай поки 

що несміливого, але влас
ного почерку.

Про це свідчить безпо
середня і така багата на 
фантазію ілюстрація Іри 
Шарикіної до «Мухи-цоко- ПРИЛУЧЕННЯГЕРОЇКИ
тухи», ілюстрації до ка
зок, виконані Тонею Гїор- 
куян, Сашком Струмилен- 
ком, ескіз оформлення 
вітрини Світлани Капотен- 
ко, вже згадані лінорити, 

авторами котрих є Садибо 
Дудников, Євген Колесни- 
ков, Сашко Козловський 
та інші учні школи.

Слово «звіт», сьогодні 
зустрічаємо щоденно. Бо, 
йдучи до.свого великого 
свята — 50-річчя утворен
ня Союзу PCP, — рад-ін- 
ські люди за добрим зви
чаєм несуть йому свої 
трудові здобутки. Кірово
градській художній школі 
є чим звітувати. Адже її 
випускники — це учні ху
дожніх училищ, студенти 
мистецьких вузів. 1а чи не 
найпоказовішим звітом бу
ла виставка дитячих робіт, 
котра продемонструвала 
копітку працю людей, які 
щоденно вводять нашу 
дітвору у чарівний світ 
художніх образій.

Б. КУМАНСЬКИИ.
м. Кіровоград.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК. 6 ЛИСТО
ПАДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.1)5 — Кольорове телебачен
ня. Гімнастика для всіх. (М). 
9.20 — Новини. (М). 9.30 — 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного фільму- 
концерту «Салют, піонеріч». 
(М). 10.30 — Театр юного
глядача. Т. Паченцова. І. Ми
ронова. -«Тимур Фрунзе». 
Прем'єра телеспектаклю, (М).

11.50 — Прем'єра телевізійно
го фільму-концерту «Єнісей
ські хороводи», (М). 12.50 — 
Програма мультфільмів, (М). 
13.30 — Літературна переда
ча. (М). 14.10 — Кольорове
Телебачення. Художній фільм 
«Посланці вічності». (М). 
15.40 — Прем’єра телевізій
ного документального фільму 
«Просто метро». (М). 16.10 — 
♦ Товариш пісня». (М). 16.55
— Урочисте засідання, при
свячене 55-річницІ Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції. Святковий концерт. 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з'їздів. (М). 20.45 — 
Програми «Час*. (М). 21.15 •— 
«Театральна Україна». (К).
22.45 — Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— Урочисте засідання І кон
церт. присвячені 65-річниці

Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Трансляція 
з палацу «Україна». В пе
рерві — «На меридіанах Ук
раїни», (К). 20.30 — «На до
браніч, діти!» (К). 20.45 —
Програма «Час». (М). 21.(5 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Серце Росії». 
(М). 22.50 — О. Глазунов. Сю
їта Із балету «Пори року». 
(М). 23.20 — Новини. (М).

ВІВТОРОК, 7 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 9.50 
— Красна площа. (М). Хре
щатик. (К). Військовий парад 
і демонстрація трудящих, 
присвячені 65-річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції. З включенням Кіро
вограда. 13.30 — Кольорово 
телебачення. Прем'єра телеві
зійного документального філь

му «Країна Рад». (М). 14.00 
— «Зарубіжні гості столиці». 
(М). 14.15 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (М). 14.50 — Пре
м’єра телевізійного художньо
го фільму «Боба і слон». 
(М). 16.00 — Концерт радян
ської лісні. ,(М). 16.40 — Про
грама мультфільмів. (М). 
17.15 — «Вогні нирку». (М). 
18.00 — «По містах Союзу». 
(М). 18.15 — Художній фільм 
«Офіцери», (М). 20.15 — Ко
льорове телебачення. Репор
таж про військовий парад і 
демонстрацію трудящих, при
свячених 55-рІчннні Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції. (М). 21.80 — «Запро
шує концертна студія». Свят
ковий вечір в Останкіно. По 
закінченні — новини. (М).Наша адреса і телефони •МОЛОДОЙ НОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г, Кировоград.

ЗІІ050 ГСП, КІроіограД’50, вул, Лунвчарського, И.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком« 

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

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, и. Кіровоград, вул. Гліііки, 2.

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

ОГОЛОШУЄ НАБІР

учнів з спеціальностей:
електрозварювальників і верстатників по деревооб

робці з числа осіб, звільнених в запас із лав Радян
ської /Армії з освітою 8--10 класів. Строк навчання 
8 місяців.

Зараховані до училища забезпечуються стипендією 
в розмірі 70 карбованців і безплатним гуртожитком. 
Під час проходження виробничого навчання учням 
виплачується 33 проценти їх заробітку.

ГІо закінченні училища учні направляються на робо
ту за спеціальністю на заводи виробничого об’єднан
ня «Дніпроенергобудіндустрія» в містах Світловод- 
ську, Кіровоградської області і Дніпропетровськ з 
забезпеченням гуртожитком.

Вступникам спід подати такі документи: заяву па 
ім я директора, паспорт і військовий квиток, атестат 
про освіту, характеристику з військової частини айрч 
останнього місця роботи, автобіографію, медичну до
відку (форма № 286), 4 фотокартки.

Початок занять з 15 січня 1973 року.
Документи пред’являти особисто або переслати на 

адресу: м. Кременчук, Полтавської області, Зана- 
сип-1, вул. Ярмарочна-9, МПТУ-16. Телефонії: 
29-94-46, 29-94-47.
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