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20 серпня 1974 року о 22-й годині 58 хвилин за 
московським часом у Радянському Союзі проведен.) 
запуск космічного корабля «Союз-15», пілотованого 
екіпажем у складі командира корабля підполковни
ка САРАФАНОВА Геїшадія Васильовича і бортіи- 
жепера полковішка-іііжснера ЦЬОМ І НА Льва Сте
пановича.

Мета запуску корабля «Союз-15» — продовження 
паукоїшх досліджень і експериментів у космічному 
просторі, початих 3 липня цього року в польоті трап- 

'.сііортпого корабля «Союз-14» і станції «Са.тюг-3».
З екіпажем підтримується стійкий радіо- і телеві

зійний зв’язок
За доповідями екіпажу, самопочуття космонавтів 

добре; параметри мікроклімату у відсіках корабля — 
в заданих межах.

Після виведення транспортного корабля «Союз-15» 
па орбіту штучного супутника Землі космонавти то
вариші Сарафанов і Дьоміи приступили до виконан
ня програмі! польоту.ГАРТУЄМОСЬУ КОМСОМОЛІ

к&^-иар
орган кіровоградського обкому аксму 1
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секретарів 
та райкомів

день роботи 
доповіддю 

ЦК КПРС

Чотири дні в м. Нопо- 
українці проходив семі
нар других 
міськкомів 
комсомолу.

В перший 
семінару з 
«Привітання 
XVII з’їзду ВЛКСМ, про
мова на з’їзді товариша 
Л. І. Брежнєва, рішення 
XVII з’їзду ВЛКСМ і ак
туальні завдання ідейно- 
виховної роботи коміте
тів комсомолу» виступив 
секретар обкому ЛКСМУ 
В. Петраков.

Другий секретар Ново- 
українського райкому 
Ко/лпартії України Ю. Г. 
Целих в своєму виступі 
розкрив питання керівни
цтва партійних комітетів 
роботою комсомольських 
організацій району по 
комуністичному вихо
ванню комсомольців і мо
лоді. Виконання та пропа
ганда рішень XXIV з’їзду 
КПРС, XVII з’їзду ВЛКСМ, 
активізація роботи по 
ерор/иуванню у’ комсо- 
/лольців і молоді маркси
стсько - ленінського сві
тогляду повинні завжди 
стояти в центрі уваги ко
мітетів комсомолу — на 
це наголосили в своїх ви
ступах перший секретар 
Новоукраїнського РК
ЛКСМУ М. Суворов та за
ступник 
ділом 
ЛКС/ЛУ І. Костенко.

В наступні дні роботи 
семінару його учасники 
поділилися досвідом ком
сомольської роботи, про
слухали ряд доповідей і 
лекцій працівників обко
му комсомолу.

Учасники семінару по
бували також в трактор
ній бригаді колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС. Перед 
ними виступив двічі Ге
рой Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталов.

завідуючого від- 
пропаганди ОК

карті ресіїуо.тікн комсомоль
сько-,молодіжна бригада Івана Михай
ловича Ободовського. Відправною' точ
кою в трудовій біографії колективу бу
ла реконструкція коксової печі в Криво
му Розі. Тоді, з самого початку створен
ня. комсомольсько-молодіжна на монта
жі вугільної бані пі щозміни виконувала 
но півтори норми лепного завдання.

А тарна комсомольська будова області 
- Са.іьківськіїіі цукровий завод’— вже 
крупні об’єкт, на якому трудиться 
бригада. Разом з її ^ветеранами», таки- 
VII, як бригадир Вячеслав Феоктистов, 
сьогодні па зміну виходить і по
повнення з місцевих — с.тюсар-монтаж- 
ник Петро Глухмапчук, зварювальїіяк 
Леонід Сухіша.

, Дружна брінада із СУ-200 тресту

І і»онтрольи
ПРОЛвТЛРІ ВСІХ КРЛІІ1.

29 серпня 1974 року«Зелені жнива»-турбота дня
«ftwgМОЛОДІЖНІ

мине

жнива»,
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як
ме-
по- 

свої агрегати в по- 
заготів- 
громад-

П™инкл РАПОРТУЮТЬ 
було — тільки- 
но відсвяткували 
обжинки,
вже знову 
ханізатори
вели

ле, — спішили із 
'лею кормів для 
ської худоби. 
В штаб «зелені 
що створений при райко
мі комсомолу почали над
ходити перші рапорти від 
молодіжних екіпажів.

З колгоспу імені Ле
ніна:

— Комсомолець Василь 
Нимеровський і молодий 
комуніст Василь Забло- 
цький за дві зміни мають 
на своєму рахунку 320 
тонн зеленої маси, яку 
вони зібрали з 17 гекта
рів. Норма перекрита в 
півтора раза.

Завідуючий відділом 
комсомольських органі
зацій В. Пєєв теж спішить 
у степ, вирішив побувати 

кожного молодіжно-

го агрегата. Хоче визначи
ти точно, хто в районі ви
йшов вперед. Бо 
п'ятиденна, і треба буде
вручати переможцю вим
пел. /Лчав до комбайнів, 
зустрічався з комбайне
рами, водіями автома
шин, завітав до силосних 
траншей. І з всувалось, 
що найкраще працює мо
лодь в колгоспах імені 
Леніна, імені Зайковсько- 
го, імені Артамонова. В 
останньому в траншеях 
вже понад дві тисячі цент
нерів зеленої маси.

В штабі «Зелені жни
ва» підраховується доро
бок механізаторів кожно
го господарства, всіх 312 
комсомольців, які працю
ють на заготівлі кормів.

ЛІ. ВІНЦЕВИЙ.
Ві.тьішшськиГі р. ,'іоп.

і»а іро о: мс.\а нізнтор насидь MAJIKUIS з колгоспу імені 
4П-річчя Жовтня, один з кращих на транспортуванні кормів 
для худоби.

Фото В. КОСТЯ Н ІН НОВА.НАБЛИЖАЮТЬ ПУСК
Ободовськин. З почуттям відповідально
сті в ній ставляться до пуску першої 
черги Са.тьківськ.ого заводу. А до нього 
.залшіш.тнся лічені дні. Нещодавно, щоб 
вчасно здати мийний цех, члени бригади 
всім складом відпрацювавши першу змі
ну. добровільно залишилися па другу. 1 
ця подія — не виняток. З ініціативи 
комсомольсько-молодіжної на реконст
рукції було кілька субопшкіл і педіль- 
шіків, де працювали комсомольці і мо
лодь будови.

Зараз монтажники з бригади І. АЕ 
Ободовського монтують обладнання і 
трубопровід на копдекціішій банні. І на 
160—180 процентів щозміни викопують 
норми виробітку.

3. САМБІ Р, 
начальник штабу ударної комсо
мольської будови, член кор

пункту «Молодого комунара».
ЛлшюРЩіеькиії паіїоп.____
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ПОНАД дві третини всіх робітників 
Олександрійського електромеханіч

ного заводу складає молодь. Тож, зро
зуміло, поряд з розширенням виробни
цтва. впровадженням пової техніки, ос
воєнням нових виробів важливе місце 
па Підприємстві займає виховання мою- 
дих виробничників у дусі кращих, робі: • 
інших тра,шпій, прищеплення юнакам та 
дівчатам почуття колективііму.

Нанмаойзішою формою трудового н:;- 
ставшщтва в нас назвали бригаду. На 
електромеханічному створено вісім ком
сомольсько-молодіжних колективів. До 
складу кожного входять і робітники стар
шого віку, досвідчені виробшічішкн. ко
їм упістії.

Траплялося спочатку всього. Не обі
йшлося її без порушень. Точніше? ВОШІ 
не відразу нрішііші.чпся. Пригадують, 
як два юнаки прийшли. Зустріли їх до
брозичливо, як і повелося, проте хлопці, 
видно було, неохоче приступили ДО ро
боти. Так і прянювалн з холодком, без 
зацікавлення. Згодом гірше — почали 
запізнюватись. на.зауваження реагували 
бурхливим.роздратуванням.

Підійшов до майстра І. А. Чабана ве
теран Ф. 1. Сні ник. Довго про щось 
розмовляли після зміни. А наступного 
дня робітник оголосив хлопцям, що так 
далі по піде. Ті з іпвованещ й трохи па- 
хибно підвели очі — чого, мовляв, хоче
те? — та й затихли, наштовхнувшись на 
серйозний докір \ погляді ви шапого фа
хівця.

