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СВЯЧЕНУ РАДЯНСЬКИМ МЕТА-

ЛУРГАМ

На формувальній діль
ниці ливарного цеху сіро- 
ю чавуну слабкодухі не 
тримаються. Робота тут 
випробовує чоловіка на 
міцність. Якщо спасував з 
перших кроків, то вже 

і зиаюіь: побіжить новачок 
но інших-цехах заводу (а 
їх тут чимало, професій 
ще більше), шукаючи міс
ця спокійнішого і кращої 
роботи. А хто твердо вирі
шив назавжди поєднати 
свою долю з ливарною 
справою, той потім не 
шкодує і, як правило, ге 
кидається на пошуки лег
шого хліба.

Комсомольсько - моло
діжна бригада формуваль
ників Олексія Шила — пе
редова. Хлопці в пій завзя
ті, до роботи беручкі.

Почесне звання колекти
ву комуністичної прані мо
лоді виробничники під
тверджують не один рік. 
Підтверджують ударною 
працею, нетерпимістю до 
будь-яких виробшічих не- 
доліків, навіть тих, які не 
мають відношення до їх
ньої дільниці. Нині на тру
довому календарі колекти
ву травень. А бригадир 
через кілька днів рапорту
ватиме про виконання осо
бистих соціалістичних зо
бов’язань першого півріч
чя другого року одинад
цятої п'ятирічки.

Бути на крок попереду, 
бути прикладом для всіх
— гака життєва позиція 
Олексія. Тому й інші тяг
нуться за ватажком.

— Я прийшов у нех чо
тири роки тому, — розпо
відає бригадир. — Тоді в 
ливарному працював мій 
товариш, який швидко до
поміг мені позбутися ва
гань, —- ким бути, де тру
дитися.

— Іди до нас, — сказав 
він. — У ливарному цеху 
справжня, чоловіча робо
та.

Зустріли хлопця в колек
тиві по-дружньому. Кра

вший наставник цеху Воло- 
/ дпмир Тарасович Тсакіп 

взявся за короткий строк 
зробити з учорашнього 
солдата хорошого спеціа
ліста. Уже па другий день 
Олексій самостійно став за 
формувальний верстат. З 
того часу почалися його 
трудові будні.

Формувальна дільниця
— перша лапка виробничо
го циклу всього ливарного 
цеху, одного з найбільших 
па заводі «Червона зіркі». 
Від ритму її роботи зале
жить трудовий ритм інших 
підрозділів.

У чому ж секрет трудо
вих досягнень бригади?

— Основна запорука 
цього — стабільний склад 
колективу. — вважає бри
гадир. — Хлопці спрацю
валися, розуміють один 
одного з першого слова. 
Якби нас не підводили 
допоміжні дільниці цеху, 
результативність нашої 

’г/раці була б набагато ва
гомішою. Іноді на коіівєй- 

ери з перебоями надхо
дить формувальна суміш. 
І тоді хлопці змушені на 
5—10 хвилин виключати 
верстати. Із цих хвилин за 
місяць набігають цілі змі
ни. Іноді брак іде з виші 
ливарників, які заливають 
у форми «холодний» ча
вун. Трапляється, що чаву
ну зовсім немає, і тоді 
бригада стоїть без роботи.

Як правило, денні норми 
кожен із членів колективу 
перевиконує. Але буває, 
що додаткову продукцію 
формувальників зводять 
нанівець. Форму для литва 
використовують один лише 
раз. Не довели метал у 
вагранках до потрібної 
температури — і форми 
треба робити нові. А це 
дода гкове навантаження 
на землепрнготувальпз 
відділення цеху, яке поста
чає формувальну суміш 
конвейєрам, додаткова 
робота формувальникам, 
яка, до речі, не оплачуєть
ся. Зрештою, це нееконом
не використання сировини, 
електроенергії, робочого 
часу. Чи можна запобігти 
втратам?

— Можна, — твердо пе
реконаний бригадир. Тре
ба на кожній дільниці 
створити КМК, організу
вати активні комсомольсь
кі пости якості. У своїй 
бригаді хлопці теж вирі
шили по-новому працюва
ти: за єдиним нарядом. 
Вибрали бригадну раду, 
яка визначатиме коефіці
єнт трудової участі кожно
го із чотирнадцяти членів 
КМК. У неї ввійшли бри
гадир, Олександр Мельник 
та Іван ГІархом

Хлопці впевнені — єди
ний бригадний наряд має 
значні переваги. І головна 
з них у тому, що така ор
ганізація праці згуртовує 
людей у монолітний ко
лектив. Спільна відпові
дальність за вихід продук
ції, її якість допомагає 
сповна розкрити творчі 
можливості кожного моло
дого виробничника.

Минулий тиждень був 
для бригади Олексія Ши
ла особливо напруженим. 
Кожен формувальник змін
ні зав іання викопував на 
150—180 процентів. Прик
лад, як завжди, подавав 
бригадир. Замість заплано
ваних 700 опок він у парі 
з братом (Олексій зумів 
«перетягти» його із заводу 
радіовпробів) видавав що
зміни 900—1000 форм.

— У дні тижня ударної 
вахти, який був присвяче
ний радянським металур
гам, ми не могли працюва
ти інакше, — сказав Олек
сій. Думаю, що не збавимо 
темпів роботи і надалі.

До наступних комсо
мольських з’їздів форму
вальники дали слово вико
нати виробничу програму 
трьох кварталів другого 
року одинадцятої п’ятиріч
ки.

В. САВЕЛЬЄВ.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! ---------

ЕЛ ІРОВОГРАДЦІ назива- 
ють його кузнею ро

бітничих професій: що
року у професійно-техніч
ному училищі № 6 більш 
як 300 молодих робітників 
дістають путівку в життя. 
Майбутні токарі, слюсарі, 
модельники, електромон-

60-РІЧЧЮ СЯСР —

60 УДАРНИХ

ТИЖНІВ

Кінофікатори області 
стали на трудову вахту, 
присвячену 60-річчю утво
рення СРСР. Колективи 
всіх кінотеатрів і кіноуста
новок зобов’язалися ви
конати завдання другого 
року п’ятирічки по всіх 
показниках до цієї знамен
ної дати.

Велика увага приділя
ється культурно-масоЕІй 
та пропагандистській ро
боті. Включившись у рес
публіканський фестиваль 
«У сузір’ї радянських рес- 
лублік-сестер», кічофіка- 
тори КіроЕоградщини під
готували цікаві програми 
кінсвечорів, влаштували 
зустрічі з провідними ра
дянськими акторами. Так, 
уже відбулися творчі зві
ти працівників республі
канської студії імені 
О. Довженка перед гляда
чами обласного центру, 
Знам’янського, Олександ
рійського, НоЕоукраїнсь- 
кого, Новоархангельсько- 
го, Маловисківського, Боб- 
ринецького та Устинівсь- 
кого районів.

У районних кінотеатрах 
почалися цикли кіноеечо- 
рів, присвячені братнім 
республікам. Глядачі
Олександрії, Устинізки, 
Олександрівни і Новомир- 
города вже ознайомилися 
з тим, яке відображення в 
художніх і хронікально-до
кументальних фільмах зна
йшли досягнення російсь
кого, українського та біло
руського народів з часу 
об'єднання їх у Союз РСР.

Популярний у глядачів 
Устинівськог'о району кіно- 
лєкторій «У сім’ї єдиній», 
що працює на кожній кі
ноустановці.

Кращі стрічки, створені 
на студіях братніх респуб
лік і відзначені призами 
міжнародних фестивалів, 
демонструються в кіноза
лах області під час тема
тичних показів філомів 
«Радянська, багатонаціо
нальна».

