
У ПОЛЬОТІ «МЕТЕОР»
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЛРС

1 квітня 1975 року в Радянському Союзі здійснено 
запуск метеорологічного супутника Землі «Метеор». 
Основним' завданням супутника є забезпечення одер
жання метеорологічної інформації, необхідної для 
використання в оперативній службі погоди.

На борту супутника встановлено метеорологічну 
апаратуру, яка забезпечує одержання зображень 
хмарності, снігового покриву на освітленому і тіньо
вому боках земної кулі, а також одержання даних 
про теплову енергію, яку відбивають і випромінюють 
Земля й атмосфера.

Встановлена па супутнику апаратура працює нор
мально.
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(■) В Гаванському універси
теті закінчив роботу моло
діжний семінар по вивченню 
життя і діяльності одного Із 
засновників Компартії Куби 
Хуліо Лнтоніо Мельі. Семінар, 
організований Спілкою моло
дих комуністів Куби па честь 
наступного І з’їзду Компар
тії, приурочений до 72-ї річ
ниці з дня народження Хуліо 
Лнтоніо Мельі.
0 В НДР почалися тради

ційні «свята повноліття». До 
кінця травня буде проведено 
6700 урочистих вечорів, на 
яких 279 тисяч юнаків і дів
чат відсвяткують своє повно
ліття і дадуть клятву вірнос
ті соціалізмові.

0 Сотні юнаків і дівчат за
повнили наприкінці минулого 
тижня приміщення брюссель
ського університету, де був 
проведений день боротьби 
проти імперіалізму.

Цей день показав рішимість 
нашої молоді активізувати 
зусилля в боротьбі проти 
експансіоністської політики 
імперіалізму, сказав у розмо
ві з кореспондентом ТЛРС 
керівник бельгійського комсо
молу Марк Сомвіль.

(ТЛРС, 31 березня).

АПАРАТНИЦІ СВІТ- 
ЛОВОДСЬКОІ’О ЗАВОДУ 
ЧИСТИХ МЕТАЛІВ ІМЕ
НІ 50-Р1ЧЯ СРСР КОМ
СОМОЛКИ ВАЛЕНТИНА 
ПОНОМАРЕНКО ТА НА
ТАЛЯ ЗАЇКА ВИКОНА
ЛИ ОСОБИСТУ П’ЯТИ
РІЧКУ В ЧЕРВНІ 1971 
РОКУ. НИНІ ПРАЦЮ
ЮТЬ У РАХУНОК ДЕСЯ
ТОЇ П'ЯТИРІЧКИ.

ПА ФОТО: (ЗЛІВА НА
ПРАВО). Ь. ПОНОМЛ- 
РЕНКО ТА Н. ЗАЇКЛ.

Фото Л. ШЛМАЛИ.
м. Світловодськ.

Трудовий здобуток молодих
Сорок центнерів зерна на круг. Такої врожай

ності зернових, без кукурудзи, зобов’язалися ни
нішнього року добитися хлібороби нашого ко.т: 
гоєну.

Разом із досвідченими механізаторами трудя
ться і молоді. Завдячуючи хорошій роботі моло
дих механізаторів, у господарстві вчасно піджи
вили посіви озимої пшениці, за два дні закрили 
вологу на площі 3522 гектари.

Л. ПОЛІЩУК, 
сількор.

Колгосп ім. Мічу ріп а
Голозанівського ранову.

ЗШССНИЙ в список
вигни...

В суворі дні Великої Вітчизняної війни 
комсомольців і молоді Москви народився 
тичшій рух двохсотєіпшків. Зміст йою — 
вати за себе і за товариша, що пішов па 
виконувати норму на 200 процентів. 1 рохи

серед 
патріо- 
праціо- 
фронг, 

______ г и . . більше 
трьох десятиліть минуло відтоді, але славні тра
диції старшого покоління залишаються з памп. 
Комсомольці 70-х років достойно продовжують їх, 
вони не забувають тих, хто віддав за сьогодніш
ній мирний день своє життя. Ініціатива молодих 
москвичів — працювати в рік 30-річчя Перемоги 
радянського народу над фашистською Німеччи
ною «За себе і за того хлопця» знайшла палкий 
відгук серед молоді нашої країни.

В Кіровограді цю ініціативу підтримали 23 
комсомольсько-молодіжних колективи, десятки 
молодих робітників. Днями відбувся зліт комсо
мольців і молоді Кіровограда, які взяли зобов’я
зання працювати «за себе і зз того хлопця».

В президії зльоту — члени бюро міськкому 
комсомолу, ветерани війни, ветерани партії ком
сомолу. З доповіддю виступив перший секретар 
Кіровоградського міськкому комсомолу Микола 
Єоколяпськпн. Досвідом роботи поділилися слю
сар Кіровоградського заводу тракторних гідро
агрегатів Володимир Карасьов, бригадир комсо
мольсько-молодіжної бригади продавців ЦУМу 
«Кіровоград» Наталія Доценко, муляр комплекс
ної бригади БУ-2 комбінату «Кіровоградважбуд» 
Олександр Семидітний. На зльоті виступив голо
ва міської ради ветеранів комсомолу, учасник Ве
ликої Вітчизняної війни П. В. Сидяк.

Всім учасникам зльоту були вручені трудові 
паспорти під назвою .«За себе і за того хлопця». 
Зліг закінчився відвіданням обласного краєзнав
чого музею.

В. ВРАДІИ, 
другий секретар Кіровоградського 
МК ЛКСМУ.

НОРМА ЗА РОВЕСНИКА
Тракторист Микола Рахуба — групком- 

сорг тракторної бригади колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС Бобрннецького району. 
Він одним з перших підтримав ініціативу 
москвичів — на честь 30-річчя Перемоги н 
колективі розгорнути змагання під девізом 
♦ І за того хлопця».

СЕЛИЩЕ Салькове розки
нулось на лівому бере

зі Південного Бугу, На пів
денній його околиці —- 
цукровий завод. Нещодав
но підприємству виповни
лось 75 років. Але не «по
старів» завод, а навпаки — 
на місці старих приміщень 
виростають нові. Нині про
водиться друга черга ре
конструкції Сальківського 
цукрозаводу — обласної 
ударної комсомольської бу
дови.

У цьому році будівельни
кам потрібно освоїти З міль
йони 700 тисяч карбован
ців, в тому числі виконати 
будівельно-монтажних ро
біт на суму 2 мільйони 200 
тисяч карбованців. Уже 
певним ходом йде рекон
струкція продуктового це
ху, в якому буде встанов
лено сучасне устаткуван
ня — автоматичні центри
фуги, вакуумапарати ВАЦ- 
600. Тут, на монтажі облад
нання комсомольсько-мо
лодіжна бригада монтаж
ників СУ-200 тресту «Запо- 
ріжметалургмонтаж» очо
лює соціалістичне змагання, 
що розгорнулося між ко
лективами. І це закономір
но. Молоді робітники пра-

цюють за прогресивним 
методом відомого буді
вельника Миколи Злобіна— 
методом бригадного підря
ду. Нині монтажники скла
дають вузли вакуумапара- 
тів та газової печі з вапня
ковим відділенням.

Згідно графіка роботи 
мають бути завершені до 
12 червня. Та на своїх збо
рах бригада взяла зобов’я
зання на два тижні раніше 
строку здати об'єкт замов
нику.