1 старші лог.гти гною ііенач’из.чнпу лілію на- 
іічапші. Погніте майстер і:а роботу, пічіііпе 
ближче, етап1.' са". спробує виконати якхт-, 
робочу операцію а новачка. Останній сам ба
чить - так і.ра і'", швидше.-Поволі проступа
ло зацікавлеїш'.!. Наставники терпляче пояс
нювали. шо брак, найчастіше. — наслідок 
байдужого сіаг.і'нпя до роботи. А цс матері
альні збитки для держави і мора п.иі — для 
бригади. Влучили і. А. Чабан та Ф. і. Стінно» 
у цілі.. Самонобство у молоанх робітників зп- 
гозорило' • оіо.к як можна дозволити, шоб 
пішов поголос далі: підводять колектив.

Не забули вчасно похвалити юнаків, 
па ралісті, обом порадникам, один з 
підійшов і попрохав доручення і для 
для товариша. Іак прилучились до громад
ського життя.

Сила прикладу, як показує практик.!, 
має величезний вплив. Ком co польська- 
молодіжна бригада слюсарів по метало- 
конструкціях, яку ОЧОЛЮЄ комуніст А\. \\ 
Лаврснко. першою на заводі підтримала 
почин — н’яінденку за чотири дні. За-

І вже 
ХЛОПЦІВ 
себе, і

ПОЧИНАТИ-ВІД РОБОЧОГО МІСЦЯ
Життєвий маршрут Іва

на Швечихіна проліг від 
берегів далекої Волги до 
Дніпра. Якраз тоді, ще в 
1957 році, він застав бу
дівництво Кременчуцької 
гідроелектростанції у роз
палі. До праці Іван Шве- 
чихін був беручкий: рані
ше брав участь у споруд
женні теплових станцій, 
працював на Горьковській 
ГЕС, набув спеціальності 
токаря.

В місті, що виростало 
над обрисами майбутньо
го моря, робочі руки ці
нувалися всюди. Сьогодні 
вже милозвучна назва 
Світловодськ органічно 
пов язана з долею досвід
ченого майстра. Він пра
цює в механічній май
стерні кар’єроуправління. 
Колектив у них невеликий. 
Сам Іван Швечихін вва
жає, що й здружені всі 
на роботі великою мірою 

завдяки цьому. Воно ж 
так виходить: кожен на 
видноті, не приховаєте ні
чого від сусіда. Як пове
лося — то й виграш став 
помітним відразу.

— Буває, не клеїться 
робота в товариша, — 
розповідає токар, — обо- 
в язково підійде чи Олек
сандр Менделенко чи Ва
лерій Баранов, старші 
кваліфіковані знавці то
карських «премудрощів». 
Допоможуть новачкові, 
прослідкують за виконан
ням складніших операцій, 
підкажуть.

Ото й говорили ми з 
Іваном Швечихіним про 
закличне слово бригади
ра слюсарів складальни
ків Ленінградського об 
еднения «Электросила», 
Героя Соціалістичної Пра
ці С. С. Вітченка до мо
лодих трудівників нашої 
області. Особливо зала-

раз цеп колектив працює вже в рахунок 
квітня 1975 року. Попереду сам брига
дир. який доводить вик ?н..ніг.-; юрми до 
180 процентів.

Завдяки наставництву на заводі підго
товлено 42 молодих робітшікн різних 
професій, майже 3Ç0 виробничників ,й.т- 
впщили свої кваліфікаційні розряди. 
Серед них — члени комсомольсько-МОЛО
ДІЖНИХ бригад Б Крипжоия. О. Руд- 
ІІСПК.Ч.

Па підприємстві у пзс детально по
знайомилися з виступом наставника мо
лоді І’ероя Соціалістнчпсї . Прані С. С. 
Вітченка. Мудру розмову повів брига
дир’ слюсарів-ск.та дальші к і в з Леніїї- 
ірадського об’єднання «Электросил-*». 
Мабуть, нам треба по-сгіразжньому вчи
шся у нього, переймати асе цінне і 
швидше впроваджувати дома. Иа інших 
підприємствах теж підтримають вете
рани.

I партійний. : ..її 
іііого шкоду іаохо'іу -і'», х то відкриває
Двері МО.ЮДИМ велик. тр. ІЗЮ' АИГТМ. МІІІІІІ • 
кас понад сіо кращих ро >■ ;і :к н, спрянжиіх 
знавців своєї справи. ка» asti к.<. В робоїі 
з молоддю ккносіпі. ил ясгімд: план традиції 

колективу, знайомлять прибулих на іідвршм- 
ство з трудовими ідебмка-ми. ро пюві.дають 
про плани цеху, бригади.

Бо іі справді, саме в змнчці. п найтіснішому 
тчорчому соплі робітник, в різних ПОКОЛІНЬ 
гартується поруч з досвідченими юнь. Тоді й 
народжуються успіхи па г-ироГ ііішгві. такі, як 
у П. Білана. Здається, недавно був учнем ве
терана П. Золотарьоп.і. а 
пістнчіїоТ праці, змагаються

Нічого втаювати, так 
лпіііп. — про нього зга 
ко, — ще є всюди А.и 
рева'жна більшість при 
рук своїх батьків і з 
у майбутнє найкращі і 
покоління. Вечори тру 
свячення В роиіїніі їшї 
трудових книжок — 
попереднім, ще далеко 
лік важливих, корнет 
вуть серед трудівників 
Думаю, що багатьом 
і молодим робітникам є чі 
ся. поділитися дневі ЮМ. 
виступів. Наперед в: -ч\ 
захоплює ро-ділоіи >м\ То 
справи розповів.

вже ударник комх- 
зі своїм учителем, 

і хлопці, як Ма- 
іує С. С Вітчсн- 
їх о.ипшці. Пе- 

ічае естзфеїу з 
ЧСу*ТЮ проносить 

рп.ишііі старшого 
щя* її слави, по
має з врученням 

пазом з усім 
ікжішії пере- 

їтір.ів. які жи- 
і.'шюї області.

наставникам, 
им похваднти- 

Чекатиму їх 
ваю — все це 
ну й про паші

О. КЛЕВАН, 
начальник механоскладального цеху 
№ І Олександрійського електроме
ханічною заводу.

м ятались йому слова на
ставника про те, що часто 
ще а нас формально від
писуються про шефство 
над початківцями на ви
робництві лише на папе
рі А на діді — молодь 
буває безконтрольна.

— У нас. — ділиться 
думкою Іван Швечихін, — 
до цих пір рідше гово
рять про наставництво, 
зате ж на трактиці захо
дить інакше. Ні, я не про
ти організації справжньо
го масового руху, одначе 
— за те, щоб мати від 
цього видиму користь на 
робочому місці. По-мое- 
му, зрозуміло кажу...

.Вана Швечихіна не хви
лює похилий вік, бо ще 
сам відчуває — він по
трібний 
цтау.

'ОХИПИИ

людям, виробки-

В. ЛАВРОВ, 
робі г ими. 

Свіглоаодськ.



-2 стор „МОЛОДИЙ КОМУНАР» 20 серпня 1&Ї4 року
ШМШВИЯДВІИВИИЯІ ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК

МОСКВА, 1920-й РІК. Близь« 
ко шестисот юнаків і дів« 

чаг, що з усіх куточків моло
дої Країни Рад, зібрались на 
третій з’їзд комсомолу, слуха
ють вождя,

«.„Спілка молоді, вся молодь 
взагалі, яка хоче перейти до 
комунізму, *— говорить Ілліч, 
ш> повинна вчитися комуніз
му».

Ці слова стали Ленінським 
заповітом нашій молоді«

Промова В. І. Леніна на III 
з'їзді комсомолу — важливий 
теоретичний документ партії 
про роль молоді в будівницт
ві нового суспільства, програ
ма комуністичного виховання 
підростаючих поколінь. . ..

Володимир Ілліч застерігав, 
що без роботи, без боротьби 
книжне знання комунізму ні
чого не варте. «Тільки в праці 
разом з робітниками і селяна
ми можна стати справжніми 
комуністами», — говорив він.

