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ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
У зв'язку із закінченням повноважень Верховної 

Ради СРСР восьмого скликання, на підставі статті 54 
Конституції (Основого закону) СРСР, Президія Вер
ховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік постановляє:

Призначити вибори до Верховної Ради СРСР на 
неділю, 16 червня 1974 року.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. ПІДГОРНИЙ, 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
22 березня 1974 р.

ОБКОМУ ЛКСМУорган кір

ПЕРША КОЛОНКА НОМЕРА
У РОБІТНИЧИЙ кзлектив приходить ачорвшнїй 
* учень, випускник ПТУ,., Юнак чи дівчин» з харак
тером ще не чітио викресленим, відкритим для будь- 
якого зовнішнього впливу. Само тут, не заводі, фаб
риці, колгоспі, — в колектив! трудовому, починається 
самостійність. 1 в якому напрямку вона спрямується, 
залежить від згуртованості бригади, цеху, дільниці, 
куди прийшов новачок. Від того, як тут ставляться до 
таким понять, як почуття обов'язку, дружби, відпові- 
дапьності перед товариш***, колективом.

Перше доручення молодому робіт лихові. Починаються тур
боти виробничі, і чи стануть воин Лото турботами — внвиа- 
чать навіть перші слов«, сказані товаришами по роботі. Не 
вдалася перша деталь. Доброзичливість, тепле слово стар
шого допоможе повірити в себе, стане відчутним штрихом 
у формуванні почуття колективізму, виробить упевненість», 
я не один, як шогь пе вийде — товариш поруч. А ось не
дбало кпиуте <та не бери близько до серця, знайшов від 
чого нервувати...» може дійсно «аасп&коїти» юнака чв дів-
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чипу, сформувати байдуже ставлення до роботи, яку вико
пують.

Комсомольсько-молодіжні колективи, бригади. Все 
збільшується їх кількість. Все частіше з'являються 
нові Імена, які славимо за високі трудові досягнення. 
Закономірно, що вагомі виробничі показники —- до
сягнення всього колективу і можливими стають саме 
завдяки виховній і спрямовуючій силі дружної, згур
тованої робітничої -ім'ї. Можна назвати безліч при
кладів самовідданої праці комсомольсько-молодіж
них бригад, де молода людина не лише опановує 
трудові навики, а й формується як громадянин, стає 
активним учасником життя. Комсомольсько-молодіж
на бригада механізаторів, очолювана В. Лузанівським 
з Новомиргородського району, бригада верстатників 
з «Червоної зірки» (бригадир Н. Щербань), комсо
мольсько-молодіжний колектив з Олександрійського 
заводу підйомно-транспортного обладнання, очолю
ваний досвідченим робітником С. І. Андрєєвим, ха
рактерні для цих та багатьох інших колективів — 
трудовий ентузіазм, почуття ліктя товариша, взаємо
допомога. Члени цих бригад підвищують свої знан
ня, наприклад, майже всі хлопці з бригади Андрєєва 
мають середню спеціальну освіту.

Соціалістичне суспільство міцне своїм девізом: 
«Один за всіх, всі за одного». Саме я ньому най
яскравіше виражається сутність колективізму. Жити 
потребами колективу, ставити інтереси його вище 
особистих — в цьому джерела трудових успіхів ко
лективу, самовдосконалення кожного зокрема. В 
дружній робітничій сім’ї розкриваються всі творчі 
здібності юнака чи дівчини, тут гони повністю сфор- 
мовуються як людина, як особистість.

Широке-поле діяльності розкривається тут перед 
комсомольською організацією. Формування молодої 
людини-колективіста багато я чому залежить від 
організаційної роботи комітету комсомолу, від ак
тивності комсо/аолії. У справі виховання немає дру
горядних питань, дрібниць. Послаблення впливу ком
сомольської організації на одного з її членів — за
лишає у свою чергу, лазівку для проникнення в сві
домість молодої людини впливу негативного, від
сторонює його від колективу, створює своєрідний 
психологічний бар'єр, який важко подолати, застосо
вуючи засоби прямолінійності, не проводячи індиві
дуальної роботи J комсомольцями.

1 оворпчи про людпну-колектииіста, ставлячи за приклад 
ту чи Іншу комсомольсько-молодіжні’ бригаду, звичайно, 
маємо говорити про пові оцінне життя колективу, яке ОХОП
ЛЮЄ не лише вісім годин робочого часу. Заздалегідь прире
чена па невдачу та лан а чи бригада, члени нкої спілкую
ться лише на роботі, не мають спільних інтересів у житті, 
знають одни одного лише по виробничих показниках.
„Д’* жаль, ще нерідко можна зустріти п цехах, иа Фермах, 
тракторних бригадах, лиш яскраві стенди, які сповіщають, 
що тут «працює комсомольсько-молодіжний колектив». Дійс
но, можні працювати поруч, змагатися за високі виробничі 
показники, і в той же час... не бути згуртованим колекти
вом. Іноді комітет» комсомолу йдуть шляхом формалізму: 
затвердивши па бюро список бригад, надалі вважають свою 
місію завершеною.

Трудовий гарт иа виробництві, спільний відпочи
нок, участь в гуртках художньої самодіяльності, тіс
ні товариські зв'язки допомагають у згуртуванні мо
лодіжного колективу. Тем, де панує справжня друж
ба, піднесення, повага один до одного, —• народ
жуються рекорди, трудові починання, стає нормою 
труд комуністичний, свідомий, творчий.

Перший секретар ЦК Компартії України В, В. Щер- 
бицький говорив, звертаючись до делегатів ХХК з’їз
ду комсомолу Укздїни, звертаючись до кожного в 
иве, ровесники: «Бути високоідейною І морально 
чистою людиною — красивою думками 1 справами 
своїми, коасивою І в праці, Î в побуті — ось до чого 
повинні прагнути кожен юнак, кожна дівчина».

Ґ

«ЧЕРВОНА СУБОТА»: 
ПРАЦЯ НАТХНЕННА

ВИЙДУТЬ 
ВСІ

Близько 250 молодик 
тваринників, механізато» 
рів, працівників сфери об
слуговування стануть 20 
квітня, а день комуністич
ного субот ника, на удар
ну трудову вахту.

Молоді майстои машин
ного доїння, члени комсо
мольсько - молодіжної 
бригади, яку очолює Ми
кола Давидов, цього дня 
працюватиме на робочих 
місцях Молоді механіза
тори зобов’язалися змінні 
завдання виконати на 120 
процентів. Комсомольці І 
молодь зберуть 20 тонн 
металолому, посадять бі
ля трьох ставків дерева і 
кущі, впорядкують вулиці 
села.

О. ВЕРГУН, 
секретар комсомоль
ської організації код» - 
госву єДружба» Ново« 
українського району.

ПЛИН 
ДНІПРОВСЬКОЇ 
ХВИЛІ

(В Переповнений зал 
Кіровоградської обласної 
філармонії став свідком 
знаменної події в житті 
трудящих нашого міста. 
Тут відбулися урочисті 
збори, присвячені пуску 
першої черги водоводу 
Дніпро «— Кіровоград.

—- Кіровоградці, особ
ливо люди старшого по
коління, добре знають, —- 
говорив у вступній промо
ві голова виконкому мі
ської Ради депутатів тру
дящих Б. Г. Токовий, — 
справжню ціну питної во
ди. Тяжкі часи пережива
ли місцеві жителі в часи 
Великої Вітчизняної війни. 
Щодоби виходило десь 
близько 50 процентів мі
німальної норми води на 
кожного. 1 пізніше — 
страждали темпи вироб
ництва на підприємствах— 
теж через її нестачу.

В березні 1066 року склад
ний комплекс водопроводу по
чав СВІЙ шлях від Дніпра до 
степового Кіровограда. 116,5 
кілометра завдовжки, канал 
зможе щодоби приносити 201) 
тисяч кубометрів води, задо
вольняючи зрослі потреби 
міста.