Зараз на будові труди
ться шість комсомольсько- 
молодіжних колективів. В 
Салькове юнаки та дівчата 
приїхали за комсомоль
ськими путівками. Між ни
ми розгорнулось дієве зма
гання. Про кращих пові
домляє «Блискавка», «Ком
сомольський прожектор». 
Хто ж відстане, обов’язко
во потрапить в листівку 
«Тривога». Так в стінній 
пресі критикували гене
рального підрядника — бу
дівельне управління № 6 
комбінату «Кіровоградваж
буд», яке надто повільно 
набирає темпів у роботі, 
не виконує доведених пла
нів. Будівельники зважили 
на виступ штабу «КП», ста-

ВИРОСТАЄ
БУДОВА 
_ _ _  НАД БУГОМ

Снують шпаків артілі —» 
На яблуню і дах.
Квітневі заметілі, 
Мов повені, в садах.
І запашно, і любо, 
Весною радо йду. 
Промінням сонце хлюпа 
На землю молоду.
Вітри напруг квітневих, — 
Немов смички, об дріт, 
Дерев зелені нерви

КВІТЕНЬ

Механізатори па початку робочого дня 
дібралися біля щойно випущеного бойового 
листка. В ньому повідомлялося, що Микола 
Рахуба лід час весняно-польових робіт, 
перевиконуючи денне завдання, працював 
і за земляка В. Г. Армаїпова, який поліг 
смертю героя, захищаючи Батьківщину.

Б. РАТУШІІЯК,
Бобрппсцьквй район.

новище зараз виправляє
ться.

Дбає наш комсомольський 
штаб, щоб приїжджі робіт
ники були влаштовані в 
гуртожитках, щоб побутові 
умови створювали хороший 
настрій у кожного. До по
слуг будівельників і мон
тажників — телевізор, сві
жі газети та журнали, мож
на пограти в шахи, доміно. 
Вперше в обох гуртожитках 
випустили молодіжні стінні 
газети «Юність» та «Вог
ник». Після роботи юнаки 
йдуть до заводського Бу
динку культури. Тут вони 
беруть участь в художній 
самодіяльності, літератур
них вечорах, дивляться кон
церти.

Дуже хотілося, щоб на

будові більше бували пра
цівники районного комітету 
комсомолу. На жаль, вони 
ще мало цікавляться побу
том, відпочинком молодих 
будівельників. Райком ком
сомолу має більше подба
ти, щоб до нас приїжджали 
з концертними програмами 
агіткультбригади та худож
ні колективи.

Виростає будова над Бу
гом. Молоді будівельники 
трудяться з подвійною 
енергією, щоб усі завдання 
виконати до початку вироб
ничого сезону,

3. САМБІР, 
начальник штабу об
ласної ударної ком
сомольської будови.

с. Салькове
Гайворонського району.'

Вростають в білий світ. 
Іду в прозоре поле, 
Де теплий дух землі. 
Зернина й мрія поряд 
Лежать в пухкій ріллі. 
Нехай замовкне скептик, 
Бо ж труд — завжди краса. 
Тут колосків ракети 
Рвонуться в небеса.
Весною сходять квіти, 
Весною довший день.

Весною Травня світоч
Освячує людей.
Прийшов весною — Ленін.
Дала Салют — весна.
Весна землі моєї —-
Погожа і ясна.
Розкинув квітень весла.,. 
Скажіть, товариші: 
Як добре мати весни 
У полі і в душі.

Леонід НА РОДОВ И Я.

І знову рідна домівка.

Фото М. НОЖНОВА,
Кіровоград,
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ВИЩЕ БОЙОВИТІСТЬ
і АВТОРИТЕТ первинних

З ПЛЕНУМУ, ОБКОМУ ЛКСМУ.
Г|Г РОХИ менше року від- 
Д діляє нас від того 
дня, коли у Москві від
крився XVII з’їзд Всесо
юзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді, 
Промова Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва на 
з'їзді, рішення з’їзду ста
ли програмними докумен
тами в житті і діяльності 
мільйонів юнаків і дівчат 
нашої країни, Рік, який ми
нув від часу роботи з’їз
ду, був сповнений значни
ми справами, і оглядаємо 
досягнуте з позицій сьо
годнішнього дня,

Цьому і був присвяче
ний пленум обкому ком
сомолу з порядко/л ден
ним «І Іро завдання облас
ної комсомольської орга
нізації по виконанню рі
шень XVII з’їзду ВЛКСМ 
та дальшому організацій
но-політичному зміцнен
ню первинних комсомоль
ських організацій, підви
щенню їх ролі в комуніс
тичному вихованні моло
ді», що відбувся днями. В 
доповіді, з якою виступив 
на пленумі перший секре
тар обкому комсомолу 
М. К. Скляниченко, голов
на увага зосереджена на 
питаннях комуністичного 
виховання комсомольців і 
молоді Кіровоградщини.

XVII з’їзд ВЛКСМ під
креслив, що успішна ді
яльність комсомолу, його 

■ авторитет багато в чому 
залежить від активності, 
бойовитості і згуртованос
ті первинних організацій. 
Перш за все — від чіткої, 
продуманої і злагодженої 
роботи комітетів комсо
молу, бюро, комсомоль
ського активу залежить 
настільки успішно будуть 
вирішуватись питання ко
муністичного виховання 
молоді. Щоб успішно 
справитися із значними і 
відповідальними завдан
нями, які стоять перед 
комсомолом, нам, — ска
зав доповідач, — необхід
но добиватися підвищення 
ефективності і конкрет
ності в роботі, забезпечи
ти дальше організаційно- 
політичне зміцнення ком
сомольських організацій, 
ще вище піднести їх бо- 
йовитість.

Нині в складі обласної 
комсомольської організа
ції нараховується понад 
127 тисяч комсомольців, 
об'єднаних в 1993 первин
них комсомольських орга
нізаціях. Обком, райкоми, 
міськкоми провели відпо
відну роботу по вдоско
наленню їх структури, по
ліпшенню якісного складу 
комсомольських кадрів і 
активу, підвищенню су
спільно-політичної актив
ності членів ВЛКСМ. Зро
стання ролі комсомолу в 
усіх сферах життя повин
но йти через зміцнення 
всіх його ланок, і, перш за 
все, його основи — пер
винних організацій. Дос
від показує —. в підви
щенні організаційної і ви
ховної роботи важлива 
значення має диферен- 
ційний підхід до різних 
категорій молоді.
О ОБЛАСТІ сімдесят про- 
"центів юнаків і дівчат 
вступають в комсомол у 
школі. Ось чому окремо 
доповідач зупинився на 
шкільних комсомольських 
організаціях. Від заряду 
активності, одержаного в 
школі, о значній мірі за
лежить, якими будуть в 
майбутньому наші комсо
мольські організації заво
дів, колгоспів, інститутів. 
Однак, як відзначено а 
доповіді, в роботі шкіль

них організацій є ще ба
гато недоліків і недоро
бок. Це, в першу чер
гу, стосується Петрівської, 

восьмирічної школи, Ком- 
паніївського, Веселівської 
восьмирічної, Коробчин- 
ської середньої шкіл Но- 
вомиргородського, Субот- 
цівської середньої школи, 
Знам’янського районів і 
деяких інших.

Зараз комітети комсо
молу області проводять 
широку організаторську і 
політичну роботу по за
безпеченню авангардної 
ролі комсомольців у со
ціалістичному змаганні 

’ молоді. Близько двох ти
сяч молодих виробнични
ків і понад 50 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів уже виконали 
п'ятирічні завдання і пра
цюють в рахунок десятої 
п'ятирічки.

ЛІЧЕНІ дні залишилися 
до святкування слав

ного ювілею радянського 
народу — 30-річчя Пере
моги над фашистською 
Німеччиною. В період під
готовки до свята'відкрита 
ще одна сторінка героїч
ного подвигу радянсько
го народу в роки Великої 
Вітчизняної війни. Стало 
відомо про мужню бо
ротьбу підпільної комсо
мольської орга н і з а ц і ї 
«Спартак» з села Красно- 
гірки Голованівського ра
йону. В області народило
ся чимало славних почи
нань, які сприяють трудо
вій і громадській актив
ності молоді, поліпшенню 
всієї внутріспілкової ро
боти в комсомолі. Трудо
ві тижні на честь міст-ге- 
роїв, ударні вахти — в цих 
та інших хороших спра
вах проявилися ентузіазм 
молоді, свідомість висо
кого громадянського обо
в’язку, почуття гордості 
за свою Батьківщину. В 
авангарді. соціалістичного 
змагання на честь ЗО-річ- 
чя Псред/оги йдуть 783 
комсомольсько - молодіж
ні колективи області, які 
успішно завершили 1974 
рік п’ятирічки і нині удар
но трудяться над плана
ми 1975 року.

Організація соціалістич
ного змагання вимагає по
стійної уваги і турботи. 
Однак, — відзначено в до
повіді, — деякі комітети, 
і в першу чергу Долин- 
ський, Петрівський, Мало- 
висківський райкоми ком
сомолу ще не позбулися 
формалізму в цій важли
вій справі. На фоні успі
хів тисяч передовиків стає 
негативним явище, коли 
молоді робітники, кол
госпники, в тому числі і 
комсомольці не викону
ють планів, порушують 
дисципліну. Понад півтори 
тисячі чоловік не викону
ють норм виробітку, з 
них — тисяча комсомоль
ців.

Завдання комітетів ком
сомолу — добиватися, 
щоб всі члени ВЛКСМ бу
ли за приклад у праці, по
стійно турбувалися про 
підвищення економічної 
ефективності і виховної 
ролі соціалістичного зма
гання.

Нинішня діяльність об
ласної комсомольської 
організації спрямована на 
виконання рішень грудне
вого (1974 р.) Пленуму 
ЦК КПРС. Яскравим свід
ченням прагнення юнаків 
і дівчат виправдати високе 
довір’я партії стала їх 
активна участь у Всесоюз
них комсомольських збо
рах «Батьківщині, пар
тії — ударна праця, висо
ка якість роботи, відмінне 
навчання!». На зборах ви
значилася програмна дія 

кожної первинної комсо
мольської організації на 
фініші п'ятирічки.

У КЕРІВНИЦТВІ сільськи
ми комсомольськими 

організаціями необхідно 
враховувати те, що на їх 
діяльність впливає сезон
ний характер роботи, 
відособленість окремих 
груп трудівників від ко
лективу, віддаленість від 
комітету комсомолу. Не 
можна погодитися з та
кою практикою, коли вся 
комсомольська робота 
зосереджується в основ
ному на центральній са
дибі, а в бригадах і від
ділках, де працює значна 
частина молоді, вона ве
деться слабо.

В доповіді зазначалося 
про виключне значення 
комсомольських груп у 
підвищенні авторитету і 
бойовитості первинних 
комсомольських організа
цій. Комітети комсомолу 
області повинні постійно 
турбуватись про підви
щення їх ролі, створювати 
в них атмосферу принци
повості, високої вимогли
вості, колективізму.

XVII з’їзд ВЛКСМ поста
вив вимогу дальшого по
ліпшення ідейно-політич
ного виховання комсо
мольців і молоді. Про під
вищення політичної зрі
лості юнаків і дівчат об
ласті свідчить той факт, 
що в нинішньому навчаль
ному році понад 37 тисяч 
юнаків і дівчат, що на ти
сячу більше минулорічно
го, організовано розпоча
ли заняття в гуртках і се
мінарах партійного і ком
сомольського політнавчан- 
ня. Зараз обком комсо
молу спрямовує роботу 
на те, щоб центр підви
щення ефективності ком
сомольського політичного 
навчання перенести в пер
винні.

Для цього в Кіровограді, 
О.чсксандріоському, Иовоук- 
раїїіському, Світловодському, 
Знам’япському районах про
вели відкриті заняття у кра
щих пропагандистів, в пер
винних організаціях дванад
цяти районів створили опор
но-показові гуртки. Та бага
то, — як зазначив допові
дач, — в питанні політнавчан- 
пя належить ще зробити. Ад
же 2300 комсомольців в об
ласті до цього часу не відві
дують політгурткн. Найбіль
ша кількість їх припадає на 
Новоархангельську, Компані- 
ївську та Долииську районні 
комсомольські організації.

На пленумі в доповіді і 
всіх виступах відмічалося, 
що обмін комсомольських 
документів, який розпо
чався в березні, .сприяє 
дальшому розвитку актив
ності комсомольців, зміц
ненню внутріспілкової ди
сципліни, зростанню бо
йовитості і згуртованості 
первинних комсомоль
ських організацій. Наше 
завдання, — підкреслив 
перший секретар обкому 
комсомолу, — якісно про
вести цей важливий полі

тичний захід в комсомолі. 
Розглядаючи на пленумі 
питання про організацій
но-політичне зміцнення 
первинних комсомоль
ських організацій, підви
щення їх ролі в комуніс
тичному вихованні моло
ді, необхідно зробити все, 
щоб первинні організації, 
міськкоми і райкоми ком
сомолу з максимальною 
ефективністю використали 
весь наявний арсенал за
собів впливу на широкі 
кола молоді, з новою си
лою, ще з більшим роз
махом повели боротьбу 
за активну участь кожно
го комсомольця, юнака і 
дівчини в здійсненні пла
нів комуністичного будів
ництва, завдань, поставле
них XVII з'їздом комсо
молу.

• Комсомольці і молодь Олександрії у 
завершальному році п’ятирічки взяли 
підвищені соціалістичні зобов’язання. 
Про те, як вони працюють, як досяга
ють накреслених рубежів йшла розмова 
на черговому пленумі Олександрійсько
го міськкому комсомолу.

З доповіддю «Про завдання комсо
мольської організації міста в мобілізації 
юнаків та дівчат па успішне виконання 
соціалістичних зобов'язань завершаль
ного року п’ятирічки у світлі рішень 
XVII з’їзду ВЛКСМ» виступив перший 
секретар міськкому комсомолу Олексій 
Скічко. Він повідомив, що три комсо
мольсько-молодіжні колективи і понад 
200 членів ВЛКСМ зобов’язання п’яти
річки викопали достроково — до 50-річ- 
чя присвоения комсомолу імені В. І. Ле
ніна, і нині завершують завдання 1970 
року. Ставши па трудову вахту на честь 
ЗО-річчя Перемоги над фашистською Ні
меччиною, комсомольці і молодь міста 
працюють по-ударному, активно вклю
чилися в патріотичний рух — працюва
ти «За себе і за того хлопця».

Фрезерувальниця рудоремонтного за
воду Тамара Бечшіа, слектронамоту- 
вальшіця райенергоуправліііия Світлана 
Денисенко, швачка швейної фабрики 
Людмила Аксенчпк, маляр-штукатур бу
дівельного управління № 2 тресту «Олек-

На прилавках книжко
вих магазинів області 
з’явився цінний посібник. 
Називається він «Військо
во-патріотичне виховання 
в школі». її автор — Т. М. 
Шашло, ім’я якого відоме 
далеко за межами Кіро
воградщини. Герой Ра
дянського Союзу, доктор 
педагогічних наук, про
фесор, колишній сіль
ський вчитель з Онуфріїв- 
ського району, Г. М. Шаш
ло в роки минулої війни 
був танкістом. Він — один 
з небагатьох радянських 
воїнів, хто удостоєний Зо
лотої Зірки у найважчі 
перші місяці Великої Віт
чизняної війни. Нашому 
землякові довелося вести 
бій з ворогом на Україні, 
в Білорусії, гнати його аж 
до Берліна. А після війни 
педагог повернувся до 
творчої діяльності.'

З-під його пера одна за 
одною виходять хвилюючі 
розповіді про мужність

„ХОЧ БАТЬКО 
ПОРУЧ../* 1

середній школі N2 1, яка 
носить ім’я свого земляка 
Героя Радянського Союзу
І. К. Конька.

Вчений дає корисні по
ради щодо організації ро
боти серед юних крає
знавців, червоних слідо
питів, проведення екс
курсій, вечорів, зустрічей, 
створення шкільних му
зеїв і куточків бойової 
слави, формування інтер
національних почуттів, під
готовки молоді до служби 
в Радянських Збройних 
Силах.

Рекомендована книга 
стане добрим помічником 
вчителям, вихователям, пі
онерським вожакам, ком
сомольським активістам.

Ю. МАТ1ВОС, 
член військово-істо
ричної секції обласної 
організації Товариства 
охорони пам’ятників 
історії та культури.

Так називалась стаття, опублікована 
в номері «Молодого комунара» за 27 лю
того цього року. В ній ішлося про пра
вопорушення, які вчинила група учні» 
Гай веронського СПТУ № 5, а також 
про ухилення від батьківських обов’яз
ків робітника тепловозного депо М. Г. 
Мельника,

Як повідомив редакцію директор учи
лища А. О. Меланнч, вчинок учнів, які 
скоїли злочин, обговорювався ’ па засі
данні комітету комсомолу та на групо
вих і загальиоучіїлнщнпх зборах. Секре
тарю комсомольської організації групи 

^де навчались правопорушники, 
В. Гребіннику вказано на недостатню 
роботу з исспілковою молоддю, роботу 

групи взято під контроль комітету.

СКЛАДОВІ 
ЗМАГАННЯ 

сандріяважбуд», делегат XVII з’їзду 
ВЛКСМ Галина Самченко в обговоренні 
допозіді поділилися думками про зма
гання серед молодих виробничників. 
Промовці вказували на резерви підви
щення продуктивності праці.

Відзначаючи успіхи, яких добилися коміте
ти комсомолу в організації молоді на вико
нання завдань п'ятирічки, учасники пленуму 
звернули увагу иа недоліки в організації со
ціалістичного змагання. Зокрема, в комбінаті 
громадського харчування на обліку 156 членів 
ВЛКСМ. Але внутріспілкова робота тут ве
деться незадовільно. У комсомольців та мо
лоді відсутні особисті і комплексні плани, не 
проводиться змагання на кращого виробнич
ника своєї професії. На низькому рівні орга
нізація соціалістичного змагання серед моло
ді на м’ясокомбінаті, міськмолокозаводі, Го- 
ловківському вуглерозрізі та інших. Промовці 
вказували, що комітетам комсомолу цих під
приємств слід перебудувати роботу у світлі 
рішення XVII з’їзду ВЛКСМ, активізувати 
змагання молоді за дострокове завершення 
завдань п'ятирічки.

В обговореному питанні пленум прий
няв відповідну постанову. •

Є. ХАЛАБЕРДА, 
керівник корпункту «Молодого ко
мунара».

м. Олександрія.

ВЧИТЕЛЮ НА КНИЖКОВУ полицю

УРОКИ ПАТРІОТИЗМУ
радянського народу в ро
ки війни. Це, насамперед, 
книги «Дорожче за жит
тя», «Батько і син», «Ал
мази шліфують». Ступінь 
доктора педагогічних на
ук Т. М. Шашлу присвоєно 
за розробку «Педагогіч
них основ військово-пат
ріотичного виховання в 
загальноосвітній школі»,

І ось нова праця.
Автор на основі марк

систсько-ленінського вчен
ня про захист соціаліс
тичних завоювань робіт
ничого класу показує, яке 
вагоме місце у форму
ванні свідомості людини 
нового суспільства має 
військово-патріотичне та 
інтернаціональне вихован
ня, розкриває його форми 
і методи. На сторінках 
книги часто згадується 
про діяльність педагогіч
них колективів нашої об
ласті. З теплотою вчений 
розповідає про виховну 
роботу у Саітловодській

ПІСЛЯ ЗАКІН
ЧЕННЯ СОЛГУТ1В- 
СЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ШКОЛИ ГЛИВО- 
РОНСЬКОГО РАЙО
НУ ОЛЕКСАНДР 
РУЖШДЬКПП ПІ
ШОВ ПРАЦЮВАТИ 
В КОЛГОСП «РО
СІ я>. ЗАРАЗ ВІН 
ОДИН З КРАЩИХ 
МЕХАНІЗАТО Р І В 
ГОСПОДАРС Т В А. 
ГРУПКО М С О Р Г 
Т Р А К ТОРИ Ої 
БРИГАДИ СОЛГУ- 
ТІВСЬКОГО ВІД
ДІЛКУ.

НА ФОТО: О. РУ- 
жицькии.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ. 
м. Гайворон.

■* Льслж *
Молодого Комунара

Переглянуто графік чергування комсо
мольського оперативного загону, плаців- 
НПКИ- міліції та прокуратури читають 
лекції, проводять бесіди на правову те
матику. З учнями, схильними до право
порушень. ведеться індивідуальна побо- 
<<Підліток»ІЛИІЦІ прашоє <нолекторІй

Відповідь прийшла також від секрета- 
раРц111П5)Г0 бі£Р° тепловозного депо

Віи ПОВІДОМИВ, ЩО пове
дшая М. І. Мельника, який поацює в де
по машиністом, заслуховувал*ась па за
сіданні партійного депо. Ного ставлення 
до виховання сина було -Осуджедо,



У-

З квітня 1975 року »МОЛОДИЙ КОМУНАР“

П ЖЕ ввійшло у традицію від- 
м значати в останній тиждень бе
резня «кннжяині іменини». Діяль
ну підготовку до цього свята про
вела Світловодська міська дитяча 
бібліотека. її працівники постави
ли собі за мету охопити під час 
весняних шкільних канікул якнай
більшу кількість своїх читачів, по
знайомити юних книголюбів з но- 
вннками дитячої літератури.

До послуг учнів була організо
вана змістовна виставка, присвя
чена Тижню дитячої книги, де бу
ли улюблені твори найбільш відо

ріши, літературні ігри присвячую
ться інші пам'яті юних ленінців,— 
учасників Великої Вітчизняної 
війни під девізом: «Всі піопери- 
герої з нами!».

Наймолодші провели цікавий 
літературний ранок «Завітай до 
нас, казко!». Бесіду з ними підго
тувала Н. Кабаченко. Першоклас
ники познайомилися з російськи
ми народними казками, взяли 
участь у грі-вікторині «З яких ми 
казок».

А шестикласники середньої 
школи № 3 збиралися в читально-

КНИЖ.ЧИНІ ІМЕНИНИ
Ф На канікулах — в бібліотеку

мих письменників і поетів: С. Ми- 
4 халкова, А. Барто, А. Гайдара,

3. Воскресенської та інших.
Особливим попитом в учнівської 

молоді користується література, 
присвячена 30-річчю Перемоги ра
дянського народу над фашизмом. 
Юні прагнуть якнайбільше дізна
тися про героїчні подвиги своїх 

• дідів і батьків, щоб стати їх гід
ною зміною.

У доборі книг дітям допомагає 
бібліотекар відділу обслуговуван
ня учнів 4—8 класів комсомолка 
Світлана Боярська. Тут, в читаль
ному залі систематично проводя
ться бесіди про невмирущі подви
ги радянських людей, до учнів за
вітали ветерани-фронтовнки П. М. 
Махно, М. С. Тягннрядко. Вікто-

му залі бібліотеки для участі в 
конференції за книгою А. Гайда
ра «Школа». Під керівництвом 
вчительки російської мови і літе
ратури Н. О. Суріної активісти« 
чптачі Наталка Чумичова, Юрій 
Чепурний, Катерина Сас, Сергій 
Лемешевський і Тамара Павленко 
познайомили ровесників з питан
нями конференції.

Проведені масові заходи ще 
більше сприятимуть заохоченню 
юних до читання, прищеплювати
муть їм любов до книги — неви
черпного джерела знань. Саме в 
цьому і мета Тижня дитячої літе
ратури.

І. К АРАНТ, 
вчитель СШ № 8. 

м. Сзігловодськ.

ТЕАТР 
ЗАПРОШУЮТЬ 
В ГОСТІ

ґі її РОТЯГОМ останньої декади 
* березня творчий склад мо
лодих акторів Кіровоградсько
го музично-драматичного те
атру імені М. Л. Кропивниць- 
кого влаштував вісім зустрічей 
з молодіжною аудиторією на
шого обласного центру, при
свячених Міжнародному Дню 
театру,

Теплі дружні бесіди прово
дились 
риства 
ліотеці 
молоді 
кували 
творчий доробок — уривки з 
нової п’єси «Остання інстан
ція» білоруського драматурга 
М. Матуковського. Прем’єра 
цієї вистави, яка порушує 
серйозні проблеми сьогоден
ня, особливо у справі вихован
ня молоді, взаємин батьків і 
дітей, очікується в другій по
ловині квітня, — тому, зрозумі
ло ж, творчій групі акторів да
леко не байдуже, як сприйма
тимуть перші, так би мовити, 
ескізні сцени глядачі.

Молоді актори винесли на 
суд глядачів уривки з чоти
рьох вистав. Про успіх сцен 
свідчили і переповнені зали в 
гуртожитку педінституту та в 
обох приміщеннях старого і 
нового корпусів КІСМу.

Тепер на черзі дня обласний 
тур Всесоюзного огляду робо
ти театрів з творчою молоддю.

А. МИХАЙЛІВ.

в залі обласного това- 
«Знання», в міській біб- 
імені А. Гайдара. Тут 
кропивничани запропо- 

увазі слухачів свій

І_3 АПЕРЕДОДНІ 30-річчя Перемоги у 
J Великій Вітчизняній війні О. Т. Ша- 
повалоз передав на постійне зберігання 
в обласний державний архів багато до
кументальних матеріалів.

З кожним роком далі й далі відхо
дить у минуле грізна година великої 
битви за Вітчизну. Та ніколи не згаснуть 
у пам’яті радянських людей події цієї 
безприкладної у світовій історії війни, 
не забудуться світлі імена героїв. За 
бойові подвиги на фронтах і в глибоко
му ворожому тилу урядові нагороди 
одержали більш як сім мільйонів чоло
вік, 11 500 тих, хто відзначився в боях, 
удостоєні високого звання Героя Радян
ського Союзу. У славній когорті мужніх 
захисників Батьківщини — представники 
всіх національностей і народностей 
Країни Рад.

Солдат! Людина в сірій шинелі. Нема
ло важких доріг пройшов радянський 
солдат — воїн-захисник, воїн-визволи- 
тель. Його бронзова постать гордо і ве
лично піднялась у центрі Європи з ди
тиною на руках. Це він, ратний трудів
ник, знявши каску, припав на коліно над 
братськими могилами своїх бойових 
друзів-товаришів...

Але були й солдати невидимого фрон
ту, які в лиху годину не менш ризикува
ли власним життям, ніж у відкритому 
бою з жорстоким підступним ворогом. 
1418 днів і ночей не вщухав цей двобій. 
Пам’ять про ті далекі полум'яні роки 
незабутня. В серці народному завжди 
житиме подвиг захисників Москви й 
Одеси, Києва і Севастополя, Бреста і 
Сталінграда...

Одну з багатьох яскравих, вікопомних 
сторінок якраз і відтворює' особистий 
архів О. Т. Шаповалова.

і

1. ДАЛЕКЕ И БЛИЗЬКЕ
Олексій Трохимович за характером — 

людина скромна, ніколи без потреби не 
згадує минуле й пережите. Зате про 
нього і його бойових побратимів у піс
лявоєнні роки багато повідали письмен
ники, журналісти, кіносценаристи, У свій 
час «Комсомольская правда» опубліку
вала документальну повість В. Кудряв
цева й В. Понизовського «Город не дол
жен умереть»... У ювілейний листопадо
вий період 1967 року з великим успіхом 
пройшла прем'єра трисерійного худож
нього телевізійного фільму «Майор 
«Вихор». У цій захоплюючій кіностріч
ці розповідається про те, як група ра
дянських героїв-розвідників з участю 
польських патріотів ціною власного жит
тя врятувала від загибелі й знищення 
гітлерівцями старовинне місто Краків. 
1 хоча фільм художній, а виведені в 
ньому персонажі узагальнені, тисячі 
глядачів безпомилково пізнали у «Ви
хорі» і його бойових побратимах знайо
мих з численних документальних повіс
тей Є. С. Березняка — командира групи 
«Голос», його помічника «Грозу» —• 
О. Т. Шаповалова та інших радянських 
розвідників, які в переломну пору воєн
ного лихоліття сміливо діяли у фашист
ському лігві.

З сто о — -
ПРО ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА 

fivVr^'ntni.0 \-.,,ас підбувся М’ок мужності «Піхто не забутий, ніщо поза* 
пГоновиУ^ЛриЛ^ш в"с^п"‘! У,’1|теи, школи, капітан запасу Іван їла- 
Kw ft ,дь,еД,К0- В1п розповів про нашого земляка, Героя Радянського 

Ф‘ к‘ Пав'“°го, Марно Наумову із села Іванівни, яка брала 
участь у визволенні Криму.

В. МІЗЕРНИЙ, 
секретар комсомольської організації Сасівської восьми
річної школи імені Ф. К. Павловського.

Олександріоськиіі район.

ВІДНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО СТОВПА. 1911 РІК,
Фотохроніка РАТАУ,

Наш конкурс „Подвиг“'
В обласному архіві зберігається також до

кументальна повість Є. Березняка «Я — «Го
лос», кінострічка «Теперь их можно назвать»', 
випущена на екрани Центральною орденів 
Леніна та Трудового Червоного Прапора сту
дією хронікально-документальних фільмів. У 
пій розповідається зокрема про не, як скла
лися по війні долі учасників бойової розвід- 
групи.

Колишній капітан Радянської Армії Є. С, 
Березняк (капітан В Михайлов) — заслуже
ний учитель УРСР, відповідальний працівник 
Міністерства освіти УРСР. Завідуючим відді
лом адміністративних органів Кіровоградсько
го обкому Компартії України працює майор 
запасу О. Т. Шаповалов («Гроза»). Іижепе- 
ром-будівсльннком стала колишній сержант 
Є. Я. Вологодська (Ольга Комар), яка про
живає у Львові, дсп Жукова (радистка Гру
ша) — досвідчений лікар.

