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Ти знов обираєш дороги трудні,

Замріяна юносте

наша,

Хоч серцю від радості груди тісні,
Та тільки ми заздримо старшим!
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВ

'ГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Виходить
в $ грудня 1939 р

Слово
комсомольцям
усіх поколінь

Ціна
2 коп

АРТЕМ ТИТОВ, КОМСОМО
ЛЕЦЬ ДВАДЦЯТИХ
РОКІВ,
УЧАСНИК ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ВІЙНИ:

Пам’ятається: цринишкде
село. З-під
дощової завіси
виринули на околиці тачан
ки, вози, гарби, що рухали
ся з чорному місиві розби
тої дороги, — то з’їжджали
п село
петлюрівці. Ми —
Остап Горозин, Мннола ГульІван
Дас, Гдоцько Металів,
з-за тину
Внчеквост і я — ...........
......
у нас була
біля бані, яка
своєрідним штабом,, спостарігали за ними.
— Он... бачите? — заше
потів Гриць. — До Ковален
ків у клуню закотили
аж
Три хури зі зброєю — гвин
тівки й ручні кулемети.
...Надворі поволі стихало.
ЇГільни а хатах горлали п’я
ні вояки. Через годнну-другу, коли зозсім споночіло,
(ми винесли в тільки нам ві
дому
криївку дванадцять
рушниць і три оучннх куле
мети.
Всю зброю
через
і зв’язкового Панька Горового
передали партизанам.
Це було наше перше бо
йово
хрещення,
перший
класний вклад
у боротьбу
за Радянську
владу в рід
ному салі. Нині воно зветь
ся Леніно-Ульяновка. це а
Маловисківському районі.
У двадцятому ми всі всту
пили до комсомолу, а*зго---дом організували V сзоєму
селі КОМСОМОЛЬСЬКИЙ осередок. Такі ж осередки засно.........й ху сусідніх
_.г,...
селах.
□ували
У Розсохуватці, наприклад,
був лише один спілчанин —
Микола Котляров. Та після
нашої роз’яснювальної ро
боти до комсомолу вступили
Сомен Гончар. Дмитро Покуца і Меланія
Мусіснко.
Осередки
навколишніх сіл
об’єднали в один — Розсохуватськмй, бо там був сільревком. Стало
нас. комсо
мольців,
вісімдесят п'ять.
Організації допомагали ко
муністи Олекса Тютюненко
І Григорій Котляр. Зони час
то приходили на збори, ра
дили. роз’яснювали.
Комсомольці
ідейно зро
стали в боротьбі, гартували
<з собі силу волі,
набували
більшовицьких рис характе
ру. Вони
брали
активну
участь у
хлібозаготівлях,
улаштовували
суботники.
Що були нозиною, допомага
ли вдовам, сиротам, батьки
яких загинули на фронтах
громадянської війни. Політгласоза робота — культпохо
ди,
вистави,
самодіяльні
концерти, лекції та бесіди —
була могутнім засобом вихо
вання сільської молоді, нес
ла селу нове, свіже, револю
ційне.
На
заклик
четвертого
з’їзду комсомолу:
«Комсо
мольці. по конях!» — нема
ло спілкової
молоді пішло
громити банди. Разом з усі
ма — І наш комітет комсо
молу з повному складі. Не
□сі повернулися з поля бою
живими...
Ало ми знали, за що бо
ролися. (Ми йшли
разом з
ьільшониками. Вірили в пе
ремогу. І перемогли,

м. Кіровоград

ВОЛОДИМИР ЧЕРЕЗАТЕНКО, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЇ ВІТ
ЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ,
КОМСО
МОЛЕЦЬ 40-Х РОКІВ:

Укрпрофраді
Мана призвали
а армію
перед війною. Закінчив вій
ськове училище. Молодень
ким недосвідченим
лейте
нантом прийшов на Чорно
морський флот. Командував
«морським мисливцем» —
гак називалося
невеличке
сторожове судно МО.
Довелося поаоюзати й на
суші. На Малій землі а Но
воросійську
ми,
комсо
мольці і молоді
комуністи,
всі моряки-чорноморці. сто
яли на смерть біля руїн це
ментного заводу, — про це
згадує Леонід Ілліч Брежнєв
у своїй книзі «Мала земля».
Перед тим як іти з бій. бага
то наших спілчан і без
партійних
писали: «Якщо
загину, прошу вважати ко
муністом».
Бо комуністи
завжди були на передньому
краї боротьби з зорогом.
І нині, коли я зустрічаю
ся з піонерами,
із сьогод
нішньою молоддю, розпові
даю про ті далені дні, коли
я закликаю їх продовжувати
і примножувати славні бать
ківські традиції, то завжди
ставлю їм за приклад кому
ністів ДНЯ СЬОГОДНІШНЬОГО.
Бо й тепер, у мирних' ' боях
за хліб і сталь,
йн колись
у грізних воєнних, Комуніс
ти попереду.

с. Шляхов®
Новоаркангвльського
району.

