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НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ: (
як ви готуєтесь '
до нього?

Нропідні документи сучаснос
ті—програма дій.

Ефективність політзанять.
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ПЛЕНУМ УСТИНІВСЬКОГО 
РАЙКОМУ ЛКСМУ

Відбувся пленум Устинівського райко
му комсомолу, який розглянув питання 
«Про завдання комсомольських органі
зацій району по дальшому поліпшенню 
ідеологічної роботи в світлі рішень 
травневого (1974 р.) Пленуму Централь
ного Комітету Компартії України та XVII 
з’їзду ВЛКСМ»,
- Доповідач, перший секретар райкому 
комсомолу С. Григорчук відмітив, що 
комсомольці і молодь району успішно 
втілюють в життя рішення XXIV з’їзду 
КПРС та XVII з’їзду ВЛКСМ, борються 
за дострокове виконання планів четвер
того, визначального року та дев'ятої 
п’ятирічки вцілому. Комітети комсомо
лу господарств, установ і навчальних 
закладів приділяють значну увагу про
паганді ідей марксизму-ленінізму, засто
совуючи різноманітні форми роботи: 
Ленінські уроки, лекції, Ленінські заліки.

Однак, відмітив доповідач, в роботі

НА кіровоградський ремзавод «укрсільгос.л- 
ТЕХН1КА» ВОЛОДИМИР БАБИЧ І ФЕДІР ДЕНИСОВ 
ПРИПШЛИ ПІСЛЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ З АРМІЇ. ОВОЛО
ДІВШИ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ТОКАРЯ. МОЛОДІ ВИРОБ
НИЧНИКИ ТЕПЕР ВИКОНУЮТЬ ЗМІННІ ЗАВДАННЯ 
НА 110-120 ПРОЦЕНТІВ.

ВІТЧИЗНІ— 
наш ударний 
труд!

Фото В. КОВПАКА.

ряду комсомольських 
організацій, зокрема 
колгоспу імені Пет- 
ровського, радгоспів 
«Устинівський», «Ін- 
гульський» відсутні

бойовитість і цілеспрямованість, не вся 
молодь охоплена політнавчанням.

В обговоренні доповіді взяли участь 
секретар комсомольської організації 
Сагайдацької птахофабрики А. Годоро- 
жа, секретар комітету комсомолу кол
госпу імені Суворова Л. Мальцеве, ком
сомольський пропагандист колгоспу 
імені Леніна Г. Калінчук, директор Ссд- 
нівського Будинку культури Л. Тищенко, 
завідуюча Степанівською бібліотекою 
Н. Щербина. З обговореного питання 
пленум прийняв постанову, в якій визна
чені шляхи поліпшення ідеологічної ро
боти серед молоді.

Перед учасниками пленуму виступили 
другий секретар райкому партії І. П. Ша
руй та перший секретар ОК ЛКСМ Ук
раїни М. К. Скляниченко.

У роботі пленуму взяв участь відпові
дальний організатор ЦК ЛКСМ України 
Л. Ф. Моруга.

ПРОПАГАНДИСТ
До коча&у нового навчального року в мережі комсомольської політосвіт зали

шилось небагато часу. Зараз в комсомольських організаціях області йде інтенсивна 
підготовка до першого заняття. Рік розпочнеться Ленінським уроком «Вчимося ко
мунізму, будуємо комунізм».

Як проходитиме кавчання, чин позначаться на ньому знаменні події, що відбу
лась останнім часом в житті країни і Ленінського комсомолу, як підвищиться ефек
тивність політзанять — ці та багато інших питань обговорили на зустрічі за круглим, 
столом «Молодого комунара» кращі пропагандисти області. Своїми думками і досві
дом роботи поділились керівники гуртків комсомольської політосвіти: П. А. ПАЛЄСВ 
з Новоукраїнського району, Г. І. НОСЕНКО з Ііогоирханге.шського, Г. Н. ПЕЧИ ПО
РЕМ КО з смі. Олександрівни, В. 10. БУГАИЧЕНКО з Мсрозівського вуглерозрізу 
та II. Л. ЛЛВЕЦЬКИГІ з Балахівського вуглерозрізу комбінату «Олександріявугіл- 
ля», М. 10. КОРНЕВ, директор Красноярської восьмирічної школи Кіровоград
ського району, П. II. БАРАБАНІ, юрист із Новомиргорода, С. 0. АЛЬОШИН з 
Нсооцкраїнського та В. ЛІ. МАТКОВСЬКИИ з , Д -бро ^ личкіиського районів.

У зустрічі за круглим столом (Молодого комунара» взяли участь секретар обко
му ЛКСМУ В. В. ПЕТРАКОВ, завідуючий відділом пропаганди і культ урно-масової 
робота обкому комсомолу І. Д. КОСТЕНКО, працівники редакції обласної молодіж
ної газети.

ПЕРШОГО жовтня юнаки і дівчата 
області знову сядуть за парти 

аудиторій, щоб поповнити свої знання 
з марксистсько-ленінської теорії, глиб
ше вивчити провідні документи сучас
ності, ще конкретніше визначити своє 
місце в житті. Перший день занять 
пройде урочисто, піднесено. Вже ста

ло традицій
ним у слухачів 
з Олександріе- 
ської райлікар- 
ні цього дня 
покладання кві
тів до пам'ят
ника В. І. Лені
ну, вшанування 
воїнів - одно
сельчан, що

загинули на
фронтах Вели
кої Вітчизняної 
війни. До мо
лоді лікарні 
завітають ком
сомольці двад-

С. О. АЛЬОШИН. цятих« тридця
тих, сорокових 

років, ті, що стояли на порозі нового 
життя і своєю працею зміцнювали мо
лоду Країну Рад, ті, що у двобої з фа
шизмом відстояли свободу і незалеж
ність нашої Батьківщини.

У колгоспі «Росіян Кіровоградського ра
йону працюють багато колишніх місцевих 
комсомольців. За ударний труд Вітчизна 
вшанувала їх високими урядовими нагоро
дами. Зразки комуністичного ставлення до 
праці показують трактористи кавалер орде
на Леніна Г. В. Силкін та кавалер ордена 
Трудового Червоного Прапора, комсомолець 

V

Петро Пузанков. Керівник цього господар
ства В. В. Головаиов свого часу очолював 
колгоспну комсомольську організацію, про
йшов шлях від рядового виробничника, на
городжений кількома орденами. В перший 
день занять комсомольського політгуртка 
вони виступлять перед юнаками і дівчатами 
колгоспу.

І так всюди, у всіх організаціях об
ласті. Перше заняття має створити на
стрій усього навчального року. Тому 
до нього ретельно готуються пропа
гандисти, комсомольські активісти, 
слухачі.

Одне з провідних місць у роботі 
гуртків комсомольської політосвіти, як 
і раніше, посяде подальше вивчення 
матеріалів XXIV з’їзду КПРС, промови 
Л. І. Брежнєва «Про п’ятдесятиріччя
Союзу Радян
ських Соціа
лістичних 
публік», 
теріалів 
н у м і в 
КПРС, 

су 
Ра
на-

1 . 1. Н'.Х ЕННО.