Вся робота кінофікатс- 
рів області спрямована на 
іе, щоб засобами кіно, ус
ного виступу, реклами по
казати незламну силу 
дружби радянських наро
дів, розквіт їхньої еконо
міки і культури.

Н. МИКОЛАСНКО.

є: З ВИПУСКУ «ПЕРСПЕКТИВА»
вшгаииииииинишияии^иииииивив

ГОТУЄМО ГІДНЕ ПОПОВНЕННЯ
гери, зварники, спюсарі- 
механіки по ремонту ра
діоапаратури щоранку за
повнюють світлі класи нав
чального корпусу, котрий 
розташувався » по вулиці 
Декабристів. ПТУ має доб
ре обладнані майстерні, 
спортивний та актозий за
ли, їдальню.

Високий авторитет ПТУ 
не прийшов сам по собі. 
Ріого завойовано повсяк
денною напруженою пра
цею всього колективу. По
над 17 тисяч кваліфікова
них робітників підготувало 
училище за роки сеого іс
нування. Нині серед ко
лишніх учнів є ордено
носці, ударники комуніс
тичної праці, раціоналіза
тори.

Майже есі наші учні — 
значківці ГПО, активні від
відувачі військово-при
кладних гуртків і спортив
них секцій. А ще в стінах 
училища хлопців і дівчат 
залучають до праці, еони 
дістають тут трудовий гарт.

Про це свідчить хоча б 
той факт, що за рік учні 

На знімну: старший викладач кафедри металорізальних верстатів иіСМу 
Н>. ЛЕБЕДЄВ — один з нращих винахідників України.

Фото В. ГРИБА.

ПТУ виконують державних 
замовлень на 200 тисяч 
карбованців.

Різними шляхами прихо
дять учні в наш заклад. 
Олександр Філіпченко, на
приклад, наслідував бать
ка — кадрового робітника 
заводу «Червона зірка». В 
одному цеху зі своїм бать
ком працює нині й Микола 
Гордійчук—наш випускник, 
котрий набув професії 
електромонтера. Успішно 
закінчили училище брати 
Микола та Басило Хмелез- 
ські, їхня сестра Люба.

Вибравши улюблену
професію, більшість наших 
вихованців добре вчаться, 
озолодівають практичними 
навиками. Так, Микола Фі- 
сенков досяг такого рівня 
професійної майстерності, 
що зумів перемогти в об
ласному конкурсі токарів. 
Олександр Кузнецов ви
йшов переможцем кон
курсу електрозварників і 
загоював право виступати 
в республіканському кон
курсі. Хорошими спеціа
лістами обіцяють стати в 

майбутньому гаксж Вале
рій Калмиков, Сергій Шу
ліка і Григорій Кляцький.

Щороку наші учні скла
дають екзамен на при
своєння розряду. Як пра
вило, кожен другий ви
пускник отримує третій 
розряд. А Володимир Пет
ров і Олександр Доброа 
торік здобули четвертий 
розряд.

Через кілька місяців для 
багатьох наших випускни
ків настануть хвилюючі 
хвилини: пролунає остан
ній дзвінок, і хлопців та 
дівчат запросять на сцену. 
Найшанованіші робітники 
заЕоду «Червона зірка» 
пов'яжуть усім червоні 
стрічки з гордим написом 
«Робітник». Вони попов
нять робітничу сім’ю. А 
на зміну випускникам 
прийдуть нові учні. Такі ж 
неспокійні, жадібні до 
знань.

М. ПОЛТОРАНІН, 
викладач міського 
професійно - технічно
го училища N5 6.
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ПРОПАГАНДИСТ — ГОЛОВНА ФІГУРА й СИС
ТЕМІ ПАРТІЙНОГО НАВЧАННЯ. САМІ. ВІД 
НЬОГО БАГАТО В ЧОМУ ЗАЛЕЖИТЬ, ЯКИМИ 
БУДУТЬ СЕМІНАРИ, ПОЛІПІ І КОЛИ, УНІВЕРСИ
ТЕТИ: ЧИ БУДУТЬ БОНИ МІСЦЕМ, ДЕ ІНОДІ 
ПАНУЄ НУДЬГА, ДЕ ЛИШЕ «ВІДБУВАЮТЬСЯ» 
НАЛЕЖНІ ГОДИНИ, АБО Ж, НАВИЛКИ, ВОі 111 
ПОВСЮДНО СТАНУТЬ ДІПСНИМИ ЦЕНІРАМИ 
ЖИВОЇ ПАРТІЙНОЇ ДУМКИ 1 СЛОВА.

Л. І. БРЕЖНЄВ.

КОМСОАТОЛ ПОВИНЕН БУДУВАТИ ВИВЧЕН
НЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКОЇ ТЕОРІЇ ТАК, 
ЩОБ ВОНО ОРГАНІЧНО ЗЛИВАЛОСЯ З ПРАК
ТИЧНИМИ ДІЛАМИ КОМСОМОЛЬЦІВ. З ЇХНІМ 
ВЛАСНИМ життям.

л. 1. БРЕЖНЄВ.

В-АГІТА1ДІИНО-ЦРОПАГАНДИСТСЬІ\1Й РОБО- 
ТІ ТРЕБА ПЕРЕКОНЛИВО ПОКАЗУВАТИ НАШІ 
ДОСЯГНЕННЯ, КОРІННІ ПЕРЕВАГИ СОЦІАЛІС
ТИЧНОГО ЛАДУ, РАДЯНСЬКОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ, А ТАКОЖ .РОЗКРИВАТИ ШЛЯХИ ДО- 
СЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ, МОБІЛІЗУ
ВАТИ МАСИ НА ЇХ ДОСЯГНЕННЯ.

(З доповіді в. 8. Щербицького на листопадовому 
0981 р.) Пленумі ЦІС Компартії України).

Враховуючи заедания, які сі пять перед суспіль
ством розвинутого соціалізму, зрослі м’ожливості 
пропаганди, особливості ідеологічної боротьби, 
XXVI з’їзд КЛРС як од»е з найголовніших завдань 
на сучасному етапі поставив перебудову багатьох 
сфер ідеологічної роботи. Вирішення його у великій 
Мірі залежить від пропагандистських кадрів.

Компетентність пропагандистів, їх глибока ідейна 
■переконаність, уміння передавати людям свої знании 
І досвід багато в чому визначають успіх роботи по 
комуністичному вихованню трудящих.

Про важливість морального виховання молоді, фор
мування у неї активної життєвої позиції, про особли
вості правової пропаганди і пошуки шляхів удоскона
лення політичного навчання комсомольців вели мову 
за «круглим столом» «Молодого комунара» керівники 
щкіл, де вивчається курс «Основи правових знань»: 
Юрій ХАРЧЕНКО — заступник пропагандиста чвго- 
підприємстза виробничого об’єднання «Олексанарія- 
вугілля», Тетяна КЛЕВЦОВА — пропагандист цеху 
№ 3 заводу «Червона зірка», Любов КАЛИНИЧЕН
КО — заступник пропагандиста механічного цеху 
Долпнського цукрозаводу, Любов КОВТАНЮК 
пропагандист з Гайворона. У бесіді за «круглим сто
лом» взяв участь завідуючий відділом пропаганди об
кому комсомолу Олексій КОРЕПАНОВ.

«МК»: Відомо, що ефек
тивність політзанять певпою 
Мірою залежить від правпль- 
нбГкомплектації шкіл, вра
хування інтсресіз слухачів і 
потреби у вивченні того чи 
іншого курсу на виробницт
ві. Скажіть,’ будь ласка, 
курс «Основи правових 
знані.» ви, як пропагандис
ти, обрали для вивчення са
мі чи на бажання слухачів? 
Д може вам запропонували 
його в комітеті комсомолу?