Нещодавно ми відсвяткува
ли славну дату в житті комсо
молу — 50-річчя присвоєння 
йому імені Леніна. В цей день 
$ особливим, піднесеним на
строєм, молоді трудівники ста
ли до роботи. День ювілею 
вони оголосили днем ударної 
праці на кожному робочому 
МІСЦІ/ Тисячі комсомольсько- 
молодіжних колективів успіш
но виконали підвищені соціа

ВЧИМОСЬ КОМУНІЗМУ,
Б У Д У Є М О КО М У IIІ з м

лістичні зобов’язання, домог-. 
лися рекордного виробітку, 
Сто комсомольських понад
планових сівалок зобов’язали
ся виготовити в дні ударної 
трудової вахти на честь 50-річ
чя присвоєння комсомолу іме
ні В. І. Леніна молоді червоно* 
зорівці. І вони рапортували: а 
117 надпланових сівалокі Це — 
лише один приклад, лише од
на із славних сторінок, вписа
них в біографію Радянської 
Вітчизни Ленінським комсомо
лом.

У Звітній доповіді ЦК КПРС 
XXIV з’їздові Комуністичної 
партії Радянського Союзу тоз. 
Л. І. Брежнєв говорив:

«Важливе місце в суспільно- 
політичному житті країни на

--------- -і.... і---- т?т.~~' ...її ".......гт ні і іііді'Мі ні ііііі і

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. ПРОАНАЛІЗУВАТИ ХІД СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ МІЖ 

МОЛОДИМИ ВИРОБНИЧНИКАМИ ЗА ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ 
ПЛАНІВ П’ЯТИРІЧКИ, П ЧЕТВЕРТОГО, ВИЗНАЧАЛЬНОГО РОКУ.

2. ОФОРМИТИ ВИСТАВКУ НА ТЕМУ «ВЧИМОСЬ КОМУНІЗМУ, 
БУДУЄМО КОМУНІЗМІ».

3. ОРГАНІЗУВАТИ ЗУСТРІЧ З ГЕРОЯМИ ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ, 
ПЕРЕДОВИКАМИ ВИРОБНИЦТВА, НАСТАВНИКАМИ МОЛОДІ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРА ТУРА
В. І. Ленін. Завдання спілок мо

лоді.
В. І. Ленін. Про молодь.
Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання 

комуністичного виховання молоді. 
Постанова ЦК КПРС. від 1 жовтил 
1968 року.

Звернення Центрального Коміте
ту КПРС до партії, до радянського 
народу. Постанови ЦК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ «Про Всесоюзне соціаліс
тичне змагання працівників промис
ловості, будівництва і транспорту 
за дострокове виконання народно
господарського плану на 1974 рік», 
«Про Всенародне соціалістичне 
змагання працівників сільського 
господарства за збільшення вироб
ництва і заготівель продуктів зем
леробства і тваринництва в 1974 
році».

Привітання Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радян
ського Союзу XVII з’їзду Всесоюз
ної Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді.

Л. І. Брежнев. Промова на уро
чистому пленумі ЦК ВЛКСМ, при
свяченому 50-річчю Всесоюзної 5іе-

лежить Ленінському комсомо
лові, який об’єднує в своїх ла
вах понад 28 мільйонів юнаків 
і дівчат. Важко навіть уявити 
собі таку ділянку господар
ського і культурного будівни
цтва, де б не застосовувались 
енергія, творчість і дерзання 
комсомольців. Ударні ко/лсо- 
мольські будови, групові кон
курси майстерності молодих 
робітників, студентські буді
вельні загони, молодіжні ви
робничі бригади, літні табори

праці і відпочинку — все це 
конкретні і дуже потрібні діла 
комсомолу, вожака радянської 
молоді»«

XXIV з'їзд КПРС визначив як 
центральне завдання комсо
молу /—• виховання молоді а 
дусі комуністичної ідейності, 
відданості нашій Радянській 
Батьківщині, в дусі інтернаціо
налізму, активну пропаганду 
норм і духовних цінностей на

шого суспільства, Перегляне
мо документи XVII з'їзду 
ВЛКСМ, який відбувся 23—27 
квітня 1974 року я Москві. У. 
звітній доповіді, у виступах де
легатів йшлося про виконання 
комсомольськими організа
ціями настанов партії.

«Ленінський комсомол, ра
дянська молодь приймають по
ставлені партією завдання до 
неухильного керівництва і ви
конання, вони стануть суттю, 
серцевиною всієї роботи ком
сомолу. Так було завжди і так 
завжди буде», — говорилось 
на з’їзді. Делегати з'їзду гаря
че зустріли привітання Цен
трального Комітету КПРС, ви
ступ Генерального секретаря 
ЦК КПРС тов. Л. I. Брежнєва, 

нінської Комуністичної Спілки Мо
лоді. Привітання ЦК КПРС Всесо
юзній Ленінській Комуністичній 
Спілці Молоді.

Л. І. Брежнєв. Звітна доповідь 
Центрального Комітету КПРС 
XXIV з’їздові Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

Л. І. Брежнєв. Промова на XVII 
з’їзді Всесоюзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді 23 квітня 
1974 року.

Л. І. Брежнєв. Все для блага на
роду, в Ім’я радянської людини. 
Промова на зусірічі з виборцями 
Бауманського’ виборчого округу 
м. Москви 14'червня 1974 року.

Документи XVII з’їзду Всесоюз
ної Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді 23—27 квітня 1974 року,

Є. М. Тяжельнпков. Вчитися, пра
цювати і боротися по Леніну. Звіт
на доповідь Центрального Комітету 
ВЛКСМ XVII з’їзду Всесоюзної 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді. Заключне слово. Промова 
на урочистому засіданні, присвяче
ному 50-річчю присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна.

який закликав молодь Країни 
Рад кожним днем свого трудо
вого життя будувати і утверд
жувати майбутнє, наближати 
його, робити дійсністю.

Привітання ЦК КПРС, промо
ва на з’їзді товариша Брежнє
ва, рішення XVII з’їзду ВЛКСМ 
— бойова програма діяльності 
комсомолу.

Напередодні з'їзду на Кіро- 
воградщину прийшло радісне 
повідомлення: Новоукраїнську 
районну комсомольську орга

нізацію відзначено ви
сокою урядовою наго
родою — орденом Тру
дового Червоного Пра
пора. Нагорода Батьків
щини — це висока оцін
ка плодотворної роботи 
комсомольської орга
нізації по комуністич
ному вихованню моло
ді, визнання великого 
вкладу комсомольців 
і молоді району у 

здійснення виробництва сіль-, 
ськогосподарської продукції, 
активної участі у підготовці 
механізаторських кадрів. Тоді 
доярка з колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району ска
зала:

— Ми будемо продовжува
ти кращі традиції наших вете
ранів.

Під цими словами зміг би

«Лін часто говоримо: наша 
це правильно, товариші? 
молодь продовжує шлях, 
збагйчув досвід попередніх 

(Із промови тоз. 
ВЛКСІЛ).

підписатись кожен комсомо
лець області. Молоді вироб
ничники переймають досвід 
старших, вчаться у них працьо
витості, наполегливості, май
стерності. У праці, у житті во
ни рівняються на своїх батьків.

Велика роль наложить ком
сомолові у господарському 
будівництві, вихованні у юна
ків і дівчат любові до праці, 
дисциплінованості, організо
ваності.

Участь комсомолу, 
радянської молоді у 
створенні матеріаль
но-технічної бази ко
мунізму, у здійсненні 
аграрної політики 
партії, у всенародно
му змаганні за успіш
но виконання дев’я
тої п’ятирічки, висо
ку якість робіт, під
готовка гідної зміни 
робітничого класу і 
колгоспного селянст
ва — відповідальна 
справа комсомолу. У 
листі на ім’я Цен
трального Комітету 
Комуністичної партії 
Радянського Союзу 
делегати XVII з’їзду 
БЛКСМ від імені ком
сомольців, усієї ра
дянської молоді пи
сали:

«Комуністична пар
тія поставила перед 
комсомолом винят
ково важливе завдан
ня — по-бойовому, 
брати участь у масо
вому русі за високу 
якість роботи, за 
майстерність, за 
честь заводської 
марки.

Комсомольці, юна
ки і дівчата ще актив
ніше виявлятимуть 
творчу ініціативу і 
сміливий почин, удо
сконалюватимуть про
фесійну майстер
ність, підвищувати
муть продуктивність 

праці, даватимуть продукції 
більше, кращої якості, з мен
шими затратами, твердо три- 
/латимуть курс на економію і 
ощадливість. Ми бачимо свій 
обов'язок у тому, щоб ще ці
леспрямованіше виховувати у 
молоді комуністичне ставлен
ня до праці».

