
ДІЄВІСТЬ — ГОЛОВНА УМОВА УСПІШНОГО 
СКЛАДАННЯ ЛЕНІНСЬКОГО ЗАЛІКУ

РАДІСНОЮ, справді весняною піснею відлунало Жовтневе 
свято. В урочистому масо! прапорів пурпурово гордились 

трудові рапорти трудівників Кіровоградщинв, І якби всі їх 
винесли на святкоиі площі — був би яскравий літопис до
робку трудящих рук, розповідь про їх дарунок наступному 
Ленінському ювілею.

Два дні кожного місяця комсомольсько-молодіжна бригада 
намотувальниць трансформаторного цеху Олександрійського 
електромеханічного заводу (бригадир А. Юзенко) працює па 
зекономленому матеріалі. 7500 центнерів зерна намолотив 
комбайнер колгоспу імені Днмнтрова Вільшанського району 
Василь Стойков.

Цс спій трудовий екзамен складають юнаки і дівчата Кі- 
ровоградщини — учасники Всесоюзного Ленінського заліку. 
Вони дають йому глибоку політичну оцінку: високі виробничі 
показники — не звичайна хороша робота, добре оплачувана. 
То ще одна сила країни Жовтневої революції, країни Леніна, 
ще одна мідь всієї соціалістичної сім’ї. То перемога ідей ле
нінської партії більшовиків.

ПОКАЗУЮЧИ ПРИКЛАД активної участі у виробничій 
діяльності, комсомольці | молодь водночас збагачують 

себе духовно, гартують ленінським політичним переконанням. 
В багатьох комсомольських організаціях області віднайшли 
дійові форми вивчення теоретичної спадщини вождя, істо
ричних партійних і комсомольських документів.

Комсомольці Ульяновського цукрозаводу перед складанням 
заліку принесли квіти до підніжжя пам’ятника В. І. Леніну. 
Ні. це не було якоюсь формальністю. Свою справжню синів
ську любов молодь підтвердила на заліку, виявивши міцні 
знання ленінської теоретичної спадщини. Глибокими були 
відповіді по праці «Великий почин» робітників Галини ІІоли- 
ковської, Раїск Здор, Василя Бондаря. Жанна Шовкова і 
Тетяна Вовченко зуміли вдало пов’язати ленінські думки з 
нашим сьогоденням. Учасники заліку прослухали запис про
мови Ілліча, почули розповідь старого комуніста І. П. Сі- 
Чивського, який особисто бачив Леніна.

Від такого складання заліку мається, безперечно, хороша 
віддача. Його учасники показують приклад громадської ак
тивності, стають агітаторами, бойовими пропагандистами ле
нінського слова.
ПРИКРО ТІЛЬКИ, що як показала практика, позитивний 
11 досвід ще слабо узагальнюється і поширюється на міс
цях. І ИСС ЦС від того, що окремі комсомольські комітети 
сприйняли залік як рядовий захід, не побачили и ньому 
глибокого політичного., ідейного змісту.

В деяких організаціях Новгородківського району, наприк
лад, до проведення Ленінського заліку спостерігається дійс
но творчий підхід. Прагнучи виховувати комсомольців і мо
лодь на прикладі житія і діяльності В. І, Леніна, комітети 
комсомолу все більше уваги падають організації ленінських 
читань, конференцій, тематичних зборів. Саме цим можуть 
похвалитися комсомольці колгоспів імені Жовтневої револю
ції (секретар М. Гриценко). районної лікарні (секретар 
3. Фесенко) та деякі інші.

Проте більшість комітетів не домоглися того, щоб Ленін
ський залік став голошиїм змістом діяльності комсомольських 
організацій. Так, в організаціях артілей «Іскра», імені Іллі
ча, міжколгоспбуду, Митрофанівської СШ та інших не до
несли до свідомості членів Спілки навіть мету і завдання за
ліку. в Документах комітетів комсомолу цих організацій 
протягом квітня — серпня навіть не згадувалося, що юнаки І 
дівчата беруть участь у Всесоюзному Ленінському заліку. В 
частині організацій лише місяць — два тому створені гро
мадсько-політичні комісії. Отже, закономірний висновок про 
тс, що тут комсомольці та молодь лише недавно прилучили
ся до участі п заліку.

Гож новгородківщ хотіли надолужити упущене, у поспіш
ності допустили чимало помилок. Густі випадки, коли секре
тарі первинних організацій вважали, що на другому етапі 

заліку зараховуються лише трудові показники, і саме за 
ними підводили підсумки участі молодої зміни у Ленінсько
му заліку.

ДО РЕЧІ, про участь комсомольців у виробничій діяльності 
—одну з трьох умов заліку. На Кіровоградщииі можна 

знайти безліч прикладів трудового ентузіазму юнаків і дів
чат, викликаного всенародною підготовкою до Леніиського 
ювілею. Це один з найважливіших екзаменів на політичну 
зрілість, який складає молодь. Але ж це один з екзаменів.

Сліосарі-складальпвкн Світловодського заводу металокон- 
струкцій (бригадир В. Семенов) щомісяця значно перевико
нують змінні завдання, а в день складання Ленінського за
ліку денну норму виконали на 342 пронетн. Мали чому радіти 
ветеран революції О. І. Кузнецов та член Ленінської Спілки 
20-х років Є, Г. Душко, що були тоді гостями бригади. По
раділи б вони/ побувавши і в молодих робітників Власівки, 
інших підприємств І господарств. Але у Світловодському 
районі, та її не тільки н ньому, можна буквально перераху
вати організації, де на високому рівні також політичне за
гартування молоді, добре поставлене вивчення ленінської 
теоретичної спадщини. Є випадки, коли ту чи іншу працю 
вважають вивченою, як сталося це в комсомольських органі
заціях колгоспів імені Шевченка, імені Орджонікідзе, імені 
Калініна згадуваного вже Новгородківського району, коли на 
зборах юнаки та дівчата заслухають доповідь на тему цієї 
праці забуваючи про те, що заліку має передувати кропітка 
індивідуальна Робота кожної молодої людини над першо
джерелами.

Непоодинокі випадки, коли секретарі первинних організа
ція без відома комсомольців заповнили залікові книжки, ви
значивши на власний розсуд коло ленінських праць, громад
ські доручення члена Спілки, його участь у соціалістичному 
змаганні. .

Все це результат спрощеного підходу окремих міськкомів 
та райкомів комсомолу до проведення заліку. Більш вагомою 
має бути методична допомога у ниичсііні Ленінської теоре
тичної спадщини.

Основним змістом заліку мас бути поглиблене ви
вчення творів В. І. Леніна, рішень ЦК КПРС. ЦК КП Украї
ни та Ленінського комсомолу. З цією метою необхідно по
стійно дбати при поліпшення діяльності гуртків і семінарів 
комсомольської іюлітосвіти, залучати молодь до самостій
ного вивчення Ленінських прань, підготовки лекцій, рефератів,
г-і?іС>°»нИВУ У тагу п,0ТРе°Уе проведення задіну шкільними ор- 
га/ ізаціямн. Тут віч повинен спрямовуватись на виховання п 
учнів прагнення до оволодіння глибокими, міцними знаннями, 
до політичного загартування, вивчення ідейної спадщини 
вождя.

Слід повніше використати можливості різних громадських 
га культосвітніх організацій в урізноманітненні 1 форм про
ведення заліку. Все міє бути підпорядковане єдиній меті 
посиленій дієвості нього важливого політичного заходу 
житті радянської молоді, його практичній віддачі.

Складемо успішно Ленінський екзамен на зрілість!

Вчора, 13 листопада, о 
Жовтневому палаці куль
тури м. Києва продовжу
вав свою роботу з'їзд 
колгоспників України.

Тепло зустріли делегати 
і гості появу в президії 
керівників Комуністичної
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партії і уряду України то
варишів О, Ф. Ватченка, 
В. І. Дрозденка, - Н. Т. 
Капьченка, І. К. Лутака, 
М. О. Соболя, О. А. Ти- 
таренка, П. Ю. Шелеста, 
В. В. Щербицького, Ф. Д. 
Оачаренка, В. К. Климен-

воаооая виявив

КВІТЕНЬ У ЛИСТОПАДІ II ТУР МІСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ САМО
ДІЯЛЬНОГО МИСТЕЦТВА, ПРИСВЯЧЕНО
ГО 100-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
В. І. ЛЕНІНА

пульту*

Фото Ю. ЛІВАШН1ІКОВЛ.

мелодії і весняний 
виповнив репертуар

На знімку: дівчата із хору 
професійного кулінарного учи* 
лита.

середи розпочався 
міського фестива- 

мистецтва,

учасників другого

піснями про Іл-

і

їх бачила Софія

як

Який ТПІЙ улюблений

СТУДЕНТСЬКИЙ САМОДІЯЛЬНИЙ 
ЗДОБУВ НОВЕ ЗВАННЯ

викресала на очах сльози. Справді, 
любов’ю нас там ві-

Російський і молдав-

Він переступив осінні вули
ці міста, зігрівши теплим по
дихом тендітні юні каштани і 
повісив у низькому листопадо
вому небі веселе сонце. ВІН 
широко розчинив двері кіро« 
иоградського Палацу культури 
імені Жовтня і задзвенів фес
тивальними 
ліча.

Минулої 
другий тур
лю самодіяльного 
присвяченого 100-річчю з дня

ка, І. С. Грушецького, Г. І. 
Ващенка, В. І. Дегтярьова, 
прославлених майстрів 
колгоспних ланів і ферм.

Тривало обговорення до
повіді члена Політбюро 
ЦК КП України, першого 
заступника Голови Ради 
Міністрів УРСР Н. Т.Каль- 
ченка «Про проект Стату
ту сільськогосподарської 
артілі та завдання по 
дальшому піднесенню кол
госпного виробництва».

Делегати у своїх висту
пах одностайно схвалюва
ли проект Статуту, який 
повністю відповідає сучас-

йому етапу розвитку кол< 
госпів, основним принци
пам колективного госпо
дарювання і демократичч 
ного управління. Промовці 
одностайно заявляли, ица 
трудівники українського 
села сповнені непохитної 
рішимості віддати всі си
ли, знання і досв:д справі 
дальшого піднесений сіль
ськогосподарського ви
робництва, зміцненню І 
розвитку громадського 
господарства як основи 
могутності всього чолгссп- 
(Закінчення на 2-й стор.}«

це вже писали на- 
тому я лише пага- 
показувалн свою 
1, Бельгії. Фран- 

Радянського

народження В. І. Леніна. Від
крили тур хорові колективи.

Важко розсовується червона 
оксамитова завіса. На сцені в 
урочистому мовчанні завмерли 
кілька десятків юних облич.
_ Композитор Холмінов. 

«Пісня про Леніна», Викону
ють учні медичного училища, 
— оголошує ведучий.

Дзвінкі ГОЛОСИ ПІДХОПЛЮЮТЬ 
світлу мелодію, і вона злітає 
над притихлим залом, як ча
рівний птах.

Потім сцену виповнюють сту
денти технікуму механізації 
сільського господарства. Вопн 
викопують пісню В. Мураделі 
«Слава тобі, комсомол».

1 знову ведучий сповіщає:
— Композитор Жуковський, 

слава!» 
міської

«Партії слава! Леніну 
Виконує хор першої 
лікарні.

Цього дня в Палаці
рн імені Жовтня лунали де
сятин пісень про улюбленого 
вождя, про партію і Батьків
щину,

На кілька днів листопад по
ступився місцем синьоокому 
квітню. За цей час з міських 
аматорських снен прозвучали 
вірші радянських поетів, во
кальні твори і запальні танці у 
виконанні 
туру.

Весняні 
настрій
ленінського фестивалю. Адже 
В. І. Ленін иародився у квітні.

виступав ваш мо*

Як ми повідомляли, цими днями студентському танцюваль
ному колективу «Юність» Кіровоградського педінституту було 
присвоєне почесне звання «Народний». Наш кореспондент по
бував на репетиції цього танцювального ансамблю, де взяв 
два інтерв’ю.

Інститутський спортивний зал 
був схожий на своєрідну кару
сель, на якій кружляли по кругу 
хлопці і дівчата в спортивних 
костюмах і легеньких чобітках.

— Тренаж, — спокійний голос 
художнього керівника Бориса Ко- 
куленка виструнчує кілька рядів 
танцюристів посеред зали.

Кожна репетиція «Юності» по
чинається з тренажу. Цілу годи
ну студенти повторюють нехитрі 
(на перший погляд) рухи, вчать
ся «слухати» музику. В перерві я 
підійшов до Тані Колісниченко.

ЗАПИТАННЯ: Давнб в ансамблі?
ВІДПОВІДЬ: Третій рік. Отже, мож

на вважати, що я уже старий учасник 
ансамблю. Бо через Рік нам доведе
ться розпрощатись.

ЗАПИТАННЯ: Таню. який хвилюю
чий спомин у тебе пов’язаний із ан- 
самблем?

ВІДПОВІДЬ; Цьогорічна поїздка п 
Болгарію. Сонячна Варка, древня Со
фія і особливо місто Генерал Тошепо 
То дбу хінського округу, де нас вітали 
квітами, транспарантами. Де щиро 
скандували «Хай живе дружба!», 
«Мир». Ця зустріч в багатьох із нас

тепло І з якою 
тали.

ЗАПИТАННЯ: 
танок?

ВІДПОВІДЬ:
ськпй. А взагалі, гопак. Пригадую, ви
ступали ми з одному селі. Клуб був 
переповнений. Майже біля самої сцени 
сидів сивий Дідусь. Коли ми затанцю
вало гопак, він не втерпів і почав в 
такт акомпанементи плескати в доло
ні, а потім обернувся і голосно сказав 
у зал: «Отак танцюється гопак!».

— Середина! — Борис Кокулсн- 
ко розставляє пари і подає знак 
музикантам.

Репетиція перервала нашу роз
мову з Танею Колісниченко, і во
на пристроїлась в останньому ря
ду.

Знову говорили баяни, і знову 
(в котрий раз!) самодіяльні тан
цюристи почали відшліфовувати 
виконання танцю.

Після репетиції я підійшов до Бори
са Кокуленка. Він ще зовсім молодий. 
Невисокого росту, з густою шевелюрою 
і допитливими серйозними очима. 
В колективі його люблять І поважа
ють. Не ДИВЛЯЧИСЬ нп те. що він керує

ансамблем порівняно недавно, почерк 
його роботи відчувається в усьому: в 
дисципліні гуртка репетиціях, репер
туарі.

ЗАПИТАННЯ: Борнеє, скільки 
цертів поставив ваш ансамбль за 
шість років свого існування?

ВІДПОВІДЬ: Точно відповісти важ
ко. Гадаю, що не менше 700 концерни.

ЗАПИТАННЯ: Де 
лектив?

ВІДПОВІДЬ: Про 
ші обласні газети, і 
даю. що «Юність» 
програму в Туреччині, 
ції, Болгарії, в містах Радянського 
Союзу, ну і. безумовно, міі часті гості 
у хліборобів нашої області.

ЗАПИТАННЯ: Зараз ви підготували 
нову програму до 100-річчя з Дня на
родження В. 1. Леніна. Чим воиа від
різняється від попередньої?

ВІДПОВІДЬ: По-перше, репертуар 
наш поповнявся новими роботами, 1 по
тім, зараз концерт у двох відділеннях 
мн будуємо за іншою композицією. В 
першому відділенні викопуються танці 
народів СРСР та країн народної 
мократії. в Другому — українські 
родні. Всього 15 танців.

ЗАПИТАННЯ: Кожного року 
ансамбль залишають уже досвідчені 
танцюристи. Ким ви їх замінюєте?

ВІДПОВІДЬ: При нашому основному 
складі працює ще підготовча студіа, 
якою керує учасник «Юності» Іван 
Костенко. До студії приймаються сту
денти з перших і других курсів. Зараз 
їх налічується 35 чоловін. а в основно
му складі — шістдесят.

ЗАПИТАННЯ: Нещодавно «Юності» 
присвоїли звання «Народний». Це, 
мабуть, окрилило ваш колектив?

ВІДПОВІДЬ: Звичайно. А точніше, 
ие вас зобов’язує до серйознішого пе
регляду репертуару. вдосконалення 
майстерності тощо. Зараз ми готуємо 
нові постановки танців. Але це справа 
майбутнього і поки шо про них говори
ти рано.

В. ГОНЧАРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».
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РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
З’ЇЗД КОЛГОСПНИКІВ

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

Ного ладу і неухильного 
Підвищення матеріально- 
Гб добробуту трудящих.

Посланці колгоспного 
селянства України говори
ли про те, як найкраще 

. виконати завдання, що 
Стоять перед працівника
ми сільського господар
ства республіки, забезпе
чити в наступному році 
дальше зростання вироб
ництва

' йобства 
достроково 
плани п’ятирічки, гідно зу
стріти 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна.

На адресу з’їзду на
дійшла велика кількість 
Поздоровних телеграм і 
рапортів від колективів 
ЙТромислових підприємств, 
колгоспів, наукозо-дослід- 

1 Них і учбових закладів, 
' Партійних, радянських і 
і Сільськогосподарських ор

продуктів земле- 
і тваринництва, 

завершити

ганів. Всі вони палко ві
тають делегатів республі
канського з’їзду колгосп
ників, всіх трудівників 
колгоспних ланів України, 
бажають їм плодотворної 
та успішної роботи.

Сердечні привітання і 
найкращі побажання даль
ших успіхів у праці пере
дали колгоспникам Украї
ни сталевар заводу «За- 
поріжсталь», Герой Соціа
лістичної Праці М. Т. Кі- 
небас, голова колгоспу 
«Новая жизнь» Тульської 
області, депутат Верховної 
Ради СРСР І. М. Семенов, 
міністр сільського госпо
дарства Молдавії О. С. 
Негру-Воде.

Під звуки маршу до за
лу входять піонери. З 
натхненням вітають вони 
делегатів, а в їх особі всіх 
трудівників сільського гос
подарства. Юні кияни вру
чають членам президії 
з’їзду і присутнім в залі 
букети квітів.

Тепло зустрінутий при
сутніми на з’їзді виступив 
член Політбюро ЦК КПРС, 
Перший секретар ЦК КП 
України тов. П. Ю. Ше
лест.

Делегати одностайно 
приймають пос т а н о в у 
«Про проект Статуту сіль
ськогосподарської артілі і 
завдання по дальшому 
піднесенню колгоспного 
виробництва», в якій схва
люється проект Примірно- 
го Статуту сільськогоспо
дарської артілі.

Республіканський з’їзд 
колгоспників, говориться 
в постанові, закликає всіх 
колгоспників України зу
стріти Третій Всесоюзний 
з’їзд колгоспників та 
100-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна новими тру
довими успіхами в кому
ністичному будівництві.

З великим піднесенням 
присутні прийняли віталь
ні листи ЦК КПРС, Прези
дії Верховної Ради і Раді 
Міністрів СРСР, ЦК КП 
України, Президії Верхов
ної Ради і Раді Міністрів 
УРСР.

На цьому Республікан
ський з’їзд колгоспників 
закінчив свою роботу.

Присутні з великим під
несенням співають партій
ний гімн «Інтернаціонал».

(РАТАУ).

Будівництво радянського павільйону на Всесвітній виставці «Ексло-70» в япон
ському місті Осака наближається до завершення. Ця унікальна споруда першої на 
азіатському континенті Всесвітньої виставки. Що проводиться під девізом «Прогрес 
гармонія для .людства», буде являти собою ніби розгорнутий прапор, древко якого 
увінчають серп І молот.

■і а знімку: будівництво виставки «Експо-70» в Осака. Ліворуч — радянський
«ав^ьйсн. фото япс_лпн.
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ГАЗЕТУ, ЖУРНА.І — КОЖНОМУ
ХІД ПЕРЕДПЛАТИ «МОЛОДОГО 
КОМУНАРА» НА 10 ЛИСТОПАДА

Міста, 
райони
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на І970 р
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Онуфріївський 5’.» 996 1302
Устнйівський 58 46S 1006
И овоу к р вїиськ» й 57 2144 2567
Малонисківськяіі 56 1M5 2159
Бобркнецькиі 54 1900 2532
Кіровоградський S3 1163 1172
Новгородківський 53 1100 1338
Петрівський 53 »47 1114
Олексавдрівсьиий 51 1523 1625
Вільша.чськнй 51 812 1035
КомпаніївськнА 43 885 1318
Новоархангельськнй 40 1289 1S02
Доликськай 40 1296 1571
Голованівський 40 1200 1623
Олександрійський 89 1400 2439
Доброве лйчківський 38 1456 2382
Г айвпронський 38 1379 1522
Знам’япсьяий 36 217.' 2864
Олександр І» 31 3065 2817
Кіровоград 23 7300 9784
Носомнргоредський 27 too» 2295
СвІтловодськиА 24 1476 ІОН
УЛЬЯНОВСЬКИЙ 22 600 1051
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Як бачимо, показники передплати
«Молодого комунара» на 1970 рік У Рв’
ионах та міських комсомольських орга-
нізаціях дуже строкаті. Ульяновський

район, скажімо, освоїв обласної моло
діжної газети на кожні сто комсомольців 
майже втричі менше, ніж Онуфріївський. 
Це достатньо характеризує організацію 
передплати, роботу комсомольських ак
тивістів у цьому напрямку, діяльність 
працівників зв’язку і «Союздруку»,

Ми взяли для прикладу райони, які 
знаходяться на різних полюсах зведен
ня. А ті, що посередині? Лише Олек
сандрійська міська комсомольська орга
нізація перевершила цьогорічний показ
ник, решта ж більше або менше відстає 
від нього. Майже 1300 примірників недо
брали з Ноаомиргородському районі, 
2500 — у Кіровограді, близько 800 — у 
Добровеличківському районі, 600 — у 
Новоархангельському.

Триножить, що тут погані справи не 
лише з передплатою «Молодого кому
нара», а й інших молодіжних видань, 
особливо журналів «Комсомольская 
жизнь» і «Молодой коммунист». Це ста
лося тому, що комсомольський актив не 
пропагує молодіжну пресу, листоноші й 
громадські уповноважені по передплаті 
працюють самі по собі, а ватажки пер
винних комсомольських організацій — 
так само.

Строки передплатної кампанії мина
ють. Завдання: завершити її успішно, -не 
залишити жодного комсомольця, жод
ного юнака і дівчини без молодіжної га
зети чи журналу.

ЙДУТЬ комсомольські КОНФЕРЕНЦІЇ

КУРС -
НА ЗМАГАННЯ

12 листопада делегати комсомольських організацій 
Кіровоградського району з’їхалнсь на свій форум. 
337 делегатів, що представляли 2194 комсомольці®, 
зібрались по-діловому обговорити роботу районної 
організації за звітний період. Хороших справ на 
комсомольському рахунку чимало. Соціалістичне 
змагання комсомольсько-молодіжних колективі®, зма
гання на кращого виробничника району на честь 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна принесли 
неабиякі наслідки. Високі врожаї цього ролу, яких 
домоглись трудівники артілей, свідчать і про тру
дові звершення комсомольців. Комбайнери Олек
сандр Красилич з колгоспу ім. Петровського, Ми
хайло Моргулець з колгоспу ім, Ілліча, Дмитро 
Шульга з колгоспу «Росія» вели перед у змаганнях 
молодих механізаторів району під час жнив, намо
лотивши відповідно 8126, 6000 та 6500 центнерів до
бірного зерна.

Непоганих успіхів домоглись молоді доярки з кол
госпу «Заповіт Леніна». Зоя Кокорило за 10 місяців 
цього року надоїла по 2540 кілограмів молока від 
кожної корови. Більш як по дві тисячі кілограмів 
молока від кожної корови надоїли доярки з кол
госпу ім. Щорса Оля Погорілова, Галя ІПрамко та 
Мотря Кушнір з колгоспу ім. Фрунзе.

В результаті соціалістичного змагання 17 комсо
мольських організацій району були нагороджені па
м’ятними червоними вимпелами РК ЛКСМУ, багато 
комсомольців було нагороджено грамотами ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, обкому та райкому комсомо
лу. Слід і надалі, наголошувалось на конференції, 
працювати над організацією комсомольсько-молодіж
них виробничих колективів, ще ширше розгортати 
серед них змагання.

На конференції було проаналізовано роботу ра
йонної комсомольської організації, вказяно на 
серйозні недоліки, які мали місце в роботі первин
них організацій, комсомольського активу району.

Конференція обрала новий склад райкому комсо
молу і ревізійної комісії, делегатів на обласну ком
сомольську конференцію. В роботі конференції взяли 
участь секретар Кіровоградського РК КПУ В. С. 
Базук та секретар обкому комсомолу Т. П. Лащев- 
ська. • м ’’ ’
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На організаційному пленумі обрано бюро райкому 
комсомолу. Першим секретарем обрано Леоніда 
ДЕЙНЕКУ, другим — Надію КОЗОРІЗ.

1П ЛИСТОПАДА в Москві по. 
•“чаа діяти лекторій «В. 1. 
Ленін І міжнародний кому
ністичний молодіжний рух». 
Він організований ЦК 
ВЛКСМ, правлінням всесо
юзного товариства «Знан
ня», ММК І МК ВЛКСМ з 
метою широкої пропаганди 
документів міжнародної Па
ради комуністичних і робіт
ничих партій у Москві, ле
нінських ідей про розвиток 
міжнародного комуністично
го молодіжного руху.

сПерша сторінка» лекто
рію була надана Днмитров- 
ськііі Комуністичній Спілці 
Молоді, представникам мо
лоді Народної Республіки 
Болгарії.

Виступаючи на відкритті 
лекторію, перший секретар

міжнародний 
молодіжний 
ЛЕКТОРІЙ
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжель- 
ников підкреслив, що доку
менти міжнародної Наради 
комуністичних і робітничих 
партій стали програмою 
життя І боротьби мільйонів 
молодпх людей усіх конти
нентів. Радянська молодь — 
постійний і активний учас
ник міжнародного життя. 
Зараз ВЛКСМ і комітет мо
лодіжних організацій СРСР 
підтримують контакти з мо
лодіжними і студентськими 
організаціями 12(і країн сві
ту. Прикладом найсердечиі- 
піих І щирих стосунків е 
зв’язки, що існують між 
ВЛКСМ і ДКСМ, їх багато
річна плодотворна дружба.

Потім виступив перший 
секретар ЦК ДКСМ. голова 
комітету в справах молоді і 
спорту при Раді Міністрів 
Народної Республіки Болга
рії Іван Панєв. Тема його 
виступу: «В. І. Ленін і бол
гарський молодіжний рево
люційний рух».

На відкритті лекторію бу
ли присутні повноважний мі
ністр, радних посольства 
НРБ в СРСР І. Н. Масла- 
роц. члени делегації Димит- 
ровської Комуніс т и ч н о ї 
Спілки Молоді.

Від імені 850-тисячної ком
сомолі'; столиці болгарських 
друзів вітав перший секре
тар ММК ВЛКСМ Л. 1. 
Матвєев. який вручив їм 
пам'ятний подарунок.

(ТАРС).

0 ГУРТОЖИТОК -
ТВІЙ РІДНИЙ ДІЛІ

ЧОРНА
— Рідко заглядають до нас 

І •» міськкому комсомолу, — 
додає Людмила Вялова.

Про це свідчить і факт. На 
стіні біля червоного кутка ви
сить похвальний лист від Світ- 
ловодського міського комітету 
комсомолу, який нагороджує 
колектив гуртожитку № 5 -- 
переможця змагання за зраз
кову чистоту і порядок. Тут 
же печатка і дата — 2 травня 
1963 року.

За шість останніх років по
дібних конкурсів, мабуть, не 
влаштовували, А тому дуже 
рідко тут можна почути ціка
ву доповідь чи лекцію. Не 
відбуваються зустрічі з видат
ними людьми.

— Це що, для окраси? — 
запитуємо у чорнявої дівчини, 
показуючи на гусячі лапки, 
які стирчали між віконними 
рамами.

— Та що ви, — посміхнула
ся Марія Зеленець. — Два ро
ки тому керівники Дніпров
ського комбінату обіцяли 
придбати нам холодильник, та 

що обходимось... вік
нами.

— Гуртожиток — це мій рід
ний Дім. — розповідає меш
канець нейтрального гурто
житку № 2 комбінату «Дніп- 
роенергобудіндустрія», елек
трик судоплавного шлюзу Вя-

Коли приймали 
молодіжну сім’ю ___
тоді У Вячеслава був ____
атестат зрілості. Зараз він го
лова побутової ради, студент 
третього курсу інституту, гар
ний виробничник, спортсмен.

Цим же шляхом ідуть і дів
чата — комсомолки Галина 
Махно, Ніна Забігай. Раїса 
матковська та Раїса Тер- 
тншна.

В порівнянні з філією спра
ви тут ідуть значно краще. 
До послуг мешканців є пере
сувна бібліотека, черооний 
куток, душові. Нещодавно об
ладнано ще одну кімнату для 
™х. хто вчиться в інститутах, 
технікумах, у школах робіт- 
ИН’П’Ї МОЛОДІ. Про Інтер’єр 
Цієї кімнати подбали керівни
ки комбінату. Вони закупили 
’>0 столів і понад 100 стільців.

лекція чи зустріч з ветера
нами праці _ явище в гурто
житку звичайне. Регулярно пи- 
кодить стіннівка «За комуніс
тичний побут» і «Вікно сати
ри». Ллє і а цьому гуртожнт- 
жиі.1?0 ч,,иало недоліків. Про
живає тут одинадцять сімей. 
ніаі^? меш«анШв. які не пра
цюють па комбінаті.
ГІУ"!’а |’окп т°му на кухню 
газпппп<Т|Ку буп підведений 
ііемярР мД' а,1е газу 11 лос| 

ае- нс завжди працюють 
тУт душові, сушарки. Білизну

Згідно статистики, у Світло- 
водську в три гуртожитки на 
1050 місць. Вони призначені, в 
основному, для молоді. Од
нак фактично мешкає тут 
неодружених лише 628 ЧОЛОВІК, 
тобто трохи більше половини. 
Саме ця цифра і наштовхнула 
нас на думку поцікавитися, поки 
хто ж эаймае місця, призна
чені для виробничої молоді, 
як організовано побутові умо
ви та дозвілля.

Прямуємо до гуртожитку 
№ 5 (філія гуртожитку № 2 
комбінату «Дніпроенергобуд- ...........
Індустрія»). Раптом перед са- чеслав Хошенко 
місінькими вхідними дверима 
дорогу нам перехрещує чор
на кішка.

— Невдача, — жартома ки
нув хтось.

— Люди ми тут маленькі,— 
певдоволеио повідомила ко
мендант гуртожитку Катерина 
Солдатоза. — Ідіть до вищо
го начальства.

Нарешті, ми в гуртожитку. 
Дізнаємося, що мешкає тут 
37 юнаків 1 дівчат. Всі вони 
трудяться на лівобережних 
промислових підприємствах.

Оглядаємо кімнати. Нарі
кань майже ніяких. Чисто. 
Тепло. Затишно. З гучномовців 
лине пісня: «Главное, ребята, 
сердцем не стареть».

— Прагнемо посісти перше 
місце. — не без гордості ін
формує О. Ф. Отрощенко ~~ 
начальник житлово-комуналь
ного відділу — Ми у соціа
лістичному змаганні між гур
тожитками області одержа
ли друге, так що перше міс
це — не за горами.

Прагнення, дійсно, хороші, 
яле для цього чимало ще по
трібно зробити.

Бракує молодіжних га
зет, — скаржиться комсомол
ка Валентина Чубарова. — 
Немає в червоному кутку' ні 
ооласної молодіжної газети, 
ИІ «Молоді України», НІ «Ком
сомольского знамени»,

юнака в 
мешканців, 
" і лише

доводиться розвішувати 
радіаторах та па спинках 
жок.

Чорна кішка дорогу не 
ребігала, коли ми прямували 
до гуртожитку № 3. що з 

’_ Шевченківському мікрорайоні 
міста. Але...

— З 80 кімнат. — повідом
ляє комендант Людмила Гри
горівна Кукушкіна, — 46 кім
нат займають сімейні. А це 
значить, що у останніх 34 кім
натах прожинають 128 юнаків 
і дівчат. Тісно.

Є на першому поверсі кух
ня. Устатковано тут І диі га
зові плитки. Але готувати до
водиться па електроплитках: 
газ ще не підведено. Немає і 
гарячої поди. На дверях душо
вих і, кімнат для прання бі
лизни висять замки.

Хтось вигукнув про пожежу. 
Із дверей клубився дим...

— Та ні, — посміхнувся Ва
лерій Жук, — це знову наша 
Томка рибу смажить...

Виявилась «маленька» по
милка будівельників. На Дру
гому, третьому і четвертому 
поверхах не передбачено жод
ної кухні. Тому парити, пекти 
і смажити Доводиться у кім
натах. Приміщення для тих, 
хто навчається, немає. Проте 
в кімната-ізолятор. На жаль, 
П ньому поселився інженер 
Віктор Іванович Чернов.

Невідомо, чи переймав У 
иіктора Івановича досвід за
ступник начальника будуправ- 
ління № 1 тресту «КІровоград- 
вуглвбуд» т. Бондаренко, але 
і він поселився у кімнаті для... 
чергового міліціонера.

Нарешті, останнє. Молоді 
гуртожитку потрібна звичайна 
робітнича їдальня, яка б пра
цювала десь з б.зо ранку До 
“ години вечора. З перерва
ми. звичайно. Так ні. Комбі
нат громадського харчування 
(певно, з метою добирати Д° 
плану) відкрив «кафе»> з пі" 
нами другого розряду яке 
відкривається о 8-й райку • 
працює до 20-ї вечора. Спро
буйте поснідати І не запізни
тись па роботу...

Рейдова бриг а- 
Да: М. ВЕНЦКОВ- 
СЬКИЙ — учитель 
середньої школи ро
бітничої молоді № 2, 
ї. ОРЕЛ — майстер 
заводу залізобетон
них конструкцій 1 
виробів, О. ЛН1ЕН- 
КО — медсестра ра
йонної л і к а р н ї, 
Е. ЯРУ ШОК пра
цівник редакції га
зети «Наддніпрян
ська правда».

м. Світлрводськ.
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ВСЕ—СВОЇМИ РУКАМИ

ГОВДИИ од
Микола СТОЯН Балада

і гарним, ц тепер 
Гі сили не зали- 
щупла постать.

хоч ти :1 старий,

Не минуло Й двох тижнів, як у Кіровоград
ській школі-інтернаті № 2 відкрито кімнату- 
музей бойової слави, а тут побувала висе г,е 
одна група екскурсантів. Перші відвідувачі — 
учні молодших класів цієї ж школи. Екскурсії 
тут проводять десятикласниці Надя Бурлакова 
та ЛІля Ляшкевич, восьмикласниці Марія 
Львопд та Таня Бичкова, дев’ятикласниця Лю
ба Бажунова...

Більше року пішіери та комсомольці школи 
збирали й систематизували матеріали, виго
товляли стенди, фотографії. Розмістили всі 
матеріали у великій світлій кімнаті. Все, що 
тут е, зроблено руками школярів.

Огляд експозиції починається зі стенду «Во
ни були першими». Тут матеріали про члена 
КПРС з 1917 року М. Т, Степанова, делегата 
II з’їзду Рад від комуністів Єлисаветградщини 
М. Г. Гуляницького, Інших старих більшовиків.

Про комсомольців 20—30-х років розповідав 
розділ «Мн — молода гвардія». Найбільше 
відвідувачі: збирається завнеди біля стенду 
«Дорогами бойової слави» та сПіоиери-герої».

Завуч школи Б. Л. Шиякарьов знайомить з 
планами на майбутнє:

— Вже й зараз екскурсанти залишаються 
задоволеними відвідуванням музею. Майже всі 
стенди оформлені з професіональним умінням 
і великою старанністю, 3 часом експозиція 
буде поповнена новими матеріалами. Вони 
надходять мало не кожного дня. Під кожним 
стендом будуть вітрини. В них розмістяться 
книги про наших земляків, особисті речі, спога
ди. Всі роботи по остаточному впорядкуванню 
експозиції будуть закінчені в квітні 1970 року.

Ю. Л1ВАШНИКОВ.
На фото: вгорі — з музеї, внизу — уче

ниця Т. Шептун розглядає зібрані нею мате
ріали для музею.

Фото автора.

€(Р1БЛіЄ річка, шумлять клени,
1 веселка опустила коромисла з 

одною берега Висі на другий, І ДІД 
Трохим розповідає не мені — селу, 
степам, світові ще одну легенду, ще 
одну баладу про пічника Кирила 
Явора, іцо мав присипану густим 
снігом голову.

Все життя Кирило мурував та ла
годив печі людям, а до однієї не 
захотів і доторкнутись.

У Ярошівку Прибув із півночі дс- 
нікінськяй полк. Обшарпані, вошиві

■ й брудні вояки добровольчої армії 
були голодними й лютими, неначе 
звірі.

Для солдатів кухню влаштували и 
колишньому гамазеї, а для офіце
рів — у хатині біля колодязя з жу
равлем, недалеко від майдану. Ло
жок. чавунів, мисок винишпорили 
по хатах враз, але з лежанкою, до 
збирались пмуруватн котел і плит
ку, та з піччю щось трапилося, за
валилися зводи.

Староста Гаркавеико. лисий і ме
тушливий. тупцював біля офіцера, 
змащеними дьогтем чобітьми топтав 
неглибокий сніг, радив його благо
родію покликати пічника Олексія 
Барабаша. Схожий на в’юна, з жі
ночій свитці, підперезаний полотня
ним рушником, Олексій великої 
слави не мав, ярошівці пам’ятали 
Й таке, коли змуровані ним печі 
розповзались І осідали па долівку.

Та де знайдеш кращих — одні не 
вернулися з війни, другі воювали в 
Червоній Армії, а інші схопалйся 
від денікінціо, а на безриб’ї й Рак 
риба, на безлюдді її Хома чоловік, 
староста дуже хотів догодити його 
благородію — може_ ж щось пере
паде або з обозу, або якісь чоботи 
з якогось повішеного.

Олексій вовтузився два дні. на
свистував, командував солдатами, 
бурчав і сердивсь, 1 па цей раз в|Д 
душі так намурував і намудрував, 
що денікінці, розвівши вогонь, ви
літали з хати, немов бджоли а про
куреного вулика — дим валував І 
з дверей, 1 з усіх вікон. Олексія 
збили з ніг, чесали шомполами, 
ПІН ледве живий доліз до своєї 
хати.

— Найшов млйстраі — гаркнув 
Цибатий офіцер, з якого давко зліз
ли графський блиск і позолота, я 
залишилась жовч І злоба.

— Є тут у пас ще один, правда 
старий | хворий! —■ збентежено за
тупцяв Гаркавеико.

~ Притягнути! — наказав офіцер. 
Діда Кирила Явора вкинули » 

кожух І на санках примчали до 
офіцерської кухні.

Його благородіє довго дививсь на 
Кнрила __ пеоне, колись Явір був

явором, струнким 
з колишньої краси 
йшлося й сліду —

— Ось Що. ДІДУ, хоч ти и стории, 
як собака, але зроби так, щоб все 
було добрим, щоб диму мішком не 
виносити, щоб віл одного сірника... 
Зрозумів?

Крізь розчинені двері виднілась в 
зимовому вбранні Ярошівка, на 
чиємусь подвір'ї солдати ганялися 
за вцілілою куркою, безлюдні вули
ці простягтися в степи, Гарканенко 
закислими очицями кивав на піч, 
Дід Кирило теж не зводив очей 
офіцерд І відповів:

(> Молодий комунар“ 8 стор.

КОЖНІЙ людині відоме оте 
відчуття тривоги й остраху 

перших днів роботи в новому 
колективі. Найбільше мене 
зрозуміють ті. хто працює в 
школі. Бо одна справа колек
тив з 15 — 20 чоловік, інша —• 
понад 400. Тож уявіть мій 
стан, коли я прийшла працю
вати вожатою в Панчівську 
середню школу, колектив якої 
складає 419 чоловік. Я якось 
швидко запам’ятовую учнів. 
Того по прізвищу, іншого — по 

просто ПО об-

1 Пастух, які систематично по
рушують дисципліну.

Я не відчувала ніякої ско
ваності. Було так. ніби з Вік
тором знайома все життя. По
тім уже сама почала консуль
туватися з ним. Треба було не
гайно провести комсомольські 
збори по питанню підготовки 
до нашого ювілею, передпла
ти, допомоги колгоспу в зби
ранні врожаю.

Імені, а то й 
личчю.

1 от п перші 
вчального року . 
вечір старшокласників, 
в найдальшому кутку, спосте
рігаю. Ось до залу заходять 
восьмикласники, а ось десяти
класники. Про себе називаю 
їх. То Лариса Бойправ, то 
Нечепурна. Он восьмикласник 
Погрібний. А он зайшли троє, 
яких я ні прізвищ не знаю і 
не бачила ще ні разу. Захо
дять ще — теж незнайомі. «З 
якого ж вони класу?» — ду
маю. З усіма вітаються, про 
щось жваво розмовляють. По
тім я їх бачу при вході в 
школу з червоними пов’язка
ми на рукавах, на яких виве
дено «черговий». Я ніяковію, 
але підходжу до комсорга 
школи Зіни Оснпової І запп-

дні нового 
проводили

на
ми 

Стою ? комсомол ільськш школіІДУ
до
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Що це за люди? Це наші? 
А як же. наші. Це наші 

шефи. — сміється Зіна.
І далі вже сама розповідає 

мені, що це комсомольці кол
госпу Імені Куйбишева. ко
лишні випускники " ’
школи. З ними 
давня дружба,

В цей час, коли ___
відає мені, до нас підходить 
незнайомий хлопець:

— Начальству, привіт. — ві
тається з нами. І вже до 
мене:

— Ну, то як працккться на 
новому місці?

— Тн б спочатку відреко
мендувався, — зауважує йому 
Зіна. Повертається до мене і 
каже:
- Це 

комсорг 
цул.

Віктор 
робить 
всі сміємось і разом проходи
мо до залу.

За весь вечір Віктор кілька 
разів підходив домене. Розпи
тував, скількох ми підготува
ли до вступу в комсомол, чи 
відбулось заняття політгуртка. 
Він був у курсі всіх наших 
справ. Спитав навіть, як почу
ває себе каш «дуег» — Шакун

Панчівської 
у школярів

ЗI на роз по-

наш головний шеф— 
колгоспу Віктор Ми*

клацає каблуками 1 
вибачний жест. Ми

нас — добровольчу армію генерала 
Дспікіна? Ану повтