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прагне щодня працювати молодь
Новоархангельського району

Палкий відгук у молодих трудівників Кі- 
рьвої радщнни викликала промова Генераль
ний секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва на XV! з’їзді профспілок 
€РСР, у якій пролунав заклик підвищувані 
ефективність виробництва, якість роботи на 
всіх ділянках народного господарства. Нині 
в області між комсомольсько-молодіжними

ко іектнвами, окремими молодими робітни
ками, хліборобами, будівельниками широ
кого розмаху набирає рух за почином рос- 
зончан «Працювати без відстаючих?» Пат
ріотичний рух юнаків і дівчат очолюють 
комітети комсомолу.

Сьогодні обласна молодіжна газета роз
повідає про конкретні справи молодих тру
дівників Новогрхані ельського району на 
вахті на честь 60-річчя Великого Жовтня, 
про те, що вони роблять, аби поруч не було 
відстаючих.

СГ.КЇГ’І'.Р КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГЛІП'АИІЇ КОЛГОСПУ їли in 
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роїніп ЬЕМГН-Л ЗА УДАРНУ РОБОТУ НА ВЕСНЯНОМУ ПОЛІ 
КРАЩОМУ ТРАКТОРІІСГОВІ АНАТОЛІЮ АРДЕЛМНУ.

ПОПРАВКИ 
ДО СТИЛЮ— 
В РОБОЧОМУ 
ПОРЯДКУ

К А ПОЧАТКУ квітня країна 
** почула патріотичний за
клик ростовчан «Працювати 
без відстаючих!». Сьогодні він 
увійшов у життя молоді нашо
го району, яка розуміє, що го
ловним моральним критерієм 
визначення громадсько-полі
тичного обличчя людини є пра
ця на благо нашої Батьківщини. 
Праця повсякденна, чесна й 

і свідома. Іому-то в соціалістич- 
■ них зобов’язаннях молоді 

прагнення добитися найвищих 
виробничих показників прохо- 

, дить червоною ниткою. Понад 
три з половиною тисячі юнаків 
і дівчат включилися у змагання 
за право підписати Рапорт Ле
нінського комсомолу Цент
ральному Комітетові КПРС но 
честь 60-річчя Великого Жовт- 

і ья і працюють під девізом
«П’ятирічці якості та ефектив- 

I пості — ентузіазм і творчість
молодих!.» Соціалістичні зобо- 
в язання першого кварталу 
виконали всі ко/лсомольці і в 
основно/ху всі молоді трудів
ники.

Це результат, до якого ми 
йшли, на який розраховували 
ще тоді, коли появилися перші 
намітки зустрічних планів, на
пружених зобов’язань на дру
гий рік п’ятирічки. Це підсумок 
роботи комітетів первинних 
комсомольських організацій, 
які поставили за мету підвищи
ти трудову й громадську актив
ність комсомольців і молоді 
їхню особисту відповідальність 
за долю планів.

Ось як еизначив свою пози
цію в організації трудового 
суперництва комітет комсомо
лу колгоспу імені Каола Марк
са, де секретарем В. Верши- 
балко. Ще напередодні ни
нішнього року на одному із за
сідань комітету розробили і 
затвердили умови соціалістич
ного змагання серед молоді за 
категоріями зайнятості: серед 
механізаторів, тваринників, во
діїв, рільників, працівників 
сфери обслуговування. Це да
ло можливість підняти юнь на 
розв’язання конкретних народ
ногосподарських завдань, а не 
завдань взагалі. Сівбу ранніх 
зернових, приміром, механіза
тори з допомогою водіїв за
кінчили за три робочих дні, як 
і зобов’язувались перед вихо
дом у поле. Всюди на робочих 
місцях засоби наочної агітації 
розповідають, за що бореться 
е ювілейному році той чи ін
ший комсомолець, молодий 
трудівник. Диференційований 
підхід до організації змагання 
між різними фаховими катего
ріями юнаків і дівчат дав змо

гу -/різноманітити й стимули 
змагання, зацікавити ними. Те
пер можна говорити про те, 
шо з-поміж молодих СІЛЬСЬКИХ 
трудівників тут немає таких, 
хто не справлявся б зі своїми 
зобов'язаннями, а якщо хтось 
і починає відставати, то на до
помогу приходять друзі.

По закінченні першого квар
талу райком проаналізував ро
боту комсомольських організа
цій по керівництву соціалістич
ним змаганням сеоед молод:. 
Стан справ на місцях засвід
чив, що деякі комітети і самі 
ватажки допускають серйозні 
недоліки в організації трудо
вого суперництва. В колгоспах 
імені Кірова, імені Будьомного 
(критика адресується в першу 
чергу їм) про трудові досяг
нення, соціалістичні зобов’я- М 
заиня молоді краще знають 
керівники виробничих підроз
ділів, аніж секретарі комітетів. 
Про яку ж ділову форму зма
гання можна говорити, якщо 
комсомольський ватажок не 
знає тих рубежів, до яких ідуть 
у труді спілчани, очолювані 
ним?

Райком комсомолу після та
кого аналізу вніс деякі корек
тиви у свої організаційні захо
ди. Враховуючи специфіку 
сільськогосподарського вироб
ництва, тобто його сезонність, 
ми nnawvGMO в найбільш гарячі 
пори робіт центр внутріспілко- 
гого життя переносити в «ни
зи» первинних — у відділкові

(Закінчення на 2-м єтор.).

ГОТУЙСЯ
ДО СУБОТНИКА!

Комсомольський дозор несуть „прожектористи“

Бюро ЦК ВЛКСМ 
прийняло постанову 
«Про проведення 
Всесоюзного комсо
мольсько - молодіж
ного суботника 25 
червня 1977 року»,

ВЛІТКУ 1978 РОКУ В ГА
ВАНІ. столиці СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ КУБИ. ВІДБУДЕ
ТЬСЯ XI ВСЕСВІТНІЇ! ФЕС
ТИВАЛЬ МОЛОДІ 1 С1У- 

ДЕИТ1В.

VII пленум ЦК ВЛКСМ 
ухвалив провес і и 25 червня 
1977 року, напередодні Дня 
радянської молоді, Всесоюзний 
ком с о м ол ьс ь ко- м ол од і жн н іі су- 
богник, зароблені кошти на 
якому перераховувати у фонд 
фестивалю.

Ленінський урок

НАЙГОЛОВНІШЕ
ПОПЕРЕДУ'

НАДАЮЧИ ВАЖЛИВОГО І 
ЗНАЧЕННЯ НАСТУПНОМУ СУ
ХОТНИКУ ЯК ВЕЛИКІЙ АКЦІЇ 
КОМСОМОЛУ ДО ВСЕСВІТ
НЬОГО ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ 
і СТУДЕНТІВ, БЮРО ЦК ВЛКСМ 
ДОРУЧИЛО ЦК ЛКСМ СОЮЗ
НИХ РЕСПУБЛІК, КРАЙКОМАМ 
ОБКОМАМ, ОКРУЖКОМАМ, 
МІСЬККОМАМ, РАЙКОМАМ { 
КОМСОМОЛУ, ПЕРВИННИМ 
КОМСОМОЛЬСЬКИМ ОРГАНІ 
ЗАЦІЯМ ЗАБЕЗПЕЧИТИ УСПІШ
НЕ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕСОЮЗ
НОГО КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНОГО СУБОТНИКА.

