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Тисячі жителів Комсо.мо;іьсіка-па-Лмурі тепло вітали Леоні
да Ілліча Брежнєва, $;кпй прибув 8 квітня в це місто.

Товариш Л. І. Брежнєв побував на історичному місці Ком 
сомольська-на Амурі — біля гранітного моноліте, па якому ги- 
ьарбувано слова: «Тут 10 травня 1932 року висадились перші 
комсомольці — будівники міста». Він оглянув збудований два 
з половиною роки тому міст через Амур, який називають е.хід- 
ивмн воротами споруджуваної Байкало-А.мурської магісіралі, 
новобудови міста.

Леонід Ілліч відвідав машинобудівні заводи імені ІО. О. Га- 
гаріиа та імені Ленінського комсомолу. Бій розмовляв у чехах 
з робітниками, інженерами, цікавився умовами праці і побуту, 
заробітною платою, ефективністю виробництва.

На машинобудівному заводі імені Ленінського комсомолу 
Леонід Ілліч Брежнєв виступив перед представниками робітни
ків міста.

Товаришеві Л. І. Брежнєву під тривалі оплески присутніх 
було вручено диплом і медаль почесною громадянина міста 
Ком сомол ьсік а -г а - А м у р і.

* ♦-
9 квітня товариш Л. І. Брежнєв відбув з Владивостока в 

Москву.
(ТАРС).

ПЕРША КОЛОНКА ІІО11СОМО. ІЬС ЬК н й
телета й. її:

на щедрим 
нроікай!

ПОШУК 
ВЕДУТЬ 
СЛІДОПИТИ
Вони вирушають у далекі та близькі 

дороги — до міст-героїв, туди, де гри
мали визвольні бої на території Кірово- 
ірадщини... Вони пишуть листи колишнім 
фронтовикам і рідним загиблих воїнів, 
їхнім бойовим друзям. А через певний 
час у школі появляються гарно оформ
лені альбоми, зшитки спогадів ветеранів 
війни. Червоні слідопити . Варварівськоі 
восьмирічної школи Долинського райо
ну повідомляють: «Ми встановили понад 
200 імен досі невідомих воїнів-визволи- 
телів і листуємося з" рідними полеглих. 
Лист з Олександрії: /«Завдяки копіткій 
роботі червоних слідопитів у Палаці 
піонерів відкрито кімнату-музей...» Пи
шуть учні з Кам’яної Криниці Ульянов
ського району: «Ми тепер знаємо майже 
все про колишню випускницю нашої 
школи Лідію Свинопар. Вона була ком
соргом у селі Ступному на Ровенщині. 
В роки війни працювала разом із здол- 
бунівськими підпільниками — там, де 
діяв легендарний М. І. Кузнецов». Піоне
ри села Красногірки Голованівського ра
йону допомагають комсомольським ак
тивістам у створенні музею підпільної 
комсомольської організації «Спартак»...

За це їм, юним ентузіастам, спасибі — 
від ветеранів війни, від усіх їхніх одно
сельців.

Щоправда, трапляються й прорахунку 
На зразок таких: «Ми знайшли Архипа 
Маніту». «Ми розшукали Петра Велігі- 
на», «Хочемо розповісти нове про Пав
ла Кузуба...» А все те «нове» — з давніх 
газет, з «Історії міст 1 сіл», із збірника 
«Прославлені у віках». Як бачимо, деякі 
школярі вибрали не той орієнтир. І їм 
не підказали їхні вихователі. А йдеться ; 
про справжній пошук. Не обов’язково < 
відкривати сторінку бойової біографії 
Героя Радянського Союзу чи кавалера 
ерденів Слави. А чи знаете ви все про 
людину, у якої медаль «За відвагу»? А 
яка доля звитяжця, котрий жив на вашій 
вулиці і не повернувся додому з дале
ких фронтових доріг?

Зайди, юний друже, в сусідню кварти
ру, зустрінься З ПОСИЕІЛОЮ людиною і 
поцікався, якими були її дні і роки під 
час Великої Вітчизняної війни, що вона 
зробила, аби наблизити День Перемоги. 
Спитай і потім розкажи про все почуте 
своїм друзям. І допоможи старшим то
варишам — юнакам і дівчатам, які нині 
включилися б обласну експедицію моло
ді «Пошук — 60 комсомольських літ». 
До червня триватиме третій етап цієї 
експедиції — «.Солдати Перемоги. 
Подвиг комсомольців Кіровоградщини б 
роки Великої Вітчизняної війни». Ти ще 
можеш устигнути багато.

Тільки правильно зорієнтуйся, пра
вильно вибери маршрут. Зупинишся на 
околиці села біля обеліска. Там на плиті 
напис: «Ім’я його невідоме». Звідки цей 
солдат, загинув смертю хоробрих на 
твоїй землі? Старенька бабуся покаже 
тобі пожовклу фотографію — портрет 
воіна-визволитєля. Коли, за яких обста
вин потрапила ця реліквія в її дім?

Було в твоєму селі перед війною 50 
комсомольців. І всі пішли на фронт. 
Якою була їхня дорога? Хто повернувся 
в село і про кого прийшло в сім’ю пові
домлення: «Пропав безвісти»? Спробуй 
розгадати таємницю. І хай оживуть ле
генди. Хай стануть перед нами ті 
безі/ленні солдати живими, у своїй ве
личі і славі.

Отже — до пошуку! І ти відкриєш для 
себе зорю звитяжця, яка світитиме тобі 
все життя.

ТЕМА
НАТАЛКИ 
НІМЧУК

а РОЗПОВІДЬ ПРО ДЕЛЕГАТА XVIII З’ЇЗДУ 
ВЛКСМ ДЕВ'яти КЛАСІ 1ИІ11О ГАЇ ІВОРО1ІСЬКОІ 
СІП № 5 НАТАЛКУ НІМЧУК ЧИТАЙТЕ НА 2 ГІ 
СТОР.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

Кличе „червона субота“
Слово доярок

Дружно підтримали іні
ціативу москвичів про 
проведення комуністично
го суботника комсомольці 
і молодь нашого колгоспу. 
Члени комсомольсько-мо
лодіжного колективу доя
рок імені 50-річчя ВЛКС/А, 
очолюваного Марфою 
Савченко, зобов’язалися 
до 22 квітня виконати зав
дання чотирьох з полови
ною місяців. Дівчата впев
нено йдуть до мети.

Близько 800 дерев поса
дять молоді колгоспники, 

20 чоловік працюватимуть 
на реконструкції стадіону. 
А всього на суботник ви
йдуть 120 юнаків і дівчат. 
Усі вони 22 квітня труди
тимуться з особливим під
несенням, по-ударному.

Ю. ЦИМБАЛ, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу «Мир» 
Гайворонського району.

У ПОЛІ

і на стадіонах
На Всесоюзний кому

ністичний суботник цього

* * *

Снує з гін у гони кілька 
посівних агрегатів. Літні і 
люлоді люди поспішають 
покласти зерно в грунт, 
аби заврунилась нива на 
добро, на щедрий урожай 
третього року п'ятирічки, 
ювілейного року Ленін
ського комсомолу.

Один з агрегатів обслу
говують комсомолки Лю
ба Кислова і Наталя Лит- 
вишкова. Завдяки вправ
ності, ентузіазмові дівчат 
агрегат тракториста Івана 
Миколайовича Григорови
ча зайвої хвилини не про
стоює, коли засипають у 
сівалки зерно ячменю. 
Тому екіпаж щодня засі
ває 45—48 гектарІЕ при. 
змінному завданні 36.

Б. ШРАМ 1(0, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Пе тройського Комікі- 
чіївсьиого району.