Радянські юнаки й дівчата 
ростуть ідейно загартованими, 
свідомими борцями за кому
нізм. Вивчення марксистсько- 
ленінської теорії допомагає 
їм повніше розуміти ті пере
творення, які здійснив наш на
род під керівництвом Кому
ністичної партії. Радянська мо
лода людина — це людина 
глибокої комуністичної пере
конаності, класової свідомості, 
непримиренна до буржуазної 
ідеології. її найсвітліший ідеал 
— борець за комунізм. Зараз, 
коли ми готуємось відзначити 
70-річчя з дня народження 
Миколи Островського, з но
вою силою відчуваємо світ 
Павки Корчагіна. Молоді ви
робничники борються за пра
во називатись корчагінцями. 
Вони, комсомольці сімдеся
тих, так само віддані справі 
Комуністичної партії, як і ге
рой безсмертного твору Ост
ровського.

Ідейно-політична робота ком
сомолу спрямована на вихо
вання юнаків і дівчат в дусі

молодь іде дорогою батьків, і 
Впевнено йдучи по цій дорозі, 
початий Великим Жовтнем, 
поколінь новим досвідом».
Л. І. Брежнєва на XVII з’їзді

вірності революційним, бойо
вим і трудовим традиціям Ко
муністичної партії і радянсько
го народу.

Велике значення в ідейно
му гартуванні підростаючого 
покоління мас вивчення мате
ріалів і документів XXIV з'їзду 
партії, пленумів ЦК КПРС, 
праць Генерального секретаря

ЦК КПРС товариша Л. ї. Бреж
нєва, матеріалів XVII з’їзду 
ВЛКСМ, в яких молодь знахо
дить відповіді на найактуаль
ніші питання сучасності. I ус
тами делегатів комсомольсько
го з’їзду вона заявляє:

«П ятдесят років тому, на VI 
з'їзді Російської Комуністич
ної Спілки Молоді, приймаючи 
ім’я Леніна, комсомол дав свя
щенну клятву — завжди і у 
всьому неухильно виконувати 
ленінські заповіти. Всі поколін
ня комсомольців ратними і 
трудовими ділами довели вір
ність цій урочистій клятві».

Інтернаціоналізм — прапор 
радянської молоді. Юнаки і 
дівчата Країни Рад повністю 
схвалюють заходи ЦК КПРС і 
Радянського уряду, спрямова
ні на забезпечення мирних 
умов будівництва комунізму з 
нашій країні, на дальший роз
виток співдружності країн со
ціалізму, зміцнення єдності 
світового комуністичного і ро
бітничого руху, підтримку на-' 
ціонально - визвольної бороть
би народів, згуртування рево
люційних і антиімперіалістич
них сил. Ленінський комсомол

розвиває дружбу і співробіт
ництво з братськими спілками 
країн соціалізму, зміцнює ре
волюційну солідарність з про
гресивною молоддю капіталі
стичних країн, широко сприяє 
зміцненню антиімперіалістич
ного фронту молоді всіх кон
тинентів.

Радянська молодь добре 
знає ціну справжньої дружби. 
Зростаючи полум'яними пат
ріотами Вітчизни, юнаки і дів
чата СРСР високо несуть пра
пор інтернаціоналізму і солі
дарності з ровесниками. Не 
заводському подвір’ї, в трак
торній бригаді — всюди сер
дечно зустрічають молоді гро
мадяни нашої Батьківщини сво
їх товаришів по класу з усіх 
куточків планети. Вони щедро 
діляться з ними досвідом, ра
діють їхнім успіхам.

Наша молодь отримала в 
спадщину все краще, що на
громаджене моральним до
свідом нового суспільства. Та 
ще інколи трапляються у жит
ті молодіжних колективів про
яви егоїзму, корисливості, спо
живацького ставлення до жит
тя, їм, цим негативним явищам 

—■ наш нещадний комсомоли- І 
ський бій.

На XVII з’їзді ВЛКСМ Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
тов. Л. I. Брежнєв сказав;

«Комсомол завжди і в усьо
му повинен відчувати спрямо
вуючу руку, допомогу і під
тримку партії, всіх її кадрів. 
Це заповів нам великий Ленін, 
цього вимагають найвищі за
кони нашої Комуністичної пар
тії»,

В керівництві партії, в її ве
личезному і неоціненному до
свіді — сила Ленінського ком
сомолу.

Комуністична партія, її Цен
тральний Комітет, Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш 
Л. і. Брежнєв по-батьківському 
піклуються про комсомол, про 
виховання молодого покоління 
Країни Рад. Вся історія комсо
молу підтверджує, що у пар
тійному керівництві — неви
черпно джерело сили, міцнос
ті і творчої активності комсо
молу. Партія передає ВЛКСМ 
величезний політичний і орга
нізаторський досвід, вирощує 
і виховує кадри, зміцнює пар
тійне ядро в комсомолі, ініці
ативу і самодіяльність молоді.

Комсомол пишається висо
ким призначенням — бути ре
зервом Комуністичної партії. 
Адже дві третини тих, хто 
вступає в ряди КПРС — комсо
мольці.

Комуністична партія завжди 
довіряла радянській молоді 
найвідповідальніші завдання, і 
ці завдання завжди з честю 
виконувались. Високою оцін
кою прозвучали з трибуни 
XXIV з’їзду КПРС слова:

«Партія по праву пишається 
молодими будівниками кому
нізму».

І ми, комсомольці, у відпо
відь на батьківське піклування 
запевняємо;

«Ленінський комсомол ще 
тісніше згуртує свої ряди на
вколо рідної партії, під її муд
рим керівництвом буде висо
ко і гордо нести ім’я Леніна, 
вчитися, працювати і боротися 
по-ленінському, в ім’я кому
нізму».
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А СПРАВ НЕ МЕНШ ДЕ...
Як зустрічають перше вересня школи 

Гайворонського, Голованівського та Улья
новського районів? Цим поцікавилася рей
дова бригада обласного штабу «Комсо
мольського прожектора» і газети «Моло
дий комунар».

£ що МОЖУТЬ ШЕФИ
і .Стоять у районному центрі 

середні школи. Обидві но
венькі, в обох — працьовиті 
вчителі к учні. Та на цьому 
спільність закінчується — над
то вже різняться школи і все
редині, і назовні. В одній — 
прекрасно обладнані кабінет», 
лабораторії, залп. В іншій — 
тільки фундамент для перехо
ду кабінетну систему ви
кладання. В одній чудово об
ладнана майстерня. В іншій 
ця споруда тільки добудовує
ться і не відомо коли її закін
чать. В одній подвір'я нагадує 
ціле містечко для дітвори: тут
i літній театр, і слортмайдак- 
дик з гумово-бітумним покрит
тям, і географічний куточок, 
обладнаний із зразковою до
вершеністю. Навколо іншої —. 
^вакуум», заповнений грядками 
Квітів...

Перелік можна було б про
довжити, однак, торкнемось 
краще причин: чому так трапи
лось. Безумовно, односкладно 
Відповісти па це не можна. Але 
на одній причині, далеко не 
другорядній, хочеться наголо
сити.

— І половини з того, що ви 
рачите на подвір’ї і в кабіне-. 
.|ах, — сказали нам в Ульяз 
новській середній школі № І, 

мн ке зробили б без допо
моги шефів — робітників Уль
яновського цукрозаводу, Вели- 
^•спасибі їм за все..,

— Ех, шефи... — почули ми 
В Ульяновській середній ПІКО-
ii № 2, — яка з них віддача, 
Скільки років «опікає» нас 
«Сільгосптехніка», а тільки ни
ні вперше виділили 300 карбо
ванців на обладнання. Чи ж 
рнстачить цього, щоб забезпе
чити нормальне кавчання в но
вобудові?..

Так хрестоматійно підтвердилась 
давня істина: «Дбайливі шефи — 
Хороша школа». Звичайно, в цьому 
випадку ще недостатньо активно 
попрацював районний штаб «Ком
сомол — сільській школі». Але не
вже потрібно адміністративне на
гадування керуючому районного 
об’єднано «Сільгосптехніка» В, М. 
-Дефоржу, та комсомольцям підпри
ємства для того, щоб школярі від
дули на собі дбайливу ойіку стар
ших товаришів?