ОБОВ’ЯЗОК кожного ком
сомольця — О.МІАМЕНУВА І И 
МОЇ О ВИСОКОПРОДУКТИВНОЮ 
5 ДАННОЮ КОМУНІСТИЧНОЮ 
ПРАЦЕЮ.

КОШТИ. ЗАРОБЛЕНІ НА 
ВСЕСОЮЗНОМУ комсо
мольсько - МОЛОДІЖНО
МУ СУ БОТИНКУ, ПЕРЕРА 
ХОВУЮТЬСЯ У «ФОНД XI 
ВСЕСВГІ НЬОГО ФЕСТИБА- В 
ЛЮ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ». »

Готуючись до Ленінського 
уроку «Революційний тримай
мо кроні», комсомольці Ново- 
українського районного уні
вермагу ще раз проаналізува
ли свою роботу, переглянули 
соціалістичні зобов'язання, оці
нили зроблене, еишукували ре
зерви.

! приємно було пропагандис
тові П. П. Теслі, комсомольце
ві 20-х років, слухати виступ 
комсомолки 70-х Галини Ба- 
ніри:

— Зустрічаючи 60-у річницю 
Великого Жовтня, ми зобов я- 
зусмося за десять місяців цьо
го року продати товарів понад 
план на 1500 карбованців.

Улаштувати дві виставки-про- 
дажі до весняно-літнього й 
осінньо-зимового сезонів, бути 
активними в громадському 
житті, підтримати ініціативу 
харчокомбінату: «Жодного від
стаючого поруч!»

«Шістдесятиріччя Жовти* 
зустрінемо найвищими поиаз-

Якщо уважно проаналізуєш 
діяльність комсс/лольських 
< прожекгорисііс» Олександ
рійського електромеханічного 
заводу, то напроситься висно
вок: найвищий коефіцієнт ко
рисної дії дозорців припадає 
на останні два роки. Це тому, 
що штаб «Комсомольського 
прожектора»» визначив найваж
ливіші ділянки роботи, почав 
серйозніше ставитись до пла
нування рейдів-перевірок, ак
тивніше вимагати усунення не
доліків. І основну роль, на 
мою думку, відіграло налагод
ження контактів із групою на
родного контролю підприєм
ства. Ніде правди діти, раніше 
наші спільні рейди були епізо
дичними. Та вже тоді ми пе
реконалися, що без досвіду 
старших нам скрутнувато. Бу
дували, приміром, новий кор
пус заводу, фактів для стіннів
ки «КП»> було хоч відбавляй. 
Але відібрати найхарактерніші 
ми спершу не зуміли.

Одна з основних проблем, 
що стоїть нині перед колекти
вом підприємства, — це вихо
вання новачків, підвищення їх-

„СВОЄ“ ТЕПЕР „ІІАМІї“
нього професійного рівня. Бо 
ж випускники училищ найчасті
ше допускають брак. Тому 
«прожектористи» і народні 
контролери об’єднали свої зу
силля, намітили заходи по ви
світленню проблем виробничо
го навчання юнаків і дівчат. 
Підключили до цієї роботи ра
ду наставників, очолювану 
І. Д. Дудком.

Тоді ж в інструментальному 
цеху, де переважне більшість 
бракованих виробів ішла з-під 
рук новачків, пояснили май
строві причину —• нерегулярне 
навчання молодих. Потім звер
нулися до адміністрації під- 
прислАства. І таки добилися сво
го. Нині кожен наставник вихо
вує учня за індивідуальним 
планом.

Важко назвати питання, над 
розв язанням яких не працю
вали б спільно комсомольські 
дозорці і члени групи народ
ного контролю. Від боротьби 
за якість продукції до побуто

вих проблем, до зв і «тля МОЛО
ДІ — такий діапазон нашого 
співробітництва. Адже інтереси 
наші переплітаються в усіх 
сферах життя робітничого ко
лективу. Здавалося б, критику
вати роботу заводської їдальні 
можна без участі одного з на
ших критичних органів. А спіль
ний рейд дав такі результати, 
яких ми не завжди можемо до
сягти, працюючи поодинці.

Користь від такої взаємодії 
очевидна. Ми вчимося, але й 
багато допомагаємо старшим. 
Вони беруть участь у наших 
рейдах. Крім того, координує
мо свої плани, щоб цілеспря
мованіше вести найважливіші 
питання. I надалі практикувати
мемо ці форми співробіт
ництва.

М. ВИСЛОГУЗОВ, 
начальник штабу «Комсо
мольського прожектора» 
Олександрійської о електро
механічного заводу імені 
XXV з’їзду КПРС.

никами», — запевнили пред
ставники інших відділів: Галина 
Феденко, Натвлка Задирака, 
Галина Заборцева, Людмила 
Гирич...

Ленінський урок Іще раз під
твердив: справу батьків з чес
тю продовжують комсомольці 
70-х.

О. ІЩЕНКО.
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ПОПРАВКИ 
ДО стилю- 
В РОБОЧОМУ 
ПОРЯДКУ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

та бригадні організації, комсо
мольські групи, туди, де вирі
шується безпосередньо доля 
врожаїв, виробництва молока, 
м'яса... В колгоспах імені Ле
ніна, «Дружба», імені Карна 
Маркса, наприклад, з початку 
року міцно утвердилося зма
гання бригади з бригадою, 
ланки з ланкою, колективів 
МТФ, гаражів. На період посів
ної та весняного обробітку 
грунту в цих господарствах бу
ло створено комсомольсько- 
молодіжні екіпажі. І відділкові 
організації очолили змагання 
цих тимчасових виробничих 
колективів за темпи і якість на 
сівбі. Суперництво висунуло на 
передній фланг маяків. Трак
торист колгоспу імені Шевчен
ка Михайло Заступаєв підняв 
192 гектари зябу, засіяв 130 
гектарів ранніми зерновими. 
Комсомолець Олександр Лу- 
иенко за вісім робочих днів 
закультивував 298 гектарів. Це 

найкращий результат по ра
йону.

Залучаючи молодь до ви
робництва, яке дає їм усі мож
ливості виявити свої творчі 
здібності, ми прагнемо, щоб 
усі мали змогу помірятися си
лами з передовиками, підтягну
тися до їхніх рубежів. У цьому 
плані райком комсомолу важ
ливого значення надає засо
бам морального й матеріаль
ного заохочення. В ході Всесо
юзного огляду роботи комсо
мольських організацій по вико
нанню рішень XXV з їзду КІІРС 
переможців у змаганні будемо 
фотографувати біля розгорну
того прапора райкому комсо
молу, нагороджувати пам'ят
ними стрічками з написом: 
«Переможець соціалістичного 
змагання (такого-то кварталу)». 
За підсумками року імена кра
щих з коащих занесемо до ра
йонної Книги пошани, встанов
леної райкомом, передовиків 
відзначимо цінними подарунка
ми, туристськими путівками.

Хто завоює у змаганні право 
на ці почесті, покаже час. Го
ловне — твердо триматись кур
су: працювати без відстаючих. 
Корективи, внесені в організа
ційні -заходи комітетів комсо
молу району, підпорядковано 
Сс-ме цій меті.

Л. РОДЮК, 
перший секретар Новоар- 
ханіельського райкому 
комсомолу.

Хто
задніх?

’ . . х-«Визнати переможцями в соціалістичному змаган
ні за перший квартал: доярку колгоспу імені Кіро
ва Богуш Я., котра надоїла по 1183 кілограми моло
ка від кожної коропи (перше місце);..»