Збори стали справжнім свя
том — одностайною відзнакою 
великої за обсягом І плідної 
роботи багатьох колективів, 
зокрема будівельних органі
зацій. Генеральний пілопдчнк. 
на будіппнитої — БУ М 2 
тресту «Дніпроспецбчд». шо 
проводить усі основні роботи. 
Начальник цього будупоакхія- 
ня Кім Михайлович Черевно 
розповів, іпо у будівництв) 
водоводу беруть участь 19 
організацій республіки.

Велику допомогу їм постій
но надають майже 36 підпри
ємств Кіровограда, Олек
сандрії. С.вітловодеькя та 
Знам’янки,

Василь Мсфочійоаич Турко, 
бригадир монтажників, корот
ко розповів присутнім про ко
лектив. який очолює. Ударни
ки комуністичної праці, робіт
ники взяли ПІЯ1ИШСЯІ соціа
лістичні зпбоп’пязння і ПММ. 
власне. ВИЗ’»Я’’«».Ч’* .»і»««/» ПОЛЬ 
У Суді ВИНИ-”* '* І’Я
водопров1-■ -

А. МИХАЙЛІВ.

ДЕЛЕГАТ З’ЇЗДУ

Розповідаючи про Леоніда Буценка, його товариш Юрій Житній 
сказав, що у хлопця —- шахтарська душа.

Л ТРИМАНИИ у розповіді про своє 
** життя, він під час першої нашої зу
стрічі все ж дещо розговорився. Хоті
лось повернутись до минулого і пригада
ти. Якраз того дня йому сповнилось 
двадцять вісім років І в нагрудній кише
ні лежав комсомольський квиток, пере
даний міськкомом иа вічне зберігання.

І.
В гірницькім Олександрії рано чи пізно 

кожен хлопчина вирішує: бути шахта
рем, чи кимось іншим. Леонід Буценко 
розв’язав це питання несподівано для 
себе.

...Пере лоянена «вісімка» везла шахтарів иа 
райкову зміну. А вія, щойно демобілізований 
солдат, їхав влаштовуватись на роботу на 
Бандуріпсьхий вуглерозріз, де до арміТ працю
вав електрослюсарем. І раптом, подумавши 
якусь мять, разом з гірниками зійшов з авто
буса біля четвертої шахти. Ще трохи повагав
шись, пішов до відділу кадрів. Отак і став 
шахтарем.

...Бригада прохідників Миколи Проко
повича Мегері вже давненько не бачила 
справжнього вугілля. Видавали на-гора 
породу, бо якраз модернізували капі
тальні виробітки. І хоч ішли по старих

ля, Льоня подумав про Іншу лі гаю лю
дину.

Було це вже пізніше, па Світлопільській, ко-

ГЛИБ
штреках, робота була далеко яе простою. 
Часто траплявся пливун — найстрашні
ший для прохідника «сюрприз». Коли пі
сок з водою проривається у виробітку, 
зупинити його можна тільки, перекрив- 
пій штрек, дошками та соломою. Тоді 
бригаді доводиться відступати. А потім, 
дочеказшись, коли пісок відфільтрується 
від води, наступати знову Отже. Мико
ла Прокопоанч ие зміг би зробити своє
му учневі полегкості, якби й хотів. Втім, 
слово «полегкість» у вжитку ПРОХІДНПХЗ 
носить абстрактний характер. Кати ро
боте у розпалі — її вистачає всім: І бри
га тиру. І рядовому прохіднику. І учневі. 
Може, це й виробило у старого Мегері 
звичку і в обідню перерау знаходити со
бі справу: то ліс підготувати до кріплен
ня. то інструменти перевірити «Нехитрий 
Інструмент прохідника — сокир», кайло, 
лопата — а без нього і шахтар яе 
той», — учив вія Леоніда

1 зараз вгачуючи свого старого вчите-

яи брвгаза прохідників І. М. Хворостини ста
ла відомим колективом. Сорожавосьмирічного 
гірнвка (для шахтарів — ие вже переяпеней- 
яий вів) за пияцтво адміністрація ннвеле з 
бригади, послала ка мета відповідальні ро
боти.

і якось, коли шахтарі присіла верепочвтв, 
Буценко, член ради Држааи, сказав:

— Давайте візьмемо злоту старого. Бслдче 
дивитись, як переживав людяна. У жьвго ж 
золоті рука!

Запала гнітюча тиша Кожен розмів, у яко
му сярутвому станови«! «потерпілий», але 
ризикувати тем було страшнувато. В забої 
кожна пара рук »а рахунку, а надійність лю
дини ціниться над усе. 1 ке ж внрішали но 
датн руку старом* шахтареві.

Довір'я товаришів... Мя інколи в« задумує
мось над величин вивченням цього '■лова. Тут 
же, у складній ситуації довір’я набг-.те жвво- 
трепетиего змісту, залежало від кожного чле
на бригади. Але найкраще його ярозч-мів ста
рий шахтар, сівнчкозеин* зо гл»’«н«н дужі.

З того часу — ані крапинки горілки.
Зараз — иа пенсії. ма₽ «ГЛахтарсысу 

елзву» третього ступеяю А ярізвиш? 
його не називаємо. Не в ньому суть.

(Закінчення на 2-й стор.)._______



2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР» 26 березня 1914 року

ЇТОТІІТИЧНИЙ ГАРТ
ОАЛЯ Косянчук нещо- 

давно повернулася із 
Києва, де брала участь у 
роботі XXII з'їзду комсо
молу України. Дівчина ще 
живе тим щасливим хви
люванням, яким сповню
вався кожен ден» роботи 
комсомольського форуму. 
І, повертаючись думкою 
до незабутніх днів, мовби 
знову чує слооа, сказані 
на ньому першим секре
тарем ЦК Компартії Укра
їни В. В. Щербицьким:

«Прийнявши дороге ім'я 
Володимира Ілліча Леніна, 
Комуністична Спілка Мо-

першого курсу факультету 
англійської мови а цей 
день звітувзли про успіхи 
в навчанні.

Своєрідно побудували 
Ленінський урок в педін
ституті. В залі зустрілись 
студенти двох факультетів, 
їм треба було не тільки 
показати високі знання з 
ленінської теоретичної 
спадщини, а й у своєрід
ному змаганні 
першість, бо 
жюрі в складі 
О. Н. Оленюка, 
цента О. Т. Ярещенка, про
ректора Є. С. Р.егушевсь-

вибороти 
шановане 

доцента 
в. о. до-

лоді дала урочисту клятву шого, мало визначити, сту. 
вчитися жити по-ленін- денти 
ському, по-ленінському 
працювати і боротися, 
неухильно здійснювати ле
нінські заповіти, завжди і 
в усьому бути гідною іме
ні великого вождя».

Це не просто — зорієн
тувати своє життя по Іл
лічу. Одного прагнення, 
усвідомлення єдино вірно
го шляху — замало. Щоб 
пізнати всю глибину ленін- „ 
ської думки, стати одним з 
мільйонів вірних продов
жувачів його справи, слід . 
працювати і працювати. І 
Творчо виконувати покла
дені на тебе обов’язки, йти 
В перших рядах будівників 
комунізму і, що обов’язко
во, ПОСТІЙНО ОВОЛОДІВ5ГИ 

всеперемагаючим марк
систсько-ленінським вчен.
ням. Це вчення с неви- , 
черпним ідейним джере
лом, яке дас нам впевне
ність у своїх силах,-муж
ність і оптимізм, волю до 
перемоги.