ВОЛОДИМИР
СТЕПАНОВ,
КОМСОМОЛЕЦЬ
.........
«-Ч.П
П’ЯТДЕСЯТИХ Р0К13, МЕХАНІЗАТОР:

Цілина... Це
слово для
комсомольців мого поколін
ня нагадує
трудозі будні,
безмежні
казахські степи,
справжніх друзів, з якими
неглало довелося
пройти,
пережити і труднощів, і ра
дощів.
<•
То був один із най щасли
віших днів у нашому житті..
Ми щойно закінчили Оннкі-’
ївське училище механізації»
одержали новенькі
посвід
чення
трантористіа-машяністів широкого профілю. І
ми
їхали на
цілину, щоб
перевірити себе у справжній
роботі, з незвичних умовах.
Разом зі мною на цілину
їздили Ізан Яйкун, Леонід
Гнбал. Живуть зони нині »
нашому районі, й сьогодні
трудяться молодо, завзято —
так само, як першого нашо
го цілинного трудового літа.
• дружба наша
не слабне.
Через
роки єднає нас те
перше почуття чесно вико
наного обов’язку перед пар
тією, комсомолом, народом,
Батьківщино’’««. "

Колгосп імені Чкалове
Нозо&иргородського
району.

Про моральне і матері
альне стимулювання но*
лахтивів відділків, бригад/
ферм, ланок,
ІНШИХ ВМ*
робничиї
підрозділі«
колгоспів і
держгоспіз,
працівників
провідних
професій сільського гос
подарства республіки —
переможців у Всесоюзно*
му
соціалістичному зма
ганні за збільшення
ви
робництва
і
заготівель
сільськогосподарс ь к о ї
продукції
в одинадцятій
п'ятирічці

На знімну: Надія ТИТА
РЕНКО — передова вироб
ничниця
кіровоградського
комбікормового заводу.
!

Фото 3. ГРИВА.

Центральний
Комітет
Компартії
України, Рада
Міністрів УРСР, Українсь
ка Республіканська
Рада
Професійних Спілок і ЦК
ЛКСМ України
схвалили
розроблені Міністерством
сільського
господарства
УРСР, Міністерством рад
госпів УРСР, Міністерст
вом плодоовочевого гос
подарства УРСР. Міністер
ством харчової промисло
вості УРСР, Міністерством
(Закінчення на 2 стор.)«
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«ЗЕЛЕНИХ ЖНИВАХ» ЮНАКИ В ДІВ'
ЧАТА МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАНО

Нині на полях і нормових
площадках
району
працює 4620 юнаків і дів
чат, 1000 школярів. На час
«зелених жнив» створено
164 комсомольсько-моло
діжні ланки. Руками мо
лодих трудівників уже за
готовлено 3239 тонн сіна,
-.силосу і сінажу.
Районний комсомольсь
кий штаб по заготівлі нермів розробив умови со
ціалістичної о
змагання.

Щодня нові
повідом
лення: «Є півтори норми!»,
«Якість кормів — відмін
на», «Попереду — комсо
мольсько - молодіжний»,
«Буде півторарічний запас
кормів!» За ножною з
фраз —
цих лаконічних
турбота
комсомольська
громадсь
.про глайбутнє
кого тваринництва.

ДОСВІД

Й

Щоб одержати повно
цінний сінаж, слід особли
во точно
дстрил^уватись
технології його консерву

Пильненький
розправляє
подрібнену зелену масу і
щільно її втрамбовує.
Сінаж закладає/го ком
бінований:
з однорічних
та багаторічних трав. Та
кий норм ми мали мину
лого рону і переконалися
в його поживності й під
вищених смакових
якос
тях.
Щодня закладаємо І 30
—150 тонн
прив’яленої
маси на
сінаж. Майже
половина
цієї кількості
— комсомольська.

вання. Ми маємо
такий
сінаж завдяки правильній
організації прані.

Зелену масу трав
У
валки скошуємо
жаткою
ЖВН-6. Робить це механі
затор Володимир Чсвпан.
Після
пров’ялювання до

рекомендованого процен
та
вологості тракторист
Степан Білоус КУФом під
бирає валки, подрібнює

Е. ЗАПОРОЖЕЦЬ,
головний
зоотехнік
колгоспу імені Карпа
Марксе.

траву і вантажить її на ав
томобілі і тракторні при
чепи. На місці сінажування
механізатор
Петро

ПРАКТИКА

Підтримавши ініціативу
комсомольсько - молодіж
ної жіночої
тракторної
бригади колгоспу
«Расспет» ЛГгллеровського ра
йону Ростовської області
— працювати по-ударн«.'му,
по-комсомольському,
добиватися високих і ста
більних
результатів при
будь-якій погоді, члени на
шої комсомольської орга
нізації добре працюють на.
заготівлі кормів для гро
мадської худоби.
Госпо
дарство вже припасло по
над 500 тонн сіна, успішно
виконавши
державний
план. Повноправні творці
цього
успіху —
члени
ВЛКСМ механізатор Ми
хайло Дідснко, шофери
Олександр Зайцев і Мико
ла Шостак.
кормів гр«Заготівля
вас.

тусанні сіна виконує що
дня 2,5—3 норми.

новний тягар на «зелених
жнивах»
лягає на плечі
механізаторів.

кладеться у вапни, бо при
цьому потрібно більше ча
су на просихання зеленої
маси. А це негативно по

І
II

Иульнича, котрий на скир-

значається на її якості. В
роботу включено тільки
косарки. При такому спо
собі майже не обсипають
ся листочки та бутони.
Під сіно у нас відведе
но 400 гектарів багаторіч
них трає. З першого укосу
ми
передбачаємо мати
1200 тонн сіна, що майже
в три рази більше від ми
нулорічного показника.

