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За досвідом 
до наставників

Комсомольський конт
роль над продукцією, 
яку випускає Кірово
градська фабрика «По- 
бутмеблі», впроваджу- 

А-^сть молоді меблевики. 
Нещодавно це питання 
обговорювали на комсо
мольських зборах. Бри
гадир комсомольсько- - 
молодіжної бригади Ми
кола Білик, майстри Ва
силина Дерда, Микола 
Вербовими запропонува
ли глибоко вивчити і 
впровадити досвід без
дефектної роботи на
ставників молоді. З цією 
думкою погодилися всі. 
Постійне і наполегливе 
наічання, підвищення 
кваліфікації, комсомоль
ський контроль, — їх 
комсомольці назвали 
своєю основною зброєю 
в боротьбі за якість 
продукції фабрики.

І. скринник, 
робітник Кіровоград
ської фабрики «По- 
бутмебаі».
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ЦЯ ПОСАДА з’явилась порівняно недавно. І поява її 
підказана самим життям. Багатогранним життям 

гуртожитку. Бс воно багато в чому змінилось. Гур
тожиток — це зараз не лише дах над головою — це 
нормальний відпочинок, можливість продовжувати 
освіту, духовний ріст. Населення такого будинку — 
найчастіше молодь, яка поки що не має сімей. Вона 
ж прагне оволодіти високою кваліфікацією, розши
рити знання, одержати спеціальну середню або ви
щу осЕІту. На все це буде затрачено декілька років. 
І весь цей час молодий робітник буде знаходитись 
тут. Значить, тут для нього — другий дім.

Але, що ж то за дім без господаря — привітного, 
щедрого душею, доброзичливого? Таким господа
рем і покликаний бути вихователь. Він має організо
вувати не тільки дозвілля мешканців, спрямовувати 
роботу ради гуртожитку, слідкувати за порядком, а 
й виконувати основну свою функцію, закладену в 
самій назві посади — виховувати.

Не секрет, що робота ця складна. Бо ж виховува
ти доводиться не дітей і не підлітків, а дорослих, з 
цілком сфор
мованим харак
тером, своїми 
поглядами на 
життя, своїми 
звичками.

Шість років 
тому в гурто
житку комбіна
ту «Кіров оград- 
еажбуд» посе
лилась Алла 3. 
Сирота, вихо
ванка дитячо
го будинку. Ще не освоївшись в новому міс
ті, дівчина зв'язалась з сумнівною компанією, стала, 
як кажуть, не на ту стежку. Хтозна, куди б вона її 
привела, якби не зустрілась Аллі Людмила Василів
на Редченко — вихователь гуртожитку. Вона взяла 
дівчину під власну опіку. Скільки затратила часу на 
Аллу, скільки вечорів з нею провела — важко пере
рахувати. І Алла стала кращою робітницею комбіна
ту, громадським активістом.

— Не знаю, що могло б зі мною бути, якби не 
Людмила Василівна, — зізнається тепер Алла. -

В цих словах — не просто подяки старшому това
ришеві за вчзсно подану допомогу, підтримку. В цих 
словах — зміст, суть роботи вихователя гуртожитку.

Подібні приклади можна наводити ще. Надія Хри- 
стофорівна Безпальчекко працює вихователем гур
тожитку комбінату «Олександріявугілля» недавно, 
оскільки сам гуртожиток новий. Але за цей короткий 
час роботу зуміла поставити так, що гуртожиток 
став зразковим не лише в гірничій Олександрії, а й 
в усій системі Міністерства вугільної промисловості 
СРСР.

А що можна сказати про виховну роботу в гурто
житку Кіровоградського машинобудівного техніку
му? Новий, сучасний, з усіма комунальними зруч
ностями будинок в центрі міста не став окрасою 
Навпаки, псує весь вигляд вулиці Київської. Брудні 
фіранки на вікнах, вибиті шибки — хіба не яскрав 
свідки внутрішнього неблагополучия цього будинку? 
Вечорами і вночі галасують його мешканці, заважа
ють жителям спокійно відпочивати, і все це не ви
кликає занепокоєння ні у вихователя, ні в комітет1 
комсомолу техніку/лу.

Вихователь гуртожитку, яким би талановитим не 
був, сам не справиться з покладеними на нього обо 
в’язками без допомоги ради гуртожитку, комсомоль 
ської організації.

Кожній організації, підприємству чи учбовому за 
кладу, які мають свої гуртожитки, на посади вихо
вателів треба брати людей, які по-справжньому 
люблять цю роботу. А комітетам комсомолу, комсо
мольським організаціям подавати їм всіляку допо
могу, систематично проводити рейди і чергування. 
піклуватися про умови, в яких живуть мешканці гур
тожитку. Щоб він став для них дійсно другою домів- | 
кою — тихою І затишною.

- ТРУДОВИМИ 
УСПІХАМИ 
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Н' ЕЗАБАРОМ в 
польських *

крмсо’-’ 
польських організаціях 

Світловодська розпочнеться 
■ обмін комсомольських до

кументів. До цієї події вже 
повністю підготувалися чле
ни ВЛКСМ заводу чистих 
металів . імені 50-річчя.

СРСР. Першими розпоч
нуть обмін комсомольці це
ху «V» 8. Свою готовність до

[, важливого заходу воші 
відкріплюють трудовими 
справами. З часу Всесо
юзних комсомольських збо- таічирии, ,,аии.

ранти Лідія Соколенко, На-............. ~ саве!ІК0

йому змаганні за достроко
ве виконання планів завер
шального року попереду 
йдуть ударники комуністич
ної праці: плавильники Пет
ро Бельбас. Анатолій Ткач, 
Олександр Макаров, лабо-

14441370

повсюдження почни мо
лодих москвичів — па 
честь 30-річчя Перемоги 
радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні 
працювати за себе і «за то
го хлопця». У соціалістич-

с. тишко, 
плавильник Світловод- 
ського заводу чистих 
металів імені 50-річчя 
СРСР.

СПЕЦІАЛІСТАМ
В моїй кишені новенький 

комсомольський квиток. 
Першого дня весни мені в 
урочистій обстановці вру
чили його в міськкомі ком
сомолу. Запам’яталася роз
мова з другим секретарем

міськкому Аллою Грушею 
перед врученням. В співбе
сіді мене спитали, чи задо
волений я роботою з моло
дими спеціалістами. Питан
ня було, як кажуть, саме в 
ціль. € на заводі рада мо
лодих спеціалістів. Та поки 
що не стала вона керівним 
органом 8 згуртуванні мо
лодих інженерів, техніків. 
Думаю, що це упущення 
комітет комсомолу заводу

в своїх 
ще по
коит рс» 
особис- 
молоди-

повинен врахувати 
майбутніх планах. 1 
трібно більш чітко 
лювати виконання 
тих твоочих планів
ми спеціалістами. Ці думки , 
я й виклав у співбесіді в . 
день отримання комсо
мольського квитка нового ; 
зразка.

О. ПЛІЧКО, 
. інженер - конструктор

Олександрійського елек
тромеханічного заводу.