10. Харченко: Я — меха
нік, а не юрист, і якби мені

10. Харченко: Якби ж 
хтось з членів комітету ком
сомолу чи районної мето
дичної ради побував на за
няттях, та проаналізував, 
що вдалося, а що ні... Збоку 
ж видніше. Та й думка ком
петентної, зацікавленої лю
дини дуже важлива.

Л. Калиниченко: А у мене 
на заняттях частий гість 
секретар комітету комсомо
лу заводу Людмила Шевчук. 
Зона іі підказує, й радить 
мені, іі оцінює мої заняття.

<П. Ковтанюк: І все ж не
рідко буває, що комітети 
комсомолу цікавляться пи
танням політнавчання моло
ді, поки йде комплектація 
шкіл. А якщо затверджені 
пропагандисти, складені 
списки 'слухачів, минуло 
перше заняття, то більше в 
комітеті ніхто й не згадає 
про комсомольську політ-

Т. КЛЕВЦОВА

думаю про результативність 
політзанять. Готую тему, а 
сама міркую: а гцо дасть 
моя лекція чи бесіда слуха
чам, що нового дізнаються 
з неї, чи будуть зміни в їх
ньому ставленні до того чи 
іншого негативного явища?

Ю. Харченко: Безперечно, 
хочеться, щоб жоден слухач 
не був байдужим на занят
иях. Та. головне, щоб він не 
був байдужим у житті, па 
виробництві. Щоб не зробив 
вигляду, що не бачить хулі
ганства підлітків, що не по
мічає, як його сусід під по
лою виносить дефіцитні ма
теріали з цеху. Коли я ді
знався, що один слухач, опи
нившись у такій 
активно втрутився Л. КОЗТАНЮК

КРУГЛИЙ СТІЛ

ситуації, 
і поклав

«МИ»

ІДБУЛОСЯ

Л. КАЛИНИЧЕНКО

було надано право вибирати 
курс для вивчення зі слуха
чами, то сам, і-----”—
наважився б взятися за цей.

Т. К-чевцова: Мені запро
понували вивчати зі.слуха
чами цей курс у комітеті 
комсомолу. Я вперше вико
ную доручення пропагандис
та, і, безперечно, відчуваю 
труднощі у підготовці до за
нять.

Л. Ковтанюк: Я співчуваю 
вам, колеги. Торік у мене бу
ла така ж ситуація. Я, 
юрист за фахом, вела школу 
комуністичної праці. Сумлін
но готувалася до занять, на
магалася зацікавити слуха
чів. Мені навіть здавалося, 
що все добре вдається. Те
пер, коли маю змогу кожну 
тему викласти найцікавіше, 
подати матеріал так, щоб 
викликати дискусію, бесіду, 
повести заняття по заданому 
руслу, розумію, що ефектив
ність торішніх занять була 
низькою; Недарма в народі 
кажуть: «Погано, якщо пи
роги пече чоботар».

.Нинішнього року я сама 
пішла в комітет комсомолу і 
попросила дозволити мені 
вивчати зі слухачами курс, 
який був би пов’язаний з пи
таннями правової пропаган
ди. Допомогла скласти спис
ки слухачів. Тепер, як ка
жуть, я в своїй тарілці. По
чуваюсь упевнено, заняття 
приносять моральне задово
лення, а головне, відчуваю

справжню зацікавленість 
слухачів.

ІО. Харченко: Я не згоден 
щодо пирогів і чоботаря. 
Звичайно, це оптимальний 
варіант, якщо курс «Основи 
правових знань» читає 
юрист за фахом. Але ж не у • 
гсіх виробничих колективах 
введено штатну одиницю 
юриста. До того ж він може 
вести лише одну школу. А 
якщо на підприємстві є по
треба створити їх кілька?

Ось, наприклад, серед мо
лодих шоферів нашої авто
колони трапляються пору
шення трудової дисципліни, 
пиятики, аварії. Про це по
відомляють «Комсомольсь
кий прожектор», сатиричні 
листки, говориться на за
гальних зборах, виробничих 
нарадах, словом, весь комп
лекс заходів спрямований 
на поліпшення правового 
виховання. І курс «Основи 
правових знань» просто не
обхідний нам.

Л. Калиниченко: А в нас 
робітники цеху самі поба
жали вивчати курс «Основи 
правових знань». Я новачок 
у колективі і тому, коли ме
ні доручає пропагандист 

звичайно, не' Галина Миколаївна Степа
нова самостійно підготувати 
заняття, то намагаюся побу
дувати його так. як робить 
це вона. А взагалі, я іі сама 
не гадала, що це такий ціка
вий і корисним курс. У слуха- школу аж до підсумкового 
чів виникає стільки питань, 
що я не завжди можу дати 
відповіді па них. Тоді я за
писую ці питання, консуль
туюся з юристами або ж 
прошу поради у наставииці- 
пропагандиста. 1 все ж «бі
лих плям» вистачає.

О. Корепанов: Слухачі по
винні добре знати свої пра
ва, повинні вміти застосову
вати ці права в інтересах бу
дівництва комунізму, чітко 
розуміти їх нерозривний 
зв’язок із сумлінним вико
нанням своїх громадянських 
обов’язків. Вчення про соці' 
алістячну держав}' і право— 
складне, оволодіти ним, тим 
більше свідомо використову
вати його в житті, в бороть
бі за справу комунізму — 
завдання непросте. Тут, як 
попереджав В. І. Ленін, не 
треба надіятись, що все зро-- 
зумієш і засвоїш відразу.

Т. Клевцова: Бувають ви
падки. коли й пі йотувалася 
до заняття добре, і наводи
ла цікаві факти з життя, а 
коли поставила питання для 
перевірки засвоєного мате
ріалу, слухачі не поспішали 
з відповіддю.

літшкіл. Хочеться, щоб ра
йонні, заводські комітети 
комсомолу врахували ті 
критичні зауваження, я:а 
були висловлені пропаган
дистами сьогодні.

Приємно, що всі учаснні.ч 
бесіди критично оцінюють 
досягнуте, прагнуть добити
ся найбільшої результатне- 
пості політзанять. Внутрішнє 
невдоволення собою, про яке 
ви так відверто й чесно го
ворили — добрий стимул 
для самовдосконалення. Бе» 
глибоких знань, уміння ор
ганізовувати і вихавуват»! 
слухачів сьогодні не може 
відбутися становлення про
пагандиста. Бо. як підкрес
лював Л. І. Брежнєв у сво-’ 
їй промові на XV Ш з’їзм 
ВЛКСМ, «утвердженій 
корм і принципів комуніс
тичної моралі неможливе 
без постійної наполет.тнвоі 
боротьби з антнсуспі.тьші«м|Е 
проявами, духовною бідніс
тю, з її неминучими супут
никами — пияцтвом, хулі
ганством. порушеннями тру
дової дисципліни».

Одним із шляхів активі > 
ції форм політнавчання мо
же стати участь у II Всесо
юзному конкурсі рефераті» 
пропагандистів і слухачі» 
системи КОМСОМОЛЬСЬКО!» 
пс-літнавчания і економічної 
освіти.

У справі досягнення 
вищої ефективності політза- 
нять неабияке значення маї 
проблемний метод навчання.

ПОЛІТЗАНЯТТЯ
заняття. А молодим керівни
кам політшкіл буває дуже 
важко. Адже не завжди во-

o. КОРЕПАНОВ

диспутів, перевірки практич
них завдань.

Л. Ковтанюк: Треба запро
шувати на заняття юристів. 
Бо є такі теми, що який би 
не був сумлінний пропаган
дист, а все одно сам не змо
же глибоко і всебічно ви
класти матеріал. Такою є, на 
мою думку, сьома тема кур
су, де вивчаються основи за
конодавства про працю. 
І ільки юрист може пояснити 
слухачам, яка, скажімо, різ
ниця між переведенням і 
переміщенням на іншу робо- 

зашггань 
у мене це

ту... По цій темі 
Виникає багато,
заняття мало ке перетвори-

ни забезпечені літературою, 
посібниками, технічними за
собами.