Побувала наша рейдова і в сіль
ських школах Ульяновського райо
ну. Комсомольці й молодь зробили 
Чимало, щоб попий навчальний рік 
пройшов для дітвори на ріпні су
часних вимог. І о Кам'янобалків- 
ській восьмирічці, і в йосипівській 
середній школі дбайливо підготов
ано класи, зроблено належний ре- 
ждат, обладнуються предметні ка
бінети. Чудоиий подарунок від 
Старших друзів отримують йоєнпіа- 
^ькі школярі — молодь колгоспу 
рб.таднала для них цього року стрі
лецький тир. Розпочинаються робо
ти по реконструкції пришкільних 
спортивних майданчиків.

— Перший вересень ЦЬОГО 
року буде справді святковим 
для учнів, — сказали нам у 
районному відділі народної ос
віти. — Значною мірою сприя
тиме цьому подарунок, який 

зробив районний комітет ком
сомолу кожній школі — новий 
комплект піонерської атрибу
тики. У вересні ж стартує зма
гання між шкільними виробни
чими бригадами па приз Героя 
Соціалістичної Праці С. О. 
Чорнобая. Рік обіцяє бути ці
кавим,

ПАРАДОКСИ РОСТУ
Чимало трудяться комсо

мольці й молодь Гайворон*  
ського району, щоб задоволь
нити потреби своїх молодших- 
товаришів — школярів. Цс 
якоюсь мірою виражається в 
будівництві — щороку дару
ють виробничники учням то но
вий навчальний корпус, то ін
тернат, то їдальню. От і цього 
року першого вересня гостин
но покличуть до себе кілька 
новобудов.

* Повість друкується з скороченнями,
(Продовження. Поч. в номерах 

за 11 — 29 червня, 2—30 липня та 
.'1 — 97 РОппііаі

Мн побували в одній з них — у 
Соломіївській восьмирічній школі. 
Просторе, світле приміщення, зі 
смаком оформлений фасад І інтер'
єр. Класи, кабінети, зали, майстер
ні, їдальні — все нражнє своєю 
простотою, зручністю.

— Що й казати — хороший пода
рунок зробили нам працівники кол
госпу «Росія» і будівельники 
міжколгоспбуду, — .»орнть ди
ректор школи П. П. Хищук. — Про
стору в нас буде чимало. У примі
щенні, розрахованому на 320 осіб 
навчатиметься 112 учнів...

На фоні цього радісного на
строю, похмурішим було вра
ження, що справила на нас Ха- 
щуватська середня школа, 
Приземкуваті будівлі, малень
кі кімнатки, свіжі тріщини на 
щойно побілених стінах, В де
яких кімнатах провисає стеля.

— А ось тут, — сумио пока
зує директор школи І, М, 
Школьник на сьомий «А» клас,
— мають сидіти 26 учнів. 
Спробуйте втиснути їх у цю 
квадратуру.

Задача справді не з галузі 
математики — здорова логіка 
тут не допоможе. Тільки парти, 
на яких сидітимуть учні, стали 
в класі так щільно, що між ни
ми важко протиснути руку, не 
те що пройти.

Зовсім малесенька піонер
ська кімната. Про кабінетну систе
му викладання годі й думати; На
вчальні приміщення розкидані од
не від одного па значній відстані. 1 
навіть зараз, щоб проводити уроки 
по класах, вчителям потрібно набі
гати щодня по кілька кілометрів.

Спостерігаючи, в яких складних 
умовах опинились хашевагці, ми
моволі згадувалися просторі примі
щення соломіївської новобудови, 
які будуть наполовину порожніми, 
Невже ж цього ніхто не бачив?

— Розпочали-будівництво і в нас,
— говорить І. Л\. Школьник. — Піс
ля шестирічних проволочок колгосп 
нарешті фінансував, а Гайворон• 
ський міжколгоспбуд розпочав спо
рудження навчального корпусу. Од
нак іде вже другий рік будівницт
ва, а темпи вкрай низькі. Якщо 
так піде й надалі, то і наступного 
року опинимося в таких же > мовах,

НЕДОБУДОВЛ- 
НОВОБУДОВА

ПО-ГОЛОВАНІВСЬКИ
Перше вересня — початок не 

тільки навчання. Якщо можна 
так висловитись — це початок

-РЕЙД „ЛІК“
і виховного року. І для того, 
щоб виховний процес проходив 
нормально, потрібна ретельна 
підготовка, належна матеріаль
на база. Тому ми особливо при- 
скріплпво оглядали піонерські 
і ленінські кімнати, краєзнавчі 
музеї і куточки бойової слави, 
які мають стати центром гро
мадської роботи школярів. На 
жаль, далеко не всі приміщен
ня, які нам вдалось оглянути, 
відповідають сучасним вимо
гам. З піонерських кімнат мо
же сподобатися хіба-що йоси- 
півська, обладнана в місцевій 
десятирічці з допомогою ше- 
фів-внробничників. Хороший 
тут і краєзнавчий музей. Од
нак у більшості шкіл піонер
ські й ленінські кімнати знахо
дяться в стадії оформлення, 
нерідко у них ще немає експо
натів і стендів. Прикра иероз- 
воротність, на яку слід негай
но звернути увагу всім комсо
мольцям районів.

Не менш важливе значення 
мають і спортивні майданчики. 
Адже від їх придатності зале
жить не тільки виконання на
вчальної програми, але ft ор
ганізація дозвілля учнів, скла
дання норм комплексу ГПО. 
Проте і в цій справі нерідко 
доводиться стикатися з не
уважністю, а інколи і з відвер
тим недбальством.

Пообіцяв, приміром, колгосп іме
ні Мічуріна. що в Голованівському 
районі, обладнати для місцевої 
Троянівської дссяінрічки стадіон. 
Виділив кошти, розпочав будівни
цтво. 1 коли місцеві спортсмени 
вже почали приміряти футболки і 
бутси перед виходом на футбольне 
поле (роботи лишилося зопсім не
багато — лиш розрівняти .майдан
чик), будівництво несподівано при
пинилось. Так тривало досить дов
го. поки школярі самі не поставили 
ворота, з горем копилам не розрів
няли футбольне поле.

Однак надійшла команда з кол
госпу: ворота прийняти, обладнан
ня також, підготувати місце для 
робіт по реконструкції. Справді, че
рез якийсь час .з’явилась на стаді
оні «техніка», покромсала спортив
ні майданчики і... зникла.

Нічого не скажеш: складну диле
му поставили перед школярами 
правління колгоспу імені Мічуріня. 
Чн самим ремонтувати поле, але де 
Ж гарантія, що їх працю знову не 
занедбають? Чи чекати виконання 
обіцянок, але ж скільки можна?

Не задовольняють спортивні 
майданчики в Межиріцькій се
редній школі цього ж району, 
Баскетбольні щити потрібно 
замінити вже давно. На це ж 
заслуговують і стойки па во
лейбольному майданчику. Слід 
би впорядкувати і футбольне 
поле. .

В Межиріцькій школі зі
ткнулися ми знову з педобудо- 

'воіо. В такій ролі опинилася 
споруда школи. Справи знову 
не пішли далі закладення фун
даменту...

М. КОХЛНЮК - на
чальник обласною штабу 
«Комсомольського про
жектора», М. СУБОТА — 
завідуючий відділом на
родної освіти Ульяновсько
го району, Д. ШАЛАЄВ- 
СЬКИИ — член штабу 
«Комсомольського про
жектора» Ульяновського 
району, К- ДЗЯРУК — сек
ретар, завідуюча відді
лом шкільної молоді і 
піонерів Гайворонського РК 
ЛКСМУ, П. МЕЛЬНИКОВ— 
інструктор Голованівсько
го РК ЛКСМУ, О. PA
RI II — спецкор «Молодого 
комунара».

За столом президії — представники 
місцевих колгоспів, численних район
них та обласних організацій. На уро- 
чисте засідання виконкому сільської 
Ради депутатів трудящих прибули гос
ті з району і довколишніх сіл. Оркестр 
грає туш. Урочиста мелодія гримить у 
залюдненому приміщенні, мовби на
магаючись вивільнитись з його деспо
тичної тісноти 1 крізь розчинені двері 
вільно виливається надвір І завмирай 
над мовчазними берегами закутої в лід 
Синюхи.

Дівчата Марія Мамулаг 1 Валенти
на Колісннченко — обидві в яскравому 
національному вбранні — за старо- 
жнтним народним звичаєм підносять 
ювіляру хліб-сіль на рушнику.

Поряд з ним — Марія Микола
ївна. Багато теплих слів адресова
но їй, дружині і незмінній поміч
ниці. У дні численних відлучень 
чоловіка на наради, зустрічі, з'їз

•Володимир Бозилєвськіш'

документальна повість»
ди, семінари, партійні конфе
ренції — основний тягар падав на 
її плечі. До неї звертались як до 
його бойозого заступника, стар
шої операційної сестри, народно
го засідателя.

Під звуки горна і барабанний 
дріб вітають ювіляра піонери До- 
брянської середньої школи.

Милі, знайомі обличчя... ба
грянці галстуків, і незграбні, але 
такі щирі і сердечні вірші, які 
вони старанно вивчили і тепер 
хвилювалися, аби н© збитися. Він 
і сам хвилювався за них, і з по
легшенням зітхав, коли закінчу
вав один і починав інший, так ні
би оті привітання були звернені 
зовсім не до нього.

І знову — грамоти та іще й 
іменний наручний годинник. Вру
чив його лід оплески присутніх 
секретар райкому КП України Гі- 
дулянов, І аж© зовсім несподіва
но прозвучали слова голови ви
конкому райради депутатів тру
дящих Сергієнка.

«Враховуючи побажання трудя
щих села Добрянки та приймаю
чи до уваги активну трудову і 
громадську діяльність Гетьманця 
Феодосія Деомидозича, заслуже
ного лікаря УРСР, який протягом 
багатьох літ незм.інно працює, на 
посаді головного лікаря Добрян- 
ської дільничної лікарні, викон
ком Вільшанської районної Ради 
депутатів трудящих вирішив;

Товаришеві Гетьманцеві Феодо
сію Деомидовичу у день його 
шістдесятиріччя — 27 січня 1962 
року — присвоїти звання Почес
ного громадянина Добрянки...»

Земляки стоячи вітали ювіляра. 
...Чи ж давно, здається, ступив на цю 

землю, молодий, бадьорий, повний сил? 
Химерна штука життя: не встигнеш 
його розпродувати, як уже треба під
бивати підсумки. Так, дещо зроблено, 
то правда, але наскільки 'більше мож
на було б зробити... Нерозважна мо
лодість, неощадна, не шанує часу, бро
дить, як молоде вино. Докн-то з ньо
го вибродить щось путяще. Опадають 
літа, як листя в пору листопаду, І рап
том збагнеш з невблаганною безжаль
ною ясністю — скільки згаяно, роз- 
транжирено і немає йому вороття. Як 
у тій пісні — «А молодість не верне
ться, не вернеться вона». Шкода, піз- 
ііуваго починаєш уснідомлюпатн, що 
ТРУД — то основа життя і всі балачки 
про людське щастя зводяться по суті 
до нього...

Так він думав, коли читали ві
тальні телеграми на його адресу, 
а надійшло їх аж 55 — з усіх кін
ців країни — від установ, друзів, 
шанувальників, колишніх хворих. 
Були поміж ними й від незнайо
мих людей і то вражало найбіль
ше, бо, виявляється, у доброї 
справи таки справді широкі крила 
— і не підтяти тих крил, не зупи
нити того лету,

Коли він встав і запала тиша, 
так що стало чутно, як дихають 
сотні людей, раптом забракло 
слів, дарма, що прочитав тисячі 
лекцій. І ця пауза, що затягну
лася, була такою ж місткою і на
пруженою, як море перед штор
мом. Про що він тоді казав? Про 
себе і водночас про людей, про 
людей і водночас про себе. Бо 
ніколи не мислив свого життя по
за ним.

...З чого починається робочий 
день головного лікаря? Звичайно, 
з традиційної п’ятихвилинки. По
тім — обхід. Призначення. При
йом хворих. Четвер — операцій
ний день. Повсякчасні адмініст
ративні проблеми. Не встиг вирі*

“5 опор.
шити ті, що є, як натомість —но» 
ві, Обід, Інколи на хіп-хап. І —• 
знову лікарня. Десь аж пополуд
ні т— освоєння нових матеріалів 
для лекції. Або виступ у школі. 
Чергове заняття теоретичного се- 
мінару. Засідання правління кол» 
госпу. Поїздка в район. І це все — 
з тому випадку, коли в лікарні 
відносно .спокійно, 8 інакшому 
разі оті обов'язки механічно по
двоювалися, траплялося так, що 
обсяг їх непомірно зростав і то
ді доводилося викроювати час 
уночі. Життя ж бо не підлягає 
регламенту.

Ось і трапляється інколи так, що ко
ли б не дружина, то і вгору ніколи 
глянути. Прекрасний цей вислів народ- 

іній. В ньому ціла філософія. Так, піп 
колись, здається, сказав у тій давній 
дискусійній розмові з молодим стома
тологом. 1 зараз переконаний у своїй 
правоті. Дивитися вгору — цс значить 
відривати свій погляд від землі, бачи
ти ширше, масштабніше, перспективні
ше. З думою не тільки про шматок хлі
ба насущного, а й про день завтраш
ній. Про те, що лишається після лю
дини навіть потому, як її не стане.

Часто з ніжністю думав про Марію, 
Повезло з одруженням. Немає в нього 
жодних підстав скаржитися на долю. 
Скільки прожити разом — І жодного 
разу серйозно не посваритись. Це при 
його далеко не янгольському харак
тері.

Не таку мап натуру, щоб висловлю*  
пати без потреби те, що переповнюва
ло серце. Та й Марія Миколаївна не 
була схильна до безпредметних ніжно*  
стей. Однак часто довгими зимовими 
вечорами кожен з них думав про Ін
шого з вдячністю і любов’ю.

СТАТТЯ В «ИЗВЕСТИЯХ», ЛИС*
ТИ, листи...4

НА ПОЧАТКУ сімдесят першого 
року подружжя Гетьманці» 

відзначило своєрідний ювілей —2 
роки безперевної праці у фонд 
миру. Легко сказати — близько 
700 робочих днів, 24 трудових 
зарплати. Було що підсумувати І 
над чим поміркувати надалі. У, 
травні того ж року Феодосій Де- 
омидович одержав листа з блан
ком «Известий» на конверти 
В. Шмигановський, кореспондент 
газети писав, що, розбираючи 
пошту Радянського Фонду миру в 
Києві і 8 Москві, він заочно по
знайомився з лікарем, дізнався 
про його безприкладну багаторіч
ну підтримку Фонду і про вклади 
на оборону країни під час війни« 
Повідомляв, що готує зараз стат
тю про діяльність Фонду, але, на 
жаль, приїхати зараз не зможе, 
тому хотів би, аби він, Гетьма
нець, відповів на деякі запитання. 
Далі наводився довгий перелік 
тих запитань. Журналіста цікави
ло, зокрема, коли і як Феодосій 
Деомидович здобув освіту, як 
□дається йому протягом довгих 
десятиліть жити і працювати в се
лі, які думки і почуття змушують 
його активно і регулярно підтри
мувати своїми заощадженнями 
Фонд миру.

Невдовзі вони зустрілися. Наслід
ком тієї зустрічі стала стаття «Живе 
-такий лікар», що з'явилася з одному 
з липневих номерів газети.

«Фігура у нього приземкувата, міц
но збита. Стрижена під пульовку го
лова,— писав Шмигановський. — Кілька 
глибоких поздовжніх зморщок розсіка
ють засмагле обличчя. Немає в ньому 
ніякої величності, лікарського лоску. І 
білий халат сидить, напевно, мішкува
то, не перешивав. Він весь якийсь до
машній, простий. .Як інколи необхід
ний хворому само такий лікар, а по 
холодний всезнайка, який і людини, по 
суті, не бачить, а тільки його кардіо
граму чи рентгенівський знімок».

І далі: «Кожного дня листоноші до
ставляють у старовинний московський 
особняк на Кропоткінській, 10, де зна
ходиться правління Радянського Фон
ду миру, яке очолює письменник Б. По
левой, не тільки гороиюві перекази а 
усіх куточків країни, але й сотні схви
льованих листів. Цікаво, що саме такі 
листи визначили саму ідею створенії« 
Фонду миру. Ще о п'ятдесят другому 
році сільський лікар Ф. Д. Гетьманець, 
наприклад, звертався в ЦК Компартії 
України з пропозицією про його за*  
снування і пропонував спої кошти».

Після публікації в «Известиях» 
на ім’я лікаря посипалися листи, 
Десятки, сотні листів, і всім ЇМ 
треба дати раду, прочитати, від
повісти. Різні долі, різні почерки, 
З інтересом розглядав адреси, 
вчитувався в сповіді незнайомих 
людей.

