
ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЙ 
ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Урядовий республіканський комітет по преміях 
імені Т. Г. Шевченка постановив присудити премії 
імені Т. Г. Шевченка 1909 року за видатні досягнен
ня в галузі літератури і мистецтва: ГОЛОВКУ Анд
рію Васильовичу — за роман «Артем Гармаш»; 
ДЕРЕГУСОВ1 Михайлу Гордійовичу та ТРОХИМЕН- 
КУ Карпу Дем’яновпчу — за створення картин та 
ілюстрацій на шевченківські теми, за серію нових живо
писних і графічних творів: «Пісня», «Кам’янець- 
ГІодільська фортеця», «Старі верби» (М. Дсрегус) і 
цикл картин «Моя рідна Батьківщина» (К. Трохи- 
менко); МІНЬКІВСЬКОМУ Олександру Захарови
чу — художньому керівникові Державної заслуженої 
капели бандуристів Української РСР (концертна 
програма 1900—1908 років).
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У ВЦРПС1 ЦК влкем

ВСЕСОЮЗНИЙ

ГРОМАДСЬКИЙ

ОГЛЯД
Президія ВЦРПС і Бюро 

ЦК ВЛКСМ постановили 
провести з квітня нинішньо
го по квітень 
Всесоюзний 
огляд стану 
підвищення кваліфікації мо- І 
лодих робітників. Він про- І 
ходитиме на підприємствах, І 
будовах та в інших органі
заціях, які навчають кадри 
безпосередньо на вироб
ництві.

Центральним Комітетам і 
радам профспілок, ЦК 
ЛКСМ союзних республік, 
крайовим та обласним комі
тетам ВЛКСМ доручено 
разом з відповідними госпо
дарськими органами розро
бити і затвердити умови та 
порядок проведення огляду. 
Фабрично-заводські і місце
ві комітети профспілок, ко
мітети комсомолу разом з 
керівниками підприємств, 
будов і радгоспів повинні 
створити спеціальні комісії 
по огляду з участю пред
ставників адмініс т р а ц і ї, 
профспілкових і комсомоль
ських організацій, передо
виків та новаторів вироб
ництва.

1970 року 
громадський 
підготовки і

ТРАДИЦІЙНА ЗУСТРІЧ
Нещодавно у студентів Кі

ровоградського педінституту 
відбулась традиційна зустріч 
з керівником партизанських 
загонів на Україні, в Чехо- 
Словаччині, в Польщі — Ге
роем Радянського Союзу 
Олексієм Семеновичем Єго- 
ровнм та з майором облас
ного військового комісаріа
ту, теж учасником Великої 
Вітчизняної війни Павлом 
Андрійовичем Смнрновнм.

Захоплюючі і хвилюючі 
розповіді О. С. Егорова і 
П. А, Смирнова про героїчне

минуле народних месників 
зустрічали хвилі вдячних 
оплесків.

На закінчення зустрічі сту
денти щиро привітали гостей 
букетами живих квітів.

О. ШВЕЦЬ, 
студент Кіровоград
ського педінституту.

В СТЕПУ
РЕПОРТАЖ

під Новгородною
ГОСПОДАРЮЄ БЕРЕЗЕНЬ. В КОЛГОСПАХ
РАЙОНУ ЙДУТЬ ОСТАННІ ПРИГОТУВАННЯ ДО 
ВЕСНЯНОЇ СІВБИ. НАД АРТІЛЬНИМИ ПОЛЯМИ 
ПРАЦЮЮТЬ ЛІТАКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
АВІАЦІЇ. В ГАРЯЧУ ПОРУ ЗАЙНЯВ ПОСАДУ ГО
ЛОВНОГО АГРОНОМА КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЛЕНІНА

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ДЕКОМУ колись не подобалося, що 
«кухарчині діти» будуть вершити 

державними споазами. Мало того, вій
ною йшли, голодом душили, аби зали
шити недоторканною владу імущих. 
Жовтнеза революція змела зі свого 
шляху освячений віками уклад гноблен
ня і вручила владу тим, хто був справж
нім господарем на землі.

Радянська влада відкрила перед кожною 
трудящою людиною простір для ініціативи, 
для участі в громадському житті. Від сохи і 
верстата йшли трудівники п нове життя, вчо
рашні комбриги ставали наркомами, червоно- 
армійці — головами комун, червоні комісари — 
дипломатами. Всі вони з гордістю говорили 
про себе: «Я — син трудового народу».

Таким він був, шлях до влади, до керівної 
посади, такою була «кар’єра» наших дідів. 
І сьогодні той шлях лежить через ферму, за
вод, лабораторію. Через самовіддану працю на 
благо суспільства. 1 сьогодні в ного основі ле
жить відданість ідеалам революції, глибоке 
усвідомлення свого обов’язку, почуття грома
дянина і особистого усвідомлення величі спра
ви, яку тобі довірили.

Кожне покоління висуває своїх гідних 
представників на відпозідагюні посади, 
наділяє довірою. Нащадки червоних ко
мунарів і перших борців за зміцнення 
Радянської влади, сини і онуки героїв 
перших п'ятирічок і післявоєнної відбу
дови сьогодні стають керівниками під
приємств і колгоспів, очолюють вироб
ничі ділянки, вирішують у Радах держав
ні справи.

Тх «кар’єра» починається з малого: від 
першого, 'сумлінно виконаного доручен
ня комітету комсомолу, від звичай
них, щоденних спрез езоєї органі
зації, від першого, самостійно виконано
го завдання. З цього починається усві
домлення, що ти приносиш людям ко
ристь.

<_» ЦЬОГО починалася і «кар’єра» держав- 
ної .'ііодіїпн Світлани Журби, доярки з 

колгоспу «Червоний прапор» и.ісксандріисьі-.о- 
го району. З першого доручений очолити ком
сомольський недільник, провести бесіду серед 
подруг. Сьогодні комсомолка — депутат район- 
—~    ---------- .............. ....... член правління

комсомольської

ВИПУСКНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОС
ПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ВОЛОДИМИР тимо- 
ФІЄНКО І—

О ТАЛИ турботи колгоспників його турботами. Прий
маючи на себе обов’язки головного агронома, 

молодий спеціаліст прийняв і всю відповідальність за 
долю майбутнього врожаю. Працює він в артілі тро- 

(Закіичення на 2-й стор.).

Г0 ОБКОМУ АКСМУІ

ТОБІ!
ДОВІРА

с 
о 
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Я — син трудового народу 
А як «кар’єра»!
ім'я твоє називають виборці
Скільки можна ходити в «молодих»!

ної Ради депутатів трудящих, 
артілі, заступник секретаря 
організації колгоспу.

Ні для кого не секрет, що 
вісімнадцять років ми всі віримо у свою ви
нятковість, у якесь особливе покликання. Але 
часто так трапляється, що благородні пори
вання залишаються лише пориваннями, а сама 
молода людина і кроку не зробить для того, 
щобі втілити їх у життя. А роки йдуть, і все 
чогось ждеш: ось скоро, десь недалеко оте 
омріяне. Бачиш, як до інших приходить слава 
і визнання. Чому?

Звичайно, не кожному у молодому віці вдає
ться стати головою колгоспу, бригадиром, а то 
й керівником солідної установи. Керувати тре
ба вчити. Більше довіряти, не опікати у дріб
ницях. Там, де комуністи, старші товариші до
віряють молодим великі справи, допомагають 
стати па ноги, там і діла йдуть у молоді доб
ре. Ось один з прикладів. Півтора місяці тому 
правління колгоспу «Шлях до комунізму» Но- 
воархангс.іьського району сміливо пішло на 
те, шоб замінити кількох керівників середньої 
ланки молодими, енергійними людьми. Члени 
правління виходили з того, що деякі бригади
ри не можуть п нових умовах організувати 
колективи на виконання завдань чи то за бра
ком знань, чи від небажання глибше вникати 
у виробництво, чи з інших причин. Правління 
призначило бригадирами рільничих бригад 
комсомольця Василя Левадянського і Миколу 
Змуіічнла. Завідуючим фермою .*& 2 призначе
но кандидата в члени КПРС, колишнього об
ліковця Михайла Власенка. Слід сказати, що 
правління артілі не помилилося у виборі.
ТіЕНЕРАЛЬНИЙ секретар ЦК КПРС

Л. І. Брежнєв говорив на урочистому 
пленумі ЦК ВЛКСМ, присвяченому 50-річ- 
чю Ленінської Спілки Молоді, що зараз

у сімнадцять —

важко уявити роботу иаших Рад, проф
спілок, державних установ без активної 
участі комсомольців. Партія покладає на 
молодих великі надії. Це зобов'язує їх 
бути гідними цієї високої довіри, виправ
довувати її, чесно виконувати доручення, 
брати активну участь у житті сусп.льства, 
свого колективу.

До голосу молодих прпслуховуються, з ними 
радяться, цінують їх думку. Таких прпклп.’.ів 
можна навесні безліч. Саме тому, що комсо
мол є зачинателем багатьох добрих справ, ак
тивним борцем за все нове, прогресивне, мож
на зустріти його представників серед членів 
правлінь артілей, в радах винахідників і раціо
налізаторів, у багатьох комісіях. Так, секретар 
комітету комсомолу Агрегатного заводу Воло
димир Гсрещсько є заступником голови за- 
годської комісії но культурі і естетиці вироб
ництва, більшість секретарів комсомольських 
організацій колгоспів Ульяновського району 
обрано членами правлінь, секретар комітету 
комсомолу заводу «Червона зірка» Петро Ко- 
верга є членом парткому.

Комсомол дає своїм членам задатки органі
затора, вчить діловитості, загартовує ідейно. 
Багато ного вихованців зараз очолюють відпо
відальні ділянки, є керівниками колгоспів, під
приємств. Леонід Торов з колгоспу імені Ен
гельса Кіровоградського району виріс до сек
ретаря парткому і заступника голови цієї ж 
артілі. Марія Гольша ще недавно була продав
цем, а зараз очолює кіровоградський магазин 
«Маяк» і є секретарем комсомольської органі
зації. Колишнії! секретар комсомольської орга
нізації Агрегатного заводу Іван Кононченко 
працює старшим контрольним майстром.

ЕЗАБАРОМ вибори. Серед кандида- 
ТІЗ У депутати СІЛЬСЬКИХ, пайпиыы» 

міських і обласних Рад можна 
чимало комсомольців. Народ у виборні 
органи 
повпредів. До обласної Ради обирати
меться комсомолка Галина Веселова. 
Дівчині двадцять два роки. Працює трак
тористкою в колгоспі імені XXII з їзду 
КПРС Кіровоградського району. Серед 
кандидатів у депутати обласної Ради й 
ім’я доярки з колгоспу «Шлях до кому
нізму» Новоархангельського району Зі- 
ьаїди Бублик. У дев ятнадцять років за
робити таку честь — похвально.

Якраз тут і хочеться зупинитися на тій грй- 
ні, яка проходить між юністю і зрілістю. Чп 
не саме тому, що своєчасно іноді її не помі
тять, 1 ходять подекуди в «молодих» і вісім
надцятирічні, і тридцятирічні. Навіть афоризм 
є; «Молодий, але подає надії». Аж дивишся, 
а тому «молодому» вже сорок. Отак добру 
частину життя і прожив з атестацією «моло
дий». 1 все тому, що хтось своєчасно ис помі
тна у людині організаторських здібностей, не 
допоміг їм розкритися...

Довіра множить і силу, і можливості, і 
творче натхнення. У нас для молодих 
відкриті всі дороги. Молодим велика до
віра. Тож за нами, молодими, — слово. 
Хай здобудемо доаір я чесною самовід
даною працею, горінням, справжнім 
дерзанням.

районних, 
зустріти

називає імена своїх гідних

Незабаром в поле. Молодий тракторист Василь Полнпко готовий здавати екзамся 
на хліборобську зрілість. Фото В. Ковпака.
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ФОРПОСТ 

ОРГАНІ
ЗАЦІЇ

ЗАНЯТТЯ ЗАОЧНОГО СЕМІНАРУ НА ТЕМУ 
«КОМСОМОЛЬСЬКА ГРУПА» ВЕДЕ ІНСТРУКТОР 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ 
ВАЛЕНТИН ПАНАСЮК.

ТЛОМСОМОЛЬС ЬКА 
-*-• група — складова 
частинка великої країни 
комсомоли, форпост її 
авангарду. Тут молода 
людина проходить свої 
перші університети — 
трудові, ідейні, мораль
ні. Тут починає формува
тись її індивідуальність, 
комуністичне переко
нання кожного юнака і 
дівчини.

У постанові VI пле
нуму ЦК ВЛКСМ від
значено, що комітети 
комсомолу зобов’язані 
повсякчасно підвищу
вати роль комсомоль
ських груп у бригадах, 
відділеннях, на тварин
ницьких фермах і трак
торних бригадах, в учбо
вих закладах і на під
приємствах, узагальню
вати і поширювати до
свід кращих групком- 
соргіа.

Головним завданням 
групи повинно бути 
вміння дійти до кожної 
молодої людини, допо
могти юнакам та дівча
там визначити перспек
тиви росту, залучити 
кожного юнака чи дів
чину до конкретних ко
рисних справ у колек
тиві.

Комсомольські групи ство
рюються по адміністратив
но-територіальному принци
пу безпосередньо на вироб
ничих ділянках, навчальних 
групах та класах.

І від того, як йдуть у гру
пах справи, у великій мірі 
залежить успіх всієї комсо
мольської організації в ціло
му. Дуже багато в цьому 
складному процесі залежить 
від комсомольського ватаж
ка групи — від тою, як він 
розуміє завдання, яким умін
ням І знаннями він володіє.

Від людини до люди
ни, від серця до сер
ця передаються тут 
потоки інформації. Груп- 
комсорг обирається на 
зборах групи відкритим 
голосуванням строком на 
один рік. Він готує і про
водить збори групи, ін
формує комсомольців 
про рішення вищестоя
щих комсомольських ор
ганів. Групкомсорг по
стійно робить записи до 
щоденника групи про 
проведені заходи.

У групі молодь готує
ться до вступу з члени 
ВЛКСМ.

Групкомсоргу, треба знати 
Кожцого члена ВЛКСМ. риси

його характеру, ставлення до 
товаришів, до громадської 
роботи і до навчання, рі
вень політичної і культурної 
підготовки, його біографію, 
сімейний та матеріальний 
стан. Він нонинеи бути в 
курсі всіх найбільш важли
вих справ І подій у житті 
кожного (день народження, 
сімейні свята і т. д.).

ІІОТРІБНО відзначати 
добрі справи ком

сомольців групи. Методи 
заохочення різноманітні 
— подяка від імені гру
пових зборів, допис до 
стінгазети, представлен
ня до нагородження гра
мотами райкому, міськ
кому, обкому ЛКСМУ, 
ЦК ЛКСМУ та ЦК 
ВЛКСМ.

Групкомсорг повинен бути 
не прохачем якихось приві
леїв, а політичним борцем 
за псе нове, виразником во
лі комсомольського колекти
ву. Іноді запитують, які в 
групкомсорга права? Не по
грібно шукати якихось особ
ливих прав. їх давним-давно 
дала Радянська влада. Ко
муністична партія. Адже 
Статут надає прапо широкої 
ініціативи в обговоренні і 
постановці перед відповідни
ми органами питань життя, 
праці, капчання та відпо
чинку молоді.

Слід не забувати, що 
крім прав, є ще й обо
в’язки. На жаль, про обо
в'язки іноді забувають 
групкомсорги.

В нашій області ство
рено 593 групи в про
мисловості, 117 гоуп на 
будовах, 746 груп в кол
госпах та радгоспах, по
над 1000 груп у школа/ 
та профтехучилищах.

Серед цієї великої армії 
комсомольських груп найкра
ще молодь області знає ком
сомольсько - молодіжну гру
пу молочно-товарної ферми 
колгоспу «Мир» Гайворон- 
ського району (групкомсорі 
зоотехнік Олексій Хитрук). 
Комсомольці цієї груп» ста
ли ініціаторами обласною 
змагання за гідну зустріч 
100-річчн від дня народження 
В. І. Леніна. У групі 12 чле
нів ВЛКСМ. Кожний комсо
молець навчається: 7-у 
школі сільської молоді, реш
та — в гуртку комсомоль
ської політосвіти. Всі ком
сомольці відвідують зоотех
нічний гурток, активні учас
ники художньої самодіяль
ності.

Добре йдуть справи в 
комсомольських групах 
МТФ колгоспів імені Ка- 
лініна Добровеличків- 
ського району, імені Кі
рова Знам’янського ра
йону, «По шляху Леніна» 
Голованівського району.

(Закінчення. Початок на '1-й crop.).

хи більше тижня, та за цей час вже встиг розібрати
ся в багатьох питаннях, які зараз стоять перед гос
подарством. Познайомився з бригадирами і ланкози- 
ми. Вже й відповідь держав. В нього, як у головного 
агронома, запитали, чому в сусідніх колгоспах озими
ну підживлюють літаки, а в їхньому ні. Звичайно, 
він міг би зіслатися на те, що тільки-но приступив до 
роботи. І був би правий. Та Володимир знав, що мін- 
добрив завезено мало ,а тому пообіцяв найближчи
ми днями виправити становище і зробити заявку на 
літаки.

Хпилюе головного агронома і посівний матеріал. Хоч насін
ня і кондиційне, але низький процент першого класу. З цим 
миритися пін не збирається. Зараз п лабораторії знаходиться 
зерно на аналізі і чекання результатів, тим більш, коли час 
не жде, — річ для головного агронома взагалі-то не дуже 
приємна. Спокійніше почувай би себе, якби все було готово 
до сівби.

А ось із сівозмінами, які запланували до нього, доведеться 
все-таки миритися. Зараз уже пізно ламати структуру посів
них площ, але наступного року спланує так. як вважає за 
краще.

Контора — поле
— зерносховище і 
знову поле — кон
тора — зерносхо
вище — такий 
сьогодні маршрут 
головного агроно
ма.

В артільних шо
ферів маршрути 
пролягли до До- 
линського заводу

• по обробці на
сіння кукурудзи. 
Звідти вони ведуть
зерном. Долають трудні весняні дороги шофери Во
лодимир Бурмако, Григорій Козир, комсомолець Фе
дір Лисенко. Відмінним зерном кукурудзи засіє кол
госп з цьому році 595 гектарів на зерно і 500 гекта
рів на силос. В артілі створено чотири механізованих 
ланки по вирощуванню цієї культури.

Цукрові буряки будуть вирощувати теж чотири механізо
ваних ланки. їх очолюють п бригаді № 1 Михайло Татарен- 
ко, в бригаді № 2 — Олександр Брухаль, у бригаді № 3 — 
Сергій Лавриненко, п бригаді й 4 - комуніст Микола Кар
пенко. Ланка Олександра Брухаля торік зібрала по 316 
центнерів цукрових буряків з кожного із 95 гектарів. Це — 
найвищий врожай в районі. Зараз механізатори ждуть пер
шого сигналу весни, щоб вийти в поле. Техніка та інвентар 
давно відремонтовані. Зібрати не менше, як по 300 цсігґпсріїї 
і гектара, — такс зобов’язання взяли члени механізовапих 
ланок по вирощуванню цукрових буряків.

В СТЕПУ

ПІД 

НОВГОРОДКОЮ 
машини, напознені золотавим

Подарована 

алея
Д" ПРОГИН мій юний друже! Тії добре 

пам’ятаєш осінній ранок 2 жовтня 19йЧ 
року, коли мільйони твоїх ровесників в чер
воних галстуках вирівняли шеренги, став
иш під знамена своїх дружин. Орденонос
на піонері« стала на старт експедиції «За
повітам Леніна вірні». А сьогодні тн вите 
рапортуєш партії, комсомолу про свої пер
ші успіхи, нові пошуки і знахідки. Сьогодні 
ти вдивляєшся п запгра І мрієш... Мрісш, 
коли пишеш твір «Що б1 я сказав Іллічу, 
коли б зустрівся з ним?», коли мандруєш 
по карті місцями, де побував Ленін, коли 
стоїш в дозорі «Зарницы».

Твій загін має свою улюблену пісню і 
девіз. Ти хочеш хоч трішечки бути схожим 
на героя, ім’я якого носить твій загін. Чи 
все і завжди тн робиш так, щоб доспіти 
цього?

Я хочу розповісти тобі про твоїх ровесни
ків — піонерів дружніш імені В. Скориніна 
КуцевояівськоТ середньої школи.

ЗМІСТОВНИМ, багатогранним жит
тям живуть піонери. І в будні, і в 

свята в піонерській дружині школи 
панує атмосфера бойового настрою. 
Трудові десанти і складні операції, 
конкурси і вік горний, недільники і 
військово-патріотичні ігри. Приходять 
в гості до піонерів ветерани прані, 
люди цікавих професій, герої воєн. А 
правофлангова — старша піоперво- 
жата Оля Лпхоїперснл — і порадить, 
і допоможе

------ —— ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ -

Відкидають 
расизм

Дев'яносто арештованих, лі- 
кілька поранених, збиток уні
верситету на мільйон доларів, — 
такий результат жорстоких су
тичок. котрі відбулися недавно в 
Монреалі (Канада) між студен
тами і поліцією.

Що ж стало причиною сту
дентських ізворушень, які ви
кликали такі наслідки?

Шість негрів-студентів капа і 
ськото університету імені 
Г. Уільямса, обурені расистськи
ми діями професора біолоіії. 
..ur-или протест адміністрації. 
Решта студентів факультету, де 
навчаються негритянські юнаки, 
підтримали своїх товаришів і 
поставили вимогу провести роз
слідування.

Студенти на шак протесту 
зайняли будинок університет
ського обчислювального центру і 
забарикадувалися в ньому. На 
протязі двох тижнів 150 молотих 
людей не ні лишали будинку 
центру, вимагаючи задоволенні! 
скарги негритянських юнаків.

За наказом властей 90 юнаків, 
в тому числі 41 негр, обвинува
чені у «змові і варварськії 
діях» і кинуті до в'язниці.

Г. Зі БОРО В. ■ 
(ТАРС).

Н. Зелененька і В. Тнмофієнко в зерносховищі.

ВЕСНЯНЕ сонце знімає білу ковдру з полів. Хоч 
правда, зима й не дуже балувала колгоспні пол? 

снігом. Вітри, бурі змели його в лісосмуги, яри. Але 
озимина в колгоспі в доброму стані.

Торік в колгоспі імені Леніна зібрали озимої пше
ниці по 27,5 центнера з гектара. Є всі підстави споді
ватися на високий врожай і в цьому році. Зараз, ко
ли ви читаєте ці рядки, всі в артілі зайняті приготу
ванням до зустрічі з полем. Механізатори ще і ще 
раз перевіряють готовність техніки, «висить» на теле
фоні головний агроном Володимир Тимофієнко, «ви
биває» міндобрива, агроном-насіннєвод Ніна Зеле
ненька (яка, до речі, теж всього кілька місяців, як 
зайняла цю посаду) запитує лабораторію про резуль 
іати аналізу.

Перший крок завжди відповідальний, завжди не
легкий. Тож і хочеться, щоб ці рядки стали для те
бе, Володимире, добрим товариським словом перед 
твоєю далекою і почесною хліборобською дорогою.

В. ГЛНОЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп імені Леніна
Новгородківсіжого району.

ПІОНЕР-МОЛОДШИИ БРАТ

Заходжу на засідання ряди дружпіііі. 
Порядок денний —• рекомендації п члени 
ВЛКСМ. Тут вже тримайся! І за трійку 
згадають з німецької, і за збір в піонер
ському класі, який пройшов невдало. Одер
жати рекомендацію ради дружини — не
легка справа. А якщо і рекомендують, то 
місяць іце кандидатом будеш.

За останні реки в школах нашого 
району створюються музеї, залп, ку
точки В. І. Леніна. Кращі з них сталії 
постійними центрами полі пічної осві
ти учнів, дійовими пропагандистами 
життя і діяльності В. І. Леніна, 
безсмертних ленінських ідей.

Слід відмітити, що в шкільній прак
тиці ще не рідкі випадки, коли роботу 
по створенню шкільних музеїв почи
нають з листів в центральні музеї 
країни з проханням вислати фотогра
фії, книги, адреси старих комуністів. 
Але, як показує досвід, наших кра
щих музеїв (Онуфріївськоі, Куцево- 
лівської, Дерсївської середніх ШКІЛ) 
починати потрібно з іншого — з ви
вчення учнями. біографії Леніна, 
спсгалів про нього, з розробки експо
зицій. Ми звертаємось до імені Лені
на па карті світу. Не добре. Але за
мовчимо про досягнення піонерів та 
комсомольців по виконанню ленін
ських заповітів.

В цьому підношенні хорошу справу по
чали піонери-семпкласіїики Млшіківської 
середньої школи, стявши іи ленінську взх-

Демонстрація .робітників одного із заводів у Токіо.
Напис па плакаті: «Геть з японської території ліг.акн <Е-52»

Фотс Яіїс/^Аіі'іі.

ту праці. За три години вони зібрали 3303 
кілограмів металолому. Кошти за нього ви
рішили передати на оформлення Ленінської 
кімнати в своїй школі. Почин семикласни
ків підтримали всі піонерські загоїш. Ось 
звідси й починається виконання ленін
ських заповітів —■ з піонерських зборів. 
Вирішили — зробили.

НІ/ КРУПСЬКА рекомендувала ма- 
ти при куточках, кімнатах Ле

ніна його твори, грампластинки з йо
го промовами. Такі бібліотеки, фопо- 
теки вже створюються і працюють ге 
Павлиській, Дсрсївській, Куцеволіге- 
ській, Онуфріївській середніх та Кам- 
бурлеївській восьмирічній школах.

Давня дружба зп'язує піонерів дружини 
із. Зої Кос.модем’ямської Павлнської се
редньої школи з білоруськими друзями. 
Цієї осені поїш одержали під них цікавий 
подарунок — 100 саджанців дерев. З них 
вирішено на відзнаку 100-річчя а дня н і- 
роджсиня В. І. Леніна посадити алею І 
присвоїти .їй ім'я вождя.

Рада дружини та комітет комсомо
лу доручили цю справу учням вось
мих класів. Адже в цьому навчально
му році вони готуються стати комсо
мольцями. В день народження В. І. 
Леніна — 22 квітня — восьмикласники 
передадуть свої галстуки третьоклас
никам, а самі одержать комсомоль
ські квитки.

Валентина СКРИП НИК, 
зав. відділом шкіл Онуфрії«- 
ського РК ЛКСМУ.

Вогні молодіжних клубів
Недавно мені довелося побувати в болгарському 

селі і орско Слівово Ловецького округу. Гордість цьо
го се та — чудовий Будинок культури, споруджений 
іри роки тому на кошти кооператорів. Тут прекрасний 
’ал ’Iа м*с,'ь' ДС демонструються кінофільми ' 
влаштовуються театральні вистави, бібліотека, пелн- 

SK««"’ хуАОЖ*1" галерея, музей, затишне, доб
ре обладнане приміщання, котре називають клубом 
МОЛОДІ.
іпим^Ь"а МОЛ°ДЬ дуже прив’язана до свого клубу. 

° в зра™<’в<»му порядку і 3 задоволенішім 
Туг Час' Пр" клубі Ліе великий ансамбль 

і-п іт ..................... іурток. оркестр. Тут
тії« °>Г^С" ЛЄК,,ІІ> ДОПОВІДІ і бесіди, обговорюю- 
Ч-1М1І ?1ЛЬЧ‘»'’ проводяться зустрічі з дія-
сік( „ rnrjyp" м"стс,*тва. Із спеціалістами сіль- 
квалігіїііі-н '|'.!ларства- ведуться заняття но підшніїенню 
нЦаторів молодих садіїшиків. городників, меха- 
іі mtLv0«™™"1 Вог""иіа культури і освіти створені 
мансі кого ііл' У клубі села Коінаре ВРа'
готовки мою!\УіГУі Аобре організована допризовна піл- 
сусідньоме с°Аі г^,,0|’ТНІ”,0'ФІзкУльтурна робота. 1 
іюк тркііікііССЛ Креніце комсомольці створили буди- 
гехіїїчііими Ч«йиКМу мол°Дь панолегливо оволодіває 
молотім іп". , "’ІМИ’ Н багатьох добре обладнаних 
ремонії клубах проводяться урочисті шлюбні пс- 

МодоАіжні СІЛЬСЬКІ клуби - ............. ..
У" вихованні1 Ьм^К„"Х °P,a"ijaH'n -'грають велику рол» <- 
потане і п і К-п2ь°Л"х кооператорів. Кооперативні гос- 
"ридбаи і'. т^,лГНІуют.ь ,,а клуб" спеціальні кошти длр | 
них iron і Г лвпізІ?р,,’> павчал'.них посібників, пастіль- 
цтву пин к іі’г.пї- Всл,,*а увага приділяється будівіш- 

•уі.іх стадіонів І спортивних майданчиків-
Софія. Д- БОЧАРОВ,

кор. ТАРС.

— предмет постійної ува-
— грають велику рол» <-

І Xа
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«Такі не відступлять...»
ДНД—десятирічний стаж

Коли вечір за/ 
палює зорі, на ву
лицях Кіровограда 
з’являються люди 
з червоними по
в'язками. Це — 
члени добровіль
них народних дру
жин. Вони разом з 
міліцією бережуть 
мирний спокій 
громадян, ведуть 
велику виховну 
роботу. Дев'ять

тисяч дружинників 
налічується в об
ласному центрі, 
сто сорок шість 
народних дружин, 
десятки дитячих 
кімнат.

Серед кращих— 
дружини ремза
воду «Укрсільгосп- 
техніка», взуттєвої 
фабрики, ПЄДІНЄТИ- 
туїу імені О. С. 
Пушкіна, міських

професійно-техніч
них училищ № 6 
та 9.

В основному це 
пере д о в и к и ви
робництва, удар
ники комуністич
ної праці. Серед 
них немало і ком
сомольців. От, на
приклад, студент 
машинобудівно го 
технікуму Василь 
Решетняк. Не за

вжди в юнака є 
вільний час. Тим 
більше, скоро за
хист диплома. Але 
знаходить його 
Василь, щоб і по
сидіти над підруч
никами, і в кіно 
піти, і вийти на за
литу електрични
ми вогнями цент
ральну вулицю з 
червоною пов’яз
кою на рукаві.

Вже десять ро
ків минуло відто
ді, як в Кірово
граді почав пра
цю в а т и штаб 
ДНД. Відмітити 
цю дату прийшли 
активісти-дружин - 
ники. У р о ч и сті 
збори відбулися в 
клубі імені М. І, 
Калініна.

— Сила міліції 
в зв’язку з наро
дом, — говорить 
начальник місько
го відділу внут
рішніх справ Ф. О. 
Мак овський, — 
Велику допомогу в 
нашій роботі на-

дають члени доб
ровільних народ
них дружин.

— Друж и н н и к 
Ковальов з ремза
воду «Ук р с і л ь- 
госпте х н і к а», — 
продовжує він, — 
чергував по вули
ці Леніна. Все бу
ло як завжди: і 
гамірливе море 
людей, і дзвінкий 
сміх молоді. Рап
том увагу дру
жинника призер- 
нула людина, яка 
боязко озираю
чись, вийшла з 
під’їзду. В руці 
вона тримала не-

великий мішок. 
Чоловік цей вия
вився спекулян
том.

Багато комсо - 
мольців серед 
дружинників заво
ду «Червона зір
ка». За минулий 
рік вони провели 
вісім рейдів, в 
яких взяло участь 
біля тисячі чоло
вік.

На урочистому 
зібранні велика 
група охоронців 
громадського по
рядку була наго
роджена грамота-

ми обкому і міськ
кому КП України, 
цінними подарун
ками. Серед них і 
наш знайомий Ва
силь Реше т н я к. 
Міцно збитий, з 
енергійним облич
чям, з твердим 
поглядом сірих 
очей. І подумало- 
ся: «Такі не від
ступлять перед не
безпекою». О п- 
лески присутніх 
стали під тверд- 
женням моїх ду
мок.

А. ВАСИЛЕНКО.

„Середа сівача“
Ліниулої середи просторе 

приміщення лекційного зилу 
міського Центрального лек
торію виповнили студенти 
вузів, технікумів, училищ. 
Всі вони прийшли на зустріч

з учасниками молодіжної лі
тературної студії «Сівач», 
іцо працює при «Молодому 
комунарі».

Далеко, мріє, до твоїх 
вершин.

А шлях крутий, а шлях 
всього один.

Та все життя попереду 
моє.

І мрія є, і сила в мене є. 
Це рядки із вірша «Ске

ля» студента Кіровоград
ського педінституту Нуржа- 
на Тапнрбергенова.