ма- 
Пле 
ЦК 

інших
провідних 
кументів 
масності, 
дянський 
род готується 
відсвяткувати 
30-річчя звіль
нення Украї
ни від німець
ко - фашист
ських загарбників та 30-річчя перемо
ги Радянського Союзу у Великій Віт
чизняній війні. Тому сьогодні пропа-

(Закінчення на 2-й стор.).
________

■■мввакві

НЕ МЕНШ ВІДПОВІДАЛЬНО
О Ініціативу новоукраінців підтримали комсомольці 

і молодь Новгородківського району
На' цих виробничих зборах 

байдужих не лишилося. Кожен 
член нашої тракторної брига
ди, де працює переважно мо
лодь, відчував, що потрібно 
переглянути строки збирання 
врожаю, віднайти резерви для 
дострокового завершення дру
гих жнив. Жваво проходило 
обговорення звернення членів 
комсомольсько - молодіжної 
тракторної бригади колгоспу 
імені Шевченка Новоукраїн
ського району до всіх моло
дих механізаторів Кіровоград- 
щини. Механізатори — люди 
більшістю небагатослівні. Не 
звикли кидати слів на вітер. 
Ось і виходить, що потрібно 
зважити всі «за» і «проти», аби 
потім не довелося червоніти.

Першим взяв слово бриге- 

дир тракторної бригади моло
дий комуніст Федір Сорока:

•— Збирання пізніх культур 
не менш відповідальна справа, 
ніж косовиця ранніх зернових. 
Ми повинні проявити /лакси- 
мум енергії та настирливості 
для того, щоб другий етап зби
рання врожаю 1974 року став 
ударним. Не можна закривати 
очі на недоліки та хиби в ро
боті. Траплялися випадки не
дбайливості, порушення пра
вил агротехніки. Знаємо, неви- 
стачає у нас запчастин. В таких 
умовах важливий фактор — 
бойовитість колективу. Тож, 
порадившись із спеціалістами і 
керівниками господарства, я 
пропоную підтримати ініціати
ву новоукраїнських механіза

торів — взяти додаткові со
ціалістичні зобов'язання.

Діловим був виступ комсо
мольця Леоніда Кравчука:

— Я не помилюсь, коли ска
жу, шо нашу молодь завжди 
приваблює нове, прогресивне, 
вона завжди готова підтрима
ти бойову ініціативу. Вчасно 
кинули клич новоукраїнці. Під
тримати їх почин справа наша, 
суто комсомольська. Тож, да
вайте не пошкодуємо ні зу
силь', ні снаги, щоб зібрати 
урожай визначального до зер
нини.

Слюсар Михайло Іванович 
Зубенко — досвідчений меха
нізатор. Вже на пенсії. Та що
дня в бригаді, допомагає мо
лоді.

—- Я радий, — сказав він, — 

що хлопці підтримали пропо
зицію нашого бригадира — як 
і новоукраїнці, беруть підви
щені соціалістичні зобов’язан
ня. З ними можна справитися, 
якщо прозодити цілодобову 
роботу агрегатів з перезміною 
в полі, своєчасно підвозити 
пальне та заправляти агрегати 
п борозні. Потрібно, щоб ко
жен член нашого колективу 
усвідомив, важливість тих зав
дань, які ми поставили перед 
собою, включившись в змаган
ня за дострокове завершення 
других жнив.

Бригада зобов’язалася:
— закінчити збирання усіх 

сільськогосподарських культур 
до 57-ї річниці Великої Жовт
невої соціалістичної революції; 
зібрати соняшник на площі 270 
гектарів за 12 робочих днів, 
замість 20 запланованих; за
стосовуючи груповий метод, 
за 20 робочих днів, що на 5 ра
ніше, ніж зобов’язалися, зібра
ти зернову кукурудзу на пло
щі 400 гектарів; цукрові буря

ки зібрати з площі 95 гектарів 
за 19 робочих днів; включив
шись у боротьбу за достроко
ве виконання планів визна
чального року п'ятирічки, за
класти міцну основу під уро
жай наступного року.

Трактористи бригади посіяли 
озимі на площі 800 гектарів за 
10 робочих днів. Завчасно го
туємо площі під весняну сівбу. 
Роботи йдуть за графіком.

Розходилися схвильовані, 
сповнені відповідальності за 
одностайно схвалене рішення. 
Хотілося погомоніти про бу
денні справи, та степ чекав, 
чекала земля...

Ініціативу новоуїсраїнціе під
тримали в усіх комссмольськс- 
молодіжних колективах госпо
дарств Новгородківського ра
йону.

М. ІВАНІШИНА. 
секретар комсомольської 
організації тракторної 
бригади № 1 «ті оспу 
«Зоря комунізму» Нов- 
іородмвськдое району.
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М. 10. К0РГ1ЄВ.

з’їзд ЛенІнч

(Закінчення).
гандисти маюту 
Значну увагу зосе
редити на військо
во <* патріотично
му вихованні мо
лоді,

М. 10, Корнєві 
В березні країна 
святкувала 20-річ- 
,чя освоєння ці
линних земель. 
На урочистому 
засіданні в Ал- 
ма-Аті, присвя
ченому цій по
дії, виступив з 
яскравою про
мовою Гене
ральний секре
тар ЦК КПРС 
тов. Л. І. Бреж
нєв. Програмні 
положення ви
сунуто і у про
мові товариша 
Брежнєва пе
ред виборцями 
Баумансько г о 
виборчого ок
ругу.

Навесні відбувся XVII 
ського комсомолу. Привітання Централь
ного Комітету КПРС, виступ на з’їзді 
тов Л: І. Брежнєва, Звітна доповідь, з 
якою виступив перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельннков, резолюція 
з'їзду, лист учасників з'їзду на ім’я 
Центрального Комітету нашої партії —• 
важливі документи, в яких і оцінка ро
боти комсомолу країни і завдання на 
майбутнє.

Все цс буде в центрі уваги наших 
занять.

П. А. Лавецькнй: Провідні документи 
сучасності — це ті документи, в яких ми 
знаходимо вичерпну відповідь на живо
трепетні питання. Вони, безумовно, ви
вчатимуться в усіх гуртках, незалежно 
від програми. Звичайно, що до цього 
питання слід підійти якомога серйозні
ше, відшукувати надійні форми подачі 
матеріалу. Велику роль тут мають віді
грати технічні засоби пропаганди, на< 
очні посібники. Вивчення провідних до
кументів повинно сприяти підвищенню 
трудової активності молоді, усвідомлен
ню нею грандіозних завдань розвитку 
нашого суспільства.

С. О. Альошин: Думаю, що краще за
своюватимуться положення документів, 
якщо їх тісніше пов'язувати з темами, 
що розглядаються на заняттях гуртка.

Г, 1. Носенко: Зовнішньо-політична ді
яльність КПРС, Радянського уряду 
спрямована на зміцнення миру в усьому 
світі, на єднання демократичних сил. 
Вона користується великою підтримкою 
народів, які борються за мир, 
соціалізм. Цього року мені 
побувати у братній Болгарії. З якою 
теплотою зустрічали там нас — пред
ставників Радянського Союзу! Про це я 
розповідатиму своїм слухачам. Радян
ські люди — інтернаціоналісти. Вихо
вання інтернаціональних почуттів у мо
лоді —• важливе завдання, яке стоїть 
перед нами, пропагандистами.

Країна стоїть на порозі п’ятого, за
вершального року дев’ятої п’ятирічки.

У виконанні її завдань велико місце 
належить молоді. На кожній ділянці 
виробництва трудяться юнаки і дівча
та. їх внесок залежить від тієї органі
заторської роботи, яку проводять ком
сомольські організації, від рівня ви
ховної роботи. Тому черговий навчаль
ний рік пропагандисти області прове
дуть під гаслом: «Знання, ідейну пере
конаність, організаторський талант —ч 
на службу п’ятирічці!».