* *

Активно включилися у 
весняну посівну кампа
нію хлібороби нолгсспу 
«Дружба». На ниві труди
ться багато і комсомоль
ців та молоді села. І хоча 
погодні умови заважають 
швидкими темпами сіяти 
ранні ярі, господарі поля 
високопродуктивно вико
ристовують кожну погожу 
годину, еміло маневрують 
технікою. Старанністю від
значаються еодій потуж
ного Т-150К Віктор Пісний 
і трактористка Катерина 
Коляда, котра підвозить 
до агрегатів зерно і міне
ральні добрива Не сьо
годні-завтра включаться в 
польові роботи Володи
мир і Катерина Скирди. 
Брат і сестра задовго до 
весни дбайливо підготу
вали до роботи в попі 
закріплений за ними трак
тор, грунтообробну тех
ніку.

року вийдуть 5130 юнаків 
і дівчат Олександрівського 
району. Безпосередньо на 
своїх робочих місцях 22 
квітня працюватимуть 2896 
чоловік. Інші займатиму
ться впорядкуванням те
риторій населених пунк
тів, озелененням вулиць. 
Великий обсяг робіт нале
жить виконати тим, хто бу
де зайнятий на стадіонах і 
спортивних майданчиках.

Старанно готуються до 
свята праці члени комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу тракторної брига
ди № 1 колгоспу імені Кі
рова. Іван Шмйрко, Іван

З перших днів виходу в 
степ іде напружена бо
ротьба за великий яліб 
третього року п’ятирічки.

В. ГРЕБІННИК, 
завідуюча відділом 
комсомольських ор
ганізацій Олемсанд- 
рівського райкому 
комсомолу.

а :> А

Повним ходом Іде сівба 
ячменю в колгоспі імені 
Карла Маркса Кіровоград
ського район-« П<'■тримав
ши почин хліборобів До- 
линського району — цьо
го року по виробництву 
звона вийти на рубіж 
1980-го, механізатори гос
подарства, як тільки до
стиг грунт, почали вибір
кове закриття пологи, а 
потім таборонували й 
увесь зяблевий клин. Те
пер. загортаючи зерно в 
ПУХКУ землю, еони приді
ляють велику увагу якості 
сівби.

Поряд з досвідченими 
хліборобами наполетлиєо 
трудиться молодь. У пер
шій тракторній одним із 
кращих сівачів вважають 
комсомольця Григорія 
Кухту, в другій — ного то
варишів по спілці Миколу 
Паливоду і Володимира 
Бондаренка. Перевиконан
ня змінних завдань на сів
бі стало для молодим 
трактористів нормою.

К. ЛЯШЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Карла 
Маркса.

Гавриленко, Андрій Шмар- 
ко та інші молоді механі
затори працюватимуть у 
день «червоної суботи» на 
заощадженому пальному. 
Кожен із них відкрив осо
бистий рахунок економі».

Молоді трудівники ра
йону перерахують де фон
ду п’ятирічки близьке 10 
тисяч карбованців, зароб
лених на суботнику.

Т. МАХНО, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівсьиої 
молоді О.тександріЕ- 
ського райкому ком
сомолу.



З стар „Молодий комунар“ 11 квітня 1978 року

ТЕМА НАТАЛКИ НІМЧУК
ЛЮДНО в кабінеті Люби Панченко, 

другого секретаря Гайворонського 
райкому комсомолу. За кілька хвилин 
почнуться чергові збори комсомольсько
го активу. Час іще не скутий регламен- 
том, тож розмова тече невимушено, хоч 
і торкається питань, які мають обгово
рюватись.

По тому, як Наталка зайшла в кабінет, 
привіталася, перекинулася з присутніми 
словом, було видно, що вона — частий 
гість райкому. Дівчина зразу «вклини
лася» в розмову і в кожному питанні, про 
які йшлося, виявляла обізнаність. Серед 
загального гамору її голос привертав 
увагу. Старші товариші прислухалися 
до того, що каже Наталка. Відчувалося, 
що вона — рівноправний авторитет се
ред «старійшин» активу.

Наталка Німчук другий рік очолює 
комсомольську організацію Гайворон- 
ської середньої школи № 5. Учиться в 

- дев’ятому класі, нагороджена значком 
«За відмінне навчання», численними гра
мотами, які свідчать, що вона причетна 
до різних сфер комсомольського життя. 
Про все це мені розповіла Люба Панчен
ко і зразу ж попередила:

— Можеш оперувати лише цими ви
хідними даними, більше Німчук про се
бе нічого не скаже. Вона скромна. До то
го ж Наталка вважає, що у неї зовсім

І 
нема власних заслуг, що всі здобутки — 
результат діяльності школи.

Піоля засідання активістів ми з Натал
кою залишилися самі в кабінеті. Вона 
ніяково черкала у своєму блокноті.

— Нашу школу вже показували по те
лебаченню, її роботу часто висвітлювали 
в газетах, — заговорила вона. — Але 
про мене особисто ще ніколи не писали 
і... — зненацька запнулася, підшукуючи 
слово. Речення вона так і не закінчила.

Пам’ятаючи поради Люби Панченко, я 
нічого не питав Наталки про її роботу 
як комсорга. Навпаки, запропонував «її 
тему» — комсомольське життя школи. 
Буквально за кілька хвилин — ціла купа 

.фактів, довгий перелік добрих справ 
шкільної комсомольської організації. Я 
взнав про роботу дванадцяти ініціатив
них комсомольських штабів, п’ятдесяти 
предметних гуртків, про те, які популяр
ні у молодших класах клуби «Чомучок».

Розмовляти з Наталкою ставало лег
ше. Я попросив розповісти про роботу 
обласної комсомольської конференції, 
на якій виступ сприйняли з винятковою 
цікавістю.

— Ч.ЄСН0 кажучи, мого виступ 
плановано, — зазначила Наталка, 
на конференції розглядались такі 
ня, що я не змогла не поділитися 
думками.

Наприклад, проблема часу. На

не за- 
— Але 
пптан- 
СВОЇМН

жаль,

школярі теж відчувають її на собі. 
Тридцять дві години — цс максимум. 
Рівно стільки має учень щотижня пере
бувати в школі. Та насправді цей час 
значно довший.

У [Іаталчпних очах промайнула лука
винка.

— А ще я говорила про роботу комсо
мольських газет. Друкується багато мате
ріалів про комплексні плани, про Ленін
ський залік. Але, на жаль, вони дуже 
загальні, у шкільній практиці їх вико
ристовувати майже неможливо.

У «Комсомольском знамени», 
приклад, є рубрика «Сьомий

Jd.'llh, rwic, /«-ь «****> »

id, у шкільній практиці

на- 
урок». 

Знаєте, навіть ця назва відбиває охоту 
чіпати газету. Ці «сьомі уроки» букваль
но переслідують нас.

Я вже другий рік секретар шкільної 
комсомольської організації. Важко мені 
було, хоч і мала до цього досвід роботи 
головою піонерської дружини. Звичайно, 
гечала звертатися до теоретичних роз
робок з питань комсомольської роботи, 
а їх, як відомо, вдосталь. Та автори цих 
посібників так по-науковому підходять 
до розв’язання проблем, роблять такі 
абстрактні висновки, що застосовувати 
їхню теорію важко. Добре, що допома
гає директор школи А. Б. Рєзник. Вій 
досвідчений педагог, досконало знає 
комсомольську роботу. А взагалі — я 
раджу «вченим дядям» писати не тільки 
«що робити?», а й «як робити».

■1
Слухаючи Німчук, можна було зроби- І 

ти один висновок: життя школи, будні і 
турботи її домінують у серці дівчини. Та 
через півтора року вона закінчить школу. 
Як же далі? Який шлях вибере Наталка? 
Про це я й спитав її.

— Зараз іще важко уявити майбутнє. 
Але, знаєте, маючи перед собою такни 
приклад педагога, як наш директор, я все 
більше схиляюся до думки, що розлуча
тися зі школою ні до чого.

Так, мені подобається професія педа
гога. Кажуть, що тепер у моді технічні 
спеціальності. А професія вчителя вже 
не така й популярна, як раніше. Дурни
ці!.Так категорично не можна говорити. 
Кожному — своє, будь ласка, набувайте 
спеціальності залежно від смаку і при
роджених нахилів. Одначе педагогіка ні
коли не була модною, вона конче по
трібна, незамінна.