•

М. ТУНИЧЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу ’ колгоспу
«Пам’ять Леніна».

Червоного Прапора І. Задорожнього; про
те,
сягнули вершин трудової
слави
доярка
радгоспу
«Маріампільський»
Я. г.
Вірченно і ланкова
О. А.
Радіонова,
розповідає цілии цикл
віршів, пісень,
частушсн.
Нову програму нультармійці підготували самостій
но. Поряд
----------------г ..
3- ветеранами
■ агітбригади П. Г. Абрамоеим, Б.
“ І.
‘
Мондрашоеим,
В. £. Корчагіним, котрі ви
ступають в «Обрії» вже по
5—10 доків, над нею пра
цювали
й
наймолодші
учасники
Т.
Рубай та
Н. Зайцева, котрі
щойно
влилися в колектив.
Н. ЧЕРНЕННО.
емт Петросе.

ХРОНІКА

Завершують план заго
тівлі сіна, сінажу і ран
нього силосу комсомоль
сько-молодіжні тракторні
бригади колгоспу «Перше
травня», очолювані Віта
лієм Демченком та Анато
лієм
Кобелевим. Члени
бригад уміло маневрують
технікою.
*

*

Десять толи різвотрав я
заготовили надійні поміч
ники хліборобів — комсо
Штаб «Комсомольсько
мольці раймЬкколгоспбуго прожектора»
велику
ду. Найбільше — 25 цент
увагу приділяє якості сі
на.- Саме завдяки народ нерів — зеленої маси на
рахунку Сергія Матка. Ііе
п
ним контролерам і «про набагато відстав від ньо
жектористам» у господар
кормодобувникам другої, стві із самого початку від го Олексій Патлатий.
Різнотрав’я
перемелю
нічної, зміни адмінперсо
мовились в’д застосуван ють на вітамінне трав’яне
нал колгоспу
і сільської
ня жаток, якими
трава
борошно.
Ради,
пенсіонери. Та ос
Хороший
травостій на
посієах багаторічних трав
нашого колгоспу:
гектар
видає в середньому
120
центнерів зеленої маси. В
ці дні на полях іде заготівля сіна.
Працюємо у
дві зміни.
Допомагають

Понад 16 років у селищі
Петровому при районному
Будинку культури діє са
модіяльна
художня агіт
бригада «Обрій». З 1977
рону вона носить звання
народної.
виступи
самодіяльних
артистів мають незмінний
успіх у сільських трудів------- :нинів. Щороку
аматори
сцени роблять
120—150
енїздів на поля, у бригади
кі на ферми району.
І для ножного трудового
нолективу — спеціально
підготовлена
програма.
Тан, наприклад,
у новій
програмі
ч-Добробуту за
дарма ніхто нам не дасть»
є вірші про прославлено
го комбайнера
колгоспу
«Дружба», наеапера орде
нів
Леніна і Трудового

АМУЮЧИІ хвилювання,
і ГАП обережно
nfi₽
Ісрр
натис

Т

нув кнопку. Спершу почу
лися тріск, звуки морзян
ки, потім у навушниках
зродилася знайома мело
дія. Радості хлопця не бу
ло меж: уперше змонту
вав він детекторний радіо
приймач! Півроку з ним
морочився. Тож тепер від
десятикласників не відста
вав: може, і його
прий
муть у радіотехнічний гур
ток.
ЕІ ІЛЬШЕ
десяти років
минуло
відтоді
як
старший
інжеяер-мегрелог Кіровоградського за
воду радіовиробів
Ігор
Помозан зробив головний
вибір, і допомогло йому
в цьому
захоплення ра
діотехнікою ще Б ШКОЛІ.
Він полюбив свою роботу,
напружені будні. Хоч бу
вають у ній і казуси.
—
Трапляється,
що
хтось із заводчан, зібрав
шись на риболовлю, дзве
нить до нас, — розповідне

А. КОЛЕЧИІН,
комітету
секретер
комсомолу колгоспу
«Мир».

Т. ЯНЧУК.

коли
Щербака, шофера
Андрія Безуглого не зни
кають зі стенда «Трудо
вий інформатор», установ
леного на кормовійІ плоЩвдці. Вони — іправофлангові
соціалістичного
змагання.
Колгоспний
трудової слави
нині
на чести
Віктора
прапор ВЛКСМ
майорить
члена

. • ;{

І
▼

ч<

Двадцять учасників сі
нозбирання — комсомоль
ці. Імена молодих механі
заторів Юрія
Моржуля,
І Григорія Скринника, Ми