Ефективність політзанять. Від чого 
вона залежить? Як її визначити?
В. Ю. Бугайченко: Заняття потрібно 

організовувати так, щоб молоді було 
цікаво вчитись. Для цього слід вико
ристовувати цікаві форми, не боятись 
нового. Ми практикуємо, разом з про, 
грамовнм матеріалом, перегляд кіно
фільмів про робітничий клас, використо
вуємо кінострічку, відзняту на нашому 
вуглерозрізі. Намагаємось виробити у 
слухачів державний підхід до праці. І цс 
г ■ ’ рзяу великіЛ “ірі
і < • в-:*аеться- На-

"1^1 ”^Д" п^клад'

Готуються завоювати це 
високе звання ще сім, 
Протягом навчального ро
ку вони досягнуть своєї 
мети.

Г. Н. Нечипоренко: Під*, 
рахувати ефективність поч 
літзанять з олівцем в ру
ках, напевне, неможливо. 
Але вона очевидна. Ріст 
політичної свідомості і 
освітнього рівня; ВИХ0ВДН-. 
ня сумлінного ставлення 
до праці, прищеплення 
молоді кращих рис ра-. 
донської людини — все 
це у великій мірі роби*, 
ть'ся па заняття?: гуртків.

У нас працює більшість мо
лоді. 1 все ж минулого року 
за показниками роботи посіли 
трете місце п республіці. 
П’ять структурних відділень 
лікарні стали колективами 
комуністичної праці. Двад
цять комсомольців — ударни
ки комуністичної праці. Боро
тимуться за це звання протя
гом навчального року ще 13 
моїх слухачів.

Багато про що свідчить £ 
той факт, що молодь нашої 
лікарні стала ініціатором гар* 
ного оформлення інтер’єрів 

лікарні, щоб хво
рим тут почува« 

краще.

Г. І. Носенко:
Дуже важлива 
справа, на мою 
думку — при-, 
щеплення кра-: 
щнх рис моло*. 
ді. Мало до
могтись, щоб 
юнак чи дівчи
на добре пра
цювали па 
робництві. 
як вони ведуть 
себе в 
Чим 
ться, 
вуть?

вн-
А

побуті? 
цікавляя 
ЯК ЖЦ-.

прогрес, 
довелось

цю 
себе.

по 
8М1- 

' - . ' ед,,0,° ,,арі’ан’ 

- ня, Аварію було
B. 10. БУГАЙЧЕНКО. швидко ліквідо

вано.
Ще один напрямок нашої роботи — вихо

вання високої культури виробництва, залучен- 
ня молоді; до технічної творчості. До речі, 
перше місце у комбінаті за кращу рацпропо
зицію посів наш слухач, комсомолець Олек
сандр Леонов.

C. О. Альошин: Розглядали ми па за« . 
пятті питання про раціональне внкорис-. 
тання землі. Слухачі одержали 'завдан
ня: підрахувати, скільки гектарів її «гу
ляє» в нашому колгоспі. Вийшла цифра 
чималенька. Потім це питання розглядам 
лось па засіданні правління колгоспу. 
На колись невпкористовуваних землях 
посіяли культури, необхідні госпо
дарству.

Іншого разу наші комсомольці під-, 
рахували, наскільки продуктивно вико-, 
ристовується техніка в колгоспі. І знову 
питання заслуховувалось на правлінні.

II. А. Лавецькнй: Виховання у молоді 
комуністичного ставлення до праці — 
справа складна. Вона потребує наполег- 

• лнвої роботи. Я націлюю своїх слухачів 
па те, щоб вони сумлінно ставились до 
роботи, підвищували свій фаховий рі
вень, оволодівали суміжними професія
ми. Серед молоді, що відвідує гурток, 
шість ударників комуністичної праці.

Г, II. ИЕЧИПОРЕНКр.
Іноді надибуєш па те, що молода лю

дина може нагрубити старшій, образити 
її. Пам’ятаю, під час однієї з поїздок до 
Ленінграда я познайомилась там із ро
ботою «шкіл ввічливості», російської 
гостинності. Не завадило б і нам впро
вадити такі школи. Або ж узяти нові 
обряди. Якою зброєю е вони в боротьбі 
проти старих звичаїв і релігійних забоч 
бонів.

Я веду гурток «Основи комуністичної 
моралі». І щоразу переконуюсь, як бага
то він дає молоді,

П. II. Барабаш: Як і гуртки «Основи 
правових знань». На мою думку, їх ще 

мало в районах 
області. А це 
тому, що комі
тети комсомо
лу не навчи
лись повністю 
використовува
ти спеціалістів, 
які мають юри
дичну освіту.

Навчальний 
процес — не 
пасивний. Він 
не обмежує
ться лише 
сумлі н н и м 
конспектуван
ням лекцій. 

. Слухачі одер
жують практичні завдання. Це — і напи
сання рефератів, і аналіз стану справ 
на підприємстві, в господарстві, і шеф
ська допомога школам, і пошуки доку
ментів про свою комсомольську орга
нізацію. Запроваджені як правило а 
навчальний процес, вони активізують 
молодь, роблять заняття змістовніши
ми, цікавішими. Про важливість прак
тичних занять говорили всі учасники 
зустрічі за круглим столом «Молодого 
комунара».

П. II. БАРАБАШ.

1
Велика роль у поліпшенні роботи гуртків 

комсомольської політосвіти належить пресі. 
В обласній молодіжній, в районних газетах 
друкуються матеріали на допомогу пропа
гандистам і слухачам, розповіді про кращих 
людей і передові колективи, які потім вико
ристовуються керівниками політгуртків. На 
жаль, поки що їх недостатньо. Погано вико
ристовується в ньому напрямку і стінна пре
са. Не часто ми бачимо, як у стіннівці, цьо
му найближчому до колективу органі інфор
мації, розповідається про роботу комсомоль
ських політгуртків.
П. А, Палєєв: Слід би ширше друкува

ти в обласній молодіжній газеті мате
ріали на допомогу пропагандистам, Хо
тілося б більше читати про роботу сво
їх колег, виступів самих слухачів. Ду- | 
маю, добре було б, аби ми, пропаган
дисти, змогли, на сторінках газети поді
литись своїм досвідом. Адже багато е 
про що розповісти.

В. 10. Бугаііченко: Більше слід розпо
відати про тих, хто міг би стати прикла
дом для молоді.

Г. І. Носенко: А таких багато. Ось у 
вас у садово-городній бригаді працює 
Люба Стрижикоза. Вона — скрізь по
переду. 1 на роботі, і а навчанні, і в 
художній самодіяльності. Ввічлива, 
уважна. Чому б про неї не розповісти? 
Або ж про сім’ю Лапенків, що в нашому 
колгоспі. Справжній зразок радянської 
Сім’ї...

В роботі гуртків комсомольської по
літосвіти немало й складностей. Ще 
не вистачає підручників для слухачів, 
не всюди обладнані кабінети для за
нять, кращою має бути і їх організа
ція. З цього приводу учасники зустрічі 
висловили ряд зауважень і пропози
цій:
B. М. Магковськнй: В сільській місце

вості іноді важко визначити час для за
нять. Люди працюють у різні години. 
Окрім того, бригада від бригади — на 
значній віддалі, Думаю, що керівникам 
господарств слід подбати про те, щоб у 
день роботи гуртка, молодь, що навчає
ться, відпрацювала і звільнилась в однії 
час. Слід подбати і про транспорт для 
перевезення слухачів з бригади до сади
би колгоспу.

Г. І. Носійко: Справі організації за
нять повинні приділяти увагу не лише 
пропагандисти і комсомольські ватажки. 
У великій мірі мають допомагати і ке
рівники господарств,' дільниць. їм обо
в’язково слід цікавитись, як їхні підлеглі 
відвідують заняття.

П. А. Палєєв: Варто на підприємствах 
І в господарствах обладнати кабінети 
комсомольської політосвіти з ретельно 
підібраними посібниками, розробками 
лекцій, діафільмами, схемами тощо, і 
ще — час забезпечити усіх слухачів 
підручниками.