В одному з класів я веду клуб «Чому
чок». 1 щоразу ловлю себе па думці, що 
головне у професії вчителя — любити 
дітей. А це тонке й мудре мистецтво. У 
вчителя, котрий гримає на учнів, відчу
вається приниження власної гідності, 
сум’яття і невдоволеність собою. Лише 
чуйність, сердечність, задушевність, спра
ведливість облагороджують дитяче серце. 
Гарно сказав Василь Олександрович Су- 
/.омлинський: для педагога головне — 
набути здатності відчувати серцем внут
рішнє життя дитини. Саме до цього 
прагне колектив учителів нашої школи, 
саме до цього буду прагнути я.

О. НАСТЕНКО,

ВІСТІ
ІЗ союзних 
РЕСПУБЛІК
РРФСР
ВИПЕРЕДЖАЮТЬ 
ГРАФІК

ТЮМЕНЬ. На тиждень 
випереджають раніше за
планований графік видо
бування голубого палива 
промисловики області. Тут 
одержано півторамільярд- 
ний з початку року куоо- 
метр газу понад план. Свій 
вклад у цю перемогу внес
ли й нафтовики. Ще недав
но попутний газ нафтових 
родовищ спалювався у фа
келах. Тепер тут збудовано 
заводи, де він переробляє
ться в паливо для промис
лових підприємств Сибіру.

УКРАЇНА

МАШИНОБУДІВНИКИ -я 
ЗЕМЛЕРОБАМ

КІРОВОГРАД. На місяць 
раніше строку виконав зо
бов’язання, яке передбачає 
надпланові поставки сіва
лок до весняних польових 
робіт, колектив заводу 
«Червона зірка». Додатко
во до завдання відправле
но на село 4В0 високопро
дуктивних агрегатів. Біль
шість з них призначена 
для роботих з тракторами 
К-701 І Т-І50. З початку ро
ку хлібороби одержали 25 
тисяч сівалок з кіровоград
ською марною,

ТАДЖИКИСТАН

ЛЕП НА ПАМІРІ
ХОРОГ. Будівництво но

вої лінії електропередачі 
завершено на Памірі. ЛЕП 
довжиною ЗО кілометрів 
зв’язала дві гідроелектро
станції — Хорозьку імені 
В. !. Леніна І Намангут- 
ську. Цим покладено поча
ток створенню єдиної 
енергосистеми Горно-Ба- 
дахшанської автономної 
області. ,

ВІРМЕНІЯ

НА РАДІСТЬ ДІТЯМ

Першу партію продук
ції — одяг для хлопчиків — 
відправила в торговельну 
мережу країни нова фаб
рика в районному центрі — 
селі Амасія. Це третє спе
ціалізоване підприємство в 
системі міністерства лег
кої промисловості Вірменії 
по випуску товарів для ді
тей.

У республіці створено 
своєрідну — дитячу — ін
дустрію, частка якої в за
гальному обсязі виготов- 
люваної продукції — май
же ЗО процентів. Спеціаль
на служба, що складається 
з лікарів, художників, мо
дельєрів, конструкторів, 
педагогів, розробляє фасо
ни одягу і взуття, старає
ться зробити вироби для 
дітей зручнішими, сучасні
шими і красивішими. По
чесним п’ятинутником 
марнується понад 90 про
центів «дитячої» продукції.

(ТАРС - РАТАУ), ■

Серед молодих трудівників Кіровоградської швейної 
фабрики шириться соціалістичне змагання за достро
кове виконання планів п’ятирічки. Значного успіху 
досягла молода комуністка швачка Валентина Комар. 
Зобов’язавшись виконати п’ятирічне завдання за чо
тири рони, вона працює вже в рахунок січня наступ
ного року.

На фото: В. КОМАР.

12 квітня — День космонавтики

СТОРІНКИ
СЛАВНОГО життя
З ім’ям видатного вчено

го, конструктора косміч
них кораблів Сергія Пав
ловича Корольова пов'я
зано чимало місць на Ук
раїні. В Житомирі він на
родився, в Ніжині минули 
його дитячі літа, в Одесі 
та Києві майбутній акаде
мік здобував освіту.

До них, очевидно, слід 
додати й Конотоп — місто 
залізничників і металістів 
Сумської області. Майбут
ній конструктор космічних 
кораблів якийсь час тут 
жив. Це засвідчують згад
ки в деяких нарисах про 
життя славетного вченого.

У листі до автора цих 
ряднів дружина Корольо 
ва — Оксана Максиміліа- 
нівна Вінцентіні, яка нині 
проживає в Москві і пра
цює головним хірургом 
Ьоткінськоі лікарні, пові
домила: «С. П. Корольос 
проходив практику в Коно
топі півтора місяця, в пе
ріод між першим та дру
гим курсом Київського по
літехнічного інституту в 
1925 році (цебто в липні — 
серпні). У нас збереглося 
фото періоду життя і праці 
його в Конотопі, копію 
якого я обов’язково Вам 
надішлю».

Далі Оксана Максимі- 
ліанівна повідомляє ще й 
таку деталь: «Сергій Пав
лович із захопленням пи
сав мені з Конотопа про 
те, як одного разу впер
ше йому довелося вести 
під контролем машиніста 
паровоз».

Понад 50 років минуло 
відтоді. Вони стерли бага
то згадок з пам’яті вете
ранів Конотопського за
лізничного депо. Однак 
давнє фото і поради ста
рих залізничників допо
могли знайти машиніста, 
під опікою якого навчався 
практикант Сергій Коро- 
льов, студент механічного 
факультету Київського по
літехнічного інституту.

На вулиці Будьонного в 
затишному будиночку жи
вуть залізничник, ветеран 
праці Іван Матвійович Гу- 
лін і його дружина, також 
пенсіонерка, Клавдія Ми
хайлівна. Вони уважно 
розглядають фото моло
дого Корольова.

— Хоч і недовго був 
цей юнак на практиці в 
нашому депо, — каже ко
лишній машиніст, — але я 
його добре па?л’ятаю, бо 
допомагав йому вивчати 
паровоз і кілька разів ви
їздив з ним на лінію. Ду
же запам’ятались його 
кмітливість, уважність, по
тяг до техніки...

Клавдія Михайлівна до
дає, що жив практикант 
Сергій у кімнаті відпочин
ку для машиністів і їхніх 
помічників при паровозно
му депо.

Цікаві факти про Сергія 
Корольова переповідає ще 
один конотопець, колиш
ній інженер-залізничник

Митрофан Калєнинови
Савченко, йому в дорево- ,? 
люційні часи довелося вчи- і 
тися в Ніжинській гімназії 
разом з дядьком С. П. Ко
рольова — Олександром 
Миколайовичем Лазарен- 
ком. Саме тоді малий Сер- 
гійко жив у Ніжині, у сво
їх дідуся та бабусі Моска
ленків. Серед дорослих 
друзів хлопчика були й 
гімназисти Сашко Лаза
ренко та Митрофан Сав
ченко.

Митрофан Каленикович 
згадує, що вони часто ходи
ли в гості до подружжя 
Москаленків. Там вони зу
стрічалися з маленьким 
Сергійком. Гімназисти охо
че розповідали йому каз
ки. Хлопчик особливо по
любляв слухати розповіді 
про килим-самоліт, що 
став для нього чимось ре
альним після того, як бабу
ся повела його на небува
ле видовище для тогочас
ного Ніжина — публічний 
політ Уточкіна на аеро
плані.

І. РЯБЕНКО, 
краєзнавець.