Виступаючи на третьому 
з’їзді комсомолу, В. І. Ле- 

.'нін говорив, що свою 
практичну діяльність Спіл
ка молоді повинна поста
вити так, щоб навчаючись, 
організовуючись, згуртову
ючись, борючись, молодь 
виховувала з себе кому
ністів. Вони сьогодні, ці 
юнаки й дівчата з педін
ституту, ще тільки на поро
зі великого життя. Лекції, 
конспекти, вечори над кни- • 
гою... Та саме сьогодні й 
гартується завтрашній 
день, бо від якості знань, 
одержаних у пузі, залежа
тимуть їхні долі вчителів і 
наставників дітвори. І зно
ву думка звертається до 
ленінських слів: виховува
ти з себе комуністів. Адже 
це означає — багато пра
цювати, поєднувати свою 
освіту з працею нашого 
героїчного робітничого 
класу, колгоспного селян
ства і трудової інтеліген
ції, бо тільки в праці ра
зом з усім народом мож
на стати справжніми кому
ністами. Цього вчив В. І.. 
Ленін.

їхня праця сьогодні —- 
навчання. Ровесники в 
«Червоної зірки», з шахт 
Олександрії, молодіжних 
бригад хліборобів, йдучи 
на Ленінський урок, ра
портують про свої трудові 
успіхи. А студеній першо. 
го курсу російського від
ділення філфаку та

С. К. Королюку. Згадались 
Сидору Карповичу роки 
його буремної юності, і 
спогади вдячністю відгук
нулись в серцях юнаків і 
дівчат.

Всеперемагаюче вчення 
Леніна, його безсмертні 
заповіти живуть і перема
гають у наших повсякден
них справах, у наших ве
личних звершеннях і пла- 
нах. Про це говорили 
учасники Ленінського уро
ку - - '
О.
Л. _ .. ___
не лише продемонструва
ли

С. Калініна, І. Дундук, 
Вибрик, Л. Победінська, 
Юрченко та інші. Вони

ГЛИБИН А

якого факультету 
мають глибші знання.

На урок винесено обго
ворення питань: «Розвиток 
В. І. Леніним в останніх 
виступах, статтях і листах 
теорії соціалістичної рево
люції. Ленін про можли
вість перемоги соціалізму 
а СРСР і про перспективи 
перемоги пролетарської

У ЖЙЇЇІ

революції»; «В. І. Ленін 
про індустріалізацію . і . 
електрифікацію країни»; 
«Кооперативний план В. І. 

Леніна»; . «В. І, Ленін, про . 
культурну революцію».

... Коли в залі настала ти
ша, десь здалеку, з відда
лі більш як у півстоліття, 
долинув близький і рідний 
голос. Ілліча:

«Що таке Радянська 
влада? В чому полягає 
суть цієї нової влади, якої 
не хочуть чи не можуть 
зрозуміти ще в більшості 
країн? Суть її, що приваб
лює до себе робітників 
кожної країни осе більше 
і більше, полягає в тому, 
що раніше державою уп
равляли так чи інакше ба
гаті або капіталісти, а те
пер вперше управляють 
державою, притому в ма
совому числі, якраз ті 
класи, яких капіталізм гно
бив..,»

А потім, коли підніжжя 
пам’ятника Леніну укрили 
весняні квіти, ведучий 
уроку — завідуючий на. 
федрою історії КПРС і фі
лософії Ф. К. Бслявік—не- 
дав слово ветерану партії, 
кавалеру ордена Леніна

глибокі знання з по-
ставлених питань, а й звер
нулись до карти області, 
до її промисловості, сіль
ського господарства і 
культури, наочно проілю
стрували, як виріс і під
нявся наш степовий край 
з братській сім'ї радян
ського народу. І слухали їх 
не тільки однокурсники, а 
й студенти з інших курсів

«ПРАПОР БАТЬКІВ -і 
НЕСТИ СИНАМ!» - 
ТАКИЙ ДЕВІЗ 
УЧАСНИКІВ 
ЛЕНІНСЬКОГО УРОКУ 
В
КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
ПЕДІНСТИТУТІ

те факультетів, які і по за
прошенню і без запро- 
шення прийшли на це свя
то Ленінської думки, яке 

. його учасники присвятили 
50-річчю присвоєння ком
сомолу імені Ілліча.

Ми вже згадували, що 
організатори уроку подба
ли про те, щоб внести в 
нього дух змагаьня. Ось і 
настав час сказати про 
підсумки. Переможених не 
було, Обидва факультети 
показали міцні знання. А 
потім прийняли зобов’я
зання, в яких, зокрема, го
вориться: скласти екзамен 
з історії КПРС без трійок, 
постійно брати активну 
участь у громадській ро
боті, надавати допомогу 
підшефним школам. І коли 
в залі залунав «Інтернаціо
нал»,' відчувалось, що ці 
юнаки і дівчата високо 
нестимуть прапор, підня
тий батьками, що вони 
завжди будуть вірні най
світлішим, найблагородні- 
шим ідеалам прогресивно
го людства —* ідеалам ко
мунізму,

Б. КУМАНСЬКИЙ.
м'. Кіровоград. »

Ми переодягнулись і спустились до 
шахти. І я звернув увагу, як раптово 
змінився Льоня. Гам, на поверхні зали
шився кремезний простуватий хлопець, 
котрий ніяковіючи відповідав на запи
тання і з яким ми ніяк не могли натра
пити на нитку живої розмови. Тут, під 
землею, присвічуючи ліхтариком, впевне
но крокував енергійний гірник, невтом
ний екскурсовод і компетентний спеціа
ліст, готовий терпляче пояснювати і по
яснювати, щоб. чого доброго, кореспон
дент десь не домилився. Вів господар. 
У цій шахгі йому знайомий кожен метр 
штреку...

...Нова шахта. В Олександрії, як і в кожно
му місті вугільників, це — новина номер один. 
1 рідко який шахтар не мріє потрапити туди. 
Бо нова шахта — цс перспектива, це — нові 
досягнення, цс — виші заробітки.

Але на Спітлопільську посилали найдосвід- 
ченіших. Найбагатші п Олександрії вугільні 
пласти залягали серед плавунів. Направили 
бригаду Мегері, яка мала вже досвід роботи у 
складник геологічних умовах. Туди ж прибула 
і бригада прохідників Івана Макаровича Хво
ростини, котра на четвертій шахті встановила 
рекорд: за місяць — 420 метрів прохідки штре
ку! Отож, з кращих прохідників обох колек
тивів і сформували нову гірничо-прохідницьку 
бригаду Хворостини.

Перед ними — товща вугільного плас
ту. Для шахти треба було підготувати 
капітальні виробітки, лави, видобувні 
дільниці. А ще перед кожним залягали 
незвідані багатства душ товаришів по 
бригаді, які теж треба було розвідати і 
відкритії для себе, звикнути до звичок, 
і пізнати характери. Бо інакше бригада 
не стала б тим єдиним монолітом, яни!і 
рухається попереду всіх гірників у твер
ді, у глибині земних надр.

День за днем, метр за метром прохід
ки бригада, як кажуть, спрацьовувалась. 
Леонід вчився у товариша, а товариш у 
нього. Він вже міг керувати прохідниць
ким комбайном і підганяти колоди де
рев'яної рами так, щоб кріплення стало 
на своє місце надійно і міцно. Місяці 
спільної роботи привели до того, ЩО в 
бригаді кожен .міг заступити товариша і, 
в гой же час, кожен добре знав своє ро* 
боне місце. А вихідні, проведені разом, 
у місті чи на березі Дніпра на турбазі 
шахти, відверті розмови під час рибалки 
зцементували«колектив теплим почуттям 
дружби. . .