C. О. Альошин: і зобов’язати праців
ників бібліотек, котрі ще цього не усві
домили, підбирати для них літературу, 
статті з газет і журналів. Окремі бібліо
текарі ще не відчувають відповідальнос
ті. От хоч би й у нашому селі — Кро- 
пивницькому Новоукраїнського району. 
Навчальний рік незабаром, а бібліотека 
цілими днями на замку.

Г. І. Носенко: А ще — незрозуміла 
позиція райвідділів культури. Понеді
лок — день політзанять. * І в цей же 
день —- вихідний клубних працівників. 
Хоч у більшості сіл заняття проходять 
саме в приміщеннях клубів. От і бігай 
селом, поки його відкриєш...

...Обмін досвідом, думками, слушні 
зауваження, пропозиції. Чимало їх ви
словлено на зустрічі за круглим сто
лом обласної молодіжної газети. Від
чуваючи себе у повній мірі відпові
дальними за виховання молоді, пропа
гандисти прагнуть усі свої знання, 
уміння і досвід поставити на службу 
цій важливій справі.

Незабаром —- новий навчальний рік. 
На його початок чекають пропаган
дисти, чекають слухачі, І потрібно зро
бити все. щоб він пройшов якнайус- 
пішніше.

Запис бесіди за круглим столом 
<МК» зробив Б. КУМАНСЬКИЯ.

♦ото В. КОВПАКА.
--- - -- >

МИ—
ЛЕНІНСЬКИЙ
КОМСОМОЛ
> ВСЕСОЮЗНА 

ЧИТАЦЬКА
■ КОНФЕРЕНЦІЯ.

п

ДИТЯЧІ бібліотеки області активно до
помагали комсомольським організаціям 

відзначити славну подію в житті комсомо
лу — 50-річчя присвоєння йому імені Леніна 
Тут пропагувалася література, яка показує 
історичний шлях комсомолу, його визначну 
роль вжитті Радянської держави, оформля
лись книжкові виставки:1 «Наш бойовий ком
сомол», «В серці у пашім Леніна слово, з 
ним ми йдемо до висот»,'«Комсомол звітус 
перед Батьківщиною».

В обласній бібліотеці для дітей, наприклад, 
яскраво оформлена книжкова саморобка «XVII 
комсомольський» завжди на руках читачів. В Пе- 
тріпськііі та Знам’янській районних дитячих біблі
отеках організовані клуби «Наш Ленінський ком
сомол», які працюють в тісному контакті з ком- 
сомольськимн організаціями шкіл.

Велика унага приділяється пропаганді книги 
В. І. Леніна «Завдання Спілок молоді». Більшість 
бібліотек області уже провели читацькі конфе
ренції по цій праці. Воші домагаються того, щоб

працю «Завдання Спілок молоді» прочитав кожен 
комсомолець і той ,хю готується стати членом 
ВЛКСМ.

Секретаріат ЦК ВЛКСМ, Міністерство 
культури СРСР, Спілка письменників ого
лосили з квітня по жовтень нього року Все
союзну читацьку конференцію «Ми справі 
Леніна, партії вірні», яка присвячується 
50-річчю присвоєння комсомолу імені В. ї< 
Леніна. Це зобов’язує бібліотеки працюва
ти іце краще. Головним напрямком роботи, 
що проводиться в рамках конференції, е 
пропаганда серед підростаючого покоління 
творів В, І. Леніна, літератури- про його 
життя і діяльність, книг про’ найближчих 
соратників Володимира Ілліча. Ось чому в 
багатьох дитячих бібліотеках проводяться 
огляди літератури: «Гордимось іменем тво
їм», «Вони продовжують справу Леніна».

Метою конференції £ також широке залу;«

ченпя молоді до читання документальної 
суспільно-політичної, художньої літератури 
про героїчну історію комсомолу, про рево
люційну спадкоємність і нерозривний зв’яч 
зок усіх партійних поколінь. Для цього би 
бліотеки зосереджують увагу на кращих 
книгах з цієї тематики.

Вінцем всієї роботи по темі республіка«- 
ської конференції стане обговорення питаній 
«Кликав на подвиги комсомол і жестом, і 
словом», і думкою — Ленін», «З Леніним в 
серці, під проводом партії юні, завзяті па 
подвиг ішли». «Славиться героїчними діла« 
ми мужній комсомол України», «Комсомол 
в боротьбі за мир», «З Леніним в серці о 
майиутнє ідем, вірність Вітчизні трудом до« 
ведем».

Л. ДЕМЕЩЕНКО* 
заступник директора обласної бІбдйте» 
ки для дітей імені А, Гайдара,



—------ 19 вересня 1974 року

Йде місячник болгаро-радянської дружби

• із Болгарського щоденника •
6. „СТОЇТЬ НАД ГОРОЮ АЛЬОША...“

Хто назвав його — Альоша? 
На це питання дають різні від
повіді, Та найчастіше почуєш, 
що болгарська жінка, поба
чивши пам’ятник, сказала; «Це 
ж він, радянський солдат, 
Альоша, що заходив до нас...».

Монумент радянському вої- 
ну-внзволнтелю стоїть на одній 
з найвищих точок Пловдива, 
на пагорбі Визволення, «йому 
не війти з висоти...», Ллє нині 
йдуть піонери,. молодята, 
батьки з новонародженими, 
ветерани... Він не дарує дівча
там квітів. Та біля підніжжя 
навіть в найлютіші холоди — 
троянди... Він стоїть над міс-, 
том, високо в небі, і першим 
бачить, як сходить, сонце. І чи 
не тому день у ПЛОВДИВ! зав
жди розпочинається з відомої 
пісні «Альоша», Мелодія за
хоплює, тривожить. Коли чув 
як співають у Пловднзі, слова 
ті ніколи не забудеш, як, ма
буть, і ті неповторні хвилини, 
коли зустрічав повнії день ра
зом з тім. Альошею..,

Зустріч із Костяні ином Дуфелнм, 
власним кореспондентом газети 
-Народна мяадем» у Пловдияі 
мажиа віднести до тієї приємної 
ікснодінанки. на к«_- ми Влади» 
сливом Журавськям і не розрахо
вували. Познайомилися з ним біля 
кіоску, де купували свіжі газети, 
переглядали їх. Повідомлялося, що 
а італійському місті Верона 
гірський штангіст А. Кіров 
виборов золоту медаль, а 
В. Анікін був другим. Стрункий 
білявий юнак, що слухав паші «за» 
і «проти» (перед цим Костянтин 
Дуфеп представив нам Григора 
Станкова — інструктора Пловдив- 

Іського міськкому комсомолу), ви
рішив пашу суперечку^

— Переможуть иайсильніпіі. а 
зараз запрошуємо вас до міськко
му комсомолу. Покажемо вам те, 
чого не змогли показати екскурсо
води. зустрінетесь з молодими ви
робничниками, побуваєте на під
приємствах.

Григор Станков у міськкомі 
комсомолу працює нещодавно. 
Раніше очолював комсомоль
ську організацію фабрики 
«Пулиудєва», де виготовляють 
шкіряні вироби. Тож, вже че
рез хвилин двадцять у кабіне
ті фабричного комітету комсо
молу ми розмовляли з брига
диром молодіжної бригади 
Христо Трайковим. За успіхи в 
роботі більшість членів брига
ди відзначені урядовими наго
родами. Нагороджений і бри
гадир. Він і показав нам виро
би — добротні шкіряні пальто,

бол- 
саме 
пащ

НОВА ЗУСТРІЧ З КАЗНОЮ 
спектаклі зайняті Тетяна Матрссснко, «Леонід 
Кислиця, Олександра Лапіна, Людмила Лук'яп- 
ченко, Любов Гайдай та Тетяна Кладченко.