Ю. Харченко: Вихід з цьо
го теж є. Треба вдаватися 
до більш активних форм ве
дення заняття — співбесід,

лося па юридичну
тацію...

«МК»: Чи даєге 
чач завдання, які б перед
бачали аналіз актуальних 
правових проблем у колек
тиві. роботи «Комсомольсь
кого прожектора» постів на
родного контролю?

л. Калиниченко: Такі фор
ми роботи у нас передбачені 
планом, але я ще не застосо
вувала.

Т. Клевцова; Я завжди

консуль-

ви слуха-

край неподобству, 
радів.

Л. Калиниченко: 
слуга у поліпшенні правово- 
іо виховання юнаків і дівчат 
нашого заводу ще дуже 
мала. Не вистачає досвіду, 
а іноді й знань. Хотілося б, 
щоб і районні комітети ком
сомолу організовувати нав
чання пропагандистів по сек
ціях. давали такі практичні 
поради, як і на обласному 
семінарі. Я. наприклад, уже 
знаю, як побудувати вивчен
ня теми «Цивільно-правовий 
захист соціалістичної влас
ності, прав і інтеоесів грома
дян». Багато почерпнула з 
лекцій помічників прокурора 
області. От якби ще побу
вати на відкритому занят
ті...

О. Корепанов: Питання 
які порушувалися сьогодні 
за «круглим столом», акту
альні й важливі. Оправні 
пропагандист — центральна 
фігура в політнавчадні Тому 
таку увагу обком комсомо
лу, обласна методична рада 
приділяють навчанню ком- 
СО.МОЛЬСЬКДХ керівників по-

то дуже

Моя за-

Але це. я думаю, 
мою наступної нашої 
за «круглим столом'"

Н2. ХАРЧЕНКО

«МК»: Гадаємо, 
мою зацікавляться й 
комсомольські пропаї ан 
ти. всі читачі. Чекаємо 
Шнх листів, друзі.

Бесіду записав 
Н. ЧЕРНЕНКС
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*) В. І. Ленін, КПРС про 
Радянську багатонаціо
нальну державу. М.. Політ- 
видав. 1981.
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КПРС про

реєстрації 
святом. І не 
«винуватців'» 
й для всіх

О. ШУЛЬГА.
Олександрійський район.

чать пристрасно » пере
конливо: бути готовим за
хистити рідну батьківщину, 
есє зробити для примно
ження її могутності, бути 
пильним, бути прапоронос
цем миру на землі.

У всіх
з перших 

проходять 
, на яких 

герої-земляки,

(Продовження. Поч. у №N» 2, 
З, 5, 6, 7. 10. 11. 12, за 5, 7, 
12. 14. 16, 23. 26 та 23 січ
ня ц. р.).

ПІД- 
і виданий ра

на укоБцями. 
повні або зі 
статті, про-

Євген Жєлєзняков

А
ЩАСТЯ

НОЗІ ОБРЯДИ

У СЕЛІ

ВЕСІЛЛЯ
Нарешті вщух вітер, про- і 

ясніло небо. Протопопівка 
наче онозилася: підбілена 
снігом, ошатна.

— І село фату наділо,— 
жартує хтось у гурт: кол
госпників.

— Аякже, сьогодні ж ве
сілля! — відказують йому. 

А на центральну вулицю 
села вже з'їжджає кортеж 
— прикрашені кольорови
ми стрічками автомобілі. 
На першому — символічні 
обручки.

— Любові та злагоди 
вам, — зичать односельча
ни молодятам, зустрічаю
чи їх. І супроводять наре
чених до екзеру, де висо
чить пам’ятник В. І. Лені
ну. Низько вклоняються 
юнак і дівчина біля цього 
священного місця, кладуть 
квіти...

Стоять, тримаючись за 
руки, з задумі біля моги
ли полеглим воїнам-вмззо- 
лителам. \ знову кладуть 11 
квіти...

Це вже стало традицією л 
у Прогопопівці: перш ніж < 
зареєструвати шлюб, при
ходять молоді до цих свя
щенних місць.

...У сільському Будинку 
реєстрації шлюбіз уже зсе . 
готове до весілля. Обря
довий староста депутат 
сільської Ради народних 
депутатів Євгенія Тимофі- 
ївна Веременко радо стрі
чає весільний гурт, запро
шує до залу. Під звуки 
маршу ступають 
вою доріжкою 
Урочисте церемонія 
страції починається.

Є в ній і символіка, і від
повідна атрибутика. Все 
продумано, організовано, 
щоб обряд 
шлюбу стаз 
тільки для 
торжества, 
присутніх. Бо в проведенні 
нових обрядіз—реєстрації 
шлюбу чи народження, 
відзначенні ювілею, «зо
лотого» чи «срібного» ве
сілля — неодмінною умо
вою є участь односельчан, 
передовиків колгоспного 
виробництва—людей всіма 
шанованими у селі.

На все життя запам'ята
ють урочисті хвилини ре
єстрації молоді трудівни
ки колгоспу «Заповіт Лені
на» Ігор Щербина і Натал
ка Ткач, Анатолій Хомич і 
Ольга Корнюшина, Сергій 
і огосенко і Людмила Кар- 
пинська, Віталій Пасічник 
і Наталка Фіртич, коли їх
ню любов скріпили шлю
бом, оголосили їх подруж
жям.

Субота. У Протопопівці 
сьогодні весілля. Гарна, 
українське весілля за но
вим, сучасним 
До будинку , . _. __ ...
шлюбу ідуть І йдуто тру
дівники села. Щоб поділи
ти радість молодих.

«В. 1. Ленін, КПРС про 
Радянську багатонаціо
нальну державу», — так 
називається збірник доку
ментів і матеріалів, 
готовлений 
дамськими 
Він містить 
скороченнями 
мови, листи та окремі ви
словлювання В. І. Леніна, 
партійні документи, допо
віді і виступи Л. 1. Бреж
нєва, рішення, з'їздів пар
тії, що відбивають ленін
ські принципи і практику 
радянського лаціональйо- 
державного будівництва, 
інтернаціоналістську суть 
соціальної і національної 
політики партії. В ньому 
розкриваються наукові, 
ідейно-політичні й соціаль
но-економічні основи цієї 
політики, викриваєгьсч 

і суть її фальсифікаторів.
’ Документи і матеріали, 

вміщені у збірнику, наоч
но й переконливо засвід- 

I чують життєдайну- силу 
І революційної теорії, ленін- 
I ського вчення ’ про соціа- 
I лістичіїїгн федералізм, 
І творче втілення Комуаіс- 
І тичною партією його в бо-

ротьбі за утворення, роз
виток і вдосконалення Со
юзу РСР.

Значне місце у збірни
ку відведено матеріалам, 
піо розповідають про те, 
як \ боротьбі за створення 
і розвиток Союзу РСР 
партія спиралася на інтер
національні почуття і по
чуття дружбі трудящих 
усіх націй і народностей

Документи і матеріали 
збірника показують, як ні 11 
керівництвом партії у тру
дящих міцніла і перемага
ла соціалістична свідо
мість, як вростала роль і 
значення Союзу РСР у 
будівництві розвішу того 
соціашзму, розквіті та 
зближенні всіх нації! і на
родностей країни.

У збірнику говоряться 
поо міжнародне значення 
утворення і розвитку Сою
зу РСР, зростання його ав
торитету і могутності, про 
історичний досвід КПРС у 
створенні і розвитку Ра
дянської багатонаціональ
ної держави.

Л. ГЛАЗОВ, 
завідуючий кафедрою 
історії КПРС Кірово
градського інституту 
сільськогоспода р с ь- 
кого машинобудуван
ня.

схздржнью -докумЕнтальна повість
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Вільшанка. У багатьох 
первинних дтсаафівських 
організаціях району поча
лися громадсько-політичні 
читання на теми: «В. 1. Ле
нін, КПРС про 
ціалістичнсї 
«XXVI з’їзд 
дальше зміцнення оборо
ноздатності Радінськоі 
держави», «Збройні Сили 
СРСР ча варті мирної пра
ці радянського народу».

Члеч Республіканського 
комітету захисту мир/, за
служений лікар УРСР 
Ф. Д. Гетьманець, якого в 
ці дні вітають з вісімдеся
тиріччям, зустрівся з ком
сомольцями села Добрян
ки І’провів бесіду про ми
ролюбну політику КПРС і 
Радянського уряду. А ве
теран Великої Вітчизняної 
війни І. Я. Котовський роз
повів юнакам і дізчзтам 
Вільшанки про внес«'-< 
Ф. Д. Гетьманця до Фонду 
миру. Він позідомиз, що 
Феодосій Деомидович пе
рерахував на рахунок 
Фонду свою сількорівську 
»"оемію, а недавно різом 
зі езоєю дружиною Марі
єю Миколаївною здаз у ка
су районного
Держбанку 300 карбозан- 
ців. Нині його 
Фонду миру
23800 карбованців. Ось за 
що ця щедра людина удо
стоєна високої відзнаки — 
золотої медалі «Борцеві 
за мир» і Почесної срібної 
медалі Фонду миру СРСР, 
а за сумлінну працю на 
ниві охорони здороз я — 
орденів Леніна і Жовтне
вої Революції. І слова 
Феодосія Деомидозича, 
звернені до молоді, зву-

С-зітловодськ.
школах міста 
днів місячника і 
уроки мужності, 
виступають 
сетерами Великої Вітчизня- 
няної війни. Почався огляд 
роботи первинних органі
зацій оборонного товари
ства. Відзначено діяль
ність дтсаафівських акти- 
вісгіа заводу чистих мета
лів, які дбають про розви
ток військозо-прикладних 
видів спорту. Багато моло- 

. дих робітників, інженер
но-технічних спеціалістів 
набувають знань в авто
мотоклубі, в секції під зод
чого плавання, 
дівчата почали 
залік з фізичної 
ково-технічної підготовки. 
Перші вправи — у стріле
цькому тирі.

КіровоградА Про плідну 
роботу дтсаафівських і 
комсомольських активістів 
машинобудівного техніку
му ви зможете дізнатись, 
оглянувши експозицію про 
роди військ Збройних Сил 
СРСР. Тут, біля аудиторій, 
де юнаки та дівчата слуха
ють лекції 
патріотичну 
вчаться 
зброєю і готуються до за
ліку з військово-технічної 
підгоювки, дтсаафівці ви
ставили фотовітрини «Ге
рої Радянського Союзу», 
«Герої громадянської вій
ни», «Герої Кірозсградщи- 
ни». Викликає інтерес «Ку
точок ДТСААФ». Різнома
нітні плакати, брошури, 
книги, цілі серії друкова
них матеріалів, які зібрані 
активістами первинної ор
ганізації, допомагають уч
ням відповісти на «сто за
питань» про Збройні Сили 
СРСР: за яким статутом 
живе армія, які права і 
обов'язки воїна, що сгзїтг» 
за словами «масовий ге
роїзм» тощо.

Небо... Шлях до нього йо
му раптово виявився иерег 
нутнм. Отой шрам на облич
чі від дитячої трагічної гри 
з мисливською рушницею 
насторожив лікарів'v Черні- 
-івському вищому військово
му авіаційному 
льотчиків. От і не 
курсантом.

АЛС ж дзуськи, він не від
ступиться! Ще впертіше тре
нуватиме тіло і наступного 
року знову вступатиме до 
училища. 1 — знову ж саме 
до цього. Він доведе-таки, 
що абсолютно здоровий, що 
без неба йому не жити', рн 
узяти батька. Скільки було в 
ного житті труднощів — не 
збився з дороги, духом не 
запав. А з його пораненням 
працювати було ой нелегко...

Іван Олексійович, помітно 
накульгуючи на праву ногу, 
підходив до двору. Він уже 
кілька літ був на пенсії —’ 
сі>ронтові поранення змуси
ли. Але душею, як і раніше, 
тягнувся до людей, до робо
ти. Він-бо добре знає, хто на 
що здатний у колгоспному 
.колективі і що можуть ці 
землі. Іож часто вранці, як 
і в роїш роботи, його бачи
ли то у правлінні, то на фер
мі. Хаії уже не може працю
вати, але слово його, добра 
господарська порада знахо
дять вдячного слухача н 
.колгоспній сім'ї.

Хочеться батькові бачити 
сина господарем поля, хлібо
робом. Он скільки раз уже 
заводив розмову:

— Пшов би ти, Льоню, в 
агрономічний. Землю при
крашати, хліб ростити — 
більшого щастя немає!»

А у сина мрія — літаки. 
Ні. він не стане проти неї. 
Але ж лікарі поставили за
слін.

— То. мОже. ти. Леоніде...
— Ні. тату. — вперта мо

вив той. — ти сам ніколи 
труднощів у житті не обхо
див. Льотчиком .я буду, ог 
побачиш. А тепер думаю 
влаштуватися на електро
механічний завод. Попрацюю 
і знову вступатиму до льот-
НОГО...

І, набравши з відра кухоль 
води, віч заходився поливати 
собі спину. Хлюпався довго, 
з явним задоволенням. а 
батько дивився на сина і ду
мав. як знайомі й дорогі ло
му і це високе чоло, і трохи 
здивований погляд на світ. 
Льоцька ніколи не хникав і 
ніколи не відступав у житті 
перед труднощами. Малим 
іще любив лазити по дере
вах, що заміщали йому тур
нік, 1, часом впавшії, напо
легливо ліз на висоту. 
Охоче вчився плавати і ката
тись на ковзанах. У школі 
серйозно ставився до нав
чання. Може, й цього разу 
він вийде переможне»? Зо
ве ж мрія... Щасти ТООІ..СГ-- 
нуі

А Тетяна Овсіївна кликала 
чоловіків снідати. Сім’я вже 
мешкала. в новому невели
кому будинку. ЯКИЙ СПОРУДИ
ЛИ на околиці Новопплтіів- 
кіі. Місце вибрали не випад
ково. До колгоспного двору, 
як кажуть, два кроки. Пере
йшов через місток над 
струмком — ужо й на робо
ті.

Але трудова стежина Лео
ніда в інший бік ;— до за
водської прохідної. Електро
механічний завод вабив до 
себе багатьох Його ровесни
ків. Рік тому радіохвилі до
несли з космосу голос пер
шої В СВІТІ ЛЮДИНІ!, що здійс
нила політ навколо земної 
кулі. _ Юрія Олексійовича 
Гагаріна. І хлопці із захоп
ленням монтували радіо
приймачі та підсилювачі, 
вслухалися у хвилі ефіру- 
Прагнули до заводу, бо цо 
бела школа майстерності. У 
Леоніда був іще й інший ар
гумент: авіація і радіотехяі ■ 
і.’а •— невіддільні. І якщо він 
стане добрим електромон
тажником на заводі, це зго
дом знадобиться і в авіації.

Кілька днів знайомства з 
підприємством минули, як 
одна мить. Леоніда тимчасо
во нагір&вили на дільницю 
майстра М. І. Тюха. Микола 
Іванович, який нині очолює 
планово-позподільче бюро 
одного із заводських цехів, 
згадує:

— 'Годі у нас на дільниці 
працювало близько п'ятдеся
ти чоловік. Це були переваж -

ио * висококваліфіковані 
електромонтажники Ми вн- 
,готовлячи станції управліч 
ня технологічними проц» 
ми для паперової 
ної промисловості. _ __
була цікавою, складною.