Молодь—
‘Ювілею 
перемоги

Зміцне'нйя дружби з ра-; 
ДЯНСЬКОЮ молоддю і свої
ми ровесниками з інших 
соціалістичних країн, ак
тивна участь у розвитку 4 виробництва — такі цілі 
молодіжного руху «Еста
фета дружби Спілки віль
ної німецької молоді», що 
розгорнувся по всій Ні
мецькій Демократичній 
республіці. Цю ініціативу 
/долодь НДР присвячує

30-річчю розгрому гітле
рівського фашизму. Тема 
номер один на зборах 
первинних організацій 
СВНМ —- участь молоді 
НДР у будівництві ДІЛЬНИ
ЦІ газопроводу Орен
бург — Західний кордон 
СРСР, яке СВНМ оголоси
ло своєю ударною будо
вою, обговорюються кан
дидатури членів будівель
них загонів, складаються 
графіки роботи на ма
гістралі, бригади, що по
слали з своїх рядів моло
дих будівельників, беруть 
підвищені зобов’язання:

виконувати змінні вироб
ничі норми і за тих, хто 
працюватиме на трасі га
зопроводу.

Через 
колір шкіри...

Расова дискримінація 
«кольорового населення» 
—- дуже поширене явище 
на Британських островах. 
Особливо гостро вона ви
являється у розподілі жит
лової площі. Величезна 
кількість вихідців з країн 
Азії і Африки, яких налі
чується в Англії близько 
одного мільйона, живуть

у тяжких умовах. Багато з 
них взагалі не мають даху- 
над головою. Про це го
вориться в спеціальній до
повіді, опублікованій тут 
громадською організа
цією в питаннях расових 
відносин «Раннімід траст».

Сотні іммігрантів, які 
прибули в Англію з країн 
співдружності націй, вза
галі не можуть знайти со
бі притулку і змушені но
чувати в парках, на заліз
ничних станціях і під мос
тами Темзи.

Вихідці з країн Азії і 
Африки зазнають дискри
мінації через колір своєї 
шкіри при влаштуванні на 
роботу.

Заява
М. Дауда

«Зовнішня політика Аф
ганістану грунтується на 
принципах неприєднання, 
на принципах боротьби за 
зміцнення миру і міжна
родного співробітниц
тва», — заявив глава дер
жави І прем'єр-міністр 
Афганістану М. Дауд, який 
перебуває в Індії з офіцій
ним візитом. Виступаючи 
на прийомі, який було да
но на його честь, М. Дауд 
висловив глибоку стурбо
ваність спробами певних 
імперіалістичних кіл поси
лити воєнні приготування

в Південній Азії. Дії імпе
ріалізму, підкреслив він, 
приведуть лише до гонки 
озброєнь, вони пере
шкоджають процесові
міжнародної розрядки, 
встановленню міцного ми
ру в цьому районі.

Говорячи про станови
ще на Близькому Сході, 
М. Дауд висловився эв 
виведення ізраїльських 
військ з окупованих араб
ських територій і відноа- 
лення законних прав на
роду Палестини. Як він 
підкреслив, це необхідно 
для досягнення міцного 
миру і гарантування без
пеки в цьому районі зем
ної кулі.



2 ctnop.-----
—

-.МОЛОДИЙ КОМУНАР“——-
Відповідай, товаришу комітет!

МИКОЛА явно не звик до великої 
аудиторії. А тут до того ж багатьох 

бачив вперше. Він поволі підвівся, коли 
йому дали слово — збирався з думками, 
хотів не пропустити найважливішого. 
Тим, хто сидів оддалік, до перших його 
слів навіть дослухатись довелося — ти
хо почав говорити, з паузами. Та поволі 
зникла ніяковість, і розмова пішла плав
на, чітка. Це — коли почав розповідати 
про свого наставника, старого хлібороба 
діда Григорія Чудненка, про свій рекорд 
на «Колосі.», про те, якими нелегкими бу
ли минулі жнива.

— ...По тридцять п'ять центнерів па 
площі понад чотириста гектарів зібрали 
в нашій бригаді. Мій намолот — п’ят
надцять тисяч сімсот два центнера за 
жнива — ніхто не перевершив серед мо
лодих. Та вважаю — це не межа. В за
вершальному році зобов’язуюся намоло
тити сімнадцять тисяч центнерів зерна.

Схвальний гомін пішов по рядах. Ві
тали молодого хлібороба і з досягнен
ням і з тим, що намірився не відступати 
й падалі. І раптом сивоскроня жінка в 
президії спитала:

— Як відпочиваєш, Миколо, і як твої 
товариші з бригади?

Запитання було настільки несподіва
ним, що виступаючий якусь мить мовчав 
навіть. Говорили ж в основному про 
досвід роботи комсомольсько-молодіж
них колективів, про плани і завдання на 
майбутнє. А тут запитання не по темі. 
І раптом де й подівся розмірений, не
квапливий тон: Микола заговорив за
пально, гарячкувато.

— Був клуб старий у пас... Та й у того 
стеля завалилася. Ні пової кінокартини 
подивитися, пі лекції послухати немає 
де. Отак і відпочиваємо.

ЦЕ БУЛО на традиційній зустрічі 
переможців соціалістичного зма

гання 1974 року в обкомі комсомолу. 
Виступав комбайнер з колгоспу імені 
Фрупзе Долинського району Микола 
Лапкратов. Вперше на минулих жнивах 
він завоював приз обласної молодіжної 
газети «Кращому молодому женцю Кі* 
ровоградщини», вперше його запросили 
на зустріч молодих передовиків області. 
Як і попередні товариші, Микола Лан- 
кратов побудував свій виступ на розпо-

СПИСАЛ В... К .1У В
віді про досвід роботи, про план брига
ди. І це не виходило'із загального русла 
розмова на зустрічі. Так вже склалося, 
коли говорять майстри врожаїв чи ре
кордів па заводах, фабриках, обов’язко
во повинно йти про працю, про її ре
зультати, про надпланові центнери, 
зекономлені матеріали... Заперечувати, 
тим більше ставити під сумнів цю фор
мулу контакту людей, в чиєму житті са
ме праця займає виключне місце, зви
чайно ж, недоречно. Адже говорять про 
найхвилюючіше. Говорять прямо. І часто 
не надають уваги іншим факторам, ча
сом на перший погляд таким, що безпо
середнього відношення до діла не ма
ють. А вони, ті інші фактори, не такі- 
то вже й «нейтральні». Іноді на перевір
ці виступають досить активними чинни
ками цілком конкретних досягнень.