Художник-посгановішк п’єси — Василь Оста
пенко.

Днями творчий склад театру виїхав на гастро
лі в райони області. Юні глядачі можуть знову 
зустрітись із героями улюбленої казки — вєсе- 
лим і незалежним Омельком, вередливою царів
ною, немічним царем і його слугами, з добрими, 
веселими звірятами.

Малюки простежать за тим, як Омелько пере
виховує царівну, порадіють за хороших людей і 
щиро посміються над недоумкуватими і злими. 
Бо спектаклю не бракує ні фантазії в постанов
ці, ні майстерності в грі акторів.

К. ПЕТРЕНКО.
II з малюнку: персонажі виставки — Омелько, 

царівна і цар,
Мал. В. ОСТА ПЕНКА.окрім того, виступає як актор. Також у

ситої «По щучому велінню». Цього разу вона 
ітиме в постановці Віталія Солодянкіна, який.

ДИПЛОМ
ІМЕНІ ОСТРОВСЬКОГО

Колектив ремонтного ІІСУ.у імені 
Корчагінн — один з найкращих у 
локомотивному депо станції Шепе
тівка. Девіз молодих ремонтників; 
«Виконав завдання сам *— забезпеч 
Уси.т товаришеві*. Дружбе, взае* 
»ежопомога. епттМазм допомогли 
лрмнізувзги роботу так, шб за

ваго- 
мате-

працю- 
сиропи-

підкладку, яку бригада 
товляє із зекономлених 
ріалів. .у
* — У четвертому кварталі 
ватимемо на зекономленій ...г__
ні, — радіючи за своїх друзів, по
відомив Трайков. — До кінця року 
комсомольці підприємства зобов’я
залися зекономити чотириста ти
сяч квадратних дециметрів шкірто- 
варів. Молодь слова дотримує.

Бригада носить ім’я колишнього 
працівника фабрики Петрова Панче- 
ва. який у роки війни пішов у пар
тизани і загинув на полі бою.

— У вихідні дні члени бригади 
бувають на його батьківщині, — у 
селі Базове, кладуть до могили кві
ти, зустрічаються з батьками. Час
то йдемо шляхами загону, в якому 
був Панчсв... Кожен із наших 
хлопців мріє побувати у вашій 
країні. Двоє — переможці у соціа
лістичному змаганні, матимуть та
ку можливість.

З другого поверху, з війна 
кабінету секретаря міськкому 
комсомолу Ліляїіи Днмитрової 
добре проглядається спортив
ний майданчик, де тренуються 
юні баскетболісти. Ліляна охо
че розповідає про те, що ком
сомольці Пловдива взяли шеф
ство над юними фізкультурни
ками, як допомагають їм, про 
трудові будні юнаків і дівчат, 

— Наше місто друге в країні за 
кількістю жителів, крупний про
мисловий центр. Відомі в країні І 
за рубежем наш машинобудівний 
завод імені Антона Іванова, тек
стильний комбінат < ". 
найкрупніше текстильне 

ство на Балканському 
півострові. У Пловдив! 
виготовляють найкращі 
болгарські сигарети, тут 
діють хімічний завод, 
взуттєва фабрика. На 
підприємствах працюють 
23 ТИСЯЧІ КОМСОМОЛЬЦІВ.
1 ДЛЯ КОЖНОГО З НИХ ни
нішній ювілейний рік —‘ 
ударний.

Минулого року па« 
ша молодь підтримав 
ла заклик комсомоль
ців Креміковського 
металургійного ком 
біяату до всіх бо.т 
гарських юнаків 
дівчат — оволодівати 
майстерністю і на
здогнати передовиків 
праці і иавчаппя. А 
у березні нинішнього 
року відбулася зу-і 
стріч молодих вироб
ничників Пловдїіва, 
Тоді і народилася иоі 
ва ініціатива — бо
ротися за економію 
матеріальних ресурс 
сів. Молодь Плові 
Ямського округу зо
бов'язалася зекоио-

Іванова. 
«Маріца» 
..з підприєм-

восьмигодинну зміну, як правило, 
ремонтується один тепловоз, норма 
ремнту якого Ю годин.

Напередодні 70 річчя з дня народ
ження М. О. Островського з іні
ціативи комсомольців цеху засно
вано «Диплом імені Миколи Ост- 
ровського». Імена його володарі» 
назве колектив на загальних або-

^МОЛОДИЙ КОМУНАР" З спгор.
мити різних матеріа
лів-, електроенергії па 
5 мільйонів левів, з 
них 4 мільйони будуть 
на рахунку міської 
комсомольської орга
нізації. Юнаки і дів
чата рівняються в 
праці на правофлан
гових змагання. На
приклад, шофер із ав- 
топідгіриємства Псйчо 

на півтора роки рані-Пейчев 1
ше, ніж зобов'язувався, вико
пав особисту п’ятирічку. На 
заводі, де виготовляють елек
троапаратуру, електромонтаж
ник Койчо Коперанський, на 
взуттєвій фабриці — Марек 
Яновський, на державному ав- 
топідпрнемстві — комсомолець 
Стояк Костадінов зобов’язали
ся до 9 вересня виконати річні 
зобов’язання. Нині їх почин 
підтримали всі молоді вироб
ничники міста, ставши на удар
ну трудову вахту.

У записнику з’являються 
скупі, але багатозначні цифри, 
імена передовиків виробни
цтва, цікава інформація.

— Ось тут все є і про сіль
ську молодь, і про здобутки 
учнів, студентів міста, — Ліля- 
на я показала нам брошуру 
«Молодь Пловдїіва у ювілей- ’ 
йому році». Поставивши свій 
автограф, Ліляна вручила ме
ні брошуру’ — цей найдорож
чий сувенір, який привіз із міс
та, де новий день першим зу
стрічає Альоша, відомий усій 
Болгарії.

10. ЛІ ВАШИМ КОВ.
Ні фото: монумент радян

ському воїну-внтволителю у Плов- 
диві на пагорбі Визволення.

рак. При цьому буде враховано не 
тільки трудові успіхи передовика, 
а й участь його в громадському 
житті, о шефській допомозі кол
госпові, школі. _

Переможець змагання дістане 
право на 25-проиентну надбавку до 
«тринадцятої зарплати», на одер
жання безплатної путівки о буди
нок відпочинку або туристську по
дорож.

(РЛТЛУ),
Хмельницька область.

— Лікар, — сказав Фгоцосій Деомн- 
дович. Довелося коротко' розказати про 
себе..

На початку другого відділення кон
церту, коли вимкнули СВІТЛО І погляди 
всіх присутніх у залі були звернені на 
сцену, Якупов витяг з бокової кишені 
піджака кулькову ручку і .-.кіміізсп над 
концертною програмою.

По закінченні концерту він подав її 
Феодосію Деомидовичу,

—- Візьміть на пам'ять. Може згадає
те колись нашу розмову.

На зворотному боці програми ху
дожник за кілька хвилин накидав у 
темряві портрет свого співбесідника. 
На прощання сказав:

— Приїздіть у Ташкент, Я з вас 
справжній портрет напишу. У нашому 
національному вбранні...

І, подумавши, додав:
— Повірте, цс був би но гірший 

з моїх портретів.
Не знав Феодосія Деомидович, 

що в ці дні добрянці, як і всі тру
дящі країни, напружено стежили 
за роботою Конгресу. Вони по
всякчасно інформували Марію 
Миколаївну:

— Бачили нашого лікаря по те

•Володимир Базилевський'

ШП№
документальна повість»

левізору, а поряд з ним якийсь 
поважний з сивою гривою чоло
вік...

— Показали цілу групу, і між 
ними Феодосія Деомидовича.