Півтора року відповідав на ті 
листи. Акуратно, щодня. На кож
ному конверті ставив помітку —• 
«відповідь» і дату відправлення;!

(Далі буде).
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До 30-річчя соціалістичної революції

2. ЮЛІЙ ЦЕЗАР
ЗНАЙОМИТЬ З ВАРІЮЮ

ШВИДКО біжать назустріч се
ла, приміські квартали Варті.

У садах духмяніють різнокольоро
ві троянди, відчувається подих 
моря.

На пероні вокзалу стрункий, за
смаглий від щедрого південного 
сонця юнак, запрошує до комфор- 
табельного автобуса.

- Я ваш гід. Звуть мене... Юлій 
Цезар, — чарує вій усіх своєю світ
лою посмішкою, в якій справді е 
щось від сонця. Відчувається, що з 
ним нудьгувати не доведеться. 
Представляє: <Водій автобуса — 
Трифон Дончу. переможець конкур
су «Золоте кермом ..

Варна. Ще до початку сучасного 
літочислення грецькі колоністи на
звали це місто, де І ДОСІ збереглися 
катакомби шостого віку до нашої 
ери, римські герми, О.тессос. Сонне 
і море, запашні троянди і буйне 
зелене вбрання завжди ініг.нкг.ди в 
уяві при думці про це місто. А Вар
на — це і порт, і найбільше в краї
ні суднобудівне господарство — 
.завод імені Г. Димитрова, завод 
«■ Елпро.м; . де виготовляють побуто
ві електронагрівальні приладі!, хім
комбінат імені Карла Маркса, тек
стильний комбінат «Перше травня» 
— всього цопал шістдесят підпри
ємств. Це і широкі асфальтовані

вулиці з білокам’яними будинками, 
затишні парки і сади, просторі пля
жі, чудові курорти. Тридцять років 
тому за все це заплачено дорогою 
ціною — ціною життя патріотів, 
що повстали проти німецьких фа
шистів. У парку-музеї Бонової 
дружби 1914 року па їх честь висо
чить пам’ятник. Па. постаменті на
пис: «Топ, хто загине у бою за сво
боду, не вмирає».

Військово-морсцкий музей розмі
стився в одному із древніх будин
ків Варни. Ще свіжими були вра
ження від фільму Перший кур’єр», 
що переглянув перед поїздкою до 
Болгарії, коли в експозиції музею 
саме розглядали матеріали про мо
ряка Івана Георгієва Загубансько- 
го — перинно кур’єра лон:певної 
«Іскри». Тут частина йото особис
тої бібліотеки, речі, матеріали про 
перший соціалістичний гурток «Іс
кра», що б\ в створений па Дунай
ській Флотилії. Оглянули розділи 
про розвиток Болгарського Вій
ськово-Морського Флоту, боротьбу 
болгарського народу проти фашиз
му. 1 чим детальніше знайомишся 
із експозицією МУЗОЮ, розміщеної о 
в чо'арпадцятп залах, тим глибше 
впевнюєшся у міцності дружби між 
народами наших країн.

У парковій експозиції, де бере
гові і корабельні гармати минулих 
століть, гвинт із російської рево
люційної яхти < Колхіда», гідролі-

в Б О Л Г а Р І ї

так, що брав участь у Великій Віт
чизняній війні, ми довго розмовля
ли із привітними жителями ЦЬОГО 
чудового міста. За якими ознаками 
воші визначали, що ми з Радян
ського Союзу — невідомо. Але де б 
не з’являлися, пас зустрічали з не
підкупною щирістю, з радістю діли
лися планами, розповідали про під
готовку до національного свяга 
болгарського народу — Дня сво
боди.

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ.

ФУТБОЛ

«СУДНОБУДІВНИК»
«ЖА»-1:1

( ьо.му зустріч другого кола чемпіона гу країни з футболу серед команд класу «А» другої 
ліги кіровоградська «Зірка» провела у Миколаєві з лідером шостої зони місцевим «Судпо- 
будівпиком ».

У першому колі маїч них команд закінчився внічию — 1:1.
• Іоедіїиок розпочався атаками господарів. В одній з них їм вдалося відкрити рахунок, та 

на .>7-п хвилині Володимир Сак встановлює рівновагу. Фінальний сішсюк знову зафіксував 
•мирпнп» результат — 1:1.

В. ШАБЛЯ III.
В

"В
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ло.метрн життя». (К). 22.50 
Вечірні новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМУ. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Па приз 
клубу «Шкіряний м’яч». (М). 
10.00 — «Совість». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. З серія. (М). 11.25 — 
Концерт учасників 3-го між
народного конкурсу імені ПЛ 
П. І. Чаііковського. (М). ІЗ ’-'Щи

— Телефільм «Вопіише на 
снігу». (Кіровоград). 15.35 _ — 
«Шахова школа». (М). 16.05 — 
«Світ соціалізму». (М). Ні.35
— Кольорове телебачення. 
«Фільм — дітям». «Аквалан
ги на дні». (М). 18.00 — «Ад
реси побратимства». До За
річчя- соціалістичної революції 
в Болгарії. (Кіровоград). 18.39

Кольорове іелебачсіииі.
Чемпіонат світу з боксу. 12 
фіналу. (Гавана). 19.15 — Те
левізійний багатосерійний ху
дожній фільм «Совісіь». І се
рія. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Обличчя 
друзів». (М). 22.15 — Кольо
рове телебачення. Фільм-коп- 
шрг. (М). 22.55 — Новини.
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Па приз 
клубу «Шкіряний м’яч». (М). 
10.00 — «Совість». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. З серія. (М). 11.25 — 
Концерт учасників 5-го міжна
родного конкурсу імені II. І. 
Чайковського. (М). 15.30— На
ша афіша. (К). 15.35 — «Екран 
переможців соцзмагаїнія. (К). 
15.55 — До 30-річчя визволен
ня Радянської України від ні
мецько-фашистських 
ииків. «Палітра». 
10.40 — Для школярів, 
мач». Спецвипуск. (К). 17.00
— «Хвала роботящим рукам».
Концерт. (Дніпропетровськ). 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Для дітей. «Аби 
він не впав з висоти». Тсле- 
пистаг.а. (Одеса). 19.00 — Про
грама «Вісті». (Київ з вклю
ченням Кіровограда). 19.30 — 
«Повніш кіноекрану». (К). 
20.20 — Концерт вокал ьно-ііі- 
струмеига іьного ансамблю 
«Діело». (К). 20.50 — «ІІа до
браніч. діти!» (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Па лапах республіки». (К). 
21.35 — Художній фільм «Кі-
і пін .пін ц.і іищ.і м(і;і(ія.'тгт!~:.,>.‘^.іт.‘*,-,,5Г‘'”<-’

загарб- 
(Львін).

Сур-

ГіЯШНІІИ,«
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.1)5 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —
Повний. (М). 9,30 — «Один за 
всіх, всі за одного». (Ленін- 
град). 10.15 «Совісіь». Ге- 
леві.іійішй багатосерійний ху
дожній фільм. і серія. (М).
11.30 — Художній фільм «Кі
лометри життя». (К). 12.45 — 
Музичний фільм «Дмитро Ка- 
батевський». (К). 10.00 —
Наш огляд «Резерви — на 
службу виробництву». (Ужго
род). 16.20 — Кіноііарнс. • По
двиг ратини — подвиг трудо
вий». (Львів). 16.50 — Музич
ний антракт. (К). 17.00 — «Сі
м’я». (Донецьк). 1S.G0 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Телефільм. Кірово
град). 18.30 — До початку на
вчального року. Виступ зав. 
облвно Д. ІО. Стельмухова. 
(Кіровоград). 18.40 — Теле
фільм «Твій дім па землі». 
(Кіровоград). І9.П) — «Сту
дентські будівельні загони». 
(Кіровоград). 19.30 — 'Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм «Совість». 5 серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове її-іе- 
бачепня. «Артлото». (М). 
22.50 — Чемпіонат світу з віль
ної боротьби. (Туреччина). 
Тираж «Спортлото». (М).
23.30 — Повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.45 — 
«Фільм — дітям». «Повість 
про лісового вслстдя». (М). 
18.00 — Реклама, оголошсііпіі. 
(К). 18.30 — Фільм-коііцгрг.
«Гііспі рідного причалу». (К). 
19.00 — Програма «Вісіі».
(К). 19.31) — Тележурнал
«Старт». (К). 20.45 — «Па до
браніч, діти!» (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«На ланах республіки». (К). 
21.35 — Художній фільм
«Гросмейстер». (К). 23.05 -
Концерт. (К). 23.50 — Вечірні 
новини. (К).