Зненацька для Миколи прозвучало то
ді на зустрічі питання про відпочинок. 
Його поставила почесний гість, Герой 

Соціалістнчної Праці, агроном-садовод 
з колгоспу імені Шевченка Кіровоград
ського району Антоніна Гнатівпа Ігпа гн
ева. Ветеран-наставник, вона з досвіду 
знає, що відпочинок, цікавий, змістов
ний, обов’язково додає настрою в праці. 
Ось чому звернулася саме до Миколи 
Лапкратова. Мовляв, працюєш ти, хлоп
че добре, на совість.. А чи міг би кра
ще?.. Є умови для цього?.. Здавалося,

відводила Герой Праці від основної те
ми, а насправді підвела до неї молодого 
хлібороба впритул. >

МИКОЛА Лапкратов живе в селі Но- 
вомихайлівці, тут і тракторна.брига

да, де він працює. Село можна віднести 
до середніх за кількістю дворів — всьо
го їх 120. Після укрупнення колгоспу 
ГІовомихайлівку вважають неперспектив
ною. А раз так, то навіщо вкладати кош
ти в неперспективні будови. Гак і жили 
новомихайлівці. Стіни клубу підперли 
дрюччям — є де подивитися фільм, кон
церт сільських аматорів. Та якось в ава
рійному приміщенні сеанс відмінили, а 
на двері повісили замок. Так в 1970 році 
списали єдиний культурний заклад в. се
лі. До центрального клубу вісім кіло
метрів, з яких п’ять — бездоріжжям. Жи
телі ж 120 «неперспективних» дворів хо
тіли і від кіноновинок не відставати, і 
просто з сусідами, знайомими зустрітися 
після роботи не па вулиці. Адже клуб в
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селі — це не тільки кінозала чи зала для 
концертів, Тут і збори відбуваються, і 
вечори відпочинку влаштовують, і лекції 
читають. Врешті — не просто нагшо- 
пулярніше в селі місце спілкування лю
дей від молоді до стариків. І в. «непер
спективній» Михайлівні за рішенням 
правління колгоспу почали будувати 
клуб на 150 місць. *В 1973 році заклали 
фундамент і звели стіни. На цьому но
вобудова «зупинилася». Причини «кон
сервування» будівництва голова кол
госпу Б. П. Швагер пояснює коротко:

— Немає лісу для перекриття стелі, 
немає цементу...

І тут же додає, що, коли кінчали бу
дувати нову школу, то де тільки це їзди
ли за лісом. Школа сьогодні прикрашає 
центральну садибу колгоспу. А щоб по
вий клуб у селі Новомихайлівці почав, 
нарешті, приймати гостей, теж потрібно 
поїздити за будівельним лісом. Вихід, із 
становища, здається, недвозначний.

ГІа зустрічі в обкомі комсомолу старо
жил Новомихайлівки Микола Лапкратов 
промовчав про позицію, яку зайняв комі
тет комсомолу в питанні організації від
починку молоді. А позиція та «моя ха
та — скраю». Попередній комітет не 
займався проблемою відпочинку, будів
ництвом клубу в Миколиному селі не ці
кавився. Не ліпші справи й при новому 
секретареві комсомольської організації 
— Миколі Сілічу. Адже в актив коміте
ту зараховується ударна праця молоді 
колгоспу. І забувають, що надпланові 
проценти і центнери, вироблені руками 
сільських дівчат і юнаків — вимагають! 
вищого коефіцієнту корисної дії коміте
ту комсомолу.

ч О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Долпнськнй район.

ООТІІТМЧНИЙ ГАРТ ЗАПИТАННЯ
ВІДКРИТІ заняття в гуртках і 

теоретичних семінарах 
стали основною формою удо
сконалення методичної май
стерності і навчання пропаган
дистів, поширення кращого 
досвіду роботи. У першому 
(підготовчому) періоді мето
дична рада, перш за все, ви
значає гурток для проведення 
заняття, а якому навчання ве
деться на високому теоретич
ному рівні, тісно пов’язується 
з комуністичним будівництвом, 
слухачі — беруть активну 
участь в трудовому і громад
ському житті колективу. Очо- 
люаати гурток має досвідчена 
людина — вихователь молоді. 

Після цього необхідно обрати 
тему, котра вивчатиметься че
рез 3—4 заняття, щоб присут
ні пропагандисти змогли поті/и 
використати досвід проведен
ня цього уроку у своїй прак
тиці.

За час підготовчого періоду 
члени методичної ради мають 
кілька разів познайомитися з 
слухачами гуртка, провести ін
дивідуальні консультації з про
пагандистом, допомогти йому 
підібрати літературу. Потім 
треба завчасно намітити, кого 
запросити на відкрите заняття.

Другий (основний) період — 
це день проведення оідкрито- 
го уроку. Пропагандист в 
присутності запрошених керів
ників гуртків починає навчан-

П РОПАГАНДИСТУ
ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ: 
ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ

ня. Відповідно до складеного 
плану викладає новий мате
ріал, влаштовує бесіду. При 
цьому використовуються під
готовлені технічні засоби, на
очні посібники. Для активіза
ції заняття керівник гуртка 
звертає увагу на конспектуван
ня слухачами окремих поло
жень теми, створює атмосфе
ру дискусії, прилучає учасни
ків до розмови. В кінці занят
тя підбиваються підсумки, 
При цьому треба дбати про 
остаточне засвоєнну матеріалу, 
щоб слухачі отримали прак
тичні завдання,

У третій (заключний) період 
входить обговорення проведе
ного заняття,

В період проведення облас
ного семінару пропагандистів 
мережі комсомольської політ
освіти проходив відкритий 
урок з гуртку «Основи право
вих знань» Кіровоградського 
заводу радіовиробів, де про
пагандистом Г. І. Мирончук. 
Заняття відбувалось за таким 
планом: обговорення рефера
тів на тему: «Дисципліна пра
ці», підготовлених слухача-

ми; вивчення Постанови ЦК 
КПРС та Ради Міністрів СРСР 
про паспортну систему в 
СРСР; виступ заступника на
чальника паспортного відділу 
управління внутрішніх справ 
міста Кіровограда Б. І. Кизіля 
та відповіді на запитання слу
хачів; аналіз відкритого за
няття.

Тут були присутні 27 пропа
гандистів області, керівники 
гуртків «Основи радянського 
права». Г< і. Мирончук викори
стала при проведенні заняття 
наочність, підготовлену слуха
чами гуртка, добре побудувала 
обговорення теми. Присутні 8 
ссоїх рефератах широко вико
ристали приклади з життя за
водського колективу, роботи 
комсомольської організації. 
Проведення відкритих занять 
має ввійти в постійну практику 
роботи районних методичних 
рад комсомольського політ- 
навчання. ’

А. МЕРЕНКОВ, 
член обласної методичної 
ради мережі комсомоль
ської ПОЛІТОСВІТИ,

м. Кіровоград.

Олександр Боргуй — секретар комсомольської 
організації колгоспу «Дружба» Новоукраїнського 
району. Чимало трудових здобутків на рахунку 
колгоспної комсомолі?» 1 в праці, і о спорті, і у 
відпочинку юнаки і дівчата завзяті і дружні. Осо
бистий приклад подає секретар. Вмілий організа
тор, Олександр побудував роботу так, щоб у кож
ній задуманій справі брали участь всі, щоб серед 
комсомольців не було пасивних і байдужих. Ось 
звідки і авторитет. Тому ! довіряють О. Вергуну 
юнаки і дівчата колгоспу «Дружба» вже восьмий 
рік очолювати комсомольську організацію.

ill фото; О. ВЕРГУН.