До речі, Нуржаи читав 
свої поезії на рідній казах-

ській мові і в перекладах на 
російську та українську 
мови.

Щирими оплесками був 
нагороджений виступ почат- 
куючого прозаїка Миколи 
Лнтвиненка, що прочитав 
свою новелу «Новорічні зо
рі». Мали успіх і поезії 
Олександра Івакіна, Світла
ни Ярошевської, Римми Лан- 
ської.

Вечір вів керівник літера
турної студії «Сівач* Вале
рій Гончаренко.

Г. НАИМОВА.
м. Кіровоград.

ЩОГ1ЫО ми відзначили 155 років від дня 
народження Т. Г. Шевченка. На вечо

рах в клубах і Будинках культури, на ву
лицях і площах звучали вірші поста, пісні 
про нього, про разючі зміни за радян
ського часу на «Вкраїні милій».

І згадалась мені одна телеграма 
55-річної давності.

«По огуднику пречистої божої матері 
Тарасу Шевченку моліться усердно по 
совісті, щоб бог простив йому мерзотні 
писання його, на панахиду запросіть 
служити у себе дома, на квартирі, а ш 
в храмі. Архієпіскоп Назарій».

Вона, ця телеграма, була адресована 
єлиса’ветградцям, які хотіли па 100-річ- 
чя великого Кобзаря відслужити пана
хиду. Служителі місцевого собору пена- 
важилисп дозволити і послали телегра
му в Одесу. Архієпіскоп, як бачимо, за
боронив панахиду, боячись «великого, 
безбожника».

І боязнь ця була цебезпід- 
ставною, адже великий народ
ний пост Т. Г. Шевченко був не 
тільки непримиренним борцем 
проти самодержавно-кріпос
ницького ладу, але й войовни
чим атеїстом свого часу. В но
го творчій спадщині значне 
місце посідають антирелігійні 
мотиви викриття ганебної ролі 
православної церкви, Ватікану, 
які вважали священними ос
нови тогочасного ладу і фак. 
рабство. Великий поет розумів, 
тичко освячували кріпосницьке 
що релігія, допомагаючи наїїів-

Оі у ^царстві божому», — сидять убив
ці. А небо спокійно вислуховує молитви 
тиранів і навіть приймає від них дари.

ДЕСЯТЬ років тримав царизм волелюбного 
поета на засланці, але ніякі обмеження не 

зламали революційних і атеїстичних переко
нань Кобзаря. Ще з більшою художньою си
лою зображував пін трагічну долю пригнобле
них мас, викривав справжнє обличчя кріпос
ників, розвінчував експлуататорську суті, ре
лігії. В багатьох творах цього періоду Шев
ченко показав, що релігія потрібна лише па
нівним класам, щоб тримати народ у покорі. 
Гак. у вірші «Не молилася за мене» посі 
писав:

«Даєш ти, юсподи єдиний. 
Сади панам в твоїм раю. 
Даєш високії палати.
Паші ж неситії, пузаті.
На рай твій, господи, плюють
І нам дивитись не- дают ь
З убогої малої хати.»

У ПОЕМІ «Неофіти» дійова антирелі
гійна пропаганда в усгах поета зву

чить як заклик до боротьби проти само-

«НЕМАЄ! 
НЕМАЄ!..»

ним класам 
покорі 
стоїть 
ЛСІІИЯ 
сплою 
поета, , ____
ня будь-якого релігійного дур
ману.

Релігія зображувала зем
ні діяння царів, як втілення 
«божественної» мудрості і 
справедливості. Але про яку 
ж справедливість можна 

коли з 
цьою «намісника божо- 
свитину з каліки зпі- 

знімають, бо нічим

Леонід ТЕНДЮК

Потім — го квапливо, то спроквола — ви 
ходять дівчата. Присідають, знову Підводять, 
ся, лише одна, мов зачарована, в оціпснінні. 
а навпроти неї у такій же позі хлопець, І 
мені розповіли таке: щоб дістатися звідси до 
незнаної землі на півдні, плем’я тонга в ста
ровину задумало побудувати човна. Головний 
вождь Паарікі наказал зрубати велетенську 
пальму на сусідньому острові Айтутакі. У ла
гуні повно акул, вирують підводні течії, на 
самому ж Айтутакі злі духи. Ви бачите, як 
шепотять казуаринові й мангрові дерева? То 
прислужники бога Танаруа, що обернув кра- 
суню-полінсзійку в пальму, а юнака ЧІаві, її 
коханого, у дерево везі — велетенського мов
чазного гіганта на протилежному боці острова. 
І який би вітер не шумів, не можуть закохані 
дотягнутися одне до одного рукамн-віттям. 
Лише часом морський блукач-альбатрос при
носить їм слова-тужіння, в яких біль ’ тре
пет кохання.

Та ця сумовита мелодія змінюється веселок» 
і нестримною. Почався танок, до якого ост
ров’яни запрошують гостей... Я сиджу мовчки 
під пальмою. Я ніколи не танцював хулу. І 
не думав танцювати. Та ось вибігає поліне
зійка, За місцевим звичаєм, вона ’цілується зі 
мною — притуляє свого носа до мого. Надіває 
мені на шию вінок. І ми танцюємо. Лін тан
цюємо довго. Годину? Дві? Можливо. Мож
ливо вічність. А музика радіє, і кожен удар 
озивається в серні лунко, тонкострунно...

«Ти поїдеш далеко, — читаю я п тих очах. 
— ти мене забудеш. Тебе покличуть степи і 
інші, сині очі. Але коли-небудь, може, пінок 
цей нагадає тобі про мене і про мій острів».

познажодііій карті їх тут не 
•ієно.

— Покликати третього, 
казав.

І ось заспаний третій 
ник капітана в ходовій .. 
Перечитують лоції—від Антарк
тиди до Нової Гвінеї. Ні, в та
ких широтах, як ми тепер, — 
островів не повинно бути.

— Я першовідкривач, — подаю 
голос.

— Замовкни!
Нарешті, пітьма розсіялася, і 

ген до неба крізь туман просту
пили сині гірські хребти Нової 
Британії.

«Виверження вулканів тут — 
постійне явище. Особливо 
багато їх як згаслих, так і дію- 

островах Нова Британія Землетру- 
катастрофічними

на-

поміч- 
рубці.

гримати народ у 
й темряві, тим самим 
на перешкоді до визоо- 

трудящих. Тому з такою 
звучав мужній голбе 

спрямований па зіішцсп-
Або чому був 
незадоволений 
архієпіскоп Назарій

СЕРЕД ПАПУАСІВ 
відпустив борідку рудувату. 
Сам Нептун, товариш мій і брат. 
І, як кажуть суднові дівчата. 
Став тепер справжнісінький пірат. 
Поза океанами далеко 
Крижаніють всніжені степи. 
Ну, а тут така шалена спека. 
Що біліють роби від ропи.

Радіохвилі доносять, що на Україні морози, 
а ми мучимося від спеки. Наш курс на архі
пелаг Бісмарка — до Соломонових острови», 
до великого острова Нова Британія й атолу 
Херміт. Ці місця, що трохи на схід від Попої 
Гвінеї, недаремно звуться гнилим

чих, на 
си часто супроводжуються 
хвилями, що раптово змінюють рельєф дна... 
У прибережних водах — хижі отруйні морські 
змії, риби, медузи, восьминоги, скати-хвосто- 
коли... Численна кількість небезпечних рифів, 
мілин, які вивчені зовсім недостатньо; чимало 
островів нанесено на карти неточно... Висока 
температура повітря, велика вологість тяжко 
переноситься людиною», — записано в лоції.

— Після такої характеристики серед капіта- | 
нів мало знайдеться сміливців, щоб провести 
корабель до цих берегів. Проте якщо вже й І 
експедиційне судно шукатиме второваних 
шляхів, то мені зостається єдине — перейти 
на тюлькин флот, на колісний річковий паро
плав. — Так говорив наш боцман, смаглотілнй, 
дебелий хлопець, що. обіпершись об фальш
борт. гортав лоцію південних морів.

«Витязь» наближається до Нової Британії, 
найбільшого острова в архіпелазі Бісмарка і, 
мабуть, найї лухішою, найменш дослідженого 
закутка нашої планети.

Вже півострів Газелі далеко н море вису
нув свої носаті миси, густо порослі мангро
вою темно-зеленою гущавиною. Кажуть, ця 
бухта, до якої ми входимо, — одна з най
красивіших у світі. Я немало бачив гаванеп. 
Та коли наше судно минуло дві стрімкі й по
хмурі скелі Давапіа. що, немов дозорці, стоя
ли при вході в бухту, переді мною розкинула
ся велична картина гавані. Уявіть собі кратер 
велетенського вулкана, в якого зрізано гостру 
вершину, кратер заповнено водою, а ехн.тп 
увінчані нмшнею тропічною зеленню, де на тлі 
неба кожна пальма здається тоненькою скал
кою, така вона маленька в порівнянні з ним 
вулканоподібніїм феноменом природи, — ото 
і буде га?ань, про яку я розповідаю.

І враз, як тільки нога торкнулася землі, по
трапляєш у полон незвичайного іі дивовиж
ного.

Рабаул — невелике тропічне місто, розташо
ване г> підніжжі кількох вулканів. Ми біля 
пірсу. Зроблений він із затонулого в другу 
світову пінну японського есмінця. Корпус ко
рабля залито бетоном, і до нього тепер швар
туються судна. Праворуч, пал горами, емуіп 
блідуватого диму. То кадять вулкани рабалян- 
каіа’і Тавурвур.

було говорити, 
дозволу царя — 
го» — «латану 
мають, з шкурою 
обуть княжат недорослих», І тому поег 
не просто зпсвірюється в бога, він гнівно 
стверджує:

... немає
Господа па небі!
А ви в ярмі падаєте.
Та якогось раю
На тім світі благаєте?
Немає! Немає!

(«Соп»).
ІМЕНЕМ бога освячувалася коло-
• ніальна, грабіжницька політика ца

ризму, братовбивчі війни, грабежі. Поет 
з глибоким обуренням змальовує карти
ну, де показує, як розпипателі народні 
б’ють «неутомлепнії поклони» перед об
разом святим, щоб творити свої будні 
справи:

«За кражу, за війну, за кров, — 
Щоб братню кров пролити просять, 
А потім в дар тобі приносять
З пожару вкрадений покров!»

Як послідовний войовничий атеїст 
Шевченко заперечував саме розуміння 
існування бога, розвінчував різні біблійні 
легенди про святих, показував справжню 
суть релігійних проповідей про «свя
тість» церковної і царської влади:

* ...У пас
Снятую біблію читає 
Святий чернець і научає. 
Що цар якпйсь-то свині пас...»

Виходить, що п небо сприяє насильни
кам і кривдникам, що й там, — на служ-

держанного ладу та його ідеології. Поет 
вірив у той час, коли «окують царів не
ситих в залізнії пута». Царі іменем 
«Всевишнього» творять печувапі насиль
ства над народом, гонять людей на 
братовбивчі війни. Ось чому поету «хоті
лося б зогнать оскому на коронованих 
главах, на тих помазаниках божих».

Антикріпосницькі та антирелігійні мотиви 
особливо посилюються під впливом російської 
революційної демократії. Про цс свідчать 
кі твори: «Я не нездужаю нівроку», «Світе 
ясний! Світе тихий», «Марія», «Осії. Глава 
XIV» та ін.

Католицька церква па чолі з Ватіка
ном завжди була ворогом всякої про
гресивної думки. Усіх протестантів оголо
шували єретиками і знищували. В поемі 
«Єретик» Т. Г. Шевченко гнівно засу
див інквізиторів, створив величний образ 
Яна Гуса — борня проти католицизму,і 
Ватікану, за вільне життя свого народу.

Геніальна спадщина великого Кобзаря' 
відіграла значну роль у революційно- 
визвольному русі, прищеплювала трудя
щим атеїстичні переконання.

Атеїстичні мотіівн у спадщині' Т. Г, 
Шевченка не втратили актуальності і в 
наші дні. Твори народного поета допома
гають нам виховувати трудящі маси в 
дусі непримиренності до релігійної ідео
логії.

' І. ПРОЦЕНКО,
доцент Кіровоградського педінституту.

хого океану: нестерпна спека 
змінюється тропічними зливами, 
від яких немає порятунку... Ні
чим дихнути — така вологість, 
а найменша виразка на тілі за 
день-другіїи перетворюється на 
незагойну рану.

Вночі — пітьма. Дощ. Мене 
посилають на бак — дивитися 

'вперед. Пірнаю в темряву. Ме
тодично, раз по раз. вмикають 
гудки.

— Гу-гуу!.. у-у! — тривожи
ться над океаном.

— Дивись уважно! — наказав 
штурман.

Я вдивляюся в пітьму, але так 
нічого й пс бачу. Лише десь па 
сході жевріє багряна товк і 
смуга.

Ми знаємо; землі ці майже 
не досліджені, навіть у лонічх 
про них відомості ще за минуле 
століття, та б ті скупі іі не точ
ні. Тому треба бути особливо 
уважними, щоб не наразїписч 
на рифи.

— Якщо помітиш нові острови 
і їх не виявиться па карти на
звемо твоїм іменем, — пообіцяв 
штурман. •

-‘-Вельми Вдячний, але пс 
Хочу примазуватися, до геогра
фічної слави.

Нам, вахтовим, ще звечога 
сгало відомо.!щі> «Витязь» зай
де на один із атолів нього архі
пелагу.

— Ліворуч ніби береги, — уві
йшовши до штурманської, спо
кійно сказав я.

Ніби? — жахнувся старпом. 
— Ви, чорт візьми, точніше ви
словлюватись можете? Бе
реги чи що?

— Ліворуч видно береги! — 
тепер уже відчеканив я.

— Не може бути! — збенте
жено мовив старпом.'

— Нсйвомірио! — вже сам до 
себе пробурмотів і штурман, 
глянувши і» ілюмінатор. — На

(Дал: буде)

Продовження. Початок в га
зеті за 1—15, 25, 27 лютого. 1. 
•1, 6 березня.

кутком І»і-

Полінезійська танцюристка з острова Раротонга.
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Атакують спартаківці.
Фото Л. ЛІ ВАШ НИКОВА.

Э ПЕРЕМОЖЦІВ
В цьому просторому і світ

лому спортивному залі ніколи не 
буває тиші. Хлопці та дівчата 
зранку приходять сюди па урок 
фізкультури. А потім до пізньо
го вечора тут йдуть заняття 
спортивних секцій. Тренуються 
баскетболісти, гімнасти, волей
болісти, борці, тенісисти.

І не днино, що в залі завжди 
гамірно. Адже в Кіровоград
ському профтехучилищі № В фіз
культурою і спортом займаю
ться всі 482 учні. З них — 31« 
виконали нормативи масових 
розрядів.

Одному вчителеві фізкультури 
Олексійовичу Бобкову, 

допомогти 
підвищити

Петру _____ ____
звісно, не під силу 
всім спортсменам 
майстерність. Та в нього є чима
ло помічників.- в училищі підго
товлено 02 громадських інструк
тори по спорту, 86 суддів.

Після довгих і напружених 
тренувань приходить успіх. Ось 
уже більше десяти років спорт
смени училища не поступаються 
першістю жодному низовому ко
лективу «Трудових резервів» 
області. 1 в торішній обласній 
спартакіаді цього товариства 
хлопці та дівчата ПТУ № 6 теж 
зайняли призове місце.

Є тут спортсмени, що стали 
гордістю всього училища. Це — 
баскетболісти Василь Вовчснко, 
Юрій Рнбальченко, волейболісти 
Іван та Василь Пархоменкп, 
гімнастка Люда Компанієць, те
нісист Микола Савченко. Ви
пускники ПТУ Анатолій Хропов 
тепер у футбольній команді 
майстрів класу «А» «Зірці», 
Анатолій Куліш виконав норму 
майстра спорту з шашок.

«СТОЯТИ
СТРУНКО!..

„Моаодцй комунар“

ОАВТРА— субота. А сьогодні в 
в комітеті комсомолу Олек

сандрійського електро-механічно- 
го заводу йдуть останні приготу
вання до вихідного дня. Ватажок 
заводських комсомольців Марія 
Анісімова покликала активістів з 
усіх цехів. Одним радить, як кра
ще влаштувати туристську манд
рівку, в інших запитує про те, як 
підготувались до шахового турні
ру. А голова низового колективу 
фізкультури Євгеній Колісниченко 
інформує про хід заводської 
спартакіади «За труд і довголіт
тя».

З тих пір, як підприємство пере
йшло на п’ятиденну, комітет ком
сомолу заводу по-новому взявся 
за організацію відпочинку моло
ді. Помітно зросли турботи акти
вістів про масовість, високу май
стерність в низовому колективі 
фізкультури. На заводі, перш за 
все, подбали про те, щоб мати 
громадських тренерів, суддів. Те-
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Тї РИЗНАТИСЬ, давно мною не оволодівало 
таке почуття. Я ж теж був солдатом. Все, 

все, що є в цій кімнаті, нагадало мені той да
лекий час. Якось мимоволі розправляєш плечі, 
пачЬ ось-ось прозвучить команда: «Струнко!», 
і треба буде комусь віддати рапорт.

Мабуть, відчув те і Олександр Васильови і 
Гладкий — військксрівник школи.

—Наша військова кімната, — коротко пояс
нює він. — Дивіться...

А дивитись є на що. Налічив тринадцять плакатів. 
Па полицях акуратно по-солдатському складені про
тигази, санітарні сумки. На кожнім ряду столів по
мітка: відділення таке-то.

— Можливо, цс і дрібниці, — каже Олександр Ва
сильович. — Але воно теж привчає до дисципліни.

Та хіба тільки цс? Все тут націлене на те. щоб 
юнак звикав до чітких непорушних законів майбут- 
ііьсго армійського житія!..

Учні призовного і допризовного віку Онуф- 
ріївської СШ вивчають загальну структуру 
Збройних Сил СРСР, радії військ, статути, про
ходять стройову підготовку.

Разом з тим проводиться чимало заходів, 
спрямованих на виховання у юнаків почуття 
патріотизму, поваги до воїнів Радянської Армії, 
військової взаємодопомоги і дружби.

А оце в школі побував Герой Радянського

ТИЕЕЮТН
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОІРЛД 
ВІВТОРОК, Н березня. Пер

ша програма. 11.00 — Телевісті 
(Ю. 11.10 — «Мелодія-66».
Фільм-концсрт. (К). 11.35 — Фі
зика для учнів 10 класу. «На 
Київському телецентрі». (1<). 
12.10 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Дідусь, Кільяп і я». 
(Кіровоград). 17.15 — «Джере
ло». Фольклорний клуб. (Львів). 
18.00 — Для дошкільників і мо
лодших школярів. «Дітям про 
звірят». (Ленінград). 18.30 — 
Телсвісті. (К). 18.50 — Реклама. 
(К). 19-00 — «Дідусь, Кільяп і 
я». Художній фільм. (Кірово
град). 2030 — інформаційна 
програма «Час». (М). 21.15 — 
•«Робітниче життя». Тележурнал. 
(Кіровоград). 22.00 — Телефільм 
»Поєдинок». (Кіровоград). 22.15 
— «Дорога в Париж». Теле
фільм. (К). 22.45 — «Через рік— 
в Осака». (Експо-70). (М).

НАША АДРЕСА 
І ТЕЛЕФОНИ

завідуюча 
відділом 
Пінського 
ЛКСМУ,

?■

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОУЧКОМБІНАТ

ПРОДОВЖУЄ НАБІР
НА

НАПРЯМОК
МАСОВІСТЬ

пер лише інструкторів по спорту 
тут є 88, а суддів — 22.

Налагоджена робота в спортив
них секціях. Волейболісти, горо
дошники, команда любителів ку
льової стрільби — чемпіони місь
кої ради ДСТ «Авангард».

А нещодавно і заводські шахіс
ти перемогли в першості міста се
ред авангардівців, В змаганнях 
взяли участь першорозрядники 
Володимир Кац, Олександр Зіма- 
хін, Георгій Логвинов, Олександр 
Музичук та Валентина Ларіонова.

Дирекція заводу, партком, зав
ком профспілки постійно підтри
мують комсомольських та фіз
культурних активістів, надають

їм матеріальну допомогу. Тож не
дарма на заводі хороша спортив
на база. Юнаки та дівчата облад
нали для себе спортивні майдан
чики, закупили різноманітний ін
вентар. А на річці Псьол вони ма
ють туристську базу. Там є вишки 
для стрибків у воду, плоти для 
рибалок, водні велосипеди, човни.

Яскравим свідченням високої 
масовості була торішня спартакі
ада, присвячена 50-річчю ВЛКСМ. 
В ній взяло участь 668 молодих 
робітників, які займались 13 вида
ми спорту.

На черзі — нові старти. Трива
тимуть змагання на честь 100-річ- 
чя від дня народження В. І. Лені
на. Будуть, легкоатлетичні кроси 
на приз героїв-земляків. На біго
ві доріжки, спортивні майданчики 
вийдуть кращі спортсмени, коли 
будуть змагання, присвячені 50- 
річчю Ленінського комсомолу Ук
раїни.

О. БАРБІНОВ, 
інструктор обкому комсомолу.

9 БЕРЕЗНЯ кінчилися змаган
ня з ручного м'яча, які 

входять до заліку IV обласної 
спартакіади профспілок. У 
поєдинках взяли участь най- 
сильніші команди — спорт
смени обласних рад ДСТ 
«Авангард», «Буревісник», 
«Трудові резерви», «Локомо
тив», ДССТ «Колос», «Спар- 
так».

Чемпіонський титул завоюва
ли чоловіча та жіноча коман
ди ДСТ «Авангард». На друго
му місці (серед чоловіків) — 
спортсмени «Локомотива», на 
третьому — «Буревісника». Се
ред жіночих .команд друге і 
третє місця вибороли команди 
«Буревісника», «Локомотива».

якщоПОКЛИЧЕ ВІТЧИЗНА
Союзу т. Євсєєв. Виступав зі спЬгадамн про 
минулу війку, Влаштовуються також зустрічі із 
своїми земляками — учасниками громадян
ської та Вітчизняної воєн, партизанами і вете
ранами праці. Тісна дружба з воїнами — ко
лишніми вихованцями своєї школи.

Влаштовуються різні військові походи, кроси, ігри . 
та інші заходи, спрямовані на зміцнення фізичного 
гарту старшокласників.

Є в школі і свої відмінники військової підго
товки. Серед І1І1Х — Олексій Спасов, Сергій 
Ьілоус, Олександр Цимбал, Сергій Сайко. Тож 
недарма на районних змаганнях по стрільбі, 
що їх проводила районна рада ДТСААФ, Онуф
ріївні зайняли перше місце серед інших шкіл 
району. В особистому заліку вони також не 
поступилися першістю. Серед юнаків призером 
став Олексій Спасов, а серед дівчат — Валя 
Гарбуз.

Добре, коли юнак, ідучи в армію, мав одну з тех
нічних спеціальностей. Тому спуфріївці разом з вій
ськовою підготовкою вчаться механізаторській спразі.

А як же дівчата? І вони ие відступають від 
хлопців. ГІід керівницівом учительки Л. Овча
ренко вони вчаться в сандружині.

Т. 31НЧЕНКО, 
наш громадський кореспондент.

с. Онуфріївна. 

СЕРЕДА, 12 березня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.19 — «Заради життя». Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Суспільствознавство для 
учнів 10 класу. «Встановлення 
Радянської влади па Україні». 
(К). 12.І0 —• «Замах». Художній 
фільм. (Кіровоград). 17.30 — 
«Комуніст». Тележурнал па ге
ми партійного життя. (Львів), 
18.00 — Для дітей. «Олівсць-ма- 
лювець». (К). 18.30 — Телевісті. 
(К). 16.50 — .«Замах». Художній 
фільм. (Кіровоград). 20.30 —- Ін
формаційна програма »Час». 
(М). 21.15 — «Палітра». Нові 
твори Георгія Чериявського. 
(Дніпропетровськ). 21.15 — Екс
периментальна кольорова про
грама України. (К). 23.00 —
«Сторінки музичного календа
ря». (М).

Друга програма. 18.30 •— «Рай
дуга». Молодіжна програма. 
(Одеса). 19.30 —• Музика барок
ко». Грає Ужгородський камер
ний оркестр. (Ужгород). 19.55 — 
Реклама. (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 11 березня. 11.00— 

Телевізійні вісті. (К). 11.19 —

Фільм-концсрт :«Мелодія-66>, 
(К). 11.35 — .«Шкільний екрана. 
Фізика для учнів 10 класу. (К), 
12.10—Телефільм .«Аркадій Рай- 
кш». 17.15 — Фольклорний клуб 
«Джерело». 
«Дітям і
.«Джерело». (Львів). 18.00 — 
Д:...л про звірят». (Ленін

град). 13.30 — Телевізійні вісті, 
(К). 19.00 — ХудожніГі фільм
.«Життя в цитаделі». (К). 20-30 
— Програма «Час», (М). 21.15 — 
Концерт. (К). 22.15 — Телефільм 
«Дорога в Париж». (К). 22.45 — 
Художній фільм «Білі, білі ле-Художній фільм «Білі, 
леки».

СЕРЕДА, 12 березня, 
Телевізійні ............ .
Те.тсфіль м

11.00 - 
11.10 — 

життя», 
___  екран», 

Історія для учнів 9 класу. (К). 
12.10 — Телеспектакль «Гравюра 
па дереві». (К). 17.30 — Теле
журнал «Комуніст». (Львів!, 
18.00 — Для дітей. «Олівець-ма- 
лювець». (К). 18.30 ~ Телеві
зійні вісті. (К). 18.*50 — Моло
діжна програма «Райдуга». 
(Одеса). 19.30— «Музика барок
ко». (Ужгород). 20.00 — Ак
туальний екран. 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.15 —
М. Горький — «Троє». Спек
такль.

вісті. (К). 
«Зароди 

(К). 11.35 — «Шкільний

-
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - орган 

Кировоградского обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.
м. Кіровоград, вул Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату — 29-33-55, відділу 
пропаганди — 29-33-66, решти відділів — 

29-33-55.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного 
управління по пресі, м. Кіровоград, 

вул. Глінки, 2.

БК 00687. Індекс 01197

ЯКіЦи ви завітаєте в Кіровоградську серед
ню школу № 27 і поцікавитесь добрими 

традиціями учнів, дам скажуть:
— Не було, мабуть, в місті жодних змагань, 

в яких би не брали участі наші спортсмени. 
А традиція в них — перемагати...

1 це твердження в якійсь мірі виправдане. 
Он скільки почесних кубків, BiiMiie.ua, дипло
мів прикрашають одну з просторих кімнат 
закладу! 1 в кожної нагороди своя історія. 
На одному з кубків читаю напис: «Кращим 
гімнастам міста». Учні пишаються зим, що їх 
ровесники неперевершеиі в цьому виді вже 
десять років підряд. Саме тому почесна на
города одержала постійну «шкільну» про
писку.

А скільки перемог на рахунку леї коатлетів, 
баскетболістів, волейболістів! Вони внесли у 
спортивну «копилку» і свою чималу долю.

Директор І. М. Чабаненко і весь ііедколек- 
тнв школи неабияк цінують фізичну культуру.

— Зараз у нас кожний третій з учнів — 
спортсмен. Ми хочемо, щоб ними у нас були 
всі, — ділиться думками директор Івга Михай
лівна Чабаненко.
СПРАВДІ, середня школа .V» 27 по праву 

вважається своєрідною «кузнею спортивних 
кадрів». 1 це не буде перебільшенням: Багато 
хто з випускників продовжує своє навчання иа 
факультеті фізвиховання в педінституті. Ог 
хоча б взяти тренера ДСШ Т. М. Долженко. 
Саме в сгінах цієї школи дівчина сформува
лася як спортсменка. А любов до гімнастики 
прищепила їй викладач фізвиховання Г. С. 
Шлапзчук. Як раділа учителька, коли дізна
лася, що її вихованка стала майстром спорту 
СРСР! 1 зараз Тамара Миколаївна не пориває 
зв’язків із рідною школою. До її цінних по
рад прислухаються ті, хто тільки розпочинає 
спортивний шлях, і ті, в кого за плечима від
повідальні змагання на першості області та 
республіки.

Лише нещодавно повернулася з Києва шіст
надцятирічна гімнастка Олена Льовочкіна. Ус
пішним був для неї цей виступ: вона в числі 
кращих юніорів республіки. 1 цим ще раз 
наблизилася до своєї мсти — стати майстром 
спорту. Мріють про заповітний рубіж і її по
други по команді, кандидати в майстри спор
ту Люда Арсентьева та Катя Ходошук.,

Лише зараз в школі навчається вісім чоло
вік, які виступають за програмами кандидатів 
у майстри спорту! Серед них — Володимир 
Паровії;, Сергій Капітанов.
ТА НЕ лише гімнастами славиться школа.

В цьому році її закінчив Валерій Калікія, 
гравець футбольної команди .«Зірка». Бажан
ня добре володіти шкіряним м’ячем привело 
ХЛОПЦЯ ДО ДИТЯЧОЇ спортивної ШКОЛИ. ТрСНС-.,; 
ром п'ятикласника став тоді досвідчений?! 
майстер Б. П. Резніксв. І почалися треиуваф-.- 
ия Поступово зникла сором’язливість псрши'Х 
днів. На зміну їй прийшла впевненість в сЙб- 
їх силах. Наполеглива праця увінчалася усмі
хом. Валерій почав .виступати за дублюючий 
склад команди .«Зірка». Під час нашої розмо
ви вій висловив думку про те, що спорт ие 
може існувати без постійного навчання, бо 
навчання — невід’ємна його частини.

Так, двадцять сьома має добрі традиції. її 
вихованці неодноразово з успіхом захищали 
честь області на республіканських змаганнях, 
їх перемоги купалися у напруженій боротьбі 
за метри, бали, секунди. А ті нагороди, що 
прикрашають простору кімнату, — свідчення 
того, що навчання і спорт у школі завжди 
йдуть поруч, нога в ноіу.

А. САРЖЕВСЬКНП, 
позаштатний кор. «Молодого комунара», 

м. Кіровоград,

ЧОТИРИМІСЯЧНІ КУРСИ 
ШОФЕРІВ І АВТОСЛЮСАРІВ

У ДОРОГУ вирушали 
світанку. Лаштували .-»її- 

жі, рюкзаки, брали з собою 
спортивний інвентар. Перша 
мандрівка — далеко в степ. 
Там загін «синіх» захоплю
вав плацдарм, готувався до 
«бою», А з долини вже 
йшли п наступ «зелені». По
чиналась військова гра. В 
напрузі були стрільці, зв’яз
ківці.' Схилились над картою 
командири.

Бій за «висоту» тривав до 
обіду...

Учні Красносільської се
редньої школи, об’єднавшись 
в батальйон «Снігового де
санту», протягом всієї зими 
не раз були в Дорозі. Зма
галися найснльніші лижни
ки, під час військових ігор 
хлопці та дівчата оволоділи 
основами туристської спра
ви. Тепер кожен з учнів може 
вміло установи ги намет, роз
вести вогнище, знає, як вір
но орієнтуватись на місце
вості. І допомогу потерпіло
му вміють школярі дати.

Оце в райком комсомолу 
подзвонив вчитель фізичного 
виховання Красносільської 
середньої школи ЛІ. О. 
Крижній. Потім рапортувала 
секретар комсомольської ор
ганізації. Вони повідомили, 
що за зиму в лижних похо
дах, військово-спортивних 
іграх взяло участь понад 

. Ä20 юнаків та дівчат.
jBr 1 отак не лише в Крас.но- 

сіллі. Хороший загін лижпіі- 
Бу ків в Єлпзаветградківськін 

середній школі. Тут теж 
кілька разів влаштовувалась 
військова гра. Разом з учня
ми п дорозі були працівни
ки райвійськкомату, комсо
мольські активісти, воїіііі- 
земллкн.

Численні також були заго
ни «Снігового десанту» в 
Новооситняжці, Іва в І в ц і. 
Юні спортсмени влаштували 
кілька лижних кросів, відві
дали могили воїнів-героїв в 
сусідніх селах, зібрали чима
ло матеріалів для щоденни
ка юних слідопитів.

В березні — останні ман
дрівки засніженими стежка
ми. Підсумовувати буде що. 

К. РОП, 
шкільним 

Ол'сксанд- 
райкому

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

юнаків і дівчат, що мають освіту не нижче семи класів.
Навчання безплатне, зарахованим на курси виплачується сти

пендія.

За довідками звертатися в Облавтоучкомбінат (вулиця Остроя- 
ського, 6) і його автошколи у містах Олександрії, Новоукраїнці, Но- 
вомиргороді, Ульяновці, Долинській.

ДИРЕКЦІЯ КОМБІНАТУ.
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