На фото: С. П. Корольов 
в 1925 році в період прак
тики його в Конотопсько
му паровозному депо.Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

БАГАТОБОРЦІ—НА СТАРТ
СЕКРЕТАРІАТ ЦК ВЛКСМ і КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬ

ТУРІ І СПОРТУ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР ПРИЙНЯЛИ 
СПІЛЬНУ ПОСТАНОВУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ V ПЕРШОСТІ 
СРСР З БАГАТОБОРСТВА КОМПЛЕКСУ ГПО НА ПРИ311 ГАЗЕ
ТИ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА». ЦІ МАСОВІ СТАРТІ! ПРИ
СВЯЧУЮТЬСЯ 00 РІЧЧЮ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ ЇХНЯ 
МЕТА:

— поліпшення масової фізкуль
турно-оздоровчої і спортивної ро
боти в первинних комсомольських 
організаціях, піонерських дружи
нах і колективах фізичної куль
тури;

— пропаганда Всесоюзного фіз
культурного комплексу «Готовий 
до праці та оборони СРСР» як од
ного із засобів комуністичного 
виховання молоді;

— широке впровадження комп
лексу ГПО в повсякденне життя 
радянської молоді, всіх трудящих.

Головні для значківців ГПО 
змагання року за традицією ма
ють чотирнетапний характер.

І егап присвячується Дню Пе
ремоги. Девіз ного — «Готовий до 
захисту Батьківщини». Закінчи іься 
етап у червні,

_ Змагання зі складання норм 
І.ГЮ проводяться в кожному кла
сі, групі, бригаді, зміні, цеху, від
ділі, за місцем проживання, на під
приємствах, в установах, навчаль
них закладах, колгоспах і рад
госпах.

Колективи, які доб’ються най
кращих результатів під час пер
шого етапу змагань, Спор і комітет 
СРСР нагородить почесним зна
ком «За успіхи в роботі з комплек
су І ПО», пам’ятними вимпелами 
газети «Комсомольская правда».

II етап присвячується Дню ра
дянської молоді. Проводиться під 
девізом «Дорожи честю свого ко
лективу». Строк проведення — 
липень.

У цей період пройдуть районні й 
міські першості з усіх п’яти сту

пенів комплексу. Допускаються до 
стартів команди, укомплектовані 
тільки із значківців ГПО підпри
ємств, установ, навчальних закла
дів, колгоспів і радгоспів — пере
можців І етапу, а також піонер
ських, оборонно-спортивних, оздо
ровчих таборів, студентських буді
вельних загонів.

На районних і міських псршос- 
тях переможців чекають пам’ятні 
значки «Комсомольской правды», 
їм присвоюють звання чемпіона 
ГПО району, міста.

ПІ етап, який присвячується 
Всесоюзному дню фізкультурника, 
пройде під девізом «Від масовос
ті — до майстерності». Старт — у 
серпні, фініш — у вересні.

Не —• час обласних, крайових і 
республіканських змагань. Право 
на участь у них дістають команди, 
укомплектовані з переможців ра
нену, міста — всіх п’яти ступенів. 
До стартів допускаються лише ті, 
хто повністю склав усі норми і 
вимоги комплексу ГПО па золотий 
значок.

Переможці змагань стануть во
лодарями малих медалей, дішл-> 
ьйв ВЛіуСМ, Спорткомітету
СРСР, «Комсомольской правди».

IV етап — фінал першості СРСР 
з багатоборства комплексу ГГЮ. 
Присвячується 60-річчю Ленін
ського комсомолу. Розігрується 
29—ЗІ жовтня в Єревані під деві
зом « Від значка ГПО — до олім
пійської медалі».

V Всесоюзних фінальних змаган
нях візьмуть участь збірні союзних 
республік, міст Москви і Ленінгра
да, а також команди — перемож
ниці (кран, область, АРСР) Ф1’ 
пальних змагань першості РРФСР*

До складу команд увійдуть на.-^ 
сильніші багатоборці ГПО, які по
сядуть призові місця в першостях 
союзних республік, Москви і Ле
нінграда. Кожен із них повинен 
бути володарем золотого значка.
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Красивим оазисом серед ши
роких степів видніється сели
ще Побузьке. А на його око
лиці вражає своїми масштаба
ми завод. Іще кілька років то
му це була ударна комсомоль
ська будова республіки, нині 
підприємство працює на всю 
проектну потужність. Але, як і 
в передпусковий період, на 
Побузькому нікелевому заводі 
на кожному кроці зустрінеш 
молодих людей. Середній ВІК 
тих, що працюють тут, — ЗО— 
35 років. Нещодавно в усіх це
хах, на дільницях, у відділах 
пройшли збори по обговорен
ню проекту нової Конституції 
УРСР. Схвильовано говорили 
про Основний Закон республі
ки молоді металурги. В роботі 
зборів узяли участь понад 580 
чоловік комсомольців і моло
ді. Для остаточного підсумку 
обговорення юнаками і дівча
тами проекту завком комсомо
лу влаштував нещодавно зуст
річ комсомольського активу. 
«Молодий комунар» сьогодні 
знайомить читачів з матеріала
ми цієї зустрічі.

ПЛЮС
АКТИВНА 
ЖИТТЄВА 
ПОЗИЦІЯ

Григорій БАРАНИЦЯ—пла
вильник, групкомсорг комсо
мольсько-молодіжної бригади:

— Кожен рядок проекту но
вої Конституції УРСР сприй
маєш із хвилюванням і гордіс
тю — такого визнання особис
тості не гарантує жодна країна 
капіталістичного світу. Наша 
закономірна радянська дійс
ність — усе для людини і в 
ім’я людини. Починаєш усві
домлювати це вже в юні роки. 
Гюбузький нікелевий завод — 
ударна республіканська комсо
мольська будова — почав да
вати свою першу продукцію. 
У плавильному цеху комуніст 
В. В. Гавриков, у якого я вчив
ся плавильної справи, допоміг 
мені швидко «захистити» чет
вертий розряд плавильника (з 
третім я прийшов на підприєм
ство). Коли одружився, знову 
ж про мене, молодого робіт
ника, турбота: мені з дружи
ною виділили кімнату, підросла 
дочка — влаштували в дитса
док. А цього року підходить 
черга на отримання квартири у 
благоустроєному будинку. На 
кожному кроці відчуваєш, що 
ги потрібен, що тебе цінують. 
І тобі хочеться довести, що ти 
гідний син країни, яка дає тобі 
всі права. Тут найкраща відпо
відь — наша праця. Так дума
ють усі мої товариші у бригаді, 
так думаю я. Тому норма на
шого життя на роботі — кожну 
плавку закінчувати достроково. 
На 102,8 процента виконали ми 
планове завдання минулого 
року, з перевиконанням спра
вились і з планом трьох місяців 
нинішнього року. Але всі ці 
успіхи невіддільні від мораль
ного обличчя, ідейно-політич
ного рівня кожного з моїх то
варишів. Тобто наша робітнича 
свідомість як творців матері
альних цінностей невіддільна 
від активної життєвої позиції. 
Саме небайдужість до загаль
ної справи веде до пошуку ре
зервів на виробництві. Наша 
комсомольсько - молодіжна 
бригада цього року виступила 
з ініціативою — знизити витра
ту електроенергії на проплав 
однієї тонни сухої руди до 750 
кіловат-годин. Нас підтримали 
всі бригади плавильного цеху. 
З початку навчального року 
наша комсомольсько-молодіж
на взяла шефство над відстаю
чим 6 «Б» класом середньої 
школи. Кожен із нас навчає
ться в школі економічних 
знань. А ще ми дуже хочемо, 
щоб цього року став до ладу 
спортивний комплекс, тож піс
ля зміни кілька днів тому 
всією бригадою вийшли на 
перший суботник на новобудо
ву. Ну як можна уявити нас, 
молодих робітників, без на
вчання, шефства, взагалі без 
корисних справ! Я пропоную в 
статтю 14 проекту Конституції 
УРСР, де йдеться про роль 
праці в нашому суспільстві, 
внести таке доповнення: «Су

спільно корисна праця та її ре
зультати разом з активною 
життєвою позицією людини 
визначають становище людини 
в суспільстві».