.;Г
1

?°риів..ое°6:"иД„рХ°ГТЕЛЕГРАМА в помер

грамотами райкому ком
сомолу, а кращим комсс//ольеєким
організаці я/л
господарств вручаємо пе
рехідний
червоний ЕИЛТпел. Ось уже третю де
каду
він
у
колгоспі
«Пам'ять Леніна», молоді
НОрМОДОбуЕНИКИ
якого
А починалося
все на працюють найуспішніше.
Заохочуємо і юнаків та
прикінці травня, коли На
організа
бюро райкому комсомолу дівчат міських
котрі заготовляють
було прийнято постанову цій,
«Про участь
комсомоль різнотрав’я.
Контроль за виконан
ців і молоді району в заГОТІВЛІ КОрмІЕ».
Ми під- ням технологічних вимог
кормів
тримали також ініціатиБи приготування
трудівників
Черкаської здійснюють штаби і пос
«Комсомольського
області по
збільшенню ти
а
виробництва
і продажу прожектора».
Наступ
на
кормодобув

тваринницької продукції в
одинадцятій п’ятирічці і них ланах успішно триває!
кормодобувників
ГайвоВ. ПОЛУЛЯХ,
ронсьного району — про
перший секретар Мавести ударний тримісяч
лоЕИСніеського райко
ним.
му ЛКСМ України.

I-

'

М. МАТКО.

І1АСТР1И

Агітбригада, очолювана
Бінтсрогл
Андрійовичем
Гетьіланенном, з Кіровсьного
Будинку
культури
виходила переможцем рай
онних оглядів
художньої
самодіяльності.
У енлад!
самодіяльного колективу —
трудівники місцевого кол
госпу, сільська інтеліген
ція, старшокласкини.
Самодіяльні
артисти
значно активізували свою
діяльність у дні, коли хлі
бороби ведуть масову за
готівлю кормів.

М. ПОЛІЩУК.

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).
м’ясної і молочної
про
мисловості
УРСР, Голоаплодеинпромом
УРСР,
Південним
відділенням
ВАСГН1Л, Державним ко
мітетом по праці, Мініс
терством фінансів
УРСР
заходи морального і ма
заохочення
теріального
виробничих
колективів
колгоспів і
підрозділів
працівників
держгоспів,
провідних професій сіль
ського господарства рес
публіки — переможців у
Всесоюзному соціалістич
ному змаганні
за збіль
шення виробництва і заго
тівель ' сільськогосподар
ської продукції в одинад
цятій п’ятирічці.
Переможцями б соціа
лістичному
змаганні ви
знаватимуться
колективи
відділків, бригад, ферм,
ланок, інших підрозділіз,
працівники провідних про
фесій сільського
госпо
дарства,
які
доб’ються
найвищих показників у ви
конанні річних
планів і
соціалістичних
зобов’я
зань по виробництву
і
продажу державі сільсь
когосподарської
продук
ції, підвищенні ефектив
ності виробництва і якос
ті продукції.
При присудженні наго
род керівникам і спеціа
лістам
господарств, від
ділків, бригад і ферм вра
ховуватиметься виконання
планів і соціалістичних зобов язвнь
по
—

продажу
Державі сільськогосподарськсі продукції е цілому

внутріпо господарству,
підрозгосподарському
ділу або галузі, яку очолюс спеціаліст.
Заходами
стимулюван
ня передбачено, що пере
можці в соціалістичному
нагороджуватизмаганні
грамотами мінісмуться
відомств УРСР і
терств,
республікачвідповідних
ських комітетів просрспілок з видачею: колективнутрігосподарських
вам
— грошових
підрозділів
колгоспникам,
премій,
працівникам радгоспів та
інших державних
сільсь
когосподарських
підпри
ємств — пам’ятних пода
рунків, туристських путі
вок по Радянському Сою
зу і в країни соціалістич
ної співдружності.
Комсомольсько - моло
діжним колективам — пе
реможцям у соціалістич
ному змаганні вручаються
перехідні Червоні прапо
ри ЦК ЛКСМ
України з
дипломами, грошові пре
мії і призи, а кращим мо
лодим
виробничникам
присуджується
республі
канська
комсомольська
премія імені М. Островського, вручаються турист
ські путівки по місцях ре
волюційної,
бойової
і
трудової сг.ави радянсько
го народу, в братні соціа
лістичні країни, а також у
міжнародні молодіжні та
бори.

Підсумки соціалістично
го змагання підбиваються
в першому кварталі
за
результатамиі
роботи за
попередній рік.

іОМ.у’дРБС

відпраедо Киеза

ГеСЯ

ляти апаратуру

Ленінграда. . ..Харкове,

як

сталося,
наприклад,
частотою іром.
А це

із—

транспор
тягуванн?

витрати, розстроків
ремон-

ту. Цю ■ ссблему
розз’язав Ігор
ігор
Помсзен.
Пєімозен.
Він

розробив
і впровадив у
виробний.-’-Е с пристрій для
перевірка
тотомірів.

додали
рові сил

стрілко
Перші
ог.еде м.у

Ігор, — цікавиться пого-.
ігосс-аЕ ясніше помічадою.
Спочатку 'ми пояс ти «вузьиІ
їсця» на окнювали, що погодою зайремих
Д Л.яннах5
ВИроб. маються не метрологи, а
ництва, разолл з т с-еаришаметеорологи. Та даремно!
розе язував
еажливі
Доводилось давати й такі ми
проблеми. За
«прогнози».
На відсут виробничі
ність гумору у нас у від &%сять осн'®
Помозанділі не скаржаться.
~бигіг впровадив у
Пам’ятає
Ігор,
коли виробництв© 50 рацпропо
вперше прийшов на діль зицію, економічний ефект
ницю лудіння напівпровід від яких — близько 25 тиників. Ознайомився з тех-'’
нологією їх виготовлення
і згодом запропонував ав
томатизувати «вузьке міс
це» на дільниці — регу
лювання,
температури у
ванночках. Сам змонтував
точ
регулятор
на основі на
півпровідників.
Згодом
. удосконалив його; за цей
винахід Ігор отримав ав
сяч карбсв^^ів
торське
свідоцтво. Нині
.
. У його
активі —
на прилад надходить чи
чікаві винаходи, як і
мало заявок з інших під
Й ДЛЯ в изначення Ф®з£~Р'
двох
приємств.
сигналі
в.
Ця
Метрологія — сучасна
ковинке
даг.а
наука. Вена необхідна на змогу 1-е IP сінній
стадії
виробництві,
і особливо монтажу Уявити
точність
там, де виготовляють най Г
т,_г
’■є
еисокочесновішу телерадіоапарату- TCSHI (і' С И17 k,a.h>3
при виру. Від
метрологів пов готовлен 1-і;
Єг- у СТИЧНИХ
ністю залежить якість ви- ЛОНОКкопродукції.
роблюваної
Високу
о
,
•
досвідчені
Часто навіто
зв’язківців заве ду
У
------виробничники, спеціалісти
тор
для
с
пу
^
6
’
'
с
‘
е
селек
"
найвищого класу, майстри^РахоЛ^? ЭВ’Я3“
технологи не можуть точ ку,
°
Иг
На
правильні Шістьох
но визначити:
ие- Селек
показн-ики приладу, який тор зручну.
® Єксплуатарадіо- ції, праціс^
контролює якість
апаратури, чи ні. Стрілки решнод.
К°' без пепоказують нібито потріб Ігор УмОнтуЕ
Правління
ні параметри, а насправді
ний
У настіль
датчик видає
фальшиву
у
Орзигінальне
коне
тру
------інформацію. За достовір
'•Bhe рішення
ністю показань
вимірю селектору
зацікавило
вальних
приладів і сте- спеціаліст ;е
Багате ~
I
жать заводські метрологи.

і
В

Вони ж перевіряють у ла* резребораторії точність вимі; спільне з '* '***5зон створив
рювальної
апаратури. Та Заб'яловИм -’^геми П. М.
буває, що для цього бра- ченно.«
Ц
В- В- Сидорнує відповідних пристроїв.
ДссеідченІ

2,7 червия 1881 реку—

МИ О НАШ
ПО
$ ЕРИНЬЦІ МОЛОДОГО КОМУНАРА»
їІІВНИиЇЇ^і^?ІКИХ ЧИТАЧ1 — ВЧИТЕЛІ, РОБІТНИКИ,ЧИМА
ИРА
СЬКОВО?^
СПРАВ, ІНЖЕНЕРИ, ВШторкаЙЖЖ 5Ж1’ А ТАК0Ж НАВИ ЮНІ КОРЕСПОНДЕНТИ
10 г ЛИТЬСЯ ВІЧНО НЕ СТАРІЮЧОЇ ТЬМИ БАТЬКИ 1 ДІТИ».
СЬОГОДНІ ПУБЛІКУЄМО ДЕЯКІ з них.

ДІЛО!

Романтики
з «Романтика»
У розпалі трудове літо старшо
класників. Розповідаємо
про хо
роших хлопців і дівчат із
табору
праці й відпочинку
«Романтик-?»
середньої школи № 34 м. Кірово
града.

ПІСНЯ для...
ЕКЗАМЕНАТОРІВ
Відмінну оцінку на ви
пускному екзамені Артуру
Зарубі — студентові Кіро
воградського педагогічно
го інституту
імені О. С.
Пушкіна допоміг одержати
народний
самодіяльний
оркестр народних інстру- ментів обласного Буднику
вчителя.
Програму для
державного екзамену вихо
ванець музично-педагогічного факультету підготу
вав разом
з популярним
колективом.
У тому, щоб
вона заслужила найвищий
бая, музиканти були за
інтересовані не менше від
свого молодого диригента.
Артур ось уже п’ять ро
ків в оркестрі. Прийшов
ши в колектив після закін
чення музичної Ніколи, він
одержав тут направлення
в інститут. Навчання по
єднував з виступами, до
сконало осеоів майже всі
інструменти. Знаходив час
1 для дослідної роботи.
Молодий
спеціаліст —
представник уже десятого
випуску
музично ледаюгічного факультету. За цей
час дипломи про вищу му
зичну освіту видані в Кі
ровограді 600 вихованцям.
Нині
вони працюють у
школах, робітничих і сіль
З перших
днів
створення
ських Палацах культури,
НОЛ’СОМО.ПЬСЬКО-МОЛОДІЖНОГО ко
клубах, керують гуртками
лективу
слюсарів-складальнихудожньої
самодіяльності.
нів Трепівсьної спецмайстерні
А їх колеги —студенти по
Знам’янської райсільгосптехнієднують заняття в інститу
ни в його енладі
по-ударному
ті з. позапрограмною прак
трудяться комсомопеці
Олек
тикою — виступами в ін
сандр КРАВЧЕНКО
та Віктор
струментальних. хорових
РИСНАЛЕНКО.
колективах.
Фото В. ГРИБА.
Б. МАЛИНОЕСЬКИИ.

союзний дєн& винахідника ї раціоналізатора

ВИМІРИ
метрологи, у яких на осо
бистому рахунку не один
десяток
раціоналізацій,
винаходів. Впроваджувати
нові пристрої Ігорю допо
слюсар
контмагають
вимірювальних
рольно
приладів Ю. О. Берборо,

регулювальник

радіоапа
ратури С. І. Горсшко, наладчик приладів В. Я. Ку

ценко. Разом з ними Іго
змонтуеаги
рю
вдалося
наметування
на дільниці
котушок для трансформа
торів електронний лічиль

ник Кількості витків, при
ставку для
регулювання
температури жала паяль
ника,
модернізувати по

тенціометр. ’
Недавно молодий

ролог

склав

мет

кандидатсь

кий мінімум для навчання
в аспірантур« Харківсько
го
інституту радіоелек
троніки. Солідний вироб

ничий досвід,

підкріпле

ний грунтовними знання
ми, стане надійною осно
вою для творчої роботи
талановитого інженера.

д. тднський,
старший інженер від-

ділу пропаганди КірсЕоградськсго ЦНТІ.
На знімну: старший
інженер-метролог
ігор
ПОМОЗАН.
Фото Ю. КРУПЧЕННА.

ному ми гак назвали свій табір?
Іому що перші його учасники, кот
рі вирішили поєднати працю з від
починком і допомогти
сільським
трударям, жили в наметах. Це чи
мось нагадало нам Комсо/лольсекна-Амурі, цілину...

Отже, праця і відпочинок. Відпо
чинок і праця. Два ці поняття пре
красно поєднуються в нашому та
борі. Розкинувся еін у мальовничо
му місц: села Любомирки, що б
Олександрійському районі. Навкру
ги — поля, де хвилюються достига
ючі хліба,
зелені ліси, поблизу
смачна джерельна вода... В Лю5омирці живуть чудові люди — ро
ботящі, добрі, щирі. І нам приємно,
що випала нагода познайомитися з
ними. А постійні наші «опікуни» —
голова місцевого
колгоспу імені
Шевченка П. Є. Бондар,
директор
місцевої восьмирічки А. К. Лебідь...
Поле діяльності «Романтика» —
прополювання, перекидання
вал
ків сіна. Є й інша робота. Скільки
загін зробив — у процентах, гекта
рах і центнерах — зараз важко ска
зати, але наигсловн.ще те, що шко
лярі відчули, на що здатні, що від
крилися нові, раніше не
помічені
риси їхніх характерів, вони стали
серйознішими,
відповідальнішими,
одним словом, дорослішими.

Основний принцип
«Романтика»
— самоврядування. Учні самі сте
жать за роботою, за
порядком у
таборі, допомагають одне одному.
Приємно, що деякі школярі, котрі
в класі під час навчання показали
себе не з кращого боку, нині від

мінно трудяться. Це — Сашко Фе
дун, Ігор Йитвиненко, Сергій Шев
ченко, Сашко Гупалюк.
Крім основного заняітя — праці,
вони ще встигають і допомогти міс
цевим літнім
жителям. Так, на
приклад, ударною працею на при
садибній ділянці старенької Ольги
Федорівни Требушенко закінчила

ся операція «Турбота», яку прове
ли Сергій Войченко, Андрій Шаботин, Мишко
Харитонов і Сашко
~
Старченко.
прокидас...Щодня рано-вранці
I кипитьться табір «Романтик»,
до пізнього
вирує в ньому життя
вечора. Табір продовжу« своє ціка
ве, змістовне життя.

•
Т. ГОНЧАРОВА,
організатор позакласної і поза
шкільної роботи десятирічки
№34 м. Кіровограда.

ДУЖЕ ОСОБИСТЕ

Уяьллю;
мале,
напівголодне І
хлоп я (ріс тато в нелегкі двадцяті’|
роки), ніяких іграшок... За своє над

мірне бажання
взнати
якомога
більше про
навколишній світ, за
надмірну цікавість його часто ка
рали.
Потім школа, суцільні п'ятірки з |
усіх предметів протягом десяти рс-

нів навчання, постійне прагнення до
знань, до книг. А далі — війна, по
воєнні труднощі. Пізніше появила
ся спочатку я, згодом моя молод-

роб! Та як би в житті важко не ви
падало, які б «сюрпризи» не підно
сило "життя, я завжди бачила спо
кійні, лагідні, добрі
батькові очі,
чула незмінне «есє

буде гаразд».

Вони, оці очі, допомагали і допо
магають мені
й нині в
складних
життєвих випадках.
Уся наша родина любить читати,
цікавиться книжковими новинками.
Навіть моєму дворічног/іу
синові
страшенно подобаються
казки і
Еірші, котрі читає йому дідусь.
.. Дивлюся на сиву батькову го
лову. Постарів наш тато — скоро
йому шістдесят. Але для
завжди молодий душею.

нас він

І найкращий, найдобрішнй, найлаіідніший. Батько, чоловік, дідусь.
Спасибі йому за це.

С. КОЛІЙ,
інженер.

Початок шляху
Майже 17 тисяч маленьких кіровоградців щодня відвідують дитячі
садки. За їхнім здоров'ям,
вихо
ванням стежить велика армія вихо

вателів — педагогів з вищою й се
редньою
спеціальною
освіїою.
Але потреба в таких кадрах постій
но зростає. Тому зовсім недавно в
Кіровограді створено однорічні пе
дагогічні класи по підготовці вихова
телів дитячих дошкільних закладів.
З усієї області приїхали
дівчата-

комсомслки на навчання.
Ножна
ясно уявляла собі майбутню робо

ту, розуміла, наскільки відповідаль
на вона, ця робота.
Професію виховательки

вибрали

й подруги, випускниці
Великовисківськоі середньої школи Маловиснівського району Антоніна Бугиас,
/Ларина Кочергіна, Лариса Барановінтересом і стаська. З великим
ранням навчалися дівмата. Скільки
нового, цікавого й конче потрібнс-

го взнали вони!
Швидко
пролетів
час. Настав
день розподілу. На запитання «Де

хочете працювати?» дівчата з упев

неністю відповіли:
—Поїдемо в село.

І в те село,

де важче.
Вони дістали направлення в кол
госп імені Кірова, що

добрий тато

личківському районі
Довідавшись про

мати

Антоніни

в Добровевибір дочки,

Буткас

сказала:

Коли мені розповідають про ди
тинство мого батька, я завжди пла

«Спасибі юбі, дсню, що починаєш

чу. Так було е мої сім років, так і
тепер, коли мені всі тридцять три.

кого. хліба...»

♦ Можливо, тому, що він, ян і мама,
як і вся моя сім’я,
— найближчі,

найрідніші для мене люди на зем
лі. А може...

:

ша^сестра. Скільки довелося татові
пережити труднощів,
знегод, хво

самостійний шлях не з пошуку лег

Н. ВІДЕНКО,
інспектор ДОШКІЛЬНОГО вмхсвання Кіровоградського місьиєно.
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так можна сказати про творче кре
до цієї рок-групи

?<5 ■>•<<■;•

«Хотілося б дещо взнати
про групу «Зодіак«. Добре
було б. якби ви розповіли
про цей чудовий ансамбль
на . сторінках «Молодого
комунара».

Учні 9-го «А» класу
середньої школи № 5
м. Кіровограда».

Чимало аналогічних лис
тів надходить до диск-заІлу. Тож сьогодні ми вмі
щуємо про ансамбль «Зо
діак» коротеньку розпо
відь, підготовлені' на осно
ві повідомлень ВІТЧИЗНЯ
то сплав
НОЇ«ЗОДІАК»
преси. —

копіткої праці н ентузіаз
му. Ансамбль
створено
три рони
тому при сту
дентському клубі Латвій
ської державної консерва
торії імені
Я. Вітолса. З
перших днів існування ха
рактерною
його
рисою
стало вміння творчо пере
осмислювати
асе краще,
ЩО Е у світозій рок-музиці, зберігаючи свою яскра
во виражену самобутність.
Популярність групи на
випадкова. Завдяки зисоній професійній підготозці музиканти дуже тонко
відчузають і точно пере
дають
настрій
ножного
твору, яний беруться ви
конувати. Мабуть, саме то
му, представляючи люби
телям естрадної
музики
першу велику
пластинку
групи —
«Дисяо-альянс»,
Всесоюзна фірма грамза
пису «Мелодия» відзнача
ла:
«Музику
«Зодіаку»
можна слухати наодинці

ііДРУЗІї
із самим собою, покладаючнсь на політ
фантазії,
під неї можна танцювати,
вона може бути просто фо
ном...»
У «Дисно-альяис»
уві
йшли такі твори, як «По
ло»,
«Марево», «Рон на
льоду», «Пасмфін» та Інші.
Виконують їх Яніс Луєенс
(електронні
клавішні ін
струменти),
Зане
Гріва
(фортепіано, вокал), Андріс Сіліс (гітара),
Динаре
Ашманіс (бас-гітара), Андріс Рейніс (бас-гітара).
Нещодавно газета «Мос
ковский
комсомолец»
провела серед своїх чита
чів опитування
з метою
з’ясувати,
які радянські
інструментальні
групи
найбільш популярні у мо
лоді. «Зодіак» посів у їх-

л / Сьогодні, о 17 годині, у
’/ Центральному
парку
культури і
відночянку
імені В. І. Леніна облас
ного центру
УСНИЙ ВИПУСК ҐА-?
ЗЕТИ «МОЛОДИЙ КО
МУНАР»,
ПРИСВЯЧУ
НИЙ ДНЮ
РАДЯН
СЬКОЇ МОЛОДІ.

ньому
переліку одне
найперших місць. Це свід
чить, що колектив ансамб
лю на чолі
з Янісом Лусенсом — композитором І
аранжувальником власних
теорій — на віоному -шля*

Редакція «МК» запре?
шує усіх бажаючих.
На вас чекають зустрічі
з цікавими людьми — ама?
торами сцени й професіо:
кальними митцями, зете:
ранами війни 1 поетами,
гумористами і молодими
гвардійцями п’ятирічки...
Ви станете гостями диско •
теки
і учасниками кой*
курсів «ІУЖ», ви почуєте
відповідь на будь-яке своє
запитання.

£ ЦЕЙ НЕСТАРІЮЧИЙ
РОМАНС
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г£ «РОЗКАЖІТЬ ПРО
«ЗОДІАК»
£ ВАША УЛЮБЛЕНА
ПІСНЯ
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І все-таки романс
Безліч напрямів.
течій,
стилів — усе це
дуже ха
рактерне для сучасної гаузики. І все це
по-езоєму
гарне, захоплює, хоча, буде
мо відвертими, одним подо
бається більше, іншим мен
ше. Скороминущість
моди
прирікає на забуття колись
модні пісні, ансамблі, рокгрупи. А ромзне
лишаєть
ся...
Романс...
Чиє серце но
стискалося при звуках пушкінського «Я вас любив»?
Чайковськия і Рахманінов,
•Шуберт і Глінка зверталися
у своїй творчості до роман
су.

Всього один депь гастро
лювала п нашому місті за
служена артистка РРФСР
Галина Карєва разом з лау
реатом
республіканського
конкурсу музиканті в-виконавців
скрипалем Сергієм
Міклашевським. гітаристом
Гениадієм Єфімовим та Во
лодимиром Шифріним (фор
тепіано,». До програми їх
нього концерту, що відбувся
в Палаці культури
імені
Жовтня, входили такі високо художні твори, як «Тільки
раз» Фоміна, сПапа гнідих»
Домаурова,
«Жебрачка»
Лляб’єва, сПовеонисы. Прозоровськото та інші. Бур
хливими оплесками зустрі
чали
глядачі кожен вихід
артистки на сцену. Після
концерту вони подарували
Г. Карєвій букети квітів ра-

«Молодой коммунар»
орган Кирозоградского

областного комитата
ШСМ Украины.

зон зі словами щирої вдяч
ності за хвилини
високої
насолоди
від зустрічі з її
мистецтвом. До речі, співач
ка й сама творить в улюбле
ному жанрі. В
концерті
прозвучав її романс «Ну на
віщо пішов ти від мене?»
Виступ у Кіровограді був
одним з останніх у велико
му гастрольному турне Га
лини Каревої по Україні.

знявшись у
кількох філь
мах, Карєва залишає театр,
щоб цілком присвятити себе
російському романсу.
«Я не розумію
сліз, але
глибоко розумію і відчуваю
Вашу душу», — так
писав
ій Вітторіо де Сіка. Галина
Карєва сама створила понад
ЗО романс із.
У її віршах і
музиці та ж традиційна те
ма: вічність
нерозділеного
кохання, його сльози. У всі
часи з це вкладали стільки
почуттів, що вистачило б на
цілу оперу. З цг — теж од
на із загадок і достоїнств
романсу.
Не нами помічено, але чо
му ж так виходить,_ що найпотаємніше,
найдорожче
композитор
вкладає не в
опару, а саме з сонату чи
романс? Чи не те ж відбува
ється з поетом? Чи не те ж
•— із виконавцем? І чи не
тут слід шукати зідпозіді на
запитання,
що
змусило
блискучу
оперну солістку
Галину Карєзу братися за
простеньку «Хвіртку»?
хтось
Як гарно
”
‘ сказав:
здалося забу«Романс не
-----...- и 1т0.
ти»! Але це, певно, ще

О. ГОНЧАРОВ.

ГАЛИНА
КАРЄВА
(НА ШЛЯХУ
ДО РОМАНСУ)
Галина Нареза назналася
з Московському авіаційному
інституті,
виступала в
т'„
з ху
ху-
дожній самодіяльності. Від
чула, що її життя —з му
зиці. Тому
перевелася а
музичне училище імені Іполитоза-Іваноза, після закін
чення якого близьмо двадця
ти років була провідною со
лісткою Ленінградського те
атру опери та балату імені
С. М. Кірова. Співачка мас
низьке меццо-сопраио, зона
виконала на ецоні 24 оперні
партії і серед них — партії
Нарадам. Марини
Мнішек,
Амнеріс.
зеніті слави,

Музыка Л. Пахмутовой,
Стихи Н. Добронравова,
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(За матеріалами журналу
< Сельская молодежь») •

316050, МСП
м. Кіровоград,
аул, ЛунзчарськФто, 36.
БК Q51S9. Гндекс 6110?.
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Ззени, отваги колокол!
В дороге все, кто молоды,
Нам карта побед вручена,
Отчизне в дар останутся
Рабочей славы станции.
Запомните их имена:
Любовь, Комсомол
и -йесиа.
Дорог:?, вдаль идущая,—
Наш первый шаг
в грядущее,
И звезд, и земли целина...
Мечты края безбрежные,
Твоя улыбка нежная...
В душе, что отвагой
полна, —
Любовь, Комсомол
и Веска.
Мы саган — ритмы
Времени,
нам с гобой доверены
песни, и ночи без сна.„
снова вьюги кружатся,
песня учит мужеству,
с нами па все времена—
Любозь, Комсомол
и Весна.

Редактор В. СТУПАК.
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На украинском языке

Пам’ятайте:
нотаток
сьогодні, о 17 годині.

ІК», КОМСОМОЛI ВЕСНА

вдалося забути
му що не
.іп__.............
той ідеал
жінки, на якому
виховано цілі покоління ро
сійських інтелігентів.
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