Фото В, КОВПАКА,
ї

ШКОЛА. УРОК. УЧЕНЬ.

НАСТУП НА „ТРІЙКУ“
Перше півріччя паш клас закінчив без 

певстигаючих. Вісім членів ВЛКСМ стали 
ударниками навчання. Та все ж на січне
вих комсомольських зборах відповідальна 
за успішність Олена Василенко виступила 
з різкою критикою. Вона говорила, що в 
нашому класі є комсомольці, яких влашто
вує «золота середина», і що важлива подія 
в житті Спілки — обмін комсомольських 
квитків •—• як ніколи зобов’язує кожного 
працювати на повну силу.

Наступати па «сіру» трійку ми віршпили 
по-різному. Віктора Шумилова та Ригу 
Перебоєву зобов'язали поліпшити свої 
знання. За слабшими — Сашком Безпало- 
вим, Валерієм Гаркушею — закріпили від- 
шнїшків. Рейдова бригада взяла під конт
роль тих, хто пропускає заняття.

Всі взялися до роботи принципово, енер
гійно. Так члени рейдової Наташа Міняйло- 
иа та Лариса Васильєва допомогли Ва
лі І. повернутися до школи. Дівчина вирі
шила, що в неї не вистачить сил подолати 
важку програму дев’ятого класу і їй краще 
залишити школу. ‘

ІІа відкритих комсомольських зборах Ва
ля говорила щиро, рада, що, нарешті, по
збулася душевного тягаря. Тоді ж ударни
ця Наташа Міпяйлова взялася допомогти 
їй надолужити прогаяне.

Важко дався нам і Альоша Зайцев. Альо
ша займається боротьбою. (До речі, захоп
лення цим видом спорту він передав ще 
кільком хлопцям). Тренуванню комсомолець 
віддавав увесь вільний час, до навчання ж

ставився байдуже. Навіть з гуманітарних 
дисциплін мав «три». Члени бюро Лариса 
Отрошко та Саша Чумак не раз перекону
вали Олексія, що людині, крім фізичного 
гарту, потрібен і духовний. Та все марно. 
Тоді вирішили запросити на екскурсію до 
Канева. Хоч почули у відповідь як завжди 
«ніколи» — не відстали, доки не отримали 
згоду.

З мандрівки Альоша повернувся перепов
нений враженнями. Це дало потрібний 
ефект. Тепер у щоденнику хлопця немало 
«четвірок». Поліпшили свої знання у цій 
чверті також Віра М.їлиновська, Саша Ге- 
ріх, Оля Кириенко.

Сподіваємось, що до обміну комсомоль
ських квитків наші учні прийдуть з хоро
шими результатами.

С. ЦВЕЧЕНКО, 
секретар комсомольської організації 
у-«Б» класу середньої школи № 17»

М. Кіровоград.

ХТО ГОТУЄ 
НАЙСМАЧНІШЕ
• ДВА ДНІ В РЕСТО

РАНІ «ВЕСНА» ЗМАГАЛИ
СЯ У МАЙСТЕРНОСТІ СПЕ
ЦІАЛІСТИ СМАЧНОГО 
ЦЕХУ.

Перше місце зайняли 
офіціанти Ніна Ніколенко 
та Лідія Груєнко, кухар 
Надія Першина, кондитер 
Наталія Короткова з Кіро
вограда і Валентина Пе- 
репльотчикова (Олександ
рійський комбінат гро
мадського харчування).

На другому —- офіціан
ти Віра Місевра (Кірово
град) і Валентина Корзун, 
кухар Ніна Хлевна та кон
дитери Надія Пронь і Лю
бов Турчина (всі четверо 
із Саітловодського ком
бінату громадського хар
чування).

На третьому — офіціан
ти Світлана Грабарник і 
Любов Калиба, кухар Ва
лерій Хмелідзе та конди- , 
тари Тетяна Пономарьоза 
(всі з Кіровограда) і 
Олександра Скрипникова •' 
(Олександрія).

У бригадній першості 
перше місце присуджено 
бригаді кухарів Кірово- 
градамсего комбінату гро
мадського харчування.

Г. ІВАНЧЕНКО.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«молодого 
КОМУНАРА»

«КАНІКУЛИ 
ЗАТЯГУЮТЬСЯ...*

Під таким заголовком • 
номері «Молодого КОМУ“ 
пара» за 8 лютого 1975 
року було опубліковано 
критичну статтю. В ній 
йшлося про недоліки у 
внутріспілковій роботі 
комсомольської організа- 
Ч’*_ Олександрійського 
райоб єднання «Сільгосп
техніка».

Як повідомив редакцію 
перший секретар Олек
сандрійського райкому 
комсомолу М. Швидакек- 
ко, факти, наведені в 

місце. Статтю 
обговорили на комсо- 
польських зборах рай
об єднання та на засіданні 
оюр° райкому комсомолу.

Комсомольська доку
ментація приведена в по
рядок, прийнято конкрет
ні заходи по усуненню не
доліків, вказаних у статті.
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F ПАМ'ЯТАЄМО

ПІШІМ
Плануючи свою робо

ту по військово-патріо
тичному вихованню мо
лоді, комітет комсомо
лу нашого училища на
креслив цілий ряд захо-

Q АДОВГО до розмови
мппкгиїли »j»L4 та лтгд;

Комсомольці училища 
включилися в експеди
цію «Слава». Визначив
ши свій маршрут, вирі
шили побувати у колиш
ніх партизанів і підпіль
ників, учасників оборо
ни Москви і Ленінграда, 
героїв Сталінградської 
битви, завітати до тих, 
хто дійшов фронтовими 
дорогами до Берліна, 

побували у

хо-
нею

ВІКТОРА

чуть зустрітися

ЖИЛИ НА
до 30- 
в сіль-

збори 
гарто-

Сергія Тарасовича Осит- 
няжського, який бив во
рога разом з білору
ськими партизанами, 
М. Ю. Федоренко роз
повіла нам про діяль
ність підпільників на те
риторії Кіровоградщи- 
ни. В ході експедиції 
юнаки та дівчата групи 
№14 зібрали матеріал 
про подвиг гвардії лей
тенанта Віктора Вікніша, 
який героїчно загинув, 
визволяючи наш район. 
Тепер вони листуються 
з матір’ю Вікніша,

з
під час поїздки до міс-
та-героя Києва,

Завітавши до ветера
нів, ми даруємо їм квіти 
і сувеніри, записуємо їх 
розповіді на плівку. А 
на вечорах бойової сла
ви підбиваємо підсумки 
походів маршрутами 
експедиції «Слава».

О. ДАВИДЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації Ка- 
пітанівського проф
техучилища № 10.

Новомиргородськіпї 
район.

1 з комсо- 
— мольськими та дтсаафівськими 
активістами району я завітав до 
кімнати бойової слави Кальнибо- 
лотської СШг^Стенди, які там ви
ставлені, свідчили про те, що пи
танням військово-патріотичного ви
ховання молоді в школі надають 
неабиякого значення. На великому 
щиті — портрети комсомольців, які 
героїчно загинули в роки Великої 
Вітчизняної війни. Над ними напис: 
«Герої не вмирають, їх 
імена безсмертні». По
ряд — стенд, де роз
міщено портрети фрон- 
товиків-односельців, І 
тут же фотознімки з 
військових частин, ви
щих учбових закладів. 
Це —- колишні випуск
ники школи, які вирі
шили стати офіцерами: 
Василь Єременко, Ва
силь Топтун, Віктор Си
доренко, Володимир 
Широкополе, Володи
мир Черкашин, Іван 
Ярошенко, Сергій За

сини інваліда 
війни М. М.

3 епюр.

ВІЧНИЙ ВОГОНЬ. Малюнок В. ЖУЖГОВА.
м. Кіровоград.

участь в громадянській війні, моло
дими підпільниками. Експозиція з 
історії Великої Вітчизняної війни 
відкривається документами про ко
лишнього секретаря райкому ком
сомолу О. Бражло, яка загинула від 
рук фашистського ката. Тут особис
ті речі підпільниці, атестат про за
кінчення педучилища. Закінчується 
експозиція матеріалами про воїнів- 
земляків, які зі зброєю в руках 
дійшли до Берліна, Серед фронто
вих листів лежить пожовкла фото
графія. її прислав з Берліна своїй 
сестрі Василь Магар в червні 1945 
року. На звороті напис: «Ми — бі
ля рейхстагу».

де живуть ветерани війни і привіта
ли їх з річницею Радянських Зброй
них Сил.

Плідно попрацював у дні місяч
ника клуб «Юний патріот», створе
ний при районній бібліотеці. Піоне
ри продовжили пошук невідомих 
солдатів, надіслали десятки листів в 
усі куточки країни, І знову їх руко
писна книга про подвиги воїнів-виз- 
волителів поповнилась новими сто
рінками з історії рідного краю.

Рапорт з Ганнівської восмирічної 
школи:

— Проведено тематичні 
«Герої-піонери», «В битвах 
вана».

• Про що розповідають 
експонати музею села

Великої
Кортішка

ніздре. Два 
Вітчизняної 
Анатолій та Віктор теж стали офі
церами...

Заступник директора школи С, І. 
Кистря підкреслює:

— Так, наші учні в усьому хочуть 
наслідувати своїх батьків, А ми на
магаємося навчити їх мужності, вір
ності Вітчизні.

Згадує про поїздки до міст-ге- 
роїа, пошуки червоних слідопитів. 
А потім ' пропонує завітати в 6-А 
клас. Тут вчителька Віра Іванівна 
Ралко почала урок мужності. Піоне
ри ведуть розмову про діяльність 
підпільної комсомольської органі
зації «Спартак» села Красногірки 
Голованівськсго району. Кращі учні 
цього класу Оля Карбовська, Женя 
Литвиненко, Таня Кривенко, Сергій 
Литвиненко завели щоденник на 
ім’я Михайла Громового, Люби Ри
мар, Олімпіади Ястремської, Сави 
Самчишина. В них — лише п’ятірки.

Часто приводять вчителі своїх 
вихованців у народний краєзнавчий 
музей села. Численні експонати 
знайомлять їх туг з бойовими біо
графіями- односельців, які брали

На зустріч з ветеранами до музею ра
зом з школярами приходять молоді хлі
бороби місцевого колгоспу «Україна», 
Нині вони стали на трудову вахту Пере
моги. Комбайнер Андрій Галушко, який 
торік зібрав 7500 центнерів хліба, готує
ться перекрити своє досягнення. В ше
ренги трнтисячниць зробили крок МОЛОДІ 
доярки Клава Усипалснко, Надія Ткачен
ко, Галина Скалівська...

ДОСВІД комсомольських активіс
тів з Кальниболота в районі всі

ляко поширюється. В дні Всесоюз
ного місячника оборонно-масової 
роботи у райком комсомолу з усіх 
сіл району надходили рапорти про 
цікаві заходи на патріотичну тема
тику. В клубах працювали кінолек- 
торії, колишні фронтовики виступа
ли з бесідами про визвольну місію 
Радянської Армії в роки Великої 
Вітчизняної війни. Відбулись масові 
змагання спортсменів-допризовни- 
ків з військово-технічних видів 
спорту. Військовий комісар району 
В. Б, Ярошевич очолив естафету 
Слави, яка побувала в усіх населе
них пунктах Новоархангельського 
району. Біля обелісків, пам’ятників 
воїнам-визволителям молодь зу
стрілася з фронтовиками, піонери і 
комсомольці завітали в кожен дім,

З Небелівки:
—...... . — Готуючись

річчя Перемоги, 
ському Палаці культури 
комсомольські активісти 
разом з культармійцями 
влаштували вечір пам’я- 

[ті Героя Радянського 
Союзу П. С. Гришка, на
шого односельця, який

загинув у бою під Бу
дапештом.

З Торговиці:
— Юні тимурівці на- 

_______ шої школи поздорови
ли з святом сорок вете

ранів війни, побували а сім’ях за
гиблих воїнів, допомогли впорядку
вати подвір’я.

В плані роботи райкому комсо
молу по військово-патріотичному 
вихованню молоді — «Тижні пам’я
ті героїв», «Зіркова естафета», 
агітпробіги, спортивні змагання на 
призи героїв-земляків.

— Спеціальні рейдові бригади вируша
ють в ці дні у кожне село району, — 
розповідав секретар райкому ЛКСМУ 
Іван Олександров. — Щоб допомогти 
молоді упорядкувати могили загиблих 
воїнів, обладнати куточки бойової слави, 
зібрати матеріали для музею, який хо
чемо відкрити в райцентрі. Ііа контролі— 
хід соціалістичного змагання під девізом 
«За себе і за того хлопця». Нагороди 
молодим трудівникам, які відзначаться 
під час вахти Перемоги, вручать колиш
ні фронтовики...

Прагнучи зустріти 30-річчя По- . 
ремоги щонайкращими успіхами з 
праці і громадському житті, юнаки 
та дівчата ще і ще раз хочуть до
вести свою вірність ідеалам, за які 
йшли в бій їх батьки.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара». 

Новоархаигельський район.

Літературно-мистецький
_ клубВелика роА 
сила почуття

Фільм «Романс про закоханих» викликав вели
ку кількість, часто зовсім протилежних за своїми 
оцінками суджень.

Про це свідчать і листи-відгуки, які надходять 
до редакції. Автори листів висловлюють свої дум
ки, розмірковують над подіями у фільмі, судять 
про вчинки героїв.

Треби відзначите іцо всі листи, які надійшла 
до редакції, об’санані спільним твердженням: 
«Романс про закоханих» — фільм потрібний, ко
рисний для молоді. Кілька з надісланих відгуків, 
ми сьогодні друкуємо.

«...Нам, молодим, фільм приніс багато нового, сві
жого. Вважаю це удачею авторів кінострічки, які 
змогли показати піднесення, що допомагає нам жити 
повнокровно і, врешті, без чого життя стає біднішим 
і малоцікавим. .»

У нас досі ведуться суперечки про цінність цього 
фільму. Чи доцільна ота поетичність, чи не затушовує, 
попа життєвої правди?.. Фільм десь іноді відриває-, 
ться від реальності, а його герої — від «землі».

Відверто признаюся, мені далеко не до вподоби «солодень
кі сюжети» на екранах, де часто все заздалегідь розкладене 
по поличках, одногнпово, з щасливим або ж трагічним кінцем. 
Такі фільми лише «лоскочуть нерви». А думати, розуміти і 
бачити прекрасне примушують саме такі фільми, як «Ро
манс про закоханих». Зі мною згодиться, мабуть, кожен 
глядач, іцо хочеться відчути, знайти в собі щось подібне, 
чисте іі високе, після того, як протягом двох серій живеш 
життям головних героїв...

В. ВАХТІ Н, 
інженер-технолог заводу «Червона зірка».

«Любов... Батьківщина... Ці поняття втілює Сергій, 
коли під час служби в армії разом з друзями йде ря-. 
тупати людей. Недаремно епізоди боротьби за життя 
чергуються з мирними картинами щастя. Адже і од, 
не, і друге освітлене високим почуттям любові, зав- 
дяки якій, власне, і не сталася загибель героя.

Здається, що у «Романсі» любов є тим, без чого не було б 
героїв кінофільму, не з'явилася б сама стрічка.

Мужністю позначена любов матері Сергія, роль якої вико
нує Є. Солодова. її впевненість у тому, що смерть сина за 
Батьківщину — цс продовження ного життя, відвертість по
чуття, коли вона показує фотографії маленького Сергіііка 
незнайомій жінці в літаку, переконують нас у силі її лю
бові.

ніжна, розсудлива, .мудра у «Романсі» мати Тані (І. Сав 
еіна). Саме її любов допомагав дочці здолати гіркоту втра
ти коханого. І тоді, коли Сергій повернувся, а Ганя вже ви
йшла заміж за іншого, мати, ця всерозуміюча жінка, з су
мом і болем дивиться крізь скляні досрі під'їзду, відчуваю
чи свою материнську відповідальність за долю юнака.

...Якщо вперше вижити героєві допомагає любов 
до життя, то вдруге — саме любов людей. Сергій 
втрачає Талю, і моральний стан його цілком зрозумі
лий. Ллє навіщо показувати людей, яких ще так 
недавно він любив, і які любили його, людей, які 
живуть, мріють в його чорно-білому світі? Адже са
ме вони; дружила, мати, брати, взагалі, усі люди —. 
і ті, які кожного дня стають пасажирами його авто
буса, і ті, які йдуть з ним поруч по вулиці — своєю 
любов’ю допомагають йому віднайти своє щастя, 
своє кохання... І саме це всеосяжне почуття любові 
повинно залишитися у пас назавжди...

О. КУБРЯНСЬКА, 
учениця 10 класу Кіровоградської СШ № 34».

«...Таня забуває свого коханого так швидко. Я. 
впевнена, що вона по-справжньому не кохала Сергія, 
або, що найвірогідніше, — вийшла заміж за Хокеїс-. 
та без високих почуттів. Здається, вона жаліє свого 
чоловіка. У всякому разі» вона не здатна подолати 
усі труднощі заради свого кохання, знайти в собі си
ли, щоб діждатись найдорожчої людини. Вона зрад
жує і Сергієві, і собі, і, хоч відомий вислів «від доб
ра добра не шукають», все ж Таня вчинила як лег«. 
коважна особа, така собі вискочка...

Мені дуже сподобався Сергій. Він серйозний 
хлопець, чесний, може по-справжньому кохати, піко-, 
ли не зрадить дівчині, не залишить її в тяжку хви< 
лину.} Л. ДМИТРЮК,

технік-технолог».

«...Часом люди розуміють і судять інших відповідно 
до своєї поведінки. Чула від глядачів; «...Вона сказа
ла, що любові не просять, що раніше Сергій пс про
сив». «І матері здивовано — мовляв, про яку честь та 
говорить, коли в серці лише кохання?».

Тільки людина з міщанськими поглядами не відчує 
істинної краси і моральної чистоти у поведінці і сло
вах щасливої дівчини. Невже фільм закликає юних 
чинити в житті саме так, як, приміром, Таїїя? Тисячу 
разів — пі! 1 в цьому не слабкість, а сила фільму. 
Тих, кому за віком ще не дозволено дивитись такі 
фільми, виховують лише па позитивних прикладах 
(їм не під силу розібратись, що таке «добре», а що — 
«погано»). Юнаків і дівчат — кому адресовано 
фільм — якраз і необхідно для їх морального загар
тування вихозуватп подіями і почуттями, які вино
сить па суд глядача «Романс».

Важливо те, що у фільмі багато ситуацій, від яких можна 
відштовхиутис.і для того, щоб повести пристрасну розмову 
па диспуті. Адже у зіткненні різних точок зору І викристалі
зовуються правильні погляди, переконання. Чи випадково по
казано кришталевий посуд, що відразу ж з’явився в квар
тирі Тані? Чи малозначною була репліка матері: «Живі по
тінні жити»? Врешті, чи завжди перше дівоче захоплення, 
яскраво виражені емоції, переживання переростають у три
валі, сталі почуття, іцо коханням звуться?,.

На мою думку, фільм г-ідповідае назві, тому що в 
ньому особливо тонко й глибоко переданий душев
ний світ героїв, відображене широке коло явиш на-, 
шої радянської дійсності.

Т. Н. MIJiJIEP, 
викладач Кіривоірадською педагогічного 

я ( інституту імені О. С. Пушкіна».
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Керівник клубу ■— 
кандидат у майстри спорту

Г. ДУБІВКА.

За численними поба
жаннями читачів «Клуб 
64-х клітин» та обласна 
шахова федерація оголо
шують черговий шаховий 
конкурс. Він проводиться 
у два тури. Кожен склада
тиметься з 10 завдань. 
Підбиватимуться підсум
ки першого туру—1 черв-

ня, другого — 1 листопа
да 1975 року.

Згідно з єдиною Всесо
юзною спортивною кла
сифікацією учасники на
шого заочного шахового 
змагання, які виконають 
не менше шести завдань, 
одержать четвертий роз
ряд, а тим, хто надішле 
правильну відповідь не 
8 завдань, буде присвоє
но третій розряд.

Переможцями вийдуть 
ті, хто набере найбільшу 
кількість очок. В залік на 
спортивний розряд вхо
дять лише очки за розв’я
зання шахових задач, етю
дів, комбінацій. Читачі, 
які надішлють правильні 
відповіді на завдання кон
курсу, будуть нагородже
ні дипломами.

Абсолютний 
жець конкурсу 
спеціальний приз «Клубу 
64-х клітин».

Отже, друзі, запрошує
мо вас до поєдинків. Від
повіді надсилайте в деся
тиденний строк з часу 
опублікування завдань.

псремо- 
отримвє

Спорт в країнах капіталу

Запрошуємо 
до поєдинків

ЗАВДАННЯ № 1

1. Хто 
шахістів 
полі світу 
(1 очко).

2. Між 
ми була 
яку назвали «вічнозеле
ною*? (2 очка).

3. Розв’яжіть етюд:

з українських 
був 

серед
чемпіо
ні панів?

якими 
зіграна

іиахіста- 
партія,

[А СВОЄМУ черговому
І засіданні літстудійці 

Сівача» обговорили поетич
ний доробок Кіровограді^ 
Людмили Сапітонової.

Навколо віршів відбулась доброзичли
ва ділова розмова — про вагомість 
поетичного слова, про поетичний задум 
та його втілення, про точність метафо
ричного бачення світу.

Літгуртківці, відзначивши образну 
своєрідність деяких віршів автора, звер
нули увагу проте на їх риторичність 
та описовість, на неточність стилістичних 
конструкцій, інколи невправне риму
вання тощо.

Конкретні ділові зауваження, без
умовно, дадуть користь початкуючій 
поетесі, котра наполегливо шукає у на
шому сьогоденні власну стежину.

Потім з своїми творами познайомили 
присутніх лікар Є. М. Тишківська та 
студентка другого курсу музичного учи
лища Ганна Бродська.

М. МИХАЙЛЮК.

«СІВАЧ» ОБГОВОРЮЄ 
ДОРОБОК МОЛОДИХ

Людмила СЛПІТОНОВА.
♦ * ♦

Шелестить під ногами листя, 
В павутинні прозорім сад.
То блукає притихлим містом 
Листопад, листопад. '!• ІЧ 
Одягнув мереживом землю 
В золотаво-мрійний наряд. 
Володіє чарівним пензлем 
Листопад, листопад.
Жовтий колір — на знак розлуки. 
А чи сумно мені? НаврядІ
І до мене гіростяг вже руки 
Листопад, листопад.
Тож тужить мені чи радіти 
Від чарівно-сумних принад?
Наді мною гойдає віти
Листопад, листопад...
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ЗУСТРІЧ З ІІОЕЗІ6ІО

Білі починають і роблять ні
чию.

Нещодавно п жіночому гурто
житку № 4 заводу «Червона 
зірка» відбувся літературний 
вечір, на 'який були запрошені 
члени обласної молодіжної 
літературної студії «Сівач», що 
працює при редакції газети

«Молодий комунар». Шану
вальницям поетичного слова 
читали свої твори члени облас
ного-літературного об’єднання 
поети Євген Желєзнякоп. Олек
сандр Швець, молода поетеса 
Людмила Сапітонова.

По закінченні вечора молоді 
літератори ознайомились з ви
ставкою творів самодіяльних 
художниць гуртожитку Віри 
Буйкової і Людмили БалаклІй.

І господарі і гості, залишили
ся задоволені творчою 
стріччю.
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ДОЛАР НА ШАХОВОМУ КОНІ
Доля магіу на світову шахову корону, як і 

раніше, не вирішена. Роберт Фішер все ще 
грає не в шахи, а в невидимку. Але заокеан
ський навколоспортивннй бізнес вже пішов 
е2 — е4.

Американці відчувають, як на них нако
чується перший приступ шахової істерії. її 
штучний збудник — світ комерції, для якого 
всі партії майбутнього чемпіонату мають 
вигляд одного гііаніського гамбіту.

Вже сьогодні на телеекрани і в пресу мчить 
потік реклами, яка закликав американця: го
туйся! Те. що відбудеться влітку 1975 року. — 
у 20 разів грандіозніше того, що було в 1972. 
Згадай ісландські витівки Боббі. його запіз
нення, таємниче електронне крісло, згадай і 
готуйся! Все це повторяться на Філіппінах в 
20-разовому збільшенні!

Навряд чи хто з американців сумнівається, 
що матч А. Карпоп — Р. Фішер, якщо він від
будеться, буде цікавою спортивною подією, 
але спочатку багато хто не міг зрозуміти: 
звідки ця цифра 20? їм охоче пояснюють вче
ні мужі з рекламних агентств. Це частка ви
рахувана шляхом ділення суми, яку обіцяють 
Філіппіни, на винагороду в Рейк’явіку.

П’ять мільйонів доларів — це ж другий гро
шовий приз за всю історію світового спорту!

Рекламні тексти повідомляють, що придбан
ня нового кольорового телевізора спеціально 
для прийому, передач з Маніли —• лише дрібна 
витрата в ім’я Історичного ендовиша. У спою 
чергу, лише жіночі панчохи у модну шахову 
клітинку здатні повернути подружжю втраче
ну повноту почуттів...

Підраховано, іцо в ні дні на американських 
прилавках з’явилось 15 книжок на шахові те
ми, Але. як вважають американські ж рецен
зенти, вони не принесуть великої корнеті ні 
професіоналам стародавньої гри, ні новачкам.

Розкішно видрукуваний том «Світ шахів» 
яскравів репродукціями абстрактних картки, 
які — якби не «шахові» назви — навряд чи 
зацікавили б покупців. Крім комерційних спе
куляцій у «Світу шахів» є ще один, так би 
мовити, четвертий вимір. Його видно на сто
рінках. де один з співавторів книги міжнарод
ний майстер Еятоні Сейді ке шкодує сил для 
створення словесного монумента Роберту Фі- 
шеру. Фішер зображується «великим», «без
цінним», «вірним своїм принципам» І, зви
чайно, «незрозумілим». Людство навіки в бор
гу у Фішера за те, що він іноді сідає за ша
хову дошку, переконує автор. Можна лише 
здогадуватись, додумався Сейді до цього сам 
чи переказує слова тих, хто сьогодні бажає 
перевернути догори дном традиції чемпіонатів 
і правила Міжнародної шахової федерації 
(Ф1ДЕ) задля примх «незрозумілого».

А от і книга для домашньої бібліотечки 
Акатмія Карпова «Як перемогти Роберта 
Фішера». Гі‘ автор Едмар Медніс, здається.

добросовісно шукає у чемпіона його ахіллесо- 
ву п'яту. На 282 сторінках Медніс переглядає 
більше 60 партій, які програв Фішер за остан
ні 16 років, і розкладає їх по полицях. Кому 
програв? у якому віці? Грав Фішер чорними 
чи білими? Але замість Ахіллсса з його зло
щасною п'ятою перед читачем, схоже, виникає 
образ непереможного, невразливого Геркулс- 
са-Фішера. як вважає автор, нанщаслпвішо- 
го гросмейстера за всю історію шахів. З 576 
партій, які зіграв Боббі з тих пір, як став 
чемпіоном США у 14-річному віці, він виграв 
327 і звів до цічяєї 188. Після читання книжки 
<Як перемогти Роберта Фішера» у людини, 
яка цю справу замислила, повинні опуститись 
рухи. Чи ж можна перемогти надлюдину?

Баї ато шахових спеціалістів в Америці не у 
захваті від цієї маси публікацій, яка насад
жує культ Фішера 1 розрахована на створення 
атмосфери психозу навколо матчу, який, як 
відомо, може і не відбутись. «Якщо Фішер 
гратиме в 1975 році, любителі шахів, звичайно, 
залишаться йому вдячними, — зазначає огля
дач Брсд Даррах, — Якщо ні, то гра все ж 
виживе з причин, описаних в одній з новел 
Стефава Цвейга». І Даррах наводить чудовий, 
поетичний вислів письменника про шахи 
королівську гру', яка «вбиває нудьгу, 
гострює почуття, зміцнює дух».

У запізнілу суперечку з Цвейгом, а точніше, 
з любов'ю людства до шахів, вступає Олек
сандр КокЗерн. автор ше однієї американської 
иавколошахової новинки — «Пристрасть ве- 
роб». Для Кокберна шахова фігура — лише 
товкач, яким можна розбити і перемішати 
компоненти західних бестселлерів: насилля, 
психопатологію, секс.

Якби попереду не маячів сенсаційний матч 
на першість світу, Кокберн, очевидно, написав 
би просто ше один низькопробний детектив, 
який пилюжився б на полицях. Але сьогодні 
він урочисто розмазує кров і бруд по шаховій 
ДОШЦІ.

Король — батько, ферзь >— мати, вигадує 
автор, тому гра символізує сімейний злочин, 
вбивство в дусі античної трагедії. В запалено
му мозку Кокберна шахові правила трансфор
муються у прояв «жорстоких Інстинктів і тва
ринних пристрастей». Шахи це — паранойя, 
соціально безглуздий танок смерті.

«Пристрасть иероб» сприймається як історія 
душевної хвороби самого автора. Переплетена 
в обкладинку і викинута у продаж по сім до
ларів дев’яносто п’ять центів за екземпляр, 
вона зацікавить, можливо, не тільки психіат
рів. Це точний символ розпаду духовних цін
ностей, їх дегуманізації в суспільстві, де на 
коні, — в тому числі і шаховому — не людина, 
а долар.

В. СИМОНОВ. 
(АПН).

В. БЛРЛМБЛ

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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ВОРОНЕЗЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

експонат музею
Експозиція державно

го музею історії космо
навтики імені К. Е. Ціол- 
ковського в Калузі по
повнилася новим уні
кальним експонатом — 
автоматичною міжпла
нетною станцією «Марс- 
3». Тепер у музеї налі
чується вже понад двад-
цять зразків ракетної 
космічної техніки.

Екранас“— 
марка надійна
Державний Знак якос

ті присвоєно кінескопу з 
сантиметр 
який ви- 
Паневезь- 
«Екранас» 

(Литовська PCP). Зобра
ження стало яскраві
шим, а строк служби кі
нескопа продовжений 
до шести років — це 
значно більше, ніж у кі
нескопа, що випускався 
раніше.

екраном 61 
по діагоналі, 
пускається на 
кому заводі

(ТАРС)

УСПІХ
РАДЯНСЬКИХ
ФІГУРИСТІВ

Три комплекти золотих Медалей з чотирьох, 
які розігрувались па чемпіонаті світу з фігур
ного катання в американському місті Колора- 
До-Спрінгс. завоювали радянські спортсмени, 
В неділю, 19-річна спортсменка Ірина Моїсее- 
ва із 20-річиий Андрій Мінеикоп в останній 
день світової першості здобули відмінну пе
ремогу в змаганнях танцювальних дуетів. 
Москвичі з великим піднесенням виконали до
вільний танець і випередили американську 
пару Колін О'Коннор — Джнм МІллнз, яка лі-' 
Дивувала після обов’язкових танців. Моісеєва 
І Міненков змогли гідно замінити неодноразо-

впх чемпіонів світу з цього виду фігурного ка
тання. своїх співвітчизників і земляків Люд
милу Пахомову та Олександра Горшкова, які 
не виступали через хворобу Олександра. Сума 
балів нових чемпіонів світу — 205,48 (сума 
місць — ІЗ). На другому місці — танцюристи 
з США О’Коннор — МІллнз — 205,12 (19), на 
третьому — англійці — Хіларі Грів — Глинп 
Уоттс — 109,46 (ЗО). В одиночному катанні у 
чоловіків пеошісгь в Сергія Волкова, серед 
жінок — у Лізші де Леув з Голландії, у зма
ганні спортивних пар Ірини Родніної і а 
Олександра Зайцева.

'її Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

ДНІПРОРУДНЕНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ

оголошує прийом учнів
НА 1975— 1976 НАВЧАЛЬНИЙ $$І ’ ‘

на денне і вечірнє відділення для навчання за такими 
спеціальностями:

розробка рудних і нерудних родовищ; гірнича 
електромеханіка; будівництво гірничих підприємств; 
промислове і цивільне будівництво.

В технікум на денну форму навчання приймаю
ться юнаки з освітою за 10 і 8 класів. Вступні екза
мени провадяться з 1 по 21 серпня 1975 року. Всі уч
ні забезпечуються обладнаним гуртожитком і підви
щеною стипендією. Заяву про прийом і необхідні до
кументи приймаються з 1 червня по 14 серпня 1975 
року. ”''

Адреса технікуму: Запорізька область, іиґ.‘ ДнІпро- 
рудие, гірничий технікум, тел. 38-00, 38-04.

ДИРЕКЦІЯ.
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відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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продовжує прийом
НА ЗАОЧНІ ПІДГОТОВЧІ курси.

ІІа курси приймаються особи із середньою освітою 
та учні 10 класів.

Слухачі заочних підготовчих курсів забезпечуються 
методичними вказівками, які ними викопуються, і 
надсилаються до інституту для перевірки і рецензу
вання. Після перевірки вказані роботи надсилаються 
курсантам для аналізу зроблених помилок. ''Мето
дичні вказівки дають змогу заочно підготуватися до 
вступу до інституту. Слухачі, які виконали контроль
ні роботи вчасно, з 15 по ЗО липня викликаються на 
навчально-підготовчу сесію, без додаткової оплати.

На період навчання і здачі вступних екзаменів 
курсантам надається гуртожиток.

Для вступу на заочні підготовчі курси необхідно 
подати особисто або надіслати поштою такі доку
менти:

заяву па ім’я ректора інституту з вказанням фа
культету, на який вступатимете; квитанцію про пере
каз грошей за навчання; довідку з місця роботи або 
навчання (для школярів).

Гроші за навчання на заочних підготовчих кур
сах — 20 карбованців — надсилаються поштовим пе
реказом на розрахунковий рахунок № 141021 Воро
незького міськуправліиия Держбанку.

Адреса інституту: 394613, м. Воронеж, вул. Тиміря- 
зєва, 8, Воронезький лісотехнічний Інститут, підго- 
товчі курси.

РЕКТОРАТ.
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