За редактора М. СЕМЕНЮК.
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Н ПОВОДIIТБ ДОДА ТКОВIIЙ

ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1974 -1975 навчальний рік

На грнрішнїїі < грок навчання приймаються юнаки 
та "іичаг.і 1958—1959 років народження з освітою за 
8 класів для иідюю:и.н: сіиляріп бутівельїіпх: маля
рі:- с- ліпі'.-ц.щі.': і", і ук.ігурів-.ііпііовпльпнків-пліпко- 
і'чьіг.; слкнаріз-псі; і іиі4інІ4Їппків по монтажу систем 

А н і . лщії шш.ишії.'івавня: повітря; монтажників по 
м рги.ку стаїещгк і;* залїзе беїоші’.іх конструкцій.

Пі» і;і\і*:ченп.і V411 піша учні одержують диплом
про гег.с.і' Ю (*; и.у І СІІСЦІ.'ІЛЬІІІ'.ТЬ.

З лворі'ншм сі роком навчання для підготовки: 
м. .мі :д і >, і-. а різ c.'v я рів-теслярів.

З річним її роком навчання для підготовки: 
метрів • шгіз . і.ібннків-іїлитковиків, мо

заїстів.
Г’рііцм.іуі:; я без : ■ і•,’шшх ск-ззмепів тчакп і дів

чата віком 15—20 років з оепітон за 8. 9, 10 класів 
і звільнені в запас воїни.

Зарахованих па навчання »аС;.існують гу;. го.кіпком, па- 
радішм ! робочим о.ттом. триваючим харчуванням, підруч
никами. Коїш одгрхують третину сум. зароблених ними на 
виробничій практиці Час і:з-ліа-г'і в і*а;і зараховується
в трудовий стаж.

Училнше мас позо'будований, добре устаткований 
комплекс в як':мм є кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне 
лініє ’.іІсшечко

При училищі є вечірня школа. діють гуртки технічної 
творчості, v-. тожііьої самодіяльної ті, спортивні секції.

Виїїусхникя-відміїїніїкії мають право вступати до питих і 
середшх учбових закладів на пільгових умовах, а також мо
жуть бути направлені у виші й середні учбові заклади про
фесійно-технічної освіти, де навчання проводиться при поп- 
нтму державному забезпеченні.

Юнаки, які проходять тріїрічниЛ строк навчання, до за
кінчення та на рік після закінчення училища отримують від- 
строчк} від нрн-.onv до армії.

Вступники полають особисто або присилають за
яву із зазначенням обраної професії. автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі- 
пал) або паспорт (поллється особисто), довідки з 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 286). 8 фотокарток розміром 3X4 см

Адреса училнжа: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер- 
гоноторінська. 23. їхати: тролейбусом № 2 до зупин
ки ' Буддета іь автобусами №,\? 2, 14. 15 до зупин
ки «МІчуріна», № 29. до кінця. Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.

'ÎS Наша адреса і телес

п р офес і й но-тех н і ч не
міське

училище №6

о г о л о
ПРИЙОМ

Ш У G

УЧНІВ
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

по спеціальностях:
токарі по металу, слюсарі механоскладальних ро

біт з обслужуванням свердлильних верстатів, елек- 
трогазозварювальники, електромонтери по експлуа
тації промислових електроустановок.

На всі спеціальності приймаються юнаки і дівча
та, що мають освіту 10 класів і вік від 15 до 25 ро
ків.

Для вступі иків *Ьо спеціальності електромонтер і 
егектрогазозварювальник мінімальний вік для всту
пу — 16 років.

Строк навчання 10 місяців.
Для іих, -іп встигає, пнплачується стипендія ЗО карбован

ців-на місяць, відмінникам навчання стипендія виплачуєть
ся 37 ьарбсиаі'пів 50 копійок.

За виконані роботи н процесі ішробіпшої практики учням 
до їй І ново до стипендії нараховується 33 процент її від заро
бленої суми.

Навчаючись в училищі, кожний учень, що має се
редню освіту, може суміщати навчання на підготов
чих курсах для вступу в інститут.

Учні, що закінчили училище з відзнакою, мають 
право поступати на вечірнє відділення поза конкур
сом.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж.

Кожний учень до призову в Радянську Армію набуває спе
ціальність і потрібні знання з спеціальних і загальноосвітніх 
предметів.

До училища молодь ітріиїмасться беї екзаменів.
При училищі е їдальня, постійно праніоють гуртки: хоро

вий. танінова ішііій, художнього слона, духовий. есгралниГ'. 
технічної творчості, стрілецький, парашутний, електротех
нічний, спортивні секції.

До заяви додаються такі документи: свідоцтво 
про освіту, свідоцтво про народження або паспорт, 
довідка з місця проживання і про склад сім’ї, ха
рактеристика зі школи, автобіографія, фотокартки 
розміром 3X4 см (6 штук).

Звертатися на адресу: м. Кіровоград вул. Дека
бристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КС МУ. г. Кировоіряд.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ АГЯСОКОМБІІІАТІ

оголошує прийом учнів
на 1974--1.975

Училище готує робітни
ків А,ЛЯ /А Я."ПО! Промисло
вості. Строк назчачня — 
1 рік.

ПриГімаїотьгз гші.ікн віком 
під 17 з половиною років 1 
старші іа дівчата віком піл 
16 з ьо.іовішоіо років т бсв!- 

•тою за 8— іб к»асів.
Учнів чабезнечуннь спіпеи- 

дісні в роїмірі їх карбован
ців га квартирними (3 крб.) 
па місяць, триразовим без
коштовним харчуванням.спец
одягом га форменим одягом.

Гуртожитком унілііше не 
забезпечує, а розмішуй ічні.і 
на приватних кварглра’.’. ’

При училищі пошию не- 
чірня школа.

навчальний рік

Вступники повинні по
дати заяву на ім’я дирек
тора, автобіографію, до
кумент про освіту га на
родження, довідку про 
стан здоров'я, 6 фото
карток (3X4 см), довідку 
з місця проживання, ха
рактеристику.

Адреса училища: місто 
Кіровоград, Обозяівське 
шосе, м'ясокомбінат. їха
ти автобусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

Харківський 
зооветеринарний інститут

О Г О JI О НІ У є
прийом слухачів на підготовче відділення 
для вступу у зооветерпнаріїий інститут

Строк навчання — 8 
місяців.

Початок навчання з 1 
грудня.

Інститут готує ЗООІІІЖС- 
Керів і ветеринарних ліка
рів

Па підготовче відділен
ня приймаються особи з 
закінченою середньою ос
вітою з числа передових 
робітників, колгоспників і 
демобілізованих з рядів 
Збройних Сил СРСР, які 
мають стаж практичної 
роботи не менше одного 
року в сільському госпо
дарстві.

При вступі пред являється: 
заява, направления під госпо
дарства, документ про серед
ню освігу (оригінал), харак-

терпсіика. 6 фотографій (иіі- 
мок без го.іоііонго убору, ро і- 
мір 3x4 см). медична довідка 
(форма № 285). витяг з тру
дової книжки.

Учні підготовчою відді
лення забезпечуються гур
тожитком і стипендією на 
загальних підставах. Слу
хачі, які успішно витри
мали всі випускні екзаме
ни, зараховуються па 1-й 
курс без здачі вступних 
екзаменів.

Прийом документів з 
І жовтня по 10 .ілстопадн.

Адреса: 312050, Харків
ська обл., п/в «Інститут
ське», Харківський зоове
теринарний інститут, під
готовче відділення.

РЕКТОРАТ.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
Комсомольського житія — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Друкарня ім Г. М Димитрова 
обласною управління у справах видавництв, 

полії рафії і кннж’.свої горііялі.
м Кіровоград, вул. Гліпкл. 2.

ПОГОДА

Вдсіц, у!) і ерпіш па території області та місій Кіропогрядл 
пер(*дб;|.|і.четьея мінлива хмарність, без опадів. Вітер схід- 
nufi р)— т* метрів іа секунду. Температуро не,птіря но облп- 
сгі 30,місту 26—28 градусів тепла.

Б к м»т. Тип pur СІ (.07 ХС. ІЧОЖП
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