(З постанови бюро райкому комсомолу).

КОЛИ мене питають, як 
я добилася успіху, я 

згадую такі ж погожі дні 
1974 року. Тоді проходу 
не давав мені, робітниці 
цегельного заводу, зоотех
нік відділка Василь Пав
лович Шаповал. Де не зу
стріне, то й своєї: «Иди 
до пас па ферму». Я вага
лась: .«Там жінки по де- 

. сять—іі’я гнання ть років
працюють, куди мені до 
них!».* Боялася, що • не 
справлюся з роботою, і ме
не засміють. Зоотехнік та
ки умовив.

Хоч і и селі виросла, але 

так доїти, як,.скажімо, ве
теран ферми Марія Федо
рівна Пухнатюк, мені іі не 
снилося. Чомусь вважа
ють, що у підмінної дояр
ки відповідальність менша. 
Виходить, коли немає ха
зяйки групи корів, то мо
лока можна здавати скіль
ки вийде. Я думаю, що 
підмінна ні в чому не по
винна поступатися основ
ній доярці. А іцоб саме 
так і було, треба вчитися. 
Якщо не вмієш, придив
ляйся до кожного руху 
майстрів доїння. Сила 
прикладу досвідчених. 

старших доярок допомог
ла й мені освоїти не прос 
ту науку одержання висо
ких надоїв.

Тільки цього року мені 
вперше довірили групу 
нетелей. Як же стала в 
пригоді школа, котру про
йшла я у старших подруг, 
коли була підмінною! За 
їхнім прикладом роздава
ла корми. Зокрема, пійло 
згодовувала обов’язкове 
з відер, бо ж у кориті во
но перемішується з решт
ками соломи, силосу, та и 
сильніша корова більше 
з’їсть, ніж слабша. /До від
лучення телят корів доїла 
вручну, а вже потім при
вчала телиць до апаратів. 
Оце наче й усі нехитрі 
секрети моїх успіхів. За 
чотири місяці маю по 1506 
кілограмів молока від ко
рови при річному зобов’я
занні 2500. Займаю перше 
місце в колгоспі і друге — 
в районі. Знаю, що мене 
мої ровесниці, у яких теж 
групи нетелей, Люба Кра- 
сіокова і Галя Пухнатюк 
ще можуть випередити, в 

їхніх групах масове оте
лення триває. Буду рада 
успіхам друзів. Спільну ж 
справу робимо. Болить ме
ні тільки те, що досвід 
більш вправних, знаючих 
іще не став надбанням 
кожного молодого тварин
ника нашого колгоспу. 
І райком комсомолу па 
районному зльоті молодих 
переможців соціалістично
го змагання за підсумками 
роботи- в першому кварта
лі справедливо критику
вав за цс нашого ком
сомольського ват ажка 
О. Шипкарука. Бо мало 
цікавиться він результата
ми праці і передових, і від
стаючих. Про яку ж ролі, 
в організації змагання се
ред молодих трудівників 
поля і ферми може йти 
мова, коли комітет разом 
з ватажком опинився 
осторонь?

Повторюю, трудові успі
хи молоді господарства 
могли б бути помітнішими, 
якби справжнім організа
тором, зацікавленим посе
редником у веденні зма

гання виступив комітет 
комсомолу. Партійна і 
профспілкова організації 
систематично підбивають 
підсумки роботи доярок на 
фермі. Щодня знаємо, як 
хто попрацював, хто попе
реду, а хто пасе задніх. 
Відстаючим вручають вим
пел із зображенням чере
пахи і написом: «Не від- 
ставай!» До речі, ця «паго- 

рода» «спрацьовує» без
відмовно. Не пам'ятаю та
кого випадку, щоб «чере
паха» у кого-небудь була 
двічі підряд. От би її чле
нам комітету комсомолу 
коли-небудь вручити...

Л. БОГУШ, 
доярка колгоспу іме
ні Кірова.

НА ФОТО; ЛЮБОВ БОГУШ.ОТАКПРАЦЮЮТЬ РЕМОНТНИКИ
Над входом до ремонтної 

майстерні полум яніє гасло. 
«П ягирічці ефективності і 
якості — робітничу гарантію!» 
Це не просто агітаційний ло
зунг, це — програма, за якою 
живе і трудиться невеликий ко
лектив провідного виробничо
го підрозділу районного об'єд
нання «Сільгосптехніка». І він 
робить усе, щоб не відступити 
від цієї програми

Вже кілька місяців ремонтна 
майстерня переходить на нову 
спеціалізацію. Раніше тут «лі
кували» колісні трактори, тепер 
лагодитимуть лише двигуни 
МТЗ всіх марок. Складність у 
тому, що весь технологічний 
процес — від миття до фарбу-' 
вання — заплановано постави
ти на конвейєр. Потоковий спо
сіб — нова справа в об’єднан
ні, і освоєння його, зрозуміло, 
якоїось мірою порушило ритм 
роботи Лише ритм, а щоб про
цесі перекваліфікації не від
бився на якості ремонту, поста
ралася, як кажуть, і молодий і 
старий.

Ще не обладнано повністю мий
ної Дільниці, •» якої починається дру
ге ііароджгоив двигунів.. и<е не 
зав’язано в єдиний виробничий 
ланцюг ряду Піших дільниць, та с«і- 

».(лірфарОоваїїі мотори вже вивозять

з воріт «Сільгосптехніки» и госпо
дарства нашого, Добровелнчків- 
ського. Головаиївського, Новоукра- 
їікького районів. При кожному — 
гарантійний талон на рік безпере
бійної роботи.

Відстаючих у боротьбі за якість 
ремонту не може бути. Будь-який 
дефект у майстерні виявляють на 
потоці і винном}' повергають деталь 
чи вузол дли усунений браку.

Минулого місяця стався та
кий випадок. Контролери-ви- 
пробувачі Володимир Тимощук 
і Віктор Зелененький виявили 
браковану кришку клапанного 
механізму. Двигун готовий, все 
ніби в порядку. Та контролери 
не дали моторові «путівки в 
життя». Знайшли винуватців 
браку. Це комсомольці Анато
лій Лисицин і Юрій Ковальов 
допустили неточність, а ганьба 
могла б упасти на весь колек
тив. Правда, хлопці не хотіли 
цього. Вони зовсім недавно 
повернулися з армії, і їм ще 
не вистачає досвіду. З Анато
лієм і Юрієм контролери доб
розичливо побесідували, май
стер попросив наставників до
помогти хлопцям порадами. 
Після того контролери нікому 
не повергали на доробку дви
гунів. Виховну роботу серед 
молоді майстерні (а тут зайня
ті в основному молоді слюсарі, 
токарі) поставлено так, щоб 
нозосформований колектив 
жив за . законом: кожному ви
робові — робітничу гарантію, 
працюваїи без скарг і рекла
мацій.

Г. РУДЬ, 
секретар комсомольської 
організації районного об’єд
нання «Сільгосптехніка».

МОЛОДІ МЕХАНІЗАТОРИ ХОЛ- 
ЧСПУ ІМЕНІ ЛЕНІНА ПОВНІС
ТЮ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФЕРМИ 3і-- 
ЛЕНПМИ КОРМАМИ. ДОБРЕ 
ПРАЦЮЄ НА КОСОВИЦІ ТРАБ 
ТРАКТОРИСТ ОЛЕКСАНДР КО
РИЛО.

Фато В. КОВПАКА.

ТРИМАЙТЕСЯ, СУСІДИ!
За лісосмугою —-землі су

сіднього колі оспу «Росія» 
Тальнівського району Черка
ської області. З колективом 
цього господарства змагаються 
паші хлібороби. І. як’водиться 
у друзів по Трудовому супер
ництву, традинійцпм став обмін 
передовим досвідом. Ось 1 в 
березні цього року, напередодні 
посівної, приїздили до нас гос
ті з «Росії». Нас, буряководів, 
цікавило, як сусіди з року в рік 
добиваються високих і сталих 
урожаїв цукристих. Тоді, не 
відкладаючи, за методом чер- 
кащан ми посіяли цукрові бу
ряки раніше, ніж завжди (як 
тільки грунт прогрівся до шес
ти градусів тепла). Як і сусіди, 
на глибину п’яти сантиметрів 
загорнули насіння. Сходи ви
йшли хорошими, дружними, 
і устоїа — в нормі. Та сталося 
непередбачене — появилась бу
рякова крихітка. Частішу площ 
довелося пересівати.

Одначе непередбачене лихо 
не відбило охоти змагатися з 
черкащанами. Торік наша'Ланка 
одержала по 350 центнерів бу
ряків з гектара. По району — 
ноказнпк добрий, а порівняно 
з показником колгоспу «Ро-

І сія» — середній.

відповідь па звернення 
трудівників колгоспу «Зоря ко
мунізму» нашого району, які 
закликали боротися за висок*, 
якість усіх видів сільськогоспо
дарської продукції, ми наміти
ли заходи. Щоб зберегти про
цент цукристості навіть на пе
ресіяних площах, механізатори 
при обробітку посівів внесуть 
майже по центнер}’ фосфорно- 
калійних добрив на кожен гек
тар, при підживленні — по 
-5—30 кілограмів курячого 
посліду, Нинішнього року тро
хи поліпшили організацію пра
ні на буряковій плантації. Так, 
під час проривки в рядках іти
мемо не гуртом (ланкою), як 
раніше, а кожна окремо. Такі 
розстановка людей підвищить 
особисту відповідальність зз 
якість шарування, а значить, і 
за врожай.

Плануємо налагодити вироб
ничу співдружність з механіза 
торами. Бо минулого року, ска
жімо, вони пізно почали копа 
іь буряки. Підпушили в ряд 
ках, а пішов дощ — довелося 
руками витягувати корені. То
му и залишилася певна частин ■ 
вирощеного врожаю в землі.

'роки минулого року враху
ємо, щоб досягти таких рубе
жів, які взяли наші друзі по 
змаганню.

л. килимник, 
ланкова буряківничої.лан
ки колгоспу імені Калі- 
ніна.
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у СІ, хто хоч раз у складі 
* студентського будівель
ного загону приїжджав уліт
ку на будойи, добре знайомі 
з усіма членами нашого шта
бу — командиром Григорієм 
Тютюненком, головним інже
нером Віктором Сіваченком 
та іншими. Це саме ті люди, 
від яких найбільшою мірою 
залежить чііка організація 
всього складного механізму 
роботи обласного загону.

Наш штаб створено порів-

вирушають загони з дорогу, 
тож найрадіснішою для всіх 
бійців стала звістка про те, 
що Всесоюзний студентський 
будівельний загін носитиме 
ім’я 60-річчя Великого Жовт
ня. Студенти не пошкодують 
зусило, щоб бути гідними 
цього імені. Девіз третього, 
трудового — «60-річчю Жовт
ня — 60 денних норм!» Ос
кільки, як відомо, загін пра
цює менше двох місяців, то 
це означає, що кожен боєць

сі.дарі ще весі а. 1 найголовніша подія, до якої готуються всі сгу- 
це. безп-щечно. сесія. Та все ж частина з ішх уже живе думкЛ-і 

Мм> ір>Д°вс ли о. Ід е ті. хто написав заяву: «Прошу зарахувати мене д 
будівельного загону У них нині —- папоуиіені дні 

Ьже І.Д.І.і.ІІН КОМСОМОЛЬСЬКІ збори. ЯКІ одноголосно прийняли стлут СБЗ 
зі твердили комуну. Заг.ігчнлгсь нещодавнє теоретичні й практичні занятія 
для новачків, гы відтепер стали мулярами, столярами, беточ піками...

5,і'° .л*тс сьогодні в нашій «Аудиторії» діляться члени обласного 
плдбу Г.Ь... б'нці загонів, командири, комісари...

Хто ж ці події, д ні яких майже два місяці будуть друзями кельма, спе- 
цівкі. ті.З якими і о.мислагн і надіями збираються вона в дорогу-1 Що 
зроблять протягом третього, трудового семестру? Що залишиться після них 
ьа а"л іі і в нам ят: людській? Про все це — сьогоднішні наші розповіді. рокіз сім— 

і за цей час 
гарту в оЬ- 

пройшло

Усе цс — новина. Та, звісно, ми 
не забудемо і про ті славні тради
ції, що склалися в будзагоиах 
протягом кількох років. Повсюд
но, наприклад, проходитиме еста
фета трудових справ «П'ятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм 
і творчість молодих!» Усі лінійні 
будівельні загони змагатимуться 
за прано передачі естафети. Імена 
переможців заноситимуть до Кни- 
іи трудових справ.

І ще одна традиція: и складі 
загонів працюватиме понад сто 
лекторів. Уже сьогодні попи го
туються до лекцій, з якими під 
час третього сСмсстру виступати
муть не тільки перед своїми то
варишами по загону, а й перед 
жителями сіл, учнями місцевих 
шкіл. Зрозуміло, що всі ці лекції 
буде присвячено переважно Ь’О-річ- 
чю Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Лектори розпо
відатимуть ’ слухачам про славну 
історію нашої країни. її героїчне 
минуле і величне сьогодення, про 
революційні перетворення, що 
відбулися за роки Радянської 
влади, про людей, які творили цю - 
історію. За традицією кожний за
гін зараховує до свого складу од
ного з героїв Жовтня, громадян
ської та Великої Вітчизняної 
воєн. Буде проведено в загонах і 
Дні ударної праці.

Щороку студенти привозять 
СОТНІ ПОДЯК ВІД КОЛГОСПНИКІВ 

за допомогу. Цього літа буд- 
загонівці теж візьмуть участь 
у проведенні сільськогоспо
дарських робіт: кожний загін 
відпрацює по два дні на за
готівлі кормів для худоби, 
під час жнив допоможе очи
щати, визозити зерно. По
пулярними стали студентські 
ательє «Спасибі», здобули 
визнання консультаційні пунк
ти для школярів, що працю
ють при загонах. Кожна шко
ла отримає в подарунок кни
ги для бібліотеки.

Завжди знаходяться серед бій
ців будівельних загонів закохані 
в пісню, танець, художнє слово. 
Отож і цього року трудівники по
ліп і Ферм матимуть змогу озна
йомитися з цікавими концертними 
програмами студентів В інститу
ті сільгоспмашинобудування ство
рено спеціальну агіткультбригаду, 
вона виступатиме перед загонами 
і місцевими жителями. І, звичай
не ж, — традиційні спортивні по
єдинки. цікаві вечори підиочіїїіку.

Мабуть, досить цього, щоб 
переконатися, яке 
гоанне життя чекає тих, хто 
вже лаштується в 
Сьогодні ж хочеться побажа
ти їм 
останній 
справитись 
ньої сесії.

щодня повинен виконувати 
свої змінні завдання на 110 
процентів. Але дбати доведе
ться не тільки про кількість 
виконаної роботи. Бюро об
ласного штабу СБЗ ухвалило 
за почином будзагоніз Оде
ської області оголосити ог- 
ляд-конкурс «Об'єктам СБЗ— 
студентський знак якості». 
Його мета — підвищити тру
дову активність і відповідаль
ність кожного бійця за вико
нання виробничих завдань, 
поліпшити якість робіт. Цей 
огляд допоможе також інтен
сивніше впроваджувати най
більш прогресивні методи 
будівництва. £ огляд-конкурс 
включаються загони «Нива» 
та «Кісмівець» з інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування, «Корчагі- 
нець» із педагогічного та ін
ші. Всього одинадцять об'єк
тів, де працюватимуть сту
денти, можуть бути удостоєні 
присвоєння їм комсомоль
ського знака якості. Серед 
них — чотири телефонні 
станції, гараж, силососхови
ще, відгодівельний комплекс 
для великої рогатої худоби...

Цього року, також уперше, 
появиться у нас Книга трудо
вих справ обласного сту
дентського загону. До неї бу
демо заносити імена пере
можців соціалістичного зма
гання, всіх тих, кого відзна
чать урядовими нагородами, 
грамотами республіканського 
та обласного штабів.

няио недавно — 
вісім тому, все ж 
школу трудового 
ласному загоні 
близько семи тисяч юнаків і 
дізчаг. Але ж зостається те, 
що виросло на землі завдяки 
їхнім рукам, — школи і лі
карні, дитячі садки і житлові 
будинки, склади і зерносхо
вища, гаражі і відгодівельні 
комплекси... Тільки нинішньо
го року студенти лозинні 
освоїти близько півтора міль
йона карбованців капітало
вкладень. А за роки дев'ятої 
п'ятирічки вони освоїли 
близько шести мільйонів. 
Юнакіа і дівчат у спецівках 
пам’ятають в усіх районах на
шої області, крім цього, шля
хи їхні пролягли в далеку Тю
мень і сонячний Крим. І ось 
така пам'ять, пам’ять, що за
лишається в ділах, 
спогадом найдовше 
серцях тисяч наших 
чизників.

І цього року однокурсники, 
друзі, батьки і рідні бійців 
СБЗ, як завжди, проводжати
муть їх у дорогу, уважно сте
житимуть за їхнім життям і 
роботою, а наприкінці літа 
чекатимуть їх, засмаглих і 
щасливих, додому. Та не все 
буде, як завжди.

Насамперед згадаймо, в 
який рік цього разу проходи
тиме третій, трудовий се
местр, — у рік славного юві
лею Жовтня. Вже тільки усві
домлення цього викликає 
особливе піднесення, з яким

іце в руш. I дивно: ніхто не відмов
лявся від роботи, ніхто не скаржив
ся. не пропонував почекати справної 
бсіоііо.миїїалкн. не пробував уникати 
своєї черіщ. і цс не диво, це — зако
номірність. Назва ж у їхнього заго
ну оіг яка — «Граніт». Зобов’язу«? 
Ще і як! 1 не тільки протягом тих 
неповних двох місяців. Вона тепер на 
все життя за.т>:ііі.їлась, ога страііппа» 
струнка в їхніх характерах. А якщо 
станеться колись у роботі щось непе
редбачене, будьте ІИ ічіі — ХЛОПЦІ 
не розгубляться, зуміють знайти ви
хід. Иавіц якщо він буде важчим 
від звичайного.

— Знаєте, яку я ще закономірність 
помітив? — .Микола стає серйозні
шим. — От сидять на лекціях студен
ти. Викладач розповідає, щось крес
лить і:а дошці. А десь далі в<д пер
ших столів двоє чи навіть пільше 
хтопців можуть спокійнісінько сооі 
розмовляти, скажімо, про вчорашній 
футбольний матч, чц_ обговорювати 
завтрашню поїздку додому — тема, 
зрештою, не така її важлива, і їх 
зовсім не бентежать, що нони зава
жають сусідам, викладачеві. їм стра
шенно хочеться зараз ііоі озорити — 
от вони іі іоворнгь. Але, повірте мені, 
серед них немає жодного, хто о хоч 
раз трудився в будівельному загоні. 
Дивуєтесь, який ів'язок? Найпрямі- 
шин. У загоні хлопці вчаться не тіль
ки працювати самі, а іі поважати 
працю інших, рахуватися з їхніми ін
тересами, розуміти, що слово «треиа» 
набагато важливіше від слона «хо
чу». Д цього розуміння так часом 
не вистачає багатьом із нас...

Мабуть, Миколі влітку буде легше, 
ніж іншим, адже для нього третій, 
трудовий семестр уже другим у жит
ті. Та коли запитали його про це. 
хлопець лише усміхнувся У ВІДПОВІДЬ. 
І тут же пояснив у «Граніті» він цуп 
бійцем, як і всі, а в «Юності» — оу- 
ти йому командиром. Отож на полег
кість сподіваіися марно. Відтепер він 
за всіх в одвіті — .за Андрія Моклю- 
ка і Петра Музнчснка, Юрка Холода 
і Сашка Ііівіїенка, словом, за всіх 
двадцятьох п’ятьох своїх бійців, які, 
до речі, йдуть у будзагін уперше. А 
ще треба стати для них прикладом. 
Часто згадує Микола своє перше ліго 
в загоні, подумки аналізує всю ропо
ту, поведінку командира. Прикидає, 
як би сам повівся в тій чи іншій си
туації. Неіабаром усе це вирішувати 
йому, як то каліуть, «но живому».

— А ще я весь час думаю про на
ших попередників. Загін «Юність» 
завжди був одним і і кращих і в ін
ституті, і в області. Нині з складі за
гону не буде жодного бійця з мину
лорічної «.Юності» — тільки традшш 
зосталися. Соромно буде здавати по
зиції. Але ж ми з «Граніту», зна
чить, впкрічнмо! — і лукава посміш
ка знову осяває обличчя командира.

Так, ті. що з «Граніту», внкріплять. 
Позаторік разом з Миколою дістали 
«бойозс хрещений» в тому ж загоні 
Василь Олійник, Володя 
Михайло Стсгапцсв. Василі.

-командир «Ниви», Володя — «дорож
ника», Михайло в «Дорожнику» ко
місаром... Ось такі нони, хлопці, що 
знайшли свою радість, своє покликан
ня в найсвятішому для людніш в 
роботі.

багато-

дорогу.

Коваль, 
нині —

Продовжуйте

покликання

ТРУДОВИЙ

наші діла

СТУДЕНТСЬКЕ ЛІТО

слово ПРО ТРЕТІЙ,

Длт: більшості сіудентів слова «лі
то» і саідночпнок» —’ майже синоні
ми. Для оі.н.шосгі, але не дли всіх. 
І серед отих «не всіх» — він, Мико
ла .‘ієопгькв. втуденг другого курсу 
Кіроногрздсі.коіи .інституту сільюсп 
машинобудування.

— Не розумію, як це влітку можна 
нічого не робити. Не ОДИН ІЗ ХЛОПЦІI. 
ро.іпоііілаз. про свої . канікули: 
пасся, загоряв, нд танці 
див.., Ві (почивав, ’словом». 1 
слуха« ш такого безтурботного 
рортцмка», кортніь дізнатися, 
він, де іа «лем ія обітоваиа», на якій 
можна спочніїїо розгулювати і де зов
сім не по.іріїшо Щось робити. Якби я 
не їхав дії будівельної о Загону, то 
повернувся б у своє село. Uh оули 
влітку в селі? Навіть якщо ні, то все 
одно уявляєте, скільки в цей час там 
роботи. Мабуть, перше, що я зроинв 
би, — іак це пішов би допомагати 
своїм рідшім сапати буряки в полі. 
А потім Ои жнива почалися...

Случаен: МйГк'Олу — і вселяється 
впевненість: потрапив би він на ту 
«землю обітозану» і... знайшов он й 
гам собі роботу. Має ж і там щось 
рости: Або. може, щось іреба збуду
вати... Не слід уточнювати адресу 
тої «землі». Би ні: п ній суть. А в 
ньому,, славному білявому хлопцеві j 
Нові ородхівського району. 1 в сотнях 
таких, як він. Якщо людина не хоче 
■ірац’овапі, вона може знайти сотню 
виправдань, доказів своєї правоти. 
А- коли людина просто не мислить 
свого існування без праці, коли впев
неність її живиться не словами, а 
переконанням, справжнім, глибоким, 
несхитним, тоді вона нічого не шукає, 
крім роботи для своїх рук. Ось того, 
мабуть, і попросився Микола Ле
онтьев уже вдруге до складу студент
ського будівельного загону. А з ним — 
іще двісті двадцять чотири студенти 
ното ж інституту.

Можливо, будзагін — то такни со
бі своєрідний «табір праці і відпо
чинку», як у стариюклнсннків? иід- 
ііочнватп студенці, звичайно, вміють 
— хто був у загоні, той пам'ятає і 
веселі концерти, і танці, і спортивні 
змагання. І все ж головне — праць. 
Позаторік «Граніт», у складі якого 
буь Микола, будував відгодівельний 
комплекс для великої рогатої худоби 
в селі Костомарівці Бобринецького 
району. Сталося непередбачене — ви
йшла з ладу бетономішалка. Чекати, 
поки полагодять чи привезуть нову? 
Так можна просидіти день і два. 
Причина, щоправда, об’єктивна... А 
як же об’єкт? Вручну воно, звичайно, 
важче... Таж зобов’язувалися закін
чити, слово давали. Спробували. І ви
рішили; зуміють. І зроблять. Працю
вали там по черзі. У того, хто носив 
цемент чи розчин, часом навіть паль
ці після роботи не розгиналися, зда
валося, що й досі оте важкеиііе відро

Сергій НЕСЕНКО, студент 
ї курсу Кіровоградського педаго
гічного інституту:

Перевіряємо 
себе

Ще рік тому я міг тільки заздри
ти засмаглим юнакам і дівчатам у 
формених спецівках з емблемою 
СБЗ. А нині і я володар такої ж 
спецівки Моя, правда, зовсім-зов- 
рм нова, бо літо-77 для мене 
вперше принесе радість пізнання 
життя студентського будівельного 
загону. Хочеться відчути його 
якомога швидше. А настрій? На- 
Сгрій чудесний: майже позаду (о, 
подумаєш, якась там сесія зали
шилась!) пеоший курс. Кажуть, він 
найвідповідальніший. А попереду 

теж перший, уже трудовий- 
Семестр. Вважаю, що й він найвід
повідальніший. Перевіримо себе!

н. ПАСТУШЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

Ян ДОМАРЕЦЬКИИ, друго
курсник педагогічного інституту:

А я заздритиму тепер. Вірніше, 
вже заздрю тим, хто живе нині 
будзагонівськими турботами, У 
нас цього літа обов язкева педа
гогічна практика в піонерських та
борах, тому другокурсників до бу
дівельних загонів не брали. А хо
тілось би дуже. Чи часто згадуємо 
дні, проведені на будові? Та ми їх, 
по-моєму, не забуваємо ніколи, я 
вважаю: той, хто не має таких 
спогадів, ЧИМОСг» обділив себе.

Коли «Філолог» від їжджатиме 
на місце своєї «дислокації», 
прийдемо йсго проводжати, 
хай гідно продовжує наші діла.

світлим 
живе в 
співвіт-

успішно подолати 
рубіне — добре 
із завданнями літ-

комісар 
бу С.БЗ.

В. ЖЕСАН, 
обласного шта-

Мииулого літа їх н «Альтаїрі» було двадцять 
п’ятеро. їм доручили дуже важливий об’єкт — 
будівництво середньої школи № 19. то в місії 
Кіровограді. І майже півтори тисячі учнів 
ДРуЖко сказали їм: .«Спасибі!» Цього року її 

-«Альтаїрі» знову буде двадцять п’ять хлопців. 
Щоправда, з них тільки Василь Малейчик, ко
місар загону, зможе розповісти їм про тогоріч
ний їрстій, трудовші. Рсіиіа ж — Сергій Нсссн- 
ко, Сашко Петренко. Володя Уіулои, Юрко Ка
нути; (яких ви бачите на знімку зліва) і те 
двадцятеро подібних до них — першокурсники 
фізнкр-матсматіїчніїго факультету педагоїічііо- 
го інституту. Отож і грудцвий семестр для 
них — уперше. А об'єкт у них не менш важли
вий, аніж тої о року: хлопці працюватимуть на 
спорудженні нового корпусу спою Інституту. 
«Спій, інститут — своїми рунами» ось їхній

девіз. Спробуй туї працюнаїи абияк: адже в 
цих стінах учитися їм самим, учитися їхнім дру
зям. І будь-який огріх у роботі буде завжди 
перед власними очима. Тому-то іі готуються сту
денти заздалегідь до третього семестру, часто 
з комісаром приходять на будову, пригля
даються, вчаться.

І Юрко РОГОВИЙ (фото справа) теж готується 
до літа. Він уже ветеран, за його плечима — 
досвід робоїи в складі загону «Філолог». Робо
та припала до душі. Він знову буде з «Філоло
гом». Та тільки тепер — комісаром.

Фото І. КОРЗУНА.

Студеіітське літо, зіїов' своє бере. 
Знов завирують гамірно перони. 
Хтось на гігарі знов візьме «баре», 
А хтось сльозу раптову тишком 

зронить...
Облиште смуток: ліго знов до пас 
Вагонним колесом па рейках стука.
І пісня будзагонівська луна,

Єднаються в міднім стисканні руки. 
Крізь два семестри дружно ми 

пройшли.
І наші. душі, мов птахи на злеті, 
Над гомоном вокзалів здійнялись:' 
Адже не менш важливим стане третій.

В. СИДНІН, 
студент Кіровоірадського пе
дагогічного інституту.
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X ЛИШЬ НА av-мй ге Я
!7рцп єл

хотел грозу,

С’|^р j’ JVy-g

Припев.

КДКДа-да-да 1 рипе в.

СЛ-.МЬШ ыс-ку 
де-Л А Л Я K-fl

коза и слои, 
и говорят: 
нами сделал ты?!.9

Да- 90v пре-по-да- вл-т<- ли 
ЛІУ-ДРЬІХ ПРЄ-ПО-ДА - «А-Т«- лей 

F

Даром 
Время 
Даром 
Самый
Да-да-дв! 
Мудрых 
Слушал 
Все, что 
Делал я

МУ- ЙИ/1-ЙЯ і
6A - ЛИ - МНЄ , .

Слова Л. ДЕРБЕНЕВА.
' Умеренно

Вы - ЧЙ-CAUTb путь эеездм
Є<ТЬ V 'M«- НЯ ДИ- ПЛО.М

Вычислить путь звезды 
И развести сады.
И укротить тайфун -- 
Все может мт ня.
Есть у меня диплом. 
Только вот дело
Что всемо|ущин 
Лишь на бумаге

И РАЗ-ße-CTH СА ДЫ 
ТОЛЬ-KO вот де-ло ЬТСГЛ

УГьЬ іГг
k------------и—

П ТАЙ-Ч^/Н 
Гу - щи й ЛЛАГ преподаватели

со мною тратили, 
со мною мучился 
искусный маг.

преподавателей
я невнимательно. «ч> 
ни задавали миг, 
кое-как.

Сде.ча I к
’А получил козу.
Розовую кочу
<'. Желтою полосой.
Г.мЕсто хвоста нога, 
А на ноге рога.
Я КС хотел бы вновь
Встретиться с той козой,

й
4

ВГ4-МЙСО МИО-Ю ТРА-ТИ-Аи
СЛУ» ШАЛ А М вни« ,МА-тель-но, * 

в‘ — Сп .
Сделать хотел утюг, 
Слон получился вдруг,
Крь.льп, как у пчелы, 
Вместо ушей цветы.
Ночью мне снится сон, м» 
Плачут
Плачут 
« Ч го с

іряякжкаамваммммшмяі
І ПІСЛЯ ВИСТУПУ

Мс

„ЗАСЛУЖІТЬ ОВАЦІЙ!“
Уміщений 19 лютого ниніш

нього року в «-.Молодому кому- 
г.зрі» крлтшшлй матеріал під 
таким заголовком розповідав 
про ’безвідповідальне ставлення 
ряду районних комітетів ком- 
гомлду області до участі моло
ді а обласному конкурсі ком
сомольської пісні. Більшість 
райкомів, котрі не забс'.печії.іч 
явки своїх колективів на твор
че мистецьке змагання, у від
повідях визнала свою впну. Ре
дакція зроб'мл висновок, що 
матеріали -Ро ;мови про піс
ню» стали корисною і дійовою 
допомогою тим районним комі
тетам і відділам культури, які 
но-справжпьому вболівають за 
важливу ділянку комуністич
ного виховання нашої молоді, 
вбачають V культурному до- 
пьіл.іі комплекс духовного зба
гачення юнаків і дівчат.

Проте не псі секретарі рай
комів .'ІК< МУ та завідуючі -рв- 
йонпіімл ві і ділам її культури 
(а саме їм бую послано нага
дування про критику) зроби
ли правильні висновки з крн- 
,тики. Лосі ще окремі відпові

дальні комсомольські праців
ники стають у позу ображених 
(гіршого варіанту — байду
жості — до уваги пс беремо!), 
далі граючись у мовчанку. ІІс 
’Л ін голосів з Компапіївкн, 
І Іовгородкп, і Іетрової о.

Па матеріал «Заслужіть ова
цій!» прийшли відповіді.

Секретар Вільшалського палкому 
комсомолу В ГОНЧАРЕНКО пові
домив, що всі три згаданих кри
тичних матеріали розглянуто на 
нараді працівників райкому і на 
семінарах секретарів первинних 
комсомольських організацій. Сек- 
рітапепі учительської комсомоль
ської організації Плоско-Забузької

ЕСС.ЬМИрІЧНОЇ школи В. Політику, 
який мав особисто взяти участь у 
конкурсі, указано.

Серйозна розмова про недоліки я 
роботі комсомольських орі анізаній 
та культосвітніх закладів району 
по органі такії дозвілля молоді ве
лась па паненній конференції 
іуіьгпрацівкиків. Зокрема, чимало 
товаришів висловили думку: до
цільно проводити конкурси комсо
мольської пісні як складову части
ну конкурсів за жанрами, органі
зованих- обласним управлінням 
культури.

Ранком комсомолу спільно з ра
йонним ВІДДІЛОМ культури намітив 
заходи щодо проведення районних 
конкурсів комсомольської пісні 
лалі.июї активізації участі юнаків 
і дівчат у культурно-масовій ро
боті.

Секретар ГзГінпронського палко
му ЛКСМУ О. ПЕРЕСУНЕНО і за
відуючий районним відділом куль
тури В. OJIIII НИК (новішають, що 
виступ газети обговорено на сп'ль 
iio.mv засіданні працівників райко
му комсомолу та наш районного 
відділу культури. Винних поперед
жено.

У перспективному плані культма
сової роботи на 1977 рік передба
чено проведення районного кон
курсу комсомольської пісні, спита 
революційної пісні на честь 60-річ- 
чя Великого Жовтня.

Секретар Голонапівського райко
му комсомолу М. СОБЧГІІКО: кри
тичну кореспонденцію «Заслужіть 
оьацій!» обговорено на семінарі 
секретарів комсомольських органі
зацій. У .потому па базі Побузько- 
го Будинку культури проведено

дло'деїшпй конкурс патріотичної 
пісні.

Нині в районі діє 17 воклльно- 
інструмеїітальїіих ансамблів. До 
участі в художній само пильно, і і 
залучено багато мозп.ті, Керів
ництво ВІА здійснюють фахівці ра
йонного Будинку культури.

Секретар Добровс.'іичі.івсі.кого 
райкому ЛКСМУ М. І1ЛІІІКО: 
виступ газети «Заслужіть овацій!» 
обгопорсно на засіданні бюро рай
кому комсомолу. Критику вгинано 
правильною, висловлені зауважен
ня прийнято як керівництво до дії'.

Матеріал обгопорилн в первин
них комсомольських організаціях, 
ухвалили залучати членів ВЛКСМ, 
йеспілкову молодь до масової 
участі в гуртках художньої само- 
діяльності.

Секретар Ііовомкінорокського рл- 
йг иного комітету ЛКСМУ А. СКЛЯ- 
І‘І IIКО. гавідуючнй районним від
ділом культури А. ШЕВЧЕНКО: 
«Розмову про пісню» об;окорено 
на засіданні бюро райкому комсо
молу г.з ради відділу культури. 
Критику визнано правильною. На
мічено спільні культурно-масові за
хопи — конкурси патріотичної ! 
комсомольської пісні, огляд духо
вих оркестрів.

На чест>> (іи-річчя Великого Жовт
ня проведено огляд молодіжних ху
дожніх агітбригад. Перші місця по
сіли аматори колгоспів «Комуніст» 
та імені Леніна вони отримали 
призи і грамоти райкому ЛКСМУ 
та відділу культури. Під час сівби 
лауреати постійно обслуговували 
польові табори і пос>впі агрегати

Для пі ДВИІІіеіІІИІ якості роботи 
культурних закладів І клубів ви-

ІИЯЯИбаВВЯЕЯИЯСТгаРЯЯ»

хідного дня проведено спільні се
мінари працівників культури, сек
ретарів комсомольських організацій 
і старших піоііерпожатнх.

На базі Капітаніїїської середньої, 
шио.ти створено молодіжний вокаль 
г о-іпстру ментальіііій ансамбль, який 
нині вдосконалює спою майстер
ність па концертах для трудівників 
села.