— І ще, коли виходили з залу, 
очевидно, після закінчення.

9 жовтня односельці принесли 
Марії Миколаївні свіжий номер 
«Правды» зі знімком делегатів 
Конгресу.

— Дивіться, чи впізнаєте свого 
чоловіка...

Авжеж пізнала: сидів п’ятим 
зліва.

31 жовтня в Кремлівському Па
лаці з’їздів відбулося вечірнє за
ключне засідання форуму. Шон 
Макбрайд зачитав: «Звернення 
Всесвітнього Конгресу миролюб
них сил». Воно було одностайно 
прийняте всіма делегатами. Епо
хальний, безприкладний в історії 
людства форум наближався до 
фіналу,

В «Комюніке» Конгресу було 
сказано:

«Мирне співіснування — не про
сто відсутність війни, воно дає 
можливість кожному народу від
стоювати свою самостійність і су
веренність в межах непорушних 
кордонів, а також розвивати на 
цій основі всебічну співпрацю, 
яка забезпечує взаємозв’язки і 
взаємодію народів в інтересах 
миру і соціального прогресу».

Санпостівці школи № Гимірязєв- 
ського району Москви, куди Гетьма
нець був запрошений, як делегат Кон
гресу. і людина яскравої біографії, 
подарували йому на прощання ляль
ку — санпостівця з проханням — зав
жди брати її з собою на виступи. Як 
наказ. Як їхнє колективне ні — війні.

Б останній день доля усміхнулася 
несподіваною, але від того ще приєм
нішою зустріччю.

— Так ось ви який, — худенький, уже 
немолодий чоловік в окулярах зробио 
крок назад І тут же назвав себе, — Се
рафим Попов. 1 хоч до цього не бачи
лися ні разу, обнялися, розцілувалися. 

Мать горюет, сына потеряла.. 
Как погиб он, так и не узнала. 
Если б слезы прекращались 

в волны, 
В них, быть может, утонули б 

войны.
Феодосій Деомидович проскандував 

ці слова тихо, тримаючи поета за 
руку...

— Здорово ви цс сказали: «В них, 
быть может, утонули б войны.., Тільки 
«не можливо», а напевно б потонули,.. 
Зворушений поет підтвердив: в оригі
налі приблизно так і було. Це перекла
дач дещо змінне текст.

(Продовження. Поч. в номерах 
за червень, липень, серпень, 3—17 
вересня).

Ф, Д. ГЕТЬМАНЕЦЬ IS СОДУ, Фото В. КОВПАКА»

Познайомнлися вони листовно давно, 
Ще п 1970 році Попон надіслав Геть
манцю з Сиктивкара свою книжку 
«Після дощу», що вийшла у перекла
дах російських постів, з таким дарчим 
написом: «Феодосію Деомндовнчу Геть
манцю — справжньому радянському 
патріотові. Серафим Попов, комі, поет», 

Строфа, яку прочитав лікар, бу
ла якраз з цієї книги. А невдовзі 
потому надійшов із далекого Сикг 
тивкара у Добрянку такий лист:

«Дорогий Феодосія Деомидович! Я 
подивувався вашому громадянському 
подвигу, прочитавши про нього в газе
ті. Я сам — комі пост, написав десят
ки книі своєю рідною мовою, воював 
на Україні, Головним чином під Хар- 
копим і Кіровоградом. Капітан гвардії, 
Зараз уже досить немолодий, набли
жаюся до пенсійного віку. Мої вірші 
часто виходять в книгах і газетах Ук
раїни. Тількн-що послав до Києва н 
редакцію «Літературної України» свої 
спогади про зустрічі з Максимом Рпль» 
ським і фотознімок його (виступав се», 
ред комі дітей).

Зараз працюю головним редактором 
літературно-художнього журнапу «Пів
нічна зоря», який подібний до вашого 
«Щніпра», виходить раз на місяць на 
комі мові.

■ Я багатьох-багатьох своїх друзів 
поховав на українській землі, і ци зем
ля давно.стала моєю рідною землею, 
такою ж, як Комі моя земля, де стрім
ко течуть повноводі ріки Печора, Ви- 
чегдз і Мезень, а суворі горн Північ
ного Уралу рідніші від усіх гір на 
світі. •

Але, пробачте, я зовсім відхилився, 
Захоплений ще раз кажу вам про цс, 
вашим людським подвигом».

Серафим ПОПОВ, заслужений : 
діяч літератури і мистецтва 
Комі АРСР».

Говорили, як люди, ЯКИМ Є ЩО 
сказати одне одному. Столиця 
пульсувала, гомоніла, сміялася, 
струмила повз них потоками ма
шин, ішли люди, багато людей і 
на їхніх обличчях були радість і 
сум, передчуття щастя і невлови
ма задума, а ще печаль буденний 
клопотів — всього того, чим віч
но суще життя.

Обидва мали від'їздити завтра, 
Гетьманець у свою Добрянку, за 
якою таки знудьгувався за тиж
день розлуки, Серафим Попов у 
край білих снігів і повноводих рік,

— Погляньте, —• торкнув поет 
лікаря за лікоть.

Біля собору Василя Блаженного 
мирно воркували голуби,
НЕАПОЛЬСЬКА ЛЕГЕНДА. 
АВТОГРАФИ БОРИСА ПОЛЄВОГО 
І ОЛЕКСІЯ МАРЕСЬЄВА.
ГЛАДІОЛУСИ ВІД НЕЗНАЙОМКИ

— І палала земля і день, і два, і 
тридцять дев'ять. Гинули дерева ї 
злаки гинули, від неймовірної 
спеки висихали озера, і ріки, і кор
чилася на дні колишніх водоймищ 
риба... І не було рятунку ні люди
ні, ні звіру, ні птахові — все по
жирав навісний вогонь, що його 
роздмухав дракон. Могутні орли 
злітали в небо, але знесилівши, 
падали каменем вниз прямо в 
розверсту пащу пожарища... І ре-. 
пала товста шкіра слонів, з диким 
ревом падали вони на землю, і 
мирні бики, збожеволівши від бо
лю, розпорювали один одному 
черева.

Горді чоловіки, колись повні 
сил і відваги, кидалися з розгону 
на власні мечі, а юні матері, мов 
хижі вовчиці, видряпували собі 
очі, аби не бачити, як у нестерп
них корчах конають їх діти...

І стогін стояв над землею іі 
день, і два, і тридцять дев’ять». ,

(Далі буде).
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О АЕРЯД чи можуть учні Го- 
й *• лованівського профтехучи- 
ща поскаржитися на неувагу 
до себе. Принаймні на початку 
нового навчального року. І 
майстерні, і класи, і кабінети, 
і гуртожиток відремонтовані, 
оснащені, прихорошені. Зроб
лено все, щоб майбутнім меха
нізаторам було зручно і за
тишно навчатися й жити. Все, 
що можна...

Але не поспішайте з висновками. 
Навряд чи знайдете ви учня, який 
би до кінця був задоволений тими 
умовами, які він має. Парадокс? 
Ні. Справа в тому, що можливос
тей покращити ті умови у адмі
ністрації не так уже й багато. І о- 
ловннн корпус училища в аварійно
му стані. В класах — тіснота. Та й 
тепло приходись разом з димком 
отеплюють училище до сьогодні за 
прадідівською формулою: пічка 
дрова — вугілля. Про водяне опа
лення можна лат мріяти. Так було 
десятки років тому, іак було торік, 
так і цього року. А як же надалі?

— Коли 6 це залежало від нас, — 
скрушно зітхнувши. відповіли нам 
в учн.інщі. — Або принаймні від 
людей, слову яких можна вірити. 
А то ж...