Попов пас. відперто кажу
чи. здивував рівнем своєї 
підготовки. Як правило, мо
лоді 
дять 
професію десь через півро 
■ку і вже потім нарощують 
майстерність, побачивши, як 
упевнено почуває себе Лео
нід з паяльником у руках, 
біля електроапарата, як доб 
і>е розуміється в електроттх 
нічних схемах, ми з бригаді? 
ром Володимиром Остановим 
звернулися до кваліфікацій
ної комісії з пропозицією 
присвоїти Леонідові вершин 
розряд.

» <3 10 жовтня 1962 року. —
гласив наказ директора за
воду. — зарахувати Попова 
-Леоніда Івановича слюсарзм- 
е.тектромситажяиком апарат
ного цеху».

Товариський характером, 
Леонід швидко здружився з 
колективом дільниці, цеху. 
Робота приносила йому 
справжнє задоволення. Ось 
надходять на дільницю мета
леві шафи, електромонтаж
ники одержують на складі 
деталі. готують інструмент, 
умикають паяльники. Зміна 
тільки почалася, 
вий ритм у цеху 
кіш. Леонід 
сталу кріпильні 
встановлює на платах 
сформаторн, дроселі, 
резистори. В'юниться 
ках викрутка, клацають губ
ними плоскогубці. Так. Уже 
все — підготовку до монта
жу закінчено. Решта деталей 
./анріпнться паянням.

Принципова схема прила
ду, що під рукою. — то як 
карта. І, як па карті, на ній 
позначено свої «річки»”— 
електричні. Вони біжать різ
нобарвними 
лами;
сш 
ют;
перетворюється 
мнгнггие поле, 
стати струмом 
трансформатора. І він. Лео
нід. повинен не силу гати на 
цін карп нічого, не зіткнути 
двох електрострумів, бо ТОДІ 
спалахнуть дроти і деталі 
яскравим полум'ям і 
виріб перетвориться в 
обгорілих залізячок.

і Леонід старанно 
опори т.і конденсатори, 
вкладає на своє місце ко
жен іщовідск з джгутів, що 
стирчать в усі боки різно
барвними кінцями.

Цех успішно никонуван 
доведені завдання Леоніда 
дедалі частіше називали в 
числі передових виробнични
ків. Якось у бригаду 
йшло поповнення, 
міцний хлопець, 
ч.іена-.і бригади
звався:

— Вітальна.
Бригада працювала над 

виконанням одного з разо
вих, нестандартних замов
лень, У новачка були певні 
труднощі в освоєнні нової 
професії, і Леонід часто за
тримувався біля свого робо
чого місця.

— Ми разом розбиржтіі 
електричні схеми, — згадує 
Віталій Павлович Сиволап, 
нині майстер складального 
цеху корпусів магнітних пус
качів. — Леонід навчав 
не передових методів 
Допомога його була 
в'излива й тактовна.

Стосунки у бригаді 
вали товариські. Особливо 
тісно зрушилися кілька 
хлопців — Леонід Попов. Ві
талій Сиволап та Павло Жор- 
яяк. Нерідко попи лишалися 
в цеху и після соботп. бо 
час. під часу цех лихоманило 
від перебоїв у постачанні, а 
хлопцям не хотілося. щоб 
колектив втрачав завойова
ні у змаганні позиції. Пра
цювали- вони Із запалом, 
творчо, і нерідко вносили в 
технологію виробництв ціка
ві пропозиції, які поліпшу
вали якість апаратури.

Якось так сталося, що у 
бригаді працювали одні чо
ловіки. І час від часу в 
складні хвилини то один, то 
інший згадував чорта. Бо
ротьбу з. лайкою, звісно, ве
ли. але особливих успіхів 
нона не давала. Та ось одно
го дня новий майстер. Ана
толій Іванович Сазонов, при-

але трудо
вите» внсо- 

іправно бере зі 
матеріали, 

трап- 
змгнні 
в ру-

дротамц-рус- 
десь втрачають свої 

і на опорах.» десь -зрости 
на конденсаторах, струм 

із електро- 
щоб знову 

а.обмотці

г.ів у бригаду низ чинення 
високу, струнку 
іесе.тіми очима.

— Оце. хлопці, 
дівчина у бригаду, 
лаялися. Зовуть іі 
рець.

І хлопці мимоволі підтяг
ліїся. бо Ліда мала гострець- 
шш язичок, і потрапити під 
її кпіпш не хотілось нікому 
Га н що то за хлопці, цр 
своєю поведінкою ставлять 
дівчину в незручне станови
ще!

Леонід готувався до всту
пу в комсомол. Він брав 
найактивнішу участь у гро
мадському житті заводу. Під 
час обідньої перерви в його 
руках часто бачили не тіль
ки книги про авіацію, які не 
виводилися з його інстру
ментального ящика, а й Ста
тут ВЛКСМ, «Як гартувалася 
сталь > Д1. Островського. В
райком комсомолу 
прийшов разом 
Мудрець, Миколою 
шім та кількома іншими ро
бітниками. Хвилювалися, 
звісно, бо ж така велика по< 
дія. Але по-справжньому оці
нили її велич, коли секретар 
потиснув їм руки, вручив 
комсомольські квитки і знач
ки із силуетом Ілліча, Леоні
дові згадався той райок на 
площі Леніна, після випуск
ного вечора. І та клятва па 
площі. Так. вірність їй поїш 
пронесуть через усе жи гта.

Через рік роботи на олек
сандрійському електромеха
нічному заводі Леонід По
нов май уже другий тарифі
каційний розряд. Цс свідчен
ня його неабиякого профе
сійного зростання, бо чимало 
робітників ЙНІЛЦ до цього 
рівня вдвоє довше. Робота 
на -підприємстві вимагала 
постійного підвищення мо
ральних і ділових якостей.

На той час Леонід трудив
ся в бригаді Анатолія Гонча
ра. Разом з ним працювали 
Ніна Шаоатенко. Ніпель Ко
валенко.

Ііінель була тоді маокіоу- 
вальпицею. А робота це 
яка? Треба було на електре
та радіодеталях, які монту
ватимуться в апаратурі, ро
бити відповідні позначки 
фарбою, цожен конденсатор, 
кожен опір повинен був ма
ги свій номер, який відпові
дав порядковому в принци
повім схемі. Такі ж позначки 
треба було робити іі на спо
лучних дротах, зокрема па 
тих. що пов'язувалися н 
джгути.

Туш і перо довге не слуха
лися Ніпель, до ТОГО ж. що
зміни треба було працювати 
у високому темпі: мого зада
вали монтажники. і коли 
представник підприємства, 
для якого виготовлялася то
ді апаратура, повертав не
акуратно нромаркіроаапі де
талі й треба бузо починати 
іісе спочатку. Ніпель не раз 
і не два заходилась плачем. 
Злилась дівчина і на це перо, 
й на вередливого представ
ника, і на деталі;— які мон
тажники. здається. 1 без її 
позначок з закритими очима 
вкладуть у схему якраз там. 
до треба. Та технологія — 
цс технологія! А невдачі лег
ше переносит:!, коли відчу
ваєш товариську підтримку.

— Ніно, чуєш, Ніно? — 
озивається Леонід. — Оце* 
знову плачеш?..

— Та скільки ж .можна 
малювати ці позначки! Вже. 
мабуть, я й умру — не нав
чуся. То косо, то криво... — 
схлипує дівчина.

— Але ж ти просто розгу
билась, — продовжує юнак. 
Ну, заспокойся! У тебе ж 
гарний почерк. Спробуй лиш 
Іншим пером...

Ніпель витирав СЛЬОЗИ, бе
ре в руки перо й туш і по
ступово заспокоюється. 
Цифіиі лягають на деталі 
рівніше, впевненіше.

— І незабаром, — згадує 
начальник першого скла
дального цеху Олексій Федо
рович Клевак. — у нас в ко
лективі не було кращої мар
кірувальниці, ніж Ніпель 
Коваленко.

Уміння Леоніда Попова 
тактовно, ненав'язливо при
йти па допомогу людям під
креслюють в розмові всі. хто 
знав його раніше на Олек
сандрійському електромеха
нічному заводі.

, (Далі буде).
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Г рози —
Ніколи не думали педа

гоги і учні Пологівської 
середньої школи № 1 За
порізької області, що взим
ку зустрінуться з неззп- 
чайною гостею — кульо
вою блискавкою. І не де- 
небудь, а в класі й кори
дорі.

... Приблизно опівдні 
рангом здійнявся шквали
стий вітер, заблищали вог
ненні стріли, вибухнув 
грім. Учні 4-го «Б», які 
щойно зайняли свої місця 
за партами після перерви 
і чекали вчительку, поба
чили, як у кімнату влетіла 
біло-оранжева куля з фут
больний м’яч завбільшки. 
Пролетівши складний зви
вистий шлях, вона переки
нулась крізь відчинені две
рі в коридор, а там у від
криту кватирку — на ву
лицю. Бачили це й інші

влітку і взимку...
школярі і вчителі. Грізна 
незнайомка не тільки пере
лякала їх, а й наробила 
шкоди. На друзки розсипа
лося скло сімнадцяти ві
кон на всіх трьох повер
хах школи.

— Це унікальне явище 
природи — одне з тих, чиї 
таємниці з великим трудом, 
розкриваються, — сказаз 
кореспондентові РАТАУ 
завідуючий лабораторією 
Українського регіонально
го науково-дослідного ін
ституту Державного комі
тету СРСР по гідрометео
рології і контролю при
родного середовища, кан
дидат фізико-матсматичних 
наук В. А. Дячук. — Ви
кликаючи численні спори 
серед учених, воно самим 
своїм існуванням супере
чить фізичним законам. З 
кульовою блискавкою іно-

ді зустрічаються льотчики 
в польоті, коли небезпечна 
пустунка «розважається» 
на площині літака, зали
шаючи на пам’ять про се
бе оплавлені сліди, на 
щастя, в повітрі не небез
печні. Іноді вона відвідує 
жилі будинки, установи. її 
появу не можна поки що 
передбачити, відтворити в 
лабораторних умовах.

З’являється вона під час 
грози, вирушаючи у «по
дорож» за маршрутами, 
досі відомими тільки їй. 
Однак помічено, що доро
гу їй прокладають повіт
ряні потоки, і вона має 
«пристрасть» до закритих 
приміщень. Яскрава блис
куча куля від десяти сан
тиметрів до метра в діа
метрі, з шипінням і потріс
куванням, залишаючи піс
ля себе специфічний запах,

ПОДОРОЖ 
У НЕВІДОМЕ тяташу. тдамп

проникає крізь димоходи, 
відкриті кватирки або щі
лини, починає кружляти за 
рухом повітря, ніби щось 
вишукуючи. «Ознайомив
шись»- з обстановкою, ку
льова блискавка тим же 
шляхом залишає примі
щення. Однак бувають ви
падки, коли, натрапивши 
па заземлені предмети, на
приклад, на радіатор цент
рального опалення або те
левізор, вона з вибухом 
'нейтралізується.

— Значить, вона небез
печна?

— Як і будь-яка інша. 
З нею треба поводитись 
дуже обережно: ні в яко
му разі не намагатися 
втекти від неї, не робити 
різких рухів, тим більше 
виганяти її шапкою, віни
ком... Цим можна спрово
кувати удар на себе. Кра-

щс спокійно стояти осто
ронь, але якщо трапилося, 
що ви на її шляху, на
приклад, па протягу, обе
режно відсуньтесь. Блис
кавка пропливе далі і 
обов’язково сама знайде 
собі дорогу, щоб зникну ги.

Випадків появи в на
ших шпротах кульових 
блискавок раніше майже 
не спостерігалось — мало 
не один у десятиріччя. Те
пер воші фіксуються все 
частіше і частіше. І навіть 
узимку, як це сталося в 
Пологах. Останні дослід
ження показали, що такі 
явища виникають не тіль
ки в так званих грозових— 
ку пч а ст о - д ощо в 11 х хмарах, 
які існують лише в вссіїя-. 
по-літпій період, а й у ша
рувато-дощових. Цс зна
чить, що умови для появи 
кульових блискавок є в усі 
нори року.

М. КЛИМЕНКО, 
Т. ЛАРІНА, 

кор. РАТАУ.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Неділя

▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.-15 — Вис

туп народного хор.у «Кали
на» Полтавського педінсти
туту 9.30 — Будильник.
10 00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — «Здоров’я».
] 1.45" — «Ранкова пошта». 
12.15 — Радянський Союз
очима зарубіжних гостей. 
12 30 —- Сільська година, 
із’зо — Музичний кіоск. 
14 00 — Ф. Достоєвсьісий.
«Село Степанчиково та його 
мешканці». Фільм-вис гава. 
16.35 — Клуб кіиоподоро- 
я:сй. 17.35 — Чемпіонат, сві
ту з гірськолижного споргу. 
18.00 — Міжнародна панора
ма 18.45 — Авторський ве
чір Героя Соціалістичної 
Прані, народного артиста 
СРСР композитора А. Нови
кова. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Любов Петрівна Орлова. До 
80-річчя з дня народження. 
22.20 — Футбольний огляд. 
По закінченні — Новішії.

А УТ

5£) ДИСК-ЗАЛ

ПІСНЯ
ЛЮБОВ МОЯ
ОГЛЯД ЛИСТІВ

Любителі музики, як і 
завжди, звертаються до 
нашого «Диск-залу» з про
ханням надрукувати сло
ва і ноти улюбленої пісні, 
розповісти про творчість 
відомих співаків та вокаль
но-інструментальних ан
самблів.

Смаки н уподобання до
писувачів різноманітні. 
Так, Світлана Серова з 
с. Бандурівки Олександ
рійського району просять 
надрукувати пісню «Ленін
град», дояркам колгоспу 
імені Свердлова Доброве- 
личківського ранену сподо
балася пісня «Деревенька 
моя», Тетяна Дащенко з 
с. Павлиша Онуфріївсько- 
го району та Галина Ка- 
рагулова зі станції Помічна 
Добровеличківського райо
ну бажають побачити на 
наших сторінках тексти і 
ноти пісні з кінофільму 
«Вам і не снилося». Цю ж 
пісню просить надрукували 
і Євгенія Мильннкова з се
ла Косівки Олександрійсь
кого району.

У пошті «Диск-залу» 
трапляються й листи, що 
викликають посмішку. Так, 
скажімо, одна з дописува- 
чок прислала рядок із піс
ні, слова 
побачити 
у нашій газеті. Цей рядок 
звучить приблизно так: 
«На -ба-д.а -па-па-па- да
ба...» Погодьтеся, іцо не- 

і легко виконати прохання 
цієї дівчини.

Подруги Рота та Олена

якої хотіла б 
надрукованими

з села Інгульського Усти- 
нівського району люблять 
слухати гру яа гітарі.

Вони бажають навчи
тись грі на гітарі і за
питують, як краще цс зро
бити.

Гадаємо, що цс питання 
зацікавить також багатьох 
інших читачів. Ми попро
сили відповісти на нього 
викладача по класу гітари 
фірми побутових послуг 
«Райдуга» Володимира 
Васильовича Козаріна.

— Справді, гітара — 
один із найпопулярніших 
музичних інструментів. 
Особливо грою на гітарі 
захоплюється молодь. Ац~ 
же на цьому музичному ін
струменті можна викону
вати як класичні, так і су
часні музичні твори. Хочу 
застерегти любителів, КОТ; 
рі бажають навчитися грі 
на гітарі, від гонитви за 
швидким успіхом. Мені 
часто доводиться чути піс
ні з гітарним акомгіонемен- 
том, який просто ріже 
слух.

Класи гітари є в кірово
градських музичних шко
лах, де прихильники цього 
інструменту мають змогу 
набути необхідних знань і 
навиків гри на гітарі.

Молодь, яка живе в се
лах, звичайно, не завжди 
має кваліфікованих керів
ників, тож навчитися гра
ти на гітарі можна з до
помогою самовчителя, який 
продається у будь-якому 
нотному магазині, його 
можна замовити поштою 
«Ноти—поштою». Для до
сконалого володіння ін
струментом потрібна силь
на воля і працелюбність, а 
також, хоч на перший час, 
консультації спеціаліста.

Л. ДЕРЕВ'ЯНКО, 
чергова «Диск-залу».

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ ї
Музыка Р. Паулса

Умеренно.
гг

7^ вновь сюда приходиш а од‘Р’он гам и сквер напротив окна

Слона А. Дементьева

не 03 со МНОЧ Навеет

а рядам с то дои-се ж 
ІЇРИПЄВ

ЮОО — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Пісні О. Білаша; 
11.10 — «Село і люди». 11.50 
— Мультфільми для дітей. 
13.00 — «Грані пізнання».
П: іу ко вс- по п у л я рн а пер ода ■ 
ча. 13.40 — Концерт. 14.10- 
Телефільм. 14.30 — «Слава
солдатська». 16.35 — Кон
церт з творів П. Штрауса. 
16.15 — «Музична віктори
на». 17.05 —До 60-річчя ут
ворення СРСР. Програма 
Вірменського телебачення. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Зустріч із те
атром». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — «Новини кіноекра
на». 22.55 — «Знайомі облич
чя». В. Удовиченко. По за
кінченні — Новини.

3 окне, словно в Раме гм Рисую я вновь геля..

і? рису но я теля Рис у но, а теля Рисую, сидо, у окна 
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Я госкуто, ло теее -таскою, если рн т6/ это только знать могла. 
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А ЦТ (IV програма)
8.00 — Ранкова гімнасти

ка. 8.20 — Концерт. 8.35 
Програма науково-популяру 
них фільмів. 8.55 — Худож
ній телефільм «Дорога/« 
10.00 — «У світі тварнїі'УІ 
11.00 — «В гостях у казкя»і 
11.45 — «Супутник кіпогля; 
дача». 12.30 — «Розповіда
ють наші кореспонденти »<■ 
Огляд. 18.30 — «До 65-рІччя 
Великого Жовтня. -Ваша 
біографія». 19.30 — «Вечірня 
казка». 19.45 — «Ермітаж/.
20.15 — Міжнародний тур
нір з вільної боротьби. 21.00 
— «Час». 21.35 — Художній 
фільм «Герой нашого часу»' 
(Бела).

■ доед Рилин ко »о -неня о^^дз гаОи хранитгод^,ге

В. о. редактора! 
А. РОМАНЮКА.

Кіровоградське 
технічне

Фонтан и сквер 
напротив окна.

Ты вновь сюда 
приходишь одна.

В окне, слоено в раме, ты. 
Рисую я вновь тебя, 
А рядом с тобой — себя. 
Чтоб ты не была одна, да?

ПРИПЕВ:
Я рисую, я тебя рисую.
Я тебя рисую, сидя у окна.
Я ТОСКУЮ, по тебе тоскую, 
Если бы ты это только 

знать могла.
Весь мой дом 

рисунками увешен,
Без тебя теперь мне

не прожить и дня.

Смотришь ты то весело,
то-нежно,

С каждого рисунка
смотришь на меня.

Пусть образ твой
хранят года,

Теперь со мной
ты навсегда, навсегда.

Ты все поймешь увидев
мой дом.

Где я всегда —
. с тобою вдвоем.

На этой стене и той 
Портреты висят твои, 
И каждый рисунок мой — 
Признанье тебе в любви, да!

ПРИПЕВ.

ВСЕ ПРО АНСАМБЛЬ «ПЕСНЯРЫ»
Кантата «Веселі жебра

ки» на вірші Роберта Берн
са стала окрасою нової 
програми популярного во
кально -інструментального 
ансамблю. її створив піа
ніст Ігор Поливода. Ця ро
бота приваблює глибокою 
філософією, вишуканою 
мелодійністю. Вона поєд
нала в собі характерну 
для «Песняров» пластику,

а також сплав усього кра
щого, що було в музичних 
напрямах останніх двад
цяти років.

Опера «Прапор бригади» 
за мотивами поеми біло
руського поета Аркадія 
Кулешова — це ще одна 
велика робота відомої гру
пи. Той, кому пощастить 
нинішнього року побувати 
на концертах «Песняров», 
побачить видовище не

менш яскраве, ніж попе
редні музичні спектаклі — 
«Пісня про долю», «Гус
ляр».

Тісне співробітництво 
ансамблю з всесоюзною 
фірмою грамзапису «Мело
дія». За весь час існування 
група Володимира Муляві- 
на випустила п’ять «гіган
тів». Незабаром шануваль
ники рок-музики зможуть 
придбати шостий диск

1 ЕгТЕВЕїЗЗгМ

«Песняров». На ньому за
писано цикл пісень моло
дого ленінградського ком
позитора Віктора Резни
кова, нові твори Ігоря Лу- 
ченка, деякі останні ком
позиції учасників ансамб
лю.

Тобаго, Гренада, Тріні
дад, Ямайка, Мексіка,’ 
Коста-Ріка, Нікарагуа, Ку
ба — ось маршрут велико
го гастрольного турне ан
самблю, яке почалося ЗО 
листопада минулого року. 
«ГІеснярш» подарують слу-

хачам цих країн білорусь
кі пісні, сонячний і чистий, 
мов джерельна вода, 
фольклор своєї республіки.

Яика Купала і Якуб Ко- 
лас... На імена цих біло
руських поетів ми не раз 
натрапляли в прекрасних 
композиціях з репертуару 
«Песняров». Після гастро
лей учасники ансамблю 
почнуть підготовку до 
святкування 100-річчя з 
дня народження видатних 
поетів.

А. КРУПСЬКИЙ.

училище № 6
ОГОЛОШУЄ 

ДОДАТКОВИЙ 
НАБІР УЧНІВ

із числа осіб, звіль
нених у запас з лав Ра
дянської Армії,

у спецгрупи для ро
боти па підприємствах 
м. Кіровограда

за спеціальностями:

токар-універсал, слю
сар по ремонту техно
логічного устаткування 
з числовим програмним 
управлінням, слюсар- 
інструмен та льни к, 
електрозварник.

Стипендія — 70 нрб. 
па місяць.

Учнів забезпечують 
гуртожитком.

Адреса: м. Кірово
град, вул. Декабрис
тів, 26.

Дирекціє,

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Зам. 6.

На украинском языке.

РАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

БК 02563.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального сенрзта- 
ря — 2-46-87; відділу комсомольського 
життя — 2-46-57; відділу пропаганди — 
2 45-36; відділу учнізсьиої молоді — 
2-45-35; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії -- 
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної 
редакції — 3-03-53.

Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Індекс 61107. Обсяг 0,5 друк. арк. Зам. № 50. Тиране 51000.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінии, X
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