Райком комсомолу і відділ куль
тури добирають кандидатури для 
навчання в культосвітніх закладах. 

Секретар Устинівського районно
го комітету ЛКСМУ Л БОЛЬБУГ 
ікиїідомпн, що критичну кореспон
денцію < оговорено на засіданні бю
ро райкому. Критику визнано пра
вильно ю.

V квітні проведено районний кон
курс комсомольсько, пісні, присвя
чений 107-Й річниці з дня народ
ження II. І. Леніна. Ухвалено спіль
ну постанову районної о ві.'і іілу 
культури та райкому ЛКСМУ з 
нього питания.

Від редакції: В одній з від
повідей, с пропозиція «обед- 
нети конкурс комсомольської 
пісні з культмасовими захода
ми обласного управління куль
тури». Таким ось чином ком
сомольський працівник прагне 
зняти з себе відповідальність 
за підготовку і проведення 
конкурсу. Тоді вже, може, вар
то перекласти на плечі культ
освітніх закладів і ще ряд ком
сомольських обов'язків?

ВНВЕЯЕаВМВИВвЯЯЯИЯЖвІ

споргп,
Є БАГАТОБОРСТВО 

ГПО. П’ятп л видом про
грами слартакіадн-77 то
вариства «Спаріак» ко
лективів фізкультури се
редніх навчальних закла-
дів. присвяченої 60-річчю 
Великого /КоВТНЯ, було 
багатоборство з комплек
ту ГПО. Ні змагання про
тягом двох днів проходи
ли на спортивних базах 
обласного центру. Перше 
місце, перехідний приз і 
диплом першого ступеня 
президії обласної -ради 
«Спартака» дісталися ба- 
гатоборцям Кіровоград • 
ського льотно-штурман

ського училища. Другими 
були спортсмени Олек
сандрійського, а третіми-—- 
К і ровог ра дського мс.и і ч - 
них училищ.

• ФУТБОЛ. Па стадіо
нах республіки триває все
союзна весняна першість 
із футболу серед юнаків. 
У черговому турі вихован
ці кіровоградської «Зірки» 
на своєму стадіоні зустрі
лися з нікопольським Ко
лосом». Матч молодших 
юнаків закінчився бойо
вою нічиєю — 1:1 Поєди
нок представників старшої 
вікової групи проходив 
при повнії! перевазі госпо
дарів поля. Вони забили у 
ворота гостей шість «су
хих» м’ячів.

IS ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — K. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Мультфільми. 
10.10 — K. т. «Людяна і за
кон». 10.-10 — К. т. «Клуб кі-

ноподорожей». 11.40—«Шкіль
ний скрап». Історія для учнін 
10 класу. Консультація до 
екзамену. 14.00 — К. т. «Іній 
труд. твоя югсоїа». Докумен
тальні фільми. 14.45 — К. т. 
М. Пришвін. «Моя країна». 
15.15 — Фі.н.м «Донська по
вість». 16.45 — Виступають 
митні Молдавії, 17.15 — «сіль
ськогосподарський тиждень».
17.20 « Соціальний портрет ко
лективу Іллічівсі.кого морсько 
го порту». Передача 3. ік.оп — 
«День за днем». (Кіровоград) 
18 15 — К. т. Мультфільм.
18.20 — «Траса дружйн». і Кі
ровоград). 18.50 — К. т. До
кументальний телефільм «І'ре- 
надська волості, в Іспанії є», 
ііг.то — К. т. Ві.тбірковиЛ матч 
чемпіонату сгіту з ірутоолу: 
збірна СРСР — збірна Угор 
щиііи. В перерві — к. т. Т ираж- 
«Спортлото», 21.15 — «Час». 
21 45 — К. т. «Майстри мис
тецтв». 22.40 К. т. «Вело
гонка Миру». (ЧС.С.Р). По за
кінченні — ІІУВІІНИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Кіконрограхга студії «Ьі.іо- 
русьхроніка». 11.00— Новини.
11.15 — Фільм «Білоруські мо
тиви*. II.4U — «Шкільний ек
ран». Історія для учнів іо кла
су. 12.10 — Фільм «Юркові сві- 
танкн». 2 серія. 16.30 — < Ру
бежі десятої іі'яінрічки*. іь.15
— «Наука сьогодні». І7.І5 — 
« Візі укніт>.ся сурмачі», ік.иіг— 
Телефільм «Медобори». 18.15
— '.-Щоденник соціалістичного 
змагаиіі:'». 18.30 — Вісті. Ре
портаж про нідкриття нсссо- 
юзної науково-практичної кон
ференції «Соціалістичний спо
сіб життя І питання ідеологіч
ної ооботн». 19.00 — Концерт.
21.15 — -Час». 21.45 — Фільм 
«Вулиця ІЗ тополь». 23.011 — 
Щоденник роботи Всесоїогпої 
кої’феоенції « Соціаліст н'іпий 
спосіб життя і питання ідеоло
гічної робот».

«Шолениик соціалістичного 
змагання». (Кіроноград). 1 /.20 
— Документальний фільм 
«Срібна ферма». 17.30 — «Со
ціальний портрет колективу 
Іллічівського морсьиою пор
ту». Передача 1. lS.no — П<1« 
ВИІ'ІІ. 18.15 — К. т. «Ленін-» 
гький університет мільйонів», 
18.45 — К. т. «Грає В. Гал» 
кін». 19.10 — «Польова пошта 
«Пеленгу». 19.40 — К. т. Опе
ра Дж-. Верді «Трубадур»* 
(21.00 — «Час»), 22.35 — К. ї- 
Велогонка Миру. (ЧССР). ПО 
закінченні — ноиніїн.
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'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 — 2-46-87.

19121» Обсяг 0,5 друк, врк, Індекс 61197,

Друкарня їм, Г. М. Димнтроза 
обласною управління у справах видавництв, 

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

19 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Ноішнн. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г «Відгукніться, 
сурмачі!» 10.15 — К, т. кон
церт. 10.40 — К т. «наша 
біографія, Рік 1945». 14.00 — 
К. т. Докум'іігіальїііій теле
фільм. 14..>0 — К. т. « І пор- 
чісгь А. С. Макаренка». 16.35 
•— «Російські мандрівники І 
дослідники». 16.05 — К. т. 
«иінхова школа», 16.35. •—

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
“Чуттц єдино; родини», «рес
публіка моя Казахстан», и.оо 
— Нотній. 11.15 — Телефільмі 
«Юркові сні ганки». З серія*
12.20 — Дні дітей. «ПавлиськІ 
казки». (Кіровоград на Рес
публіканське тел сба ченви Т* 
16.00 —• «Золоті зірки Украї
ни». КІноиарпс. 10.15 — «ГвіЙ 
день нароііження, піонерів!»
17.20 — Піонерський концерт. 
•8.00 — «Республіканська ФІ-* 
зико-матема пічна школа».
18.30 — Концерт 19.00 — ВІС
ТІ. 19.30 — «Вітчизна моя
неозора*. 20.43 -- «На доора- 
чіч. діти'» 21.00 — «Час».
21.30 — Фільм »300 шахтар; 
ських літ». 22.00 — Фільм «ло* 
ли настав вересень», 23.30 -«• 
«Щоденник Всесоюзної конфс» 
решііу -Соціалістичний спосіб 
життя і питання ідеологічної 
роботи».
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