У державному архіві зберігається також 
передана О. Т. Шаповаловнм мікроплівка фо
тоальбому «Слава и гордость советской раз
ведки», виданого Міністерством Оборони 
СРСР. В цьому документі значне місце від- 

і« -і , «ГОЛОС»,

деном Вітчизняної війни першого ступе
ня, а В. Зайонц — орденом Вітчизняної 
війни другого ступеня. Восени 1967 ро
ку подруя'.жя Зайонців було гостями 
О. Т. Шаповалова на Кіровоградщині. 
Громадськість нашого краю влаштувала 
польським патріотам теплий прийом. 
Зворушливі зустрічі з кіровоградцями 
перетворилися в яскраву демонстрацію 
непорушної радянсько-польської друж
би. На запрошення польських друзів 
не раз виїжджав О. Т. Шаповалов і його 
побратими у Краків 
публіки.

та інші міста рес-

ведене боновій діяльності групи
Багато книг і численних га

зетних та журнальних публіка
цій у повоєнні роки з'явилось 
у Польській Народній Респуб
ліці. Особливою популярністю 
користується книга С, Черпака 
та 3. Хардта «Наказ — вряту
вати місто», В цьому тзорі з 
документальною достовірністю 
розповідається про бойові, спов
нені смертельного риску дії вій
ськових розвідників — Є. Бе
резняка. О. Шаповалова, ра
дисток А. Жукової, Є. Вологод
ської та Інших. А в 
року вийшла книга 
Славенки «Маневр, 
сгас Краков».

Перед нами ще 
вийшло в ордена Трудового Червоного 
Прапора воєнному видавництві Мініс
терства Оборони СРСР — книга-спогад 
Ю. Зайонца «Шли бои». Її автор у пе
ріод Великої Вітчизняної війни був ке
рівником підпільної організації Поль
ської робітничої партії в Кракові, брав 
найактивнішу участь у роботі розвіду
вальної групи «Голос»,- забезпечуваз 
радянських розвідників квартирами, до
свідченими провідниками і зв'язкови
ми, особисто вів розвідувальну діяль
ність на користь Радянської Армії, що 
до певної міри сприяло стрімкому про
суванню наших військ у січні 1945 року 
на території Польщі і допомогло вря
туванню древнього Кракова від зни
щення. З цієї книги й численних доку
ментів особистого архіву О. Т. Шапова
лова довідуємось також про патріотич
ну діяльність в ту важку пору дружини 
Ю, Зайонца — Валерії, яка була актив
ною учасницею антифашистського опо
ру в Кракові, стала зв’язковою групи 
«Голос», забезпечувала безперебійну 
доставку на радіостанцію добутих роз
відувальних даних про дислокацію й пе
ресування гітлерівських військ і сама 
збирала цінні зідомості про укріплення 
в районі Кракова.

За активну допомогу командуванню 
Радянської Армії в ооротьбі з гітлерів
ськими загарбниками і проявлені при 
цьому мужність, особисту ініціативу й 
стійкість Ю. Зайонц нагороджений ор-

2. СПОГАДИ,
Тож повернемось 

людських документів — у них своя про-

СЇ. НАГОРНИЙ, В. КРАМАРЕНКО.

СПОГАДИ...
знову до жизих

січні 1975
Ричарда 
который

у сірці назавжди
одне видання, яке мовиста переконливість, достовірність. 

Ось лист-спогад, написаний Олексієм 
Трохимовичем на прохання численних 
юних читачів Кіровоградської обласної 
дитячої бібліотеки імені А. П. Гайдара.

«Багато хто з пас, — пише автор, — прочи
тавши документальну повісті. «Город нс дол
жен умереть...», опубліковану на сторінках 
«Комсомольской правды», у своїх листах 
проспгь мене розповісти про дії радянських 
розвідників на території Польщі.

У 1941 році, в період підготовки і здійснен
ня однієї з найбільших стратегічних операцій 
Великої Вітчизняної війни, — наступу радян
ських військ із Сапдомирського плацдарму, 

■ що завершився визволенням Польщі, прори
вом на територію фашистської Німеччини і 
взяттям Берліна, мені з групою розвідників 
довелось виконувати спеціальне завданий 
командування Радянської Армії в тилу воро
га (місто Краків і Кріківськс воєводство те
перішньої Польської Народної Республіки)».

Далі Олексій Трохимович пригадує, як усе 
це відбувалось. Після відповідної, до речі, 
прискореної підготовки група «Голос», яка 
складалася з трьох чоловік (Є, Березняк, 
О. Шаповалов, д. Жукова), була передана и 
розпорядження штабу Першого Українського 
фронту. В ніч на І8 серпня І914 року з польо
вого аеродрому неподалік під Львова п повіт
ря ніднязея «Дуглас». Маршрут штурман лі
така прокладав бет навігаційних воїнів па ве
ликій висоті. Перетинаючи лінію фронту, лі
так потрапив під сильний зенітний обстріл. 
Здійснюючи рятувальний маневр, екіпаж 
«Дугласа» збився з курсу і відійшов від за
даного квадрата більш як на сто кілометрів. 
До того ж сильний вітер розкидав десантни
ків на великій території і зійтися тієї ночі во
ни не змогли. Олексій Трохимович опинився в 
Сілезії — одному з найбільших тоді районів 
рейху. Як перетнути кордон з Польщею? При-

кпнувся біженцем, який, мовляв, тікає від 
«більшовицької навали». «Український націо
нальний комітет допомоги» видав львівському 
«землякові» грошову допомогу рейхсмарками, 
допоміг влаштуватися на роботу, 3 великими 
труднощами, скориставшись випадковими зна
йомствами, Олексію під вигаданим прізвищем 
врешті вдалося перейти кордон і дістатися де 
генерал-губернаторства — у Краків,

Але надамо слово самому автору. 
«Встановивши тісні зв’язки з польським 
підпіллям і діючими партизанськими 
загонами, ми подавали польським това
риша//. всебічну допомогу — постачали 
їх зброєю і вибухівкою, навчали під
ривній справі, вели посилену розвідку, 
добували цінні відомості про дислока
цію і пересування ворожих частин, роз
міщення їх складів, аеродромів, здійс
нювали диверсії, знищували вузли зв’яз
ку, мости, пускали під укіс залізничні 
ешелони з живою силою і технікою, на
правляли радянську авіацію на важливі 
ворожі об’єкти».

Далі О. Т. Шаповалов розповідає про 
напружену й небезпечну роботу наших 
розвідників, які з допомогою польських 
патріотів вивідували структуру оборон
ного валу гітлерівців по річці Віслі і 
укріплень у самому Кракові — місті, де 
в першу світову війну жив і працював і 
звідки керував революційною бороть
бою трудящих Росії В. І. Ленін. Вій
ськові розвідники роздобували цінні ві
домості про зосередження й розташу
вання гітлеоівських збройних сил і вчас
но передавали їх радянському коман
дуванню. У складній ситуації не обі
йшлося без невдач і провалів. «Радист
ка нашої групи, — пише О. Т. Шапова
лов, — вісімнадцятирічна комсомолка 
Є. Вологодська (Комар) була запеленго
вана й схоплена гестапівцями у розпал 
роботи на рації. Вона не просила у во
рога помилуванбя. На допитах вела се
бе мужньо. У період роботи в німецькій 
контррозвідці я мав можливість позна
йомитися з протоколами допитів Лізи.

«— Хто ти? — запитував її слідчий-гсстаїїі- 
вець.

— Я радянська розвідниця.
— Чим займалася ти в районі Кракова?
— Хіба ви не знаете, чим займаються роз

відники? Ви напали на нас. Ми робимо все 
для того, щоб вас знищити.

—Ти знаєш, російська свиня, що ми 
мо тебе?

— Я знала куди і за чим Іду, то ж 
шу у пас помилування».

Не забуваються грізні, суворі 
Великої Вітчизняної війни. В
Олексія Трохимовича знову й знову 
спливають світлі образи тих, хто з ней
мовірною мужністю, залізною стійкіс
тю, не шкодуючи життя, безкомпроміс
но боровся з досвідченим, зухвало- 
підступним ворогом, відстоюючи честь, 
свободу й незалежність рідної Вітчизни. 
Для нього, як і для тисяч і тисяч ветера- 
нів-фронтовиків і контррозвідників, вій
на була випробуванням на стійкість ду
ху, силу волі.

(Далі буде).

ПОВІСИ-

ие про-

роки 
пам'яті
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Читач повідомляє:

Розповідають ветерани
Колектив центрального уні

вермагу «Кіровоград», як і весь 
народ, готується до великого і 
радісного свята — Дня Перемо
ги. Нещодавно для передовиків 
соціалістичного змагання було 
організовано поїздку до міст-ге- 
роїв Волгограда, Мінська, Оде
си, Києва.

І ось після повернення у чер
воному кутку універмагу від
булася зустріч учасників Вели
кої Вітчизняної війни — праців
ників універмагу з учасниками 
поїздки.

Перед комсомольцями і мо
лоддю виступила учасниця пар
тизанського руху в Білорусії 
М. С. Пихтіна, ветерани війни 
М. О. Клянчина, Г. Л. Чорний. Во
ни розповідали проті.важкі для 
Батьківщини часи, про своїх бо
йових товаришів. Комсомольці 
дізналися багато цікавого про 
своїх старших товаришів, з яки
ми працюють поруч.

Своїми враженнями про по
їздку поділились продавці 
Л. Грицул, Л. Доценко, С. Топо- 
ченко.

На цій зустрічі комсомольці 
ЦУМу завірили ветеранів війни, 
що вони всю свою енергію від
дадуть для того, щоб з честю 
протести естафету старшого по
коління.

Ветеранам були вручені буке
ти квітів.

II. скляниченко, 
секпстар комітету комсо
молу ЦУМу «Кіровоград».

Читач запитує:
«Дорога редакцісі Після за

кінчення десятого класу я мрію 
набути професію помічника ма
шиніста тепловоза. Прошу пові
домити адресу знал^’енського 
училища.

С. СКОРИК.
м. Свггловодськ».
Помічників машиністів тепловозів 

готує Знам’янське технічне училище 
№ 2. Ось його адреса: м. ЗНАМ’ЯН
КА, вул. Роти Люксембург, 7.

Читач скаржиться:

„З чужого воза“
«Дорога редакціє! Пишуть 

вам учні села Лозоватки. На
вчаємося ми в Маловисківській 
середній школі № 3 і, звісно, 
їздимо до школи автобусом. Та 
якось трапився з нами такий

прикрий випадок. Як і завжди, 
приїхав за нами автобус, на 
якому водієм працює Григорій 
Бровченко. Не забравши всіх 
учнів, поїхав на село. Але до се
ла не доїхав, бо в автобусі не 
зачинялися двері. Водій, ска
зав, що поламали їх ми, ви
садив всіх з автобуса посеред 
поля. Що ж, у народі недарма 
кажуть: «З чужого воза, хоч се
ред дороги». Але ж автобус — 
не власність водія. Чому ж тоді 
він так вчинив з нами?

Додому ми все ж дістались, 
дякуючи добрим людям. Бо тра
пився на той час нам чуйний шо
фер. Він і підвіз нас на маши
ні № 58—74 ИДЗ. Прізвища ми 
його не спитали.

Дуже просимо висловити цьо
му шоферові подяку. Ну, а 
Бровченкові... теж. Тільки в ін
шому плані.

Учні села Лозоватки». 
Всього 16 чоловік.

2L3

НЕ ШУКАЙТЕ ’архіпелагу з такою наз
вою на географічних'картах. Bin позна

ченії.! тільки па штурманських лоціях Дні
провського річкового пароплавства та дета
лізованих схемах Кременчуцького моря. 
Розташовані острови в акваторії Кре
менчуцького моря, їх назва походить від 
однойменного села Йоронівкн. З'явилися 
наприкінці шістдесятих років після того, як 
гідробудівники перекрили сивий Дніпро- 
Славутич у створі Кременчуцької ГЕС і 
почалося заповнення чаші водосховища 
Зараз на цих невеликих виступах піщаиогс 
суходолу розташована база Світловодська- 
го рибколгоспу імені Петровського.

Відомі острозі! ще н тим, шо тут від весни до 
глибокої осені влаштовують свої колонії незви
чайні для наших країв птахи — чайки. їх масове 
поселення в тутешніх краях теж обумовлене появою 
рукотворною мори. Ось і зараз, як тільки поча
лася навігація, птахи знову завітали па острови 
та в інші райони водосховища. Вони то шугають, 
ніби стріли, то з квпленням па якусь мить при
кипають до поверхні водного дзеркала і знову 
зринають у височінь, подовгу кружляють над 
широкими плесами, супроводжують швидкокрилі 
«Метеорна й теплоходи.

Білокрилі поселенні, повернувшись, зно
ву відшукують на островах свої старі гніз
да, з голосним криком і метушнею вибира
ють нові. Якщо спостерігати за чайками з 
берега, то побачиш далеко не все з їх жнт- 
тя-бутгя. Інша справа — па Воропівськпх 
островах. Вдосвіта, як тільки над Славути-

чем заграють перші сонячні промені, біло
крилі краеспі вплітають на «промисел». Ди
вовижна біологічна властивість цих пта
хів — з невеликої висоти вони подовгу 
пильно вдивляються у водну блакить і, як 
тільки риба зблисне па поверхні своїм сріб
лом, гостродзьобі є рибалки> каменем нада-

НА
ВОРОНІВСЬКИХ 
ОСТРОВАХ

ють на неї. Свою здобич несуть у гнізда — 
бо ж треба вигодовувати потомство.

Воронізські острови місцеві жителі неда
ремно називають ще іі чайчиними. Коли 
проходиш їх берегами, то па початку літа 
метрів за півтора — два від води неодмінно 
натрапиш на невеличкі внямки, в яких ле
жать по два—-три сіро-зелені з цяточками 
яєчка. А в інших гніздах вже з’явилися 
пухнасті клубочки, деякі, ще незграбні, пта
шенята вже розгулюють біля води. Цікава 
ще й така деталь: чайки сідають па гніздо

одразу після того, як самка відкладе пер
ше яйце. Тому буває так, що натрапляєш 
на гніздо, в якому борсається чаєня і ле
жать кілька яєць. Гніздяться білокрилі, як 
правило, великими колоніями — від п’ятле,- 
сятн до півтисячі пар. Оселі розташовані 

па піщаній місцині, 
вкритій прибережни
ми к) ідами й шелю
гами.

Лету батьки при
вчають малюків по
ступово.

Коли ж чаєнята під- 
ип-їш-я на крила, до
рослі птахи стають 
врівноваженіш и м п,

спокійнішими, подовгу шугають над іскрис
тою водною поверхнею, з квилепням супро
воджують пароплави, відсиджуються па бе
регах водосховища, набираються сил для 
далекого шляху у вирій.

Якщо влітку вам трапиться пагода — 
побувайте па Кременчуцькому морі і його 
Воропівськпх островах, зустріньтеся з на
шими білокрилими птахамн-красенями — 
не пошкодуєте!

В. СТЕПАНОВ.

МОНЕТИ З ДАВНИНИ
Історію цієї знахідки навряд чи можна 

назвати незвичайною, хоча зробити її до
поміг звичайнісінький плуг. Під час оран
ки жителі Шекнкського району Азербайд
жане на вивернутому пласті помітили два 
темних металевих кружальця. Виявилось, 
що цс — монети часів правління могут
нього парфянського царя ІАІтрідата П 
(близько 123—87 років до н. е.).

Дослідження показали, що одна з мо- 
пет — фальшива, або за висловом архео
логів, «варварська підробка», тобто труба 
копія тих. які вироблялись в Парфії. Але 
це не знижує ЇТ історичної цінності Це 
вже не перша знахідка, яка підтверджує 
висновки істориків про інтенсивні ПОЛІТИЧ
НІ та торгово-економічні зв'язки давніх 
кавказьких народів з Парфією.

М. БАРСЬКИИ, 
кор. ТАРС.

Баку. Фото О. КОРОТКОЇ.Кіровоград. Будинок профспілок.

З пам'яттю 
яро „Спартака**

У Світповодську закін
чився турнір юних футбо
лісті* на приз підпільної 
комсомольської організа
ції «Спартак» з села Крас- 
когірки Голованівського

району. В змаганнях взя
ли участь школярі Кірово
града, Олександрії, Світ- 
ловодська, гості з Києва, 
Дніпропетровська, Чер
кас, Очакова.

Найвищу спортивну май
стерність продемонстру
вали спортсмени Очакова. 
Другими були кияни, тре
тіми — юні футболісти 
Світловодська.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Перші весняні 
старти

В Ялті відбулася осо
бисто-командна першість 
Центральної ради товари

ства «Авангард» з легкої 
атлетики серед юнаків. 
Вдалим був виступ на цих 
перших весняних стартах 
наших земляків: учень бу
дівельного технікуму Вік
тор Посипай найшвидше 
подолав 400-метрову ди
станцію з бар’єрами. Йо
му дісталася золота ме
даль чемпіона. На цій же 
дистанції його товариш по 
команді Василь Андреев 
став бронзовим призером. 
Тетяна Василенко про
бігла 100 метрів за 12,3 
секунди, повторивши ре
корд області серед дів
чат. Всі ці спортсмени — 
вихованці ДЮСШ СК 
«Зірка», їх тренує В. К, 
Іванець.

Перше місце з бігу па 1500 
метрів з часом 4 хвилини 52.4 
секунди виборола Ольга Де- 
меха з Олександрії. Вона і 
Посипай включені до збірної 
команди «Авангарду», яка 
візьме участь в юнацькій 
першості країни.

В командному заліку пред
ставники Кіровоградшшіи зай
няли четверту сходинку з 
шістнадцяти.

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА

Друга сходинка— 
почесно

В першості України з 
нульової стрільби серед 
ДЮСШ Міністерства осві

ти республіки брали участь 
44 колективи. Десять з них 
зустрілися у фінальних по
єдинках, ЯКІ відбулися 8 
Києві. Серед них були і 
представники Кіровоград
ської ДЮСШ № 1. Олек
сандр Савчук у виконанні 
вправи МП-3 (стрільба з 
дрібнокаліберного пісто
лета) вибив 275 очок із 300 
можливих і став чемпіо
ном. В цій же вправі кіро- 
воградці були першими і 
командою.

У комплексному заліку 
кіровоградці після стріль
ців Львова були другими, 
а третє дісталося Київ
ській ДЮСШ № 10.

Редактоо В. ПОГРІБНИЙ,

Тй Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«молодой КОММУНАР» -
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та 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-В7.

БК Ш55, ~~ Індекс ІЇШЇ

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул,- Глінки, 2.

Зам. J* 13157, ' Тираж 60 200,

ПОГОДА
Вдень, 3 квітня но терито

рії області і місту Кірово
граду передбачається хмар
на з проясненнями погода, 
місцями невеликий дот. Ві
тер північний 7—10 метрів 
на секунду' Температура 
повітря по області 8—13, по 
місту 9—11 градусів тепла.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 
КОРАБЛЕБУДІВНИЙ 
ІНСТИТУТ 
ім. АДААІРАЛА
С. О. МАКАРОВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
В 1975 РОЦІ СТУДЕНТІВ
НА ФАКУЛЬТЕТИ: 

кораблебудівний, маши
нобудівний, електрооблад
нання суден за спеціаль
ностями: суднобудування і 
судноремонт, обладнання і 
технологія зварювального 
виробництва, економіка і 
організація машинобудів
ної промисловості (спеціа
лізація—суднобудівна про
мисловість), суднові маши
ни і механізми, суднові си
лові установки, двигуни^—- 
внутрішнього згоряння, тур- 
бінобудування, холодильні 
і компресорні машини і 
установки.

Прийом заяв з 20 червня 
по 31 липня.

Вступні екзамени прово
дяться з 1 по 20 серпня. 
Студенти забезпечуються 
стипендією у відповідності 
з існуючим положенням. 
Приїжджі забезпечуються 
гуртожитком.

Заяви про прийом з не
обхідними документами 
згідно правил надсилати на 
адресу: 327000, м. Миколаїв 
(обласний), проспект Лені
на, 3, телефон: 4-01-20.

РЕКТОРАТ.

УЛЬЯНОВСЬКЕ МІСЬКЕ
ПТУ № 11
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ > 
УЧНІВ НА 1975-1976 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

за спеціальностями (із 
строком навчання 1 рік)г 

штукатур, тесляр, муляр- 
плитковик - облицювальний; 
електрозварювальник;

із строком навчання
2 роки:

муляр - монтажник кон
струкцій; столяр (будівель
ний); муляр (будівельний); 
облицювальний - плитковик- 
мозаїчник; слюсар-сантех- 
нік.

В училище приймаються 
юнаки і дівчата віком від

15 років і старше з осві- 
. тою за 8—10 класів.

Учні перебувають па повному 
державному утриманні: забез
печуються гуртожитком, харчу
ванням, одягом, в період на
вчально-виробничої практики 
одержують 33 проценти від за
робленої суми та за успішне 
навчання заохочувальну сти
пендію в розмірі 10—30 карбо
ванців щомісяця.

Зараховані в училище на 
строк навчання 1 рік відвідувачу' 
тнмуть загальноосвітню школу 
робітничої молоді, на строк на
вчання два роки — здобувають 
спеціальність і середню освіту 
за програмою училища. Ті, хто 
закінчить училище з відзнакою, 
направляються на навчання п 
середні і вищі учбові заклади'« 

Учні оволодівають, крім буді? 
пельпої, суміжними професія-' 
ми: дівчата професією друка
рок або швей жіночого одягу, 
юнаки одержують право на 
управління мотоциклом та кіио- 
демонстратора.

В училищі працюють гуртки 
художньої самодіяльності, пред
метні, спортивні секції.

Період навчання в учили
щі зараховується до трудо
вого стажу. Початок на
вчання з 1 вересня 1975 
року.

Вступникам необхідно по
дати такі документи: заяву 
на ім’я директора училища; 
автобіографію; паспорт або 
свідоцтво про народження; 
документ про освіту; довід,-* 
ку з місця проживання з 
зазначенням складу сім і, 
характеристику зі школи; 
чотири фотокартки розмі
ром 3X4 см; довідку прС 
профілактичні щеплення. < 

Документи приймаються 
в канцелярії училища або 
висипаються 
том.

Адреса училища: м. Уль
яновка, Кіровоградська об
ласть, вул. Леніна, 21.

ДИРЕКЦІЯ.

училища або 
цінним лис-
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