БУТИ 
ГОСПОДАРЕМ 
ДОМУ

Тетяна КУЗЬКО — вихова
телька гуртожитку:

— Вперше у проекті нової 
Конституції нашої республіки 
записано: «Громадяни Україн
ської РСР мають право на жит
ло». Молодь селища користує
ться цим правом. Приїхав на 
завод працювати — будь лас
ка, влаштовуйся в гуртожитку. 
Сподобалось, вирішив залиши
тися на підприємстві — ставай 
у чергу на квартиру. Минулого 
року в гуртожитку відсвятку
вали чотири весілля. Комітет 
комсомолу добився, щоб ком
сомольській сім’ї дали ключі

Обговорюємо проект 
Конституції УРСР

ЩАСЛИВА 
ЮНІСТЬ — 
В НАШОМУ 
ЗАКОНІ
від нової квартири. Так чи 
інакше, гуртожиток — тимча
совий дім для кожної молодої 
людини. І до цього житла не 
можна ставитись не по-госпо
дарському, мовляв, я тут не 
вічно мешкатиму, то немає ме
ні діла до того, що тут буде 
після мене. Ніде правди діти, в 
деяких кімнатах стіни перетво
рюються в галерею листівок 
або вирізок із кольорових 
журналів, часом мокріють, бо 
в кімнатах сушать білизну, го
тують страви, щоб не бігати на 
кухню. В нашому гуртожитку 
оголосили бій таким господа
рям. Організували змагання 
за звання «краща кімната». 
За останні два роки зробили 
тільки один ремонт. Рада гур
тожитку вважає, що це законо
мірний результат, коли бути 
господарем свого дому, коли 
бережливо ставитись до дер
жавного майна. Дуже правиль
но у проекті разом з правом 
на житло сформульовано і обо
в’язок: «Громадяни Україн
ської РСР повинні дбайливо 
ставитись до наданого їм жит
ла». Я після останнього слова 
додала б таке уточнення: «як 
постійного, так і тимчасового».

ЗАЦВІТЕ 
НАД БУГОМ 
САД

Ніна ПЕРЕПЕЛИЦЯ—стар
ша лаборантка хімічного ана
лізу водоочисних споруд:

— По-новому, якось у вищих 
вимірах починаєш дивитися на 

-свою роботу, роль, накладену 
фахом, коли читаєш проект 
Основного Закону УРСР. Здає
ться, виконуємо звичне діло: 
качаємо воду з Бугу та очи
щаємо її, щоб напоїти нею лю
дей, сади, заводи. Смачна у 
нас вода. Минулого року їй 
присвоїли державний Знак 
якості — і за чистоту, і за на
явність усіх потрібних для здо
ров’я людини компонентів у 
корисних пропорціях. Виста

чить Бугу для селища та інших 
міст і сіл, що стоять на його 
берегах. Ось тільки треба вже 
сьогодні все робити для того, 
аби не вичерпати його до дна. 
На заводі діє цілий комплекс 
споруд, у яких відбувається 
цикл кругообігу води. Це, так 
би мовити, техніка стоїть на 
сторожі збережених ресурсів 
річки. Не байдужими спожи
вачами неоціненного дару 
природи вирішили стати й ми. 
В рік 60-річчя Великого Жовт
ня комсомольці і молодь на 
дільниці питного водозабору 
посадили великий фруктовий 
сад. Думаємо й надалі в такий 
спосіб закріплювати береги 
Бугу. Бо ми не тільки спожива
чі багатства природи, а і її 
господарі. Це положення по
трібно відбити і в проекті но- 
еої Конституції УРСР.

Статтю 65 я пропоную подати 
в такій редакції: «Громадяни 
Української РСР зобов’язані 
берегти природу, охороняти її 
багатства і примножувати їх».

ТВОРИТИ —.
І ПРАВО,
І ОБОВ’ЯЗОК

Олександр ДОЦЕНКО — то
кар ремонтно-механічного це
ху, секретар комсомольської 
організації цеху:

— Великі права, проголоше
ні у проекті нової Конституції 
УРСР, висувають перед грома
дянами республіки й ряд обо
в'язків. Про обов’язки, а точні
ше, про один із них, мені хо
четься поділитися думками, 
Я — робітник. Працею таких, 
як я, створюються матеріальні 
цінності, багатство і міць краї
ни. Право на працю дало мені 
можливість вибрати професію 
до душі, вдосконалювати свою 
майстерність. Маю вже п’ятий 
розряд токаря. Але чи задо- 
гольняє мене, як і моїх товари
шів, позиція тільки виконавця 
заданої програми при нехай 
навіть найдосконалішому вер
статі? Ні. Ми вважаємо, що 
творчість — це не привілей ху
дожників, поетів, архітекторів. 
Гобітник теж повинен мізкува
ти, шукати шляхів, як краще 
робити деталь, як примусити 
верстат працювати ліпше, ніж 
того хотіли конструктори. За 
час роботи в цеху особисто я 
подав уже п’ять раціоналіза
торських пропозицій. Минуло
го року запропонував впрова
дити оправку кріплення різців 
для стругальних верстатів. Це 
дало можливість подовжити 
життя заточувальних інстру
ментів, скоротити час виготов
лення масових видів різців. 
Економічний ефект за рік ста
новив 102 карбованці. Вже ни
нішнього року мої товариші по 
цеху Микола Супрун, Валентин 
Жиров, Микола Лозинський, 
Павло Левченко внесли по од
ній пропозиції. Вважаємо, ще 
творити, видумувати нове для 
дальшого технічного прогре
су — прямий обов’язок робіт
ника. Тому статтю 45, її перший 
абзац, пропоную доповнити та

кою думкою: «Обов’язок кож
ного громадянина УРСР — бу
ти таорцел\ на своєму робочо
му місці».

ОСОБИСТО 
ВІДПОВІДАЛЬНІ

Павло РОЄНКО — командир 
комсомольського оперативного 
загону селища Побузького:

— Наше селище молоде за 
часом свого існування і моло
діжне за віком його мешкан
ців. Ще коли Побузький ніке
левий завод був ударною ком
сомольською будовою, сюди 
приїхало багато юнаків і дів
чат із сіл і міст України, з Си
біру, Уралу. Комсомольська 
організація, штаб будови про
вадили велику роботу для то
го, щоб у ході спорудження 
заводу сформувати дружний 
колектив однодумців як на 
місці роботи, так і на місці 
проживання. Але, ніде правди 
діти, приїздили в Побузьке й 
люди випадкові. Час від часу 
членам комітету доводилося 
заслухувати і порушників ди
сципліни, і порушників гро
мадського порядку. Саме з 
цієї причини й почав діяти в 
селищі комсомольський опе
ративний загін. За останні два 
роки його існування, напри
клад, процент правопорушень, 
скоєних молодими людьми і 
неповнолітніми в Побузькому, 
знизився із 76 до 46. Це пози
тивне зрушення було відзначе
но на нещодавній сесії район
ної Ради народних депутатів. 
Але я вважаю, що у нас іще 
менше буде правопорушень, 

’ коли на сторожі громадського 
порядку стоятимуть не тільки 
ті, кому це належать за служ
бовим обов’язком, а кожен. 
Так, наприклад, як це зробив 
комсомолець слюсар Микола 

• Буц. Він узяв шефство над 
важчовиховуваним підлітком, 
старшокласником Володею Б. 
Під час підготовки до екзаме
нів молодий робітник майже 
щодня був у свого підшефно- 
ю, допомагав йому готувати 
відповіді на важкі білети, ба
гато в години відпочинку роз
повідав про завод, своїх това
ришів. Підліток склав екзаме
ни, порушень за ним більше 
не помічалося. Нині він учиться 
в Миколаївському суднобудів
ному училищі. Врятовано для 
суспільства молоду людину. Бо 
не міг спокійно жити і працю
вати комсомолець Микола 
Буц, знаючи, що поруч живе 
хлопчина важкої долі. Ніхто, 
вважаю, просто не має люд
ського права проходити мимо 
правопорушників або тих, хто 
схильний до них.' У статтю 63 
проекту нової Конституції на
шої республіки пропоную 
внести таке уточнення: Грома
дянин Української РСР зобо
в’язаний поважати права і за
конні інтереси інших осіб, бути 
непримиренним до антигро
мадських вчинків, особисто 
всемірно сприяти охороні гро
мадського порядку».

ДЕРЖАВНЕ
Й ГРОМАДСЬКЕ — 
СПРАВА
КОМСОМОЛЬСЬКА
Валентина ЧЕБАНІОК—сек

ретар завкому комсомолу:
— З почуттям гордості за 

Ленінський комсомол, за ви
знання його заслуг перед пар
тією і державою ми, комсо

Комсомольці Побузького 
проект Конституції УРСР.

нікелевого заводу обговорюють 
Фото Г. КОРОТКИХ.

мольці сімдесятих років, спри
ймаємо статтю 7 проекту Ос
новного Закону Української 
ГСР. Конституція має на меті 
розширити права комсомолу. 
«Професійні спілки, Всесоюзна 
Ленінська Комуністична Спілка 
Молоді, кооперативні та інші 
громадські організації відпо
відно до своїх статутних зав
дань беруть участь в управлін
ні державними і громадськими 
справами, у вирішенні політич
них, господарських і соціаль
но-культурних питань», — про
понує стаття 7. Це означає, що 
кожен рядовий комсомолець, 
кожен комсомольський акти
віст повинен бути активним 
учасником громадських і дер
жавних справ. На нашому за
воді конкретна участь в управ
лінні виробництвом реалізує
ться не тільки виконанням і
перевиконанням планових зав
дань та соціалістичних зобо
в’язань. У відповідь на Лист 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
БЦРПС і ЦК ВЛКСМ про роз
гортання соціалістичного зма
гання в 1978 році комсомоль
сько-молодіжні бригади пла
вильного цеху виступили з іні
ціативою — економити елек
троенергію на виробництві 
кожної тонни феронікелю. На 
заводі відкрито комсомоль
ський фонд економії. Внески 
до нього робить кожен комсо
мольсько-молодіжний колек
тив, кожен спілчанин. Комсо
мольсько-молодіжна бригада, 
очолювана комуністом В. В. 
ґавриковим, завдяки поліп
шенню якості технологічного 
процесу плавлення тільки ми
нулого місяця заощадила 50 
кілограмів нікелю. За почином 
цієї Ьригади нині на підприєм
стві розгорнулося соціалістич 
не змагання за зменшення ви
ходу нікелю у відвальний 
шлак. Так на ділі комсомоль
ці — молоді робітники беруть 
участь в управлінні виробничи
ми справами заводу. Управляє 
державними і громадськими 
справами комсомолія заводу й 
через своїх посланців у Ради 
народних депутатів. Десять 
комсомольців нині є депутата
ми. Майже в кожному цеху 
створено комсомольські депу
татські групи. Група плавиль
ного цеху, наприклад, вивчила 
і подала в селищну Раду про
позиції щодо поліпшення по
стачання дитсадка. На черзі — 
вивчення питання благоустрою 
в Побузькому та інші. Саме 
життя ставить перед комсо
молом дедалі вищі вимоги. Ад
же в комсомолі люди замоло
ду прилучаються до конкрет
них справ будівництва кому
нізму. Тому на порядку денно
му стоїть дуже важливе зав
дання: у відповідь на розши
рення прав комсомолу — вдо
сконалювати стиль внутріспіл
кової роботи, стиль керівни
цтва комуністичним вихован
ням молоді.

ф *

Глибоко вивчають, аналізу
ють кожну статтю проекту но
вої Конституції УРСР комсо
мольці і молодь металургій
ного заводу. Як наслідок цьо
го — їхні ділові пропозиції, 
зміни і доповнення, внесені в 
ході обговорення проекту. І 
юнаки та дівчата сприймають 
проект усім серцем, по-синів
ському, з вдячністю партії, 
урядові, народові за щасливу 
юність.

емт Побузьке
Гол ов а 11 і всь ко го рай о 11 ■/.



ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА
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М И піднімаємось мар- 
муровими сходами Ро- 

венського обласного крає
знавчого музею. Оглядає
мо один зал за одним. 
Знайомимося з Ровенщи- 
нею, з чудовим поліським 
краєм — землею, де бу
вав безсмертний Кобзар, 
великий Бальзак, полум'я
ний Джон Рід, із землею, 
яка дала світові мужнього 
вершника революції Ми
колу Островського — 
незламного Корчагіна.

Входимо до залу Вели
кої Вітчизняної війни. 
Власне, залів, де експо
нуються матеріали того 
періоду, кілька. Один із 
них, присвячений визво
ленню Ровенщини бід гіт
лерівців, привернув най
більшу увагу. Знайомі іме
на — маршали Г. К. Жу
ков. І. С. Конєв, генерал 
М. ф. Ватутін, полковник 
Д. М. Медведев. А ось із 
фотографії на нас дивля
ться з-під широких, кош
латих брів гострі орлині 
очі. Ледве помітна привіт
на усмішка. Вчитуємось у 
підпис: «Командир 121-ї 
гвардійської стрілецької 
Г омельської Червонопра- 
порної дивізії генерал-ма
йор Л. Д. Червоній, Герой 
Радянського Союзу, урод
женець села Грушки Кі
ровоградської області, по
чесний громадянин міста 
Ровно». Поруч експоную
ться особисті речі Героя, 
подаровані ним музею: 
військовий кітель, бінокль, 
нопія Грамоти Верховної 
Ради СРСР про присвоєн
ня Логвинові Даниловичу 

' звання Героя Радянського 
Союзу, диплом почесного 

ї громадянина Ровно.
♦ ♦ *

13 квітня

зібралися 
Уперше 

їхніх об- 
усмішки. 
густа ві-

ЙВЧЕСШ
ГЙЙМЛМЙЙИ
PQBHS
боїв оперували прославле
ні з’єднання С. А.
на, М. І. Наумова, 
Медведева. В тих 
діяв і наш земляк

ГІТ-...Захопивши Ровно, 
леріеці почали наводити в 
місті «новий порядок». Во- 

I ми зробили з нього «столи
цю» окупованих земель 

І України. Тут розташували- 
’ ся рейхсномісаріат на чолі 

з особистим другом Ґітле- 
ра Еріхом Кохом, «всеук- 

I раїнське гестапо» із заго- 
I ном жандармерії, таємни

ми агентами, карателями. 
Фашисти мріяли надовго 

<• осісти в місті. Але сппавж- 
I німи господарями Ровно 

були радянські люди — 
партизани і підпільники. 

І Тут діяв ВІДОМИЙ розвідник 
а Микола Кузнецов. А в січні 
І сорок четвертого до міста 
] «зближалися визволителі. 
|і Війська Першого Україн

ського Жронту проводили 
’ Луцьио-Ровенсьну опера

цію. Найважливіша роль у 
втіленні плану нашого 

і командування відводилась 
и тринадцятій армії генерал- 
| полновника ГЛ. П. Птухова. 

І 121-а дивізія Л. Д. Червонія 
Й завдавала головного удару 

на Західному напрямі.
її Саме тут, у Саоненських 

та Цуманських лісах, діяло 
|) багато партизанських за- 
й гонів. У районі майбутніх

Ковпа- 
д. м. 
краях 
Герой

Радянського Союзу Г. В. 
Балицький. З їхньою до
помогою гвардійці нещад
но громили ворога. 10 січ
ня 1944 року дивізія гене
рала Червонія у взаємодії 
з партизанами визволила 
районний центр Березне.

Дивізія 
наступ. 1 
вибили з 
діли дивізії Червонія 
йшли на ближні 
до Ровно. В стані иовоспе- 
чених «господарів», яким 
марилося ссітове пануван
ня. зчинився неймовірний 
переполох. Спішно 
шали «столицю» 
рейхскомісапіату. 
ставники різних . . 
контор, війгькопі чагтини. 
«Володар» України Кох і 
його свита накивали п’ята
ми. А декому з верхівки 
так і не слалося вирватися 
з міста. Один за одним 
пролунали вибухи в комен
датурі. офіцерському рес
торані. на вокзалі — В МІС
ЦЯХ найбільшпго скупчен
ня фашистів. То влаштову
вав «святковий сЬсйєп- 
вепк» окупантам бойовий 
побратим Миколи Кузнецо
ва Михайло Шевчук з то
варишами...

Жителі великих міст і 
невеликих сіл відзначають 
свята, 
Окрім 
родних, 
кажуть, 
Ними у
17 вересня і 2 лютого. Зо
лотої осені 1939 року Чер
вона Армія принесла на 
поліську землю сеободу, 
навіки возз’єднавши в

продовжувала 
лютого німців 

Гоподка. йідроз- 
ви- 

підступи

за пи
ві дділи 

пред- 
<Ьірм і

знаменні дати, 
спільних, всена- 
у НИХ Є Й СЕОЇ, ЯК-" 

сімейні, родинні.
ровенців стали

єдину сім ю народи 
раїни. А в лютому сорок 
четвертого зеря свободи 
спалахнула над Ровно 
вдруге. На вулиці міста з 
боєлл увійшли гвардійці 
121-ї дивізії. Вів їх відваж
ний генерал Л. Д. Черво
ній. Ще лунали вибухи сна
рядів, ішли запеклі сутич
ки на вулицях, а на цент
ральній площі 
тисячі ровенчан. 
за три роки на 
личчях сяяли 
Лютував мороз, 
хола замітала землю, а до 
ніг генерала-визволитслч 
лягали пломенисті квіти.

— Вітаємо! Слава! - 
линуло звідусіль.

— Хай слово скаже ге
нерал! — вимагав живий 
людський потік.

— Довго говорити ніко
ли, _■— піднявся на трибуну 
Логвин Данилович. — Тре
ба ворога добивати. А 
то втече, не доженеш, — 
під оплески і сміх закін
чив він.

Дивізія недовго затри
малась у місті. Генерал 
Червоній вів її далі й далі 
на захід. У розпал нових 
боїв почули бійці дивізії, 
що на їх честь лунають 
залпи артилерійського са
люту в Москві. А ще піз
ніше гвардійці тепло віта
ли сеого прославленого 
комдива з присвоєнням 
йому звання Героя Радян
ського Союзу...

♦ * ♦
Пливуть роки, немов во

да в тихій Горині. Поко
ління змінюється поколін
ням. Уже мають дорослих 
дітей ті, хто народився 
після визволення Ровно. 
А пам’ять живе. У кварта
лах красенів будинків, що 
виростають на широких 
пооспектах Ровно, в роз
кішних парках і скверах 

, міста-саду, в щасливих 
усмішках карооких ровен- 
чанок. У бронзі і мармурі. 
Меморіальна дошка, вста
новлена на висотному бу
динку по Ленінській вули
ці, поруч пам’ятника ле
гендарному Миколі Кузне- 
цову, свідчить, що саме в 
цьому місці вели наступ 
гварпійці генерала Черво
нія і першими увірвалися 
в Ровно. А він, хоробрий 
командир уславленої диві
зії. навічно записав своє 
ім’я у списки почесних 
громадян ЕИЗБОЛЄНОГО 

ним міста.
Ю. МАТІВОС. 

громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара)».

Ровно—Кіровоград.
На Лото: генепял-мя- 

йсп V відставці Л. Д. ЧЕР
ВОНІЙ.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА., Пер
шість республіки з легкої 
атлетики серед школярів 
відбулася в Ялті. Тут був і 
учень десятирічки № 11 
м. Кіровограда Павло Ар- 
машов. Здібний, перспек
тивний спортсмен узяв 
участь у поєдинках з бігу 
на 800 метрів. Пін посту
пився першістю лише чем
піонові Радянського Союзу 
серед школярів дніпропет- 
Йобцю Володимиру Грисю. 

ашого земляка включили 
до складу збірної команди 
України для підготовки до

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час»; 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «. Відгукніться, 
сурмачі!» 9.25 — І’. Шу- 
м.їп. «Карнавал». 9.50 — 
Фільм «Тихий Дон». 1 се
рія. 14.30 — «Твій труд — 
твоя висота». Док. фільми.
15.30 — «На здобуття Ле
нінської премії 1978 року 
в галузі .нтерагурн». 16.00
— ♦ Винахідник». 16.30 —- 
Концерт хору Узбецького 
телебачення і радіо. 17.00
— «Орбіта дружби». 17.30
— «Республіканська фізп- 
ло-матоматична школа*. 
18.00 —«Обговорюємо 1І)Ю- 
ект Конституції УРСР». Ви
ступ директора обласного 
Буднику народної творчос
ті В. А. Ссліпа. (К-д). 18.15
— «Ленінський універси
тет мільйонів». 18.45 —
— Здрастуй, дсиь молодий!»
(К-д) 19.10 — Фільм - Ти
хни Дон*. 2 серія. 21.00 — 
«Чзсл. 21.30 —г «Поезія».
22.30 — Сцени з опер.

' ДРУГИХ ПРОГРАМА. 16.10
— Кіноварне < Золоті Зір
ки України». 17.00 — «Зу
стріч юнкорів телестудії 
«Орля» з професором, док
тором <|іізнко-математич- 
нііх наук А. Гусєвим». 
10.00 - «Пароль «Друж
ба». 18.30 — «Народні та
ланти >. 19.00 — Вісті. 19.30
— Г. Мам.чіп. «Антоніми-. 
Вне гава. 29.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00—«Час». 
21.30 — Шюдовжепіґя ви
ставі). 22.30 — «Дебют». По 
закінченні — новини.

14 КВІТНЯ

І

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
Час». 8.35 — Гімиастп- 
8.55 — «Зустріч іогіко- 

телестудії «Орля» з 
професором, доктором фі- 
пико-математичних наук

А. Гусєвим». 9.55 — фільм 
«Тихий Дон». 2 серія. 14.30
— Док. фільми. 15.35 —
«Шахова школа». 16,05 
Пісні і тайні народів СРСР. 
16.35 — «На ядоб’-ття Ле
нінської премії 1978 року 
в галузі образотворчого 
мистецтва і прхітекгупп». 
16.50 — Телефільм. (К-д>. 
17.05 — «Обговорюємо поо- 
ект Конституції УРСР». 
Репортаж з колгоспу імені 
Леніна Долипського райо
ну. (К-д). 17.20 — «Один за 
всіх, усі за одною». 18.00
— -День яа дном». (К-д). 
18.15 — «У кожному ма
люнку — сонце». 18.30 —

Приходь учитися

Ц квітня раку ---------

Всесоюзної спартакіади 
школярів.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. 
У Миколаєві на республі
канському турнірі на приз 
Героя Радянського Союзу 
А. А. Андрєєва звання най- 
сильніших відстоювали по
над 200 юнаків 1963 —1964 
.років народження з бага
тьох міст України, в тому 
числі й вихованці майстра 
спорту СРСР М. К. Бонда
ря зі спортивного клубу 
«Зірка» м. Кіровограда. 
Чемпіонські титули у сво
їх вагових категоріях ді
сталися семнкласникоаі 
школи № 13 Андрію Арісн- 
ну та учневі восьмого кла
су цієї ж школи Сергію 
Гречаному. Спібних меда-

лей удостоїлись восьми
класники Володимир Мар
ченко, Олександр Гаваза 
(школа № 17), Сергій Мо- 
мот (школа № 2) і Володи
мир Нестеров (школа № 19)’

У командному заліку нК 
ровоградці після організа« 
торів змагань посіли дру
гу сходинку, а на третій 
були юнаки Одеси.

БАСКЕТБОЛ. Понад чоти
ри місяці тривала пер
шість обласної ради това
риства «Авангард» з бас
кетболу серед колентиеііі 
фізкультури. На. найвищий 
щабель п’єдесталу пошани 
піднялися спортсмени
Олександрійського елек
тромеханічного заводу та 
баскетболістки спортклубу 
«Зірка».