І розповіли таку історію. Ще 
в 1969 році взялися будівель
ники Новоархангельського 
ПМК-245 тресту «Кіроаоград- 
сільбуд» звести училищу нові 
світлі, впорядковані і 
Тоді це повідомлення 
кало бурю ентузіазму, 
стави для цього були. Якщо 
поєднати зусилля будівельни
ків і ту допомогу — робочою

корпуси, 
викли- 
I під-

силою й технікою, яку подава
тиме училище, то роботи мож
на виконати досить швидко. 
Однак рожеві тони розвіялися 
вже через кілька місяців. 
Перша будова, за яку взялися 
робітники пересувної мехколо
ни, безнадійно захрясла. Рік, 
другий, третій, четвертий во
зилися будівельники біля не
великої одноповерхової їдаль
ні, і лише після додаткових

— На краще? — І нам показали 
краєвид, який читач може побачи
ти на цьому фою. Перед вами — 
плоди піврічної роботи бригади 
чисельністю в тридцять два робіт
ники, Уточнимо для ясності, іцо 
котлован був готовий ще в середи
ні травня. Нехай не вводять в ома
ну читача і підйомний кран — то 
швидше символічна постать на бу
дівельному майданчику, аніж ви
робнича одиниця. Як і раніше го
ловні знаряддя робітників: лопата, 
кирка, ломки... Ні серйознішої тех
ніки, ні будівельних матеріалів по
ки що па об'єкт не поступає. За

бригаду
ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗРИВУ БУДІВНИЦТВО НОВОГО 
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шести місяців «штурму» закін
чили, нарешті, будівництво. Та
кі «дрібниці», як електрифіка
ція приміщення, довелося ви
конувати вже самому училищу.

і оді го и взялась адміністрація 
навчального закладу розв'язувати 
кгхмтру арифметичну задачу: коли 
порівняно невелике приміщення 
їдальні будувалося чотири з поло
виною роки, ТО СКІЛЬКИ ж споруд- 
жуватиметься цілий навчальний 
корпус? Розв’язати досі не вдало
ся: невідомо, яка відповідь буде в 
цифрах, але загалом безперечно — 
невтішна,

— Ну, не будьте песимістами, — 
спробували втішати ми. — Можли
во, цього разу справи підуть 
краще...

инх умов у виконроба І. 
нова головним обов'язком 
скільки будувати, скільки . 
яатн і позичати будівельні 
ріали «на стороні».

— Можливо, немає коштів?
— Як такі — обурилися в об

ласному управлінні по проф- 
техосвіті, — Тільки цього року 
в розпорядження будівельни
ків перераховано 170 тисяч 
карбованців капіталовкладень, 
однак, освоєно з них ледве 10 
процентів.

— Чи ж знають про це в 
тресті?

— Хтозна, — стенають пле
чима будівельники. — Мож-

НЕДШЧ

•субото
ПЕРША ПРОГРАМА.'9 05 — 

Кольорове телебачення. Рин
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Умілі рєкіі». 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. «Розповіді про ху
дожників». (М). 10.30 — «Для 
вас батьки». (М). 11.00 — Ко
льорове телебачення. Музич
на програма. «Ранкова пош
та». (М). 11.30 — «Тваринни
цтву — промислову основу». 
(Ворошиловград). 11 ДО — Кон
верт ансамблю «Флуєраш». 
(К). 12.15 — Програма на
уково-популярних фільмів. 
(К). 12.45 — До 30-річчя виз
волення Радянської України 
від німецько-фашистських за
гарбників. Кінопарис «Дві до
лі». (Ужгород). 13.00 — «Го- 
л\6і шнротіп. (Д>»шіі — ріка 
рр-. жбп). (Одеса). 13.Х9 —
«Літературна субота». 11. За- 
гребельний. (К). 14.я) — «Пош
та програми «Зюров'я». (М). 
46.00 — Фільм — дітям. «По
четною вітру «Синя ПТИІІЧ». 
(М). — Полініяний ог.ія-
ікач Ю. А. Жукоп сідповілас 
на запитання і слег ледачів. 
(М). 17.00 Кольорове теле
бачення. «У світі тварин*.

(М). 1.8.00 — Новини.
18.15 — Програма муль 
мів. (М). 18.45 — Кольорове
телебачення. Документальний 
фільм «Діти Країни Рад». 
(М). 20.110— Кольорове телеба
чення. Телеспектакль А. Осеїі- 
ка «Язик». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. Міжна
родна зустріч з хокею. Кана
да — СРСР. По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05— 
Художній фільм «І7-й транс
атлантичний». (К). 11.30 — Ко
льорове телебачення. «По
езія». (ЛІ). 12.00 — «Москвичі 
та ленінградці змагаються». 
(М). 12.30 — «Співає Держав
ний академічний російський 
народний хор ім. П’ятницььо- 
го». (М). 13.15 — «Більше хо
роших товарів»............ ..
«Сліпає Олексій Іванов». До 
70-річчя з дня
(М). 14.30 — Для
«Орієнтир». (Донецьк).
— Телефільм «ІЦо ни знаєте 
про Марепьку?». (К). 10.55 — 
«Молоді гоясеїі». (Львів). 
17.40 — «Екран передового 
досвіду». (К). 18.00 — Для ді
тей. Мультфільми. (К). 18.30— 
Програма «Вісті». (К). 19.00— 
Міжнародний турнір жіночих 
команд з гандболу. Збірна 
СРСР — збірна Болгарії. (За
поріжжя). 20.00 — Концерт за
служеною симфонічного 
ьестру Українського
менші
20.50 & _ ___
(К). 21.00 — Програма »Час». 
ІМ). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Здрастуй і про
щай!*. (К). _• і.оо - Кольоро
ве телебачення. Естрадний 
Концерт. (К). 2.3.40 — Вечірні 
новішії. (К).

(М). 13.45 —

іш роджений, 
юнацтва.

15.25

ор- 
гс теба- 

і радіо. (Фінляндія). 
«На добраніч, літні».

ПЕРША ПРОГРАМА. 12.30— 
«Сільська година*. (М). 13.30
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Постріл». (М). 
15.00 — За вашими прохання
ми. Концерт. (М). 15.30 — Лі
тературні читання. Едгар По. 
Новели. (М). 1С.00 — Кольоро
ве телебачеипя. Зустріч з ком
позитором В. С. Левашовым. 
(М). 17.00 — «Міжнародна па
норама». (М). 17.30 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 1S.G0 —
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з футболу. «їДя- 
памо» (М) — «Арарат» (Ере
ван). В перерві — новини. 
(М). 20.00 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Кіпопа- 
норама». (М). 23.10 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.00
— О. Корнійчук. «Мої друзі».
Телевнстава. (К). 11.30 — «Ек
ран молодих». (К). 15.05 —
Фільм-коицерт. (К). 15.45 —
Літературний театр. (К). 16.25 ■
— Для школярів. «Сурмач».
(К). 16.55 — Художній фільм 
«Оцеола». (К). 18.30 — Про
грама «Вісті». (К). 19.00 —
Кольорове телебачення. Пер- 
шість СРСР з футболу: «Ди
намо» (К) — «Карпати». В 
перерві — «Спіймані на гаря
чому». (К). 20.45 —j «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Так
ії кліте з нами». (К). 22.00 — 
Першість СРСР з футболу: 
«Дніпро» — «Чорноморець'. 
11-й тайм. Відеозапис. (Дні
пропетровськ). 22.4 — Вечірні 
новини. (М).

Наша адреса і телефони Газета виходити 
у гіівгорок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-$0, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретарі» тв відділу 
комсомольського життя — 2*45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45*36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

6 К 04845. Індекс 61197,

Г. Ми to- 
стало ос 
розвіду- 

матс-

19 вересня 1974 року

ФУТБОЛ

ливо нас уже и 
забули.
наймні, 
судити по час
тоті візитів до 
нас начальника 
ПМК-245 А. С.