Бригада готувалась до рекорду. Ця 
підготовка — не лише ремонт комбайна 
та перевірка інструментів. Головне 
настрій, емоційний заряд, який допомо-

же кожному ііротяіо” місяця працювати 
з найвищим фізичним і нервовим напру
женням, усім своїм єством прагнути впе
ред і вперед,

І рекорд був. Були години, коли піт заливав 
очі, хоча потужна шахтна вентиляція гнала до 
шахти масу прохолодного повітря, коли навіть 
короткий перепочинок використовувався для 
аналізу роботи, коли ніколи було обернутись, 
щоб підрахувати, скільки вже пройдено цих 
важких метрів штреку. Але ніколи, мабуть, не 
затихне в його пам'яті оте дружне «ура», ко
ли прибили останню табличку: «55-й пікет». 
Воно виривалось із серця кожного, і Льоня, 
дивлячись на щасливі посмішки на забрудне- 
них шахтарських обличчях, відчував таку ж 
радість на своєму. Його щастя вливалось у 
єдине щастя всієї бригади. І ніяка сила ие 
могла б примусити молодого шахтаря покину
ти цей колектив. Цс він знав твердо.

Тоді прохідники І. М. Хворостини за 
місяць пройшли 550 метрів штреку при 
плані 200 метрів.

Пізніше вони ставили і більше рекор
дів. Через кілька місяців — 624 метри, 
потім ще раз повторили цей успіх. На 
базі «швидкісної» бригади організували 
школу передового досвіду, де з новими 
прийомами праці ознайомились 25 про- ту 
хідників. Перед Новим, 1974 роком, про- | 
славлена бригада підготувала за 26 ро
бочих днів 723 метри штреку при місяч
ному плані 305 метрів.

Але останній рубіж вона подолала 
уже без Леоніда Буценка.

Прямупалн до забою і зацікавлено слухали 
БуценковІ пояснення. А він, охоче розповідаю
чи, не міг відігнати під себе смуток. З травня 
минулого року хлопець під землею не працює. 
Після перенесеної операції заборонили, поки 
що на два роки, лікарі. Він — на поверхні. 
Секретар комсомольської організації шахти. • 
Тільки його не часто застанеш у кабінеті. По
стійно в групах, розмовляє з комсомольцями, 
допомагав, турбується. Леонід Буценко — хо
роший секретар. І в міськкомі комсомолу його 
знають як доброго помічника. Але часом 
Леоніду здається, тцо пін І досі там, в глиби
ні, і цс його руки примушують могутню фрезу 
прохідницького комбайна вгризатись у груди 
забою. А поруч — випробувані друзі-прохід- 
инки. І тоді знову заполоняє оте перше ра
дісне відчуття надійного товариша, котрий 
вавждн поряд.

Сьогодні в своїх буденних секретар
ських турботах він у думках постійно 
звертається за порадою до товаришів по 
бригаді і'відчуває мотчазну, але надійну 
їхню підтримку. к

Такий Леонід Буценко, член обкому 
ЛКСМУ, член бюро Олександрійського 
міськкому комсомолу. Пого молода шах
тарська Олександрія посилає на XVII 
з’їзд ВЛКСМ,

Олександрія,
шахта єСвітлопі.тьська».

М. ВІДЕНКО.

(Закінчення).

І УРОЖАЙ^. 74

БЕРЕЗЕНЬ КВАПИТЬ

нових, вирішили працю- « 
вати у дві зміни. Близько-) 
двох тисяч гектарів 5 
оранки на зяб заборо- 4 
нувалй за півтора дні. 
Щоб забезпечити прове
дення посіву ранніх зер
нових за чотири дні, ме
ханізатори якісно підго
тували сім висівних агре
гатів.

Комітет комсомолу 
організував між екіпа
жами соціалістичне зма
гання за перевиконаний 
норм та якісне ведення 
сівби. Зараз перехідні 
червоні прапори на аг
регатах, які ведуть мо
лоді трактористи Мико
ла Титченко та Олек
сандр Лимонов.

Ю. СТОРЧАК.

НА ЗНІМКАХ: Г'іДЕ БОРОНУВАННЯ; ПРАВОРУЧ — ЗАСТУПНИК БРІІГХЧІП 
ВЕРГУН НАПЕРЕДОДНІ ПОСІВНОЇ ЩЕ РАЗ ПЕРЕВІРИВ ЯКІСТЬ РЕМОНТУ 
МІННО ПІДГОТОВЛЕНІ; ВГОРІ « ВІДМІННО ТРУДИЛИСЯ І Д БОРОНУВАННІ

ПШЕНИЧИНИ. ЗМІННІ ЗАВДАННЯ ВИКОНУВАЛИ ІІА 1?0 ПРОЦЕНТІВ, ПРИ ДОБРІЙ ЯКОСТІ

А ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ 
ПОСІВНИХ МАШИН. БСІ 

ВОЛОДИМИР БЕРЕЗНЯК

ВАСПЛЬ
БУЛИ ВІД« 
ТА АМДРІП

ТТАПЕРЕДОДНІ початку 
•*•1 весняно-польових ро
біт у комсомольсько-мо
лодіжній тракторній 
бригаді колгоспу імені 
Жданова Новоукраїн-
ського району відбулися 
комсомольські бригадні 
збори. На них молоді 
хлібороби обговорили 
доповідь Генерального 
секретаря Центрального 
Комітету КПРС Леоніда 
Ілліча Брежнєва на уро
чистому засіданні в Ал- 
ма-Аті, затвердили ко
лективи посівних агрега
тів, розглянули усі пи
тання, пов’язані із посів
ною кампанією. Погода 
стояла нестійка, І, щоб 
вчасно провести боро
нування, сівбу ярих зер-Фото автора,
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її ОЕТ Борис Чамлай мало-по* 
** малу писав свої коротень
кі байочки, час від часу вони 
з'являлися на сторінках газет і 
журналів, і ось уже назбирався 
їх повен ківш. Видавництво 
(»Промінь» з того ковша зроби
ло кччжечку під назвою «Кому 
сняться кислиці». Назва дуже 
влучна; всім відомо, як крутить 
щелеп* від свіжої і гострої 
дички. Та й ростуть кислиці на 
дереві з колючками, до неї 
приступитися нелегко.

Отак і слово: — воно корот
ке, влучне, і від нього багатьом 
стас «кисло». Треба сказати, що 
поет має зірке око і чутливий 
слух, він бачить ті вади, які за
важають у нашому суспільстві, 
чує, як люди реагують на них. 
Звідсіль і влучність прицілу, 
вірність сатиричного удару.

В першому розділі збірки,

що зветься «Байки з Мораллю і 
без...» зібрано алегоричні мі
ніатюри. Тут живуть і діють 
представники тваринного світу, 
традиційні герої сатири — Ле
ви і Зайці, Лисиці і Бар'ани, 
Солов'ї і Півні, Вовки і Ведме-

чинно, все перевірив,., «лишо 
не заглянув до ясел». Такий 
Трутень, що згоден, скорочува
ти штати, звільнити всіх робо
чих бджіл, адже вони літають 
цілими днями десь у полі. Ка
же: «у вулику я рідко бачу їх!».

ДУМКИ, ВІДГУКИ РЕЦЕНЗІЇ |СПРОБУЙТЕ «КИСЛИЦЬ»
ді. Кожен з них залишається в 
своїй добре відомій ролі. Але 
поет знаходить нові, зовсім не
сподівані повороти сюжетів, 
Традиційне виступає зовсім 
оновленим. Такий, наприклад, 
Осел-інспектор, «суворий ззов
ні», який ревізував коровню

В другому розділі «Мініатю
ри з натури» — замальовки 
побаченого серед людей. П’я
ниць, грубіянів, ледарів, лове
ласів, любителів поживитися 
громадським добром, брако
робів, всіх їх картає поет. В 
нього є яскраві знахідки, свіжі

сатиричні образи. Вірш «Звич
ка» має всього чотири рядки, 
але й тут подано характер: 

Він всіх підлеглих
лає зранку.

І н© спочине вдома, 
ні.

Надвечір кидас жоні:
— Поклич дітей

на прочуханку.
Влучні мініатюри «Продавець 

і покупець», «Хто що дивиться», 
«Порадувала» та інше. Але 
треба асе ж зауважити авторо
ві: іноді його залпи скеровані 
на дріб’язкове або ж і зовсім 
не вражають ціль. Ось, наприк
лад, «Невідповідність»:

І ще бувають 
Випадки такі: 
Освіта вища, 
А знання — 
Низькі.

Справді, бувають, Але що ж

тут є об’єктом критики? Автор 
часто повторюється, на різні 
лади варіює одну і ту ж тему, 
Так, у збірці є кілька однотип
них віршів про многожонів, 
про чоловіків, які втікають від 
жінок, і про жінок, які вгікв- 
ють від чоловіків. Один літун, 
наприклад, каже: «Цю, четвер, 
ту, кину..,» А другий: «Покинув 
три.,.» А третій хвалиться: «Ме
ні не в перший раз». Від одно, 
го «втекла дружина», а другий 
журиться: «Чи повернеться
дружина, що втекла від мене?» 
Так само варіюються мініатюри' 
про п’яниць та ін.

Все це зрозуміло, знижує бо- 
йовитість вцілому хорошої збір
ки гумору і сатири.

Олександр МОТОРНИЙ, , 
член Спілки письменників 
України.

З НАШОГОКРАЮ

В ГОСТЮ ДО -КОЛЕГ«
НЕЗВИЧАГПТЛ ЗУСТРІЧ ВІДБУЛАСЬ НЕЩОДАВНО У 

ПОЛЬСЬКОМУ МІСТІ ГДАНСЬКУ. В ГОСТІ ДО П’ЯТІЇ 
БЛИЗНЮКІВ — ДВОХ ДІВЧАТОК І ТРЬОХ хлопчиків 
ПОЛЬСЬКОГО ПОДРУЖЖЯ ЛЕОКАДП І БРОНІСЛАВА 
РІХЕРТІВ --ПРИБУЛИ ЇХ «КОЛЕГИ» З ДАНІЇ - ЧОТИ
РИ ХТОПЧИКА-БЛПЗНЮКИ, ДІТИ ЛЕИФА І ҐІССЕР, 
«АИСЕН.

’ '^НЕЗВАЖАЮЧИ НА РІЗНИЦЮ У МОВІ І ВІЦІ — ДАТ
СЬКИМ БЛИЗНЮКАМ УЖЕ ПО ШІСТЬ РОКІВ, А МА
ЛЕНЬКИМ РІХЕРТАМ ЛИШЕ В ТРАВНІ ВИПОВНИТЬСЯ 
.ТРИ РОКИ, — ВОНИ ШВИДКО ЗДРУЖИЛИСЬ.

На фото: польські близнюки Лгнсжка, Єва. Лдам, Ро
ман і Петрусь швидко знайшли спільну мову з близнюками 
9 Данії, Бріаном, Карстеном, Алланом і Даном.

Фото ЦЛФ-АПН.

БОЛГАРІЯ -
СЕСТРА
НАША

Болгарія.,. Чарівна со
нячна країна. Вона наш 
щирий друг і ніжна сест
ра. Ми намагаємося яко
мога більше знати про її 

г історію, сьогоднішній 
день.

' «Болгарія — сестра на
ша» так називається усний 
журнал, що його провели 
працівники обласної біблі
отеки імені Крупської. Ве
чір відкрився художнім чи
танням болгарською мо
вою творів Івана Вззовз, 
«Можна сміливо сказати, 
що вся наша область дру
жить з Толбухінським ок
ругом НРБ» — розпочав 
свій виступ інструктор об
кому партії С. М. Янчуков. 
Потім він розповідав про

те, що дає нам ця дружба, 
її перспективи.

Цікавою була розповідь 
Святослава Горбава про 
історію країни троянд. Су
часній Болгарії присвятив 
свій виступ Красимир За
рев. Обидва юнаки, болга
ри за національністю, на
вчаються у нашому місті. 
Про життєвий та творчий 
шлях революціонера і по
ета Христо Ботєва зміс
товно оповідала викладач 
технікуму по підготовці 
керівних кадрів для сіль
ського господарства Ва
лентина Савельева. Бол- 
гарська кінематографія ці. 
навить радянських гляда
чів. Про її творчий шлях 
говорила на вечорі Любов 
Федченко, методист екс
курсійного бюро.

У той вечір звучало ба
гато теплих і щирих слів 
на адресу Болгарії та її 
прекрасного народу,

М. БОРИСОВА.

16113303

Його ім’я в пісні
50-річчю присвоєння імені Леніна комсомоль

ській та піонерській організаціям нашої країни 
присвячувався огляд вокальних, хорових та 
танцювальних колективів шкіл області, який 
проходив позавчора у Кіровоградському Па
лаці культури імені Компанійця, Се
ред п'ятдесяти вокальних колективів 

кращими визнано дівочий комсомольський

ансамбль Грузчапської середньої школ» Кіро
воградського районі', знам’янської СШ № 0 та 
Балахівської спецшколи-інтсрнату Пстрівсько- 
го району. А з 37 хфеографічких груп най- 
більшу прихильність жюрі та глядачів завою
вали два колективи з Кіровоградського Пала
цу піонерів — хореографічний ансамбль на
родного танцю «Пролісок» під керівництвом 
А. Є. Короткова ія піонерський ансамбль 
бального танцю «Ятраиочка», яким керує 
Б. А, Стрельбяцька,

АКТОВ1ІР1 за і однієї з Кіровоградських 
шкіл заповнили гості, учні. Сьогодні 

тут вогник — зустріч з представниками 
різних професій. Виступаючі зміпіовили 
один одного, кожен цікаво розповідав про 
улюблену справу. Та все ж помічаю* у 
деяких учнів дивну відсутність уваги, на
віть байдужість. В чому ж справа? Адже 
розмова йде про їхній завтрашній день. '

Після зустрічі знайомлюсь з кількома 
«байдужими», починаю розмову. Незаба

ром вона набуває дискусійного характеру. 
Загалом все зводйться до одного — у про’- 
фесійіїій орієнтації учнів школи більше 
л/вагп звертають на формальний бік спра
ви. Коли з'являються відповідні позначки 
в графі плану «виконання», а хлопці та 
дівчата лишаються байдужими до прове
зеного заходу. «Класний керівник органі
зував для пас зустріч з водієм. А що, ко- 

мені ця професія не подобається?», 
де гупає у розмову одна з дівчат. Справді, 
‘як їй бути? •

Поцікавився, то робиться в деяких 
школах в справі професійної орієнтації 
школярів.

Робота ведеться. Але часто формально, 
схематично. Наведу кілька прикладів. Ши
рокого розповсюдження в школах остан
нім часом набула анкетна система вияв
лення професійних нахилів учнів. Цим ме
тодом-користуються школи міста Кіровог
рада '(№23, 9) .'Знам’янки та інші. Почи
нання добре. Та,' па жаль, не повністю 
використовуються - його можливості. Ось 
кілька питань з .анкети, що . проводилась 
» школі № 9 міста Кіровограда;

1. Ким ти хочеш стати після закінчення 
ніколи? 2. Які труднощі- виникають у тебе 
при виборі професії? 3. Як ставляться 
батьки до твого вибору?

Але загальним, недоліком шкільного 
анкетування є те. тпо воші не охоплюють

учнів з’ ^сформованими професійними на-, 
хнлами.' А їх чимало. Наприклад, у деся
тому «Б» класі Кіровоградської середньої 
школи № 23 таких — сімнадцять про
центів! • .- -

НЕДОСТАТНЯ робота по профорієнта
ції приводить до того, що значна кіль-, 

кість учнів життєві плани будує на ідеях 
вступу до вузу, не знаючи при цьому на
віть до якого. Так, у Знам’янськііі СШ

РОЗМОВА 
ПРО МАЙБУТНЄ

Профорієнтація в міській 
школі

№ 3 було проведено анкетне опитування 
старшокласників-. Воно показало, що" пев
на частіша майбутніх абітурієнтів ще не 
знають, де будуть навчатися. Але про вуз 
мріють. Не задумуючись при цьому • над 
питанням, що вів дає спеціальність на 
все життя. В уяві деяких учнів слово 
«невчнтися ототожнюється навіть з по
няттям байдикувати. Випускник середньої 
школи № 23 міста Кіровограда Микола Ч. 
в бесіді якось сказав, що коли не посту
пить до музичного училища, то «гулятиме.» 
рік, а потім знову спробує свої сили під 
час вступних екзаменів.

Поширеними стали такі методи, як бесі
ди на класних годинах. Деякі з них про
ходили з цікавою тематикою, булії добре

продумані. Але візьмемо, для прикладу, 
восьмий клас Кіровоградської СШ № 3, в 
якому класна година присвячувалась об
говоренню статті з «Кбмсомольского зна
мені!». Задумка цікава. Та викопати її до 
кінця не вдалося, тому, що обговорення бу
дувалось на монолозі класного керівника, 
а учні не брали ніякої участі. Недоліком 
є й те, що роботі7 по професійній орієнта
ції в деяких школах починають вести вже 
в десятому класі, фактично констатуючи 
наявність певних професійних нахилів. Хо
ча відомо, що профорієнтацію потрібно 
розпочинати ще з молодших класів, вирі
шувати її через індивідуальний підхід до 
кожного учня, вивчення його інтересів, за
питів. Доцільно при цьому не обмежува
тись рамками одного класу, а вести ці пи
тання в масштабі всієї школи. Корисно 
було б погрупувати учнів за їх захоплен
нями відповідними професіями. І вже з 
такими групами проводити цілком кон
кретні7 роботу гіо поглибленню знань.

ЗАГАЛЬНОГО визнання набуває така 
форма роботи професійного спряму

вання учнів, як табори праці та відпочин
ку. Тільки цього літа в них перебувало 
1099 учнів. Цінним є і починання Кіровог
радської середньої школи № 3. її учні ви
рішили надати допомогу своїм шефам з 
автопідприємства в демонтажі старих 
автомобілів. Навчання і практична допо
мога поєдналися туї г. один досконало за
вершений комплекс.^

Професійна , орієнтація учнів — справа 
серйозна, Хотілося б. аби менше було бай
дужих, формальних шляхів її впровад
ження; Адже вона потребує особливої 
уваги.

А. КОВИРЬОВ, 
наш позаштатний кореспондент.

м. Кіровоград.

КОБЗАРЯ
Під час останньої своєї по

дорожі по Україні влітку 1853 
року великий Кобзар побував 
у свого иказваного брата 
(свояка) Варфоломія Григо
ровича Шевченка, що жив у 
Корсуні. Тут Тарас Григоро
вич змальовував Історичні міс
ця, 'краєвиди ріки Рось. На 
еподи він завжди брав з со
бою Иосипка — сина Варфо
ломія. Кобзар щиро полюойв 
хлопчину і пізніше в листах 
до Варфоломія з Петербурга 
не раз згадував про нього: 
«Низенько кланяюся сестрі і 
цілую тричі Иосипка».

Цікаво, як склалась доля 
улюбленця Кобзаря?

Якесь перечитував я ме
муари нашого земляка Па
наса Карповича Саксагансько- 
го. Автор їх, оповідаючи про 
свою юність, згадував між ін
шим і Йосипа Шевченка, що 
вчився тоді у Єлисаветграді у 
військовій школі.

Но так давно випадково 
трапилась мені цікава «Книга 
пам’яті* Григорія Зленка. Ав
тор подав у ній широку роз
повідь про маловідомого 
поста — Йосипа Шевченка, 
Якось увагу літературознавця 
привернула поетична збірка: 
«Де-що із перекладів і само
стійних творів. 1. Гріненко. 
Випуск 1. видання иа ожнток 
Єлісавстградської рукописної 
школи. Єлісаветград. 18/5 р.». 
Збудили інтерес письменника 
як назва закладу, коштом 
якого вийшла книжка, так і 
назвнчний тираж (1200 примір
ників) поетичної збірки, від
друкованої у глухій провінції. 
Після тривалого пошуку Г. Зе
ленку вдалося встановити, що 
І. Гріненко — це псевдо
нім Йосипа Впрфоломіновича 

і Шевченка, Заховався Йосип
! за псевдонім через те, що

курсантам до революції ис до
зволялось займатись літера
турною творчістю. Потім шд- 
иаПшлась і сама книга.

Влітку минулого року, пере
буваючи в Одесі, я зайшов у 
бібліотеку їм. Горького, щоб 
особисто подивитись иа цю 
бібліографічно рідкісну кишу 
і познайомитися з нею. З хви
люванням повільно гортав по
жовклі, майже столітньої дав
ності, сторінки поезій.

Перша поезія «На старості 
літ» присвячена не кому Іншо
му, як батькові автора — Вар
фоломію Григоровичу Шев
ченку, що ще раз підтверд
жує: збірка належить само 
Йосипу.

Перекладав Посип Шевчен
ко поезії з російської і з іно
земних мов. Характерно, що 
для перекладу ооирав твори з 
яскраво вираженими воле
любними мотивами: О. С. 
Пушкіна («Снджуя за грата
ми»), О. Полежаева («Пісня 
бранця Ірокезького»), О. Пле
щеева («О пі! Не всякий має 
право діла гріховні обли
чать»), Беранже («Соп бідня
ка») та ін.

Самостійні твори Йосипа 
Шевченка різнобічної темати
ки — тут і поезії про нерозді- 
ленс кохання, журбу («Ска
жи...», «Весталка», «Весняна 
пісня», «У долині»), а також 
соціальні за змістом («Вечір», 
«Садок вишневий коло хати»), 

Йосипу, одначе, не передав
ся бунтарський дух його 
дядька. Кобзар кликан до со
кири, до збройного повстання. 
А небіж вбачав шлях до по
ліпшення злиденного станови
ща хлібороба в модному тоді 
просвітянському русі, — за
уважує Григорій Злснко.

З розшуком збірки Йосипа 
Шевченка, до історії україн
ського письменства повертає
ться іцс один пост. Приємно, 
що вийшов він з родинного 
кобзаревого оточення, що жив 
і творив у нашому місті, бу
вав у колі наших земляків — 
корифеїв українського дожовт
невого театру, а також, ШЯ 
його збірка поезій видана в 
Єлисаг.етградській рукописній 
школі.

О. СИДОРЕНКО, 
архітектор.
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ПОПЕРЕДУ
СПОРТСМЕНИ
„ЧАЙКИ*

Все більшоге розмаху 
набирає спартакіада еи- 
робим чинків промиспо- 
аих підприємств міста 
Євітловодська, яка про
водиться міськрадо» 
ДСТ «Авангарди.

Старти зимового етапу 
показали рвтеяьиу підго- 
тоану багатьох колекти
вів. Активно включилися 
у змагання спортсмени 
будівель носе управління 
US 1, гідровлєктроствк- 
арї.

Ам першість з усіх 
проведения видів спар
такіади завоювали мину
лорічні чемпіони- — 
спортсмени 
фізкультури:
»сми очолює майстер 
спорту СРСР Минола Го
родись« и й. Вони були 
иайсильнішими серед 
шахістів (капітан коман
ди М. Боровсьиий), вибо
роли першість серед 
команд малої ракетки 
(капітан А. Діброва), не 
мали собі рівних се
ред шашкістів (капітан 
М. Петров).

А днями, виступаючи 
у- групі яайсильніших ко
лективів фізкультури 
промислових підпри
ємств Світлоаодська у 
спартакіаді, що прохо
дить під девізом «За 
майстерність», «Чайка» 
знову була першою. її 
волейбольні нсмаиди- не 
мали собі рівних серед 
суперників.

Спартакіада триває. 
Попереду — змагання 
важкоатлетів.

І. КАРА HT.

когдетму 
«Чайна»,

На приз героя
Був по-еправжньому 

теплий весняний день, 
коли учні нашого техні
куму вийшли на старт 
легкоатлетичного кросу. 
Учасники змагань боро
лися за приз Героя Ра
дянського Союзу Васи
ля Пормка. Стартували 
представники кожної 
групи. Командою пе
ремогли легкоатлети 
3-Т «А» агрегрупи, де 
фізоргом Леонід Ваза- 
рук. 8 числі иайсильні- 
ших були В. Хмельниць
кий, І. Вовк, Л. Чайка.

А. ПЛАСКА, 
учень Бобрикенько- 
ге сільськогосподар
ського технікуму.

Не звГмку внизу: сор
тують дівчат*.

♦ого автор*.

молодий КОМУНАР»

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

ПРИЧЕТНІСТЬ
Завітавша & Нозоандріївську 

восьмирічігу школу Новгородців- 
ського району, я поцікавився, як 
тут налагоджена робота з війсь
ково-патріотичного виховання мо
лоді. В учительській мені сказали:

— Про все вам може повідати 
голова первинної організації 
ДТСААФ Віктор Якович Лікарен- 
ко. Або комсорг Віктор Фокія. Або 
старша піонерножата Люба Телят
ник, або...

Я зрозумів відразу, що в шко
лі є чимало активістів, які. займа
ються цією справою. І це справ
ді так. Мені показали кімнату бо
йової слави, обладнану вчителями 
I старшокласниками. Цікава екс
позиція «В. І. Ленін про захист 
соціалістичної Вітчизни», а поряд 
— стенд з фотопортретами героіз- 
зехдяків.

У КОЛІ 
ДРУЗІВ

В Олександрії, Знам’я.ч- 
ш І з Кіровограді виступи
ли артисти Київської дер
жавної естради. І скрізь 
їх концерти мали успіх. 
Передусім, глядачі зали
шились задоволеними ре
пертуаром киян.

Програма ваших гостей 
побудована летко, невиму
шено. Вона відповідає 
своїй назві «У колі дру
зів*- Всі солісти мають 
корові вокальяі дані. їх 
репертуар по-справжньому 
інтернаціональний. Тепло 
зустрічали глядачі артист
ку Аллу Нпкифорову. яка 
виконувала російську, ук
раїнську. польську» фран
цузьку,, іспапсьху пісні. 
ГІопулярмі радянські піс
ні — в репертуарі ар-пк* 
тів Юрія Кенійського, Єз- 
геиії Мунтя», Світлани 
Кошевець. Неначе повіяло 
вітрам з Карпат, коли ви
ступала артистка Лідія 
Відаш. Усім сподобався 
молодий мім Анатолій 
Пурцуладзе.

Співаків супроводжу
вав інструментальний ан
самбль «Кияни».

Т. ІЛЛІЧОВА.

Пісні з Полісся
Нещодавно у нас гастро

лював вокально-інструмен
тальний ансамбль Жито
мирської філармонії. Кон
церт гостей, що відбувся у 
Палаці культури ім. В. І, 
Леніна, пройшов з вели, 
ким успіхом. Особливо 
глядачам сподобались ліс
ні у виконанні лауреата 
Республіканського конкуо- 
су естрадної пісні Л. ІОд- 
хіної, Л. Юр'євої та 
8. Викова.

В. ЛЛВРОВ 
робітник.

м. Світдоводськ.

Z

Комсомольські 
активісти школи 
були ініціаторами 
проведення тема
тичного вечора 
«Молодь- Кірово- 
градщини в боях 
за Батькізшину». 
Перед учнями ва- 
сгупиа капітан за
пасу 3. П. Паливо* 
да. «Червоні слідо- 
пита» розповіли 
про свої нові зна
хідки. Люба Те* 
лятнмк доповіла ветерану- про те, 
що 40 членів ДТСААФ школи скла
ли нормативи комплексу ГПО, 
8 юнаків і дівчатззйяялн призові 
місця на районних змаганнях з лег
кої атлетики. Серед них — Віктор 
Фоків, Олександр Вузько. Воло- 
дкмйр Гзаячевко.

8# березня 1914 року

! ось знову з'явився стенд — 
з фотознімками переможців спор
тивних поєдинків. Тут же стенд 
«Це повинен знати кожен« (з пи
тань цивільної оборони).

Змістовними була в шкоді ве
чори, присвячені 20-річчю вмзво-

леннн району від п.мецьхо-фа- 
шистськнх загарбників.

О. БЛИНОВ,, 
ваш громадський кореспон
дент.

На виїмку: старша піонерзожата - 
іакоял Л, Телятка:« а віоиерахй.

♦его ватера.
Г-ЄЯ9гу- ;

ґ

О ?АОСКВИ І Харкоза, Ташкен- 
w та і Риги» Ульяновська і інших 
радянських міст і сіл майже щодня 
надходять листи па адресу відді
лення Товариства японських піоне
рів у місті Саппоро яа ім’я Міна 
Ямамото.

Міна Яьгамото — голова цього 
Товариства, в якому налічується 
близько тисячі дітей.

Недавно кореспондент ТАРС по
бував у Саппоро : зустрівся з япон
ськими піоперзм.’і, з головою їх То
вариства М. Ямамото — немоло
дою, але енергійною і привітною 
жінкою.

«Ось уже кілька рею’в ми підтри
муємо тісні зв’язки з радянськими 
піонерами, — розпозіза М. Ямамо
то, — пісмісядя одержуємо від них. 
десятки листів. Ці зв’язки, звичай
но, не обмежуються тільки листу
ванням. Щороку кілька дітей нашо
го Товариства одержують запрошен
ня пронести літні яеіскули в піонер
ських таборах Радянського Союзу.

=а=г=7-зПланета «МК»
К. О, Фурцегою і Головою президії 
Союзу радянських Товариств друж
би і культурного зв'язку з зарубіж
ними країнами Н. В. Поповою. По
ділилися своїми спогадам» про пе
ребування в Артеку та інших радян
ських піонерських' таборах і япон
ські Д’’ТУ.

Важче за все, кажуть вони, нам 
було відповіджгм на запитання ра
дянських дітей про те,, чи проводи
мо --.і свої канікули, як вони, у та
борах. Адже у нас в Японії немає

чкеленпих зарубіжних гостей на 
Красній Площі була і японські;дів
чатка в карядпих національних кі
моно. Одна з них, Еміко Сіраторі, 
згадуючи той день, з хвилюванням 
зауважує, вю від назавжди зали
шиться в її пам’яті як найбільш 
яскраве і радісне свято.

Щодня після занять у школі чле
ни клубу піонерів Саппоро збира
ються разом, розучують і співають 
російські і радянські пісні, чигають 
книги про В. І. Леніна, пиівуть

У САППОРО
таборів, як у радянських піо- 
хоч нам теж хотілося б їх 

____ _____ г______________ _____ В СРСР ми знайшли багато 
За останні* п’ять років близько 4Ô друзів, як: не забувають нас І часто 
наших дітей відпочива ю в Артеку, пишуть листя. Про своє перебувай- 
а також у піонерськкх таборах Ха
баровська, Находки. Холмська і 
Южио-Сахаліяська. Наші діти на 
власні очі побачили, як піклується 
про своє молоде покоління уряд 
першої в світі держави робітників 
і селян».

М. Ямамото з почуттям теплоти 
згадує свою поїздку в СРСР, зуст
річ з міністром культури СРСР

ТЗйИХ 
иеріз, 
мати.

яя в Радянському Союзі ми маємо 
намір розповісти якнайбільшій кіль
кості японських дітей. Для ЦЬОГО 
ми вирішили підготувати книгу. Ко
жен з П8С написав про свої вражен
ня про радянські піонерські табо
ри, зробив малюнки, підготував фо
тографії.

Коли радянська піоверія відзна
чала свій 50-річнай ювілей, серед

листи радянським школярам, малю
ют^. займаються ліпленням. Стіну 
їх кімнати прикрашає портрет В. І. 
Леніна, виконаний крашнмн юними 
художниками клубу.

* Зараз усі члени саппоровського 
відділення Товариства готуються 
до зустрічі делегації ВЛКСМ, яку 
вони запросили прщхати у- квітні 
чи травні. А чергова група .японсь
ких дітей з нетерпінням чекає поїзд
ки в Артек, у піс-нерськт табори 
Находки, Сахаліну.

М. ДЕМЧЕНКО, 
(АПН).

/То Наша адреса і телефони

27.
ПЕРША ПРОГРАМА'. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 0.30 — а Дні 
шкільних канікул. Кольорове 
телебачення. «Золоти антило
па». Мультфільм. (М). 10.00 — 
«Хлоп’ята з нашого двору». 
Телевнстава. Частина 3. (М). 
10.35 — «Край мій цілинний». 
(Алма-Ата). 11.05 - Новини. 
(К>. 11.20 — «'Гелешкола ме
ханізатора». (К). 15.25 — В 
дні шкільних канікул. «Попе
люшка».
(М). 16.45 
яа». (М). 
сьогодні».
аа днем». __ ,
— Кольорове телебаченні). 
Для дітей. Художній теле
фільм. «Мої канікули». (М). 
18.40 — Концерт радянської 
музики. (М). 19.10 — На запи
тання телеглядачів відповідає 
ялен-коресновдент АІІ СРСР 
В. Г. Афанзгьев. (М). 19.45 — 
МіжнародниЛ день театру. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(.М). 21.30 — Музична естафе
та. /Мінськ). 22.30 — Чемпіо
нат СРСР з баскетболу. Чо
ловіки. «Спартяк» (Ленінград) 
— «Динамо» (М). 9-й тайм.
(Ленінград). 98.10 — Нввя-
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 - 
Повний. (К). 11.20 — «Теле-
шяола механізатора». (К).

₽ В дні шкільних каві-

(К). 15.25 - В

Художній фільм. 
— «Російсьиа МО- 
17.30 — «Наука — 

(М). 18.00 — «Дгяг.
( Кіровоград). 18.15

пул. Художній фільм «Покли
кання». (К). 13.20 — «Народ
ний телеуніверсіїтсг*. Розпо
віді про органічну хімію. (К). 
13.50 — «Землю люди прикра
шають». (Харків). 15.55 —
«Орієнтир». (Донецьк). 13.55 — 
В дні шкільних 
«Будь сильним, 
ним». (Львів).
огляд. «Резерви 
виробництву».
13.00 -- Фільм-нонцерт.
18.30 — Реклама, оголошеним. 
(КЬ 19.00— Програма «Вісті». 
(К). 19.39 — А. КріетІ. «Спідок 
обвинувачення». Вистава. (К). 
В перерві — «На добраніч, ді
ти!» І програма «Час». (М). 
22.45 — Вечірні почини. 1К).

281

канікул, 
будь слрнг- 
17.30 — Наш 

— па службу 
(■Миколаїв). 

(К).

ЧЕГПВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9-20 
Новини. (М). 9.30 — В ДЯ‘
шкільних канікул. Кольорове 
телебачення. «Здійснення ба- 
згань». Мультфільм. (М). 10.00 
•— «Хлоп’яга з нашого доо
ру». Тслевиставо. Частини 
4, 5. (М). 11.25 - «Радянський 
характер». (М). 18.00 — Ко
льорове телебачення. В дві 
шкільних канікул. «Тиждень 
дитячої книги». (М). 17.00 “» 
♦ Шахопа школа». (М). 17.30 — 
«Об’єктив». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — Для дітей. 
«Такі справи». Мультфільм.

Газета виходите 
у вівторок, четвер, 

суботу.

(М). 18.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 
19.00 — Кольорове телебачен
ня. «Два концерти». Телеві
зійний музичний фільм. (М). 
19.50 — Вистава. І. Еркень- 
«Тоот, інші та майор». (Ле
нінград). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження вистаїЛ!. «Тоот, Інші та 
майор». (Ленінград). Й.10 — 
Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. (Чоловіки). «Будівельник» 
(К) — «Спартаи» (Левінград). 
2-й тайм. їЛепІнград). 22.50 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. іМ). 9.20 — 
Иовпнп. (М). 9.30 — В дні 
шкільних канікул. Кольорове 
телебачення. «Здійснення ба
жань». ■Мультфільм. <М). 
1(1.00 — «Хлоп'ята з нашого 
двору». Телевистава. Части
ли 4. 5. (ЛІ). І1.25 - «Радян
ський характер». (М). 16.35 — 
«Наша афіша*. (К). 10.40 — 
«Хліборобська весна». (Запо
ріжжя). 17.00 — «Шляхами 
бойової слави». (Миколаїв). 
18.03 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — «Розповіді поо 
донецьких металургів». (М). 
19.00— Програма «Вісті». (К). 
10.49 — «Іоаври — народу». 
(Львів). 20.15 — Цйркова про* 
грама. (К). 20.45 — «На доб
раніч. діти!». (К). 21.00 
Програм* «Час». (М). 21.30 ~» 
Художній фільм. «Олімпій
ський факел». (К). 2S.00 — 
Вечірні новини. (К).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» • 
орган Кяровшрадскшо обкома 

ЛКСМУ, г. Кироаогрвд.

ГСП, Кіровоград.Ю, иуп, Луначврського, 36. 
Телефони: «ЦмаЦвлыюго секретаре те відділу 
«ожо/нояьського інйп«— 2-45-35, відділу пропаганди, 
•ІДДІяу листів 5 масоеої робоїм ~ 2-45-36, відділу вій- 
сыюв6-петр!«тнчногр виховання та спорту — 2-46-87.
. т;- 1 tniFcr fit 197. Я*м. Мkv оллгл

Друкйрня їм. Г. М, Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Тиояж 59 800,

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 •« 
Кольорове телебачення. Рак- 
хопа гімнастика. (ЛІ). 9-20 —; 
Позиви. (М). 9.30 — В зЗк-' 
шкільних канікул. «Діо.Чмо» 
вочка». Мультфільм. ( М),
10.09 — «Хлоп’ята з нашого 
двору». Телспнстава. Частияя 
в. 7. (М). 11.05 — Новини. (К). 
11.20 — «Телевізійний універ
ситет*. «Сім’я і закон». (КЬ 
16.10 ~ В Дні шкільних кані
кул. «Кам’яна 
дожнііі фільм. ___
«У світі книг». (М). ___
«День за днем». (Кіровограду. 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «У кожному 
малюнку — сонце». (М). 18.30 
— «Програма миру — у дії»» 
(М). 19.00 — Телепізійний ху
дожній фільм. «Нічний се® 
янс». (М). 19.43 — Кольорове 
телебачення. «Артлото». ЕСТ* 
радна програма. (М). 21-00 -3 
Програма «Час». (М). 21.30 
Кольорове телебачення. Між- 
влігодпв зустріч з хояею^ 
Збірна Швеції — абіриб 
СРСР. (М). 23.45 - Иови-
ни. (М).

(KJ. 

кпітка». Ху- 
(М). 17.30 •*>

18.00 -*»

Лч'ДО УВАГИ СЛУХАЧІВ ГРОМАДСЬКОГО УНЇВЕРСН- 
ТЕТУ КОМСОМОЛЬСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ

Чергопо аяпяття відбудеться я п'ятницю, 20 березня о 15 
годині в кабінеті комсомольської роботи ОК ЛКСМУ.

3« редактор« 6. КУМАНСЬКИЯ,
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