Польова пошта «Подвигу». 
19.00 — Фільм «Тихий 
Дон >. З серія. 21.00 —
«Час». 21.30 — Док фільм 
«Другого не дано». 21.45 — 
Хокей: збірна Швеції — 
збірна СРСР. (Стокгольм). 
23.15 — «Калейдоскоп».
Музична програма. По за
кінченні — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 
— Народні мелодії. 10.30 — 
«Сонячне коло». 11.00 — 
Новини. 11.15 — Док. теле
фільм. 11.40 — «Шкільний 
екран». • 8 клас. Історія. 
12.10 — Концерт. 13.10 — 
Д. М’ястківськпй. -'При 
світлі соняшників». Теле- 
впствва. 17.20 — «На шкіль
них широтах». 17.40—Док. 
телефільм «ІКнтп на зем
лі». 18.00 — «Любителям 
балету». 13.30—Телефільм 
♦ Віктор Малпгін та його 
справа». 19.09 — Вісті. 
19.30 — «Погляд у майбут
нє». 20.35 — • На ланах 
республіки». 20.45 — «На 
добраніч, діти!.« 21.00 — 
«Час», 21.30 — Телефільм 
«Моє життя». 1 серія. По 
закінченні — новини'.

15 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «АБВГДеііка».
9.25 — «Для вас. батьки». 
9.55 — «Ранкова пошта».
10.25 — «Більше хороших 
товарів». 10.55 — Фільм 
«Тихші ДОН». З серія. 12.55
— ♦ Розповіді про худож
ників». 13.25 — «Здоров’я». 
14 10 — Тираж «Спортло
то» 14.20 — М. Горький. 
«Майстер слова і життя?. 

,14.55 — Фільм «Республіка 
Воронячої вулиці». 16.15— 
«За вашими листами». 
17.00 — «Очевидне --- пей- 
мовіїше». 18.00 — Новини. 
18.15—Мультфільм «Коля. 
Оля І Архімед». 13 35 — 
«Наш огляд», 19.20 —
О. Бальзак «Полковник 
Шабеп, Телеппстава. 21.00
— «Час» 21.30 — Теле
фільм «Композитен М. Во- 
гослове.ькпй». 22.40 — Кон
церт молодих артистів ба
лету. По закінченні — по
вніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Музичний фільм, 11.00 — 
Новини. 11.15 — «Респуб
ліканський огляд якосг: 
взуття». 12.00 — Виступ 
-Трембіти». 12.45 — Г. Квіт- 
ка-Оспов’яноіпго. «ІИело- 
меш:о деипінк». Вистава. 
14.25 — «Наука і життя». 
14.55 — «Лобпого вам здо
ров’я». 15.25 — Ліричні

мелодії. 15.35 — «Комсо
мольська традиція». 16.35
— Програма короткомет
ражних художніх теле
фільмів. 17.40 — «Хатинка- 
вертинка». 18.10 — «Сати
ричний об'єктив». 18.35 —■ 
«Пісні юності». Випуск 14. 
19.00 -- Вісті. 19.30— Док. 
телефільм «Братськ». 19.45
— Концерт. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Моє

.життя». 2 серія. По закін
ченні — новини.

іб квітня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00

— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка для дітей. 9.00 — Кон
церт ансамблю «Русь» міс
та Владимира. 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!’, 11.00
— Мультфільм • Зачарова
ний хлопчик». 12.15—«Ве
селі нотки». 12.30 — «Сіль
ська година». 13.30 — «Му
зичний кіоск». 14.00 —• 
І. Дворецький. «Ковальова 
з провінції». Фільм виста
ва. 16.15 — «Міжнародна 
панорама». 16.45—«Чарльз( 
Спенсер Чаплін.»,. Сторінки 
біографії. 18.00 — Футбол: 
«Локомотив» - - «Спартак». 
У перерві — новини. 20.00 
«Клуб кіпоподорожсіі». 
21.00 — «Час». 21.30 —
«Година Великого симфо
нічного оркестру». 22.30 — 
Док. телефільм «1 спорт. І 
свято». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 09
— «По рідній країні». 10.30
— «Старти надій». 11.00 — 
Новини. 11.15 — П. Загрс- 
бе.чьпий. «Хто — за? Хто— 
проти?» Телеппстава. 13.00
— «Автомобіліст». 13.45—
«Глобус». 15.00 — «Слава 
солдатська». 16.00—Фільм- 
концерт. 16.25 — Фільм
«Голубий патруль». 17.30 - 
«Недільний сувенір». 18.15
— «Актуальна камера». 
19.00 — Футбол: «Динамо» 
(Київ) — ' «Чорноморець» 
(Одеса). 20.45 «На доб
раніч, діти!» 21.00 «Час». 
21.30 — Фільм -Моє жит
тя». З серія. По закінченій
— ПОВНІШ.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

Ленінградське середнє міське професійпо-технічпс училище № 7
ПРИЙМАЄ Х'ЧНІВ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
мітуиатур-лнцювальннк-плитковик, 
лицювальник-плиіковик-мозаїст, 
маляр (па цю спеціальність приймають.дівчат), 
столяр,
лицювальник гранітом і мармуром (приймають 

юнаків).
Приймають юнаків і дівчат віком 15—16 років з 

о* вітою 8 класів.
Строк навчання — 3 роки.
Учнів з трирічним строком навчання забезпечують 

безплатним благоустроєним гуртожитком квартирно
го типу, обмундируванням, триразовим посиленим 
харчуванням, пільговим проїздом па засобах місько
го транспорту.

Випускники одержують диплом про середню освіту, 
дістають спеціальність третього розряду.

7) Наша адреса і теле
ЗиО5О. ГСП Кіровоград 50, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольськеіо життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
еідділу листів І масової роботи—2-45-36, еідділу вій
ськово патріотичного виховання га спорту — 2-46 87.
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Одночасно приймають дівчат із середньою освітою, 
віком 17—19 років і-а спеціальності:

іитукатур-лицювальнвк-влитковик, 
маляр.
Строк навчання — 1 рік.
Прийнятих на навчання забезпечують стипендією 

в розмірі ЗО карбованців на місяць, безплатним гурто
житком і пільговим проїздом на засобах міського 
транспорту.

Випускники одержують атестат, дістають спеціаль
ність третього розряду.

По закінченні закладу випускникам падають гур
тожиток у місті Ленінграді.

Початок занять з 1 вересня 1978 року.
Звертатися на адресу: 196233, м. Ленінград, про

спект Космонавтів, 96. Телефон 264-22-16.
ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить 
у ьівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган KunoBorpaACFOio обкома 

ЛКСМУ. г. Киров«) рал. 
Газета лсчаїяется 

па украинском птмие.

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

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

Зам. № 154. їндскс 61197.

Середи« міське професійно- 
технічне училище № 11 
міста Шуї Епаноиськоі* області
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ Рік'

До закладу приймають дівчат віком 15—17 років: 
з восьмирічною осеітоіо — для навчання спеціаль

ностей ткаля, прядильниця, контролер якості готових 
тканин.

Строк навчання — 3 роки.
Одночасно з професією учні дістають середню 

освіту;
з освітою 8—10 класів — для навчання спеціаль

ностей ткаля, зиімачка пряжі, контролер якості юто
вих тканин, мотальниця.

Строк навчання — НІ місяців.
Учнів на період навчання забезпечують безплатним 

триразовим харчуванням, одягом, підручниками, іно
городніх — гуртожитком. Усі учні одержують 50 про
центів віл заробітку, нараховуваного в ході виробни
чого навчання. Дітям, які втрат мли опіку батьків, ді
тям інвалідів Вітчизняної вішці 1 і 2 груп та круглим 
сиротам виплачують стипендію

Час навчання в закладі зараховується до трудового 
стажу.

Початок занять з І вересня 1978 року.
Вступники подають заяву, -свідоцтво про освіту, 

паспорт чи свідоцтво про народження, характеристи
ку школи, 6 фотокарток розміром 3X4 см, довідку з 
місця проживання і про сімейно становище.

Адреса училища: 155600, м. Шуя Іпановсьиої облас
ті, вул. Вокзальна, 2. Телефони: 2-32-65. 2-31-64.

-ДИРЕКЦІЯ.
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