При- 
fl к що

Джанталея 
головного 
женера В.
Бвутіна.

— А комсо
мол, профспіл
ка?..
— Ет, про що 

моваї Секрета
ря комсомоль
ської організа
ції ніхто не 
знає навіть в 
обличчя, а коли ровільно. Втім, сподіваємось, 

що начальник тресту «Кірово-» 
градсільбуд» А. А. Солган все 
ж спробує переконати нас в 
протилежному. Але цього ра
зу слова не допоможуть...

обличчя, а коли були проф
спілкові збори, не пам’ятають 
навіть ветерани.

Цих аргументів було досить, 
щоб число песимістів попов
нилось і за рахунок нас. Доб-

Рейдова бригада обласного штабу «Комсомольського 
прожектора»: В. ОРЕЛ — інструктор обласного комітету 
ЛКСМУ, П. ІСКРУК — секретар партійної організації Го- 
лованівського СПТУ № 8, Л. ВАРЯНИЦЯ — секретар, 
зав. відділом шкільної молоді та піонерів Голованівського 
РК ЛКСМУ, В. КАСЯНЧУК — секретар комітету комсо
молу Голованівського СПТУ № 8, О. ГОЛОБОРОДЬКО, 
М. КОРОП — робітники будівельної бршадн ПМК-245 
тресту «Кіровоградсільбуд», О. РАКІН — спецкор «Моло
дого комунара».

В музеї Імені В. О. Сухо- 
млинського в Павлиській се
редній школі. Екскурсію ве
де директор музею М. А. 
Литвпнснко (п центрі).

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

НА КНИЖКОВУ 
ПОЛИЦЮ СПОРТСМЕНА

Радить тренер 
1 науковець
Щойно на полпцях кни

гарень з’явилася книга за- 
пдуючего кафедрою боксу 
Кіпрського інституту фізич
ної культури заслуженого 
тренера УРСР М. І. Рома
нси:; т «Бокс». Посібник, в 
якому .розглянуто питаная 
теорії і практики цього за- 
;.оп.:’Оіочоґо виду спорт}', 
узагальнює досвід кращих 
вітчизняних і зарубіжних 
тренерів теоретиків і спорт- 
смеиіи. Па підміну від праць 
інших авторів в книзі 
М. Рсмапеика є такі нові 
розділи я:; «Спортивна фор
ма бсгсера», «Психологічна 
підгої/боксера». «Нау
ково-методична робота» та 
інші.

Правя підготовлена згід
но пр'лра-’н для інституту 
фщичної ; г.іьтурн стане в 
пригоді і фізкультурним ак
тивістам. тренерам, керіа- 
някам секцій спортсмсиам- 
иочап.івцям. Шанувальники 
спорту, прочитавши книгу, 
дізнаються багато цікавого 
з історії розпитку боксу в 
дорепелгаційній ' Росії п 
СРСР, „з рубежем. Чітко тут 
лікіпаш на ділемл між люби
тельським і професійним 
бопсозг. І. М. Романен
ко не один рік очолю- 
пав збірні команди респуб
ліки ти країни на міжнарод
них змаганнях готував ра
дянських спортсменів до цих 
поєдинків. Саме завдяки па- 

досвіду. 
краше в

бу то ’.’у власному 
узагальнягліпі усе ...____ ,
роботі колег, автор зумів ці
каво і дохідлігво . 
хорошу книгу. яка буде до
брим порадником для спорт
сменів.

А. МІХЄЄВ, 
старшин тренер збір
ної команди області 
з боксу, майстер спор
ту СРСР.

створити

СпортБОРОТЬБУ 
РОЗПОЧАЛИ 
ЮНАКИ

Розпочалася зональна першість країни з фут» 
бо.іу серед юнацьких команд груп підготовки 
при командах майстрів класу «А» вищої, першої 
і другої ліг та дитячих юнацьких спортивних 
шкіл відділів народної освіти.

Ігри проводитимуться в два етапи — восени 
цього року і навесні наступного. Юнаки кірово
градської «Зірки» виступають у третій україп* 
ській зоні, де крім них ще дев’ять колективів: 
«Динамо» (Київ), «Металіст» і спортінтернат 
(Харків), «Колос» і ДЮСШ з Полтави, сум» 
ський «Фрупзенець», «Дніпро» і «Локомотив» з 
Дніпропетровська та олександрійський «11Іах< 
тар».

Перший матч кіровоградці провели в Олек
сандрії зі своїми'ровесниками. Гра проходила 
при повній перевазі гостей. Вони забили у воро'* 
та господарів поля вісім «сухих» м’ячів. '

В другому турі, який відбудеться у педілр 
22 вересня, «Зірка» на своєму полі зустрінеться 
з вихованцями харківської спортивної школи- 
іптернату. *

В. ШАБАЛІИ. (.

ТРАДИЦІЯ—ПЕРЕМАГАТИ^
В Олександрії на трасі «Вербова лоза» закін

чились змагання з мотокросу на Кубок УРСР., 
присвячені 30-річчю визволення Радянської Ук- 
раїші від німецько-фашистських загарбників. В 
поєдинках взяли участь вихованці автомотоклу
бів ДТСЛАФ та армійські спортсмени.

В класі маниш 175 куб. см переміг дворазо
вий чемпіон республіки кіровоградець Василь 
Бородай. Йому вручено приз Олександрійського 
міськкому ЛКСМУ «За волю до перемог^», 
Другий призер — його земляк’Сергій Гудино- 
вич, третій — Анатолій Койда (Чернігів). .

В класі імтоцик.тів 250 куб. см серед призе
рів ваших земляків не було. Та суми обох їх 
вистачило, щоб вдруге командою вибороти 
Кубок України. '*

В. МАЩУКЇ 
суддя всесоюзної категорії. [

За редактора М. СЕМЕНЮК.

Воронезький лісотехнічний Інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ

НА ДЕВ’ЯТИМІСЯЧНІ ЗАОЧНІ

На курси приймаються 
особи, які мають середню 
оспігу і учні 10-х класів.

Інститут готує інженерів 
з таких спеціальностей!

лісне господарство, лісо- 
інженерна справа, маши-

«МОЛОДОП КОММУНАР»-«» 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.
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КУРСИ ПО ПІДГОТОВЦІ до

3
викликаються в інститут на 
наст-аноБчу сесію без до
даткової оплати.

На період навчання І 
здачі вступних екзамеиіо 
слухачі забезпечуються 
гуртожитком.

Плата за навчання нр 
заочних курсах (20 карбб-« 
ванців), висипається пош
товим переказом на роз
рахунковий рахунок
№ 14131 міськуправління 
Воронезького Держбанку, 

Адреса інституту: 394613, 
м. Воронеж, вуп. Тиміря» 
зсва, 8. Воронезький лі
сотехнічний Інститут. ПІД
ГОТОВЧІ курси.

НИ 
деревообробної промис
ловості, технологія дерево
обробки, автомашини і 
автогосподарство, еконо
міка і організація лісової 
промисловості І 
господарства.

Для вступу на 
обхідно подати
або надіслати такі доку
менти:

Заяву 
інституту, 
обраної
квитанцію за переказ гро
шей за навчання на кур
сах, довідку з місця робо
ти «бо навчання.

і механізми лісової і
ВСТУПУ В ІНСТИТУТ

15 по ЗО липня слухачі

лісового

курси не- 
особисто

на 
із

ім’я ректора 
зазначенням 

спеціальності,


	1906-1p
	1906-2p
	1906-3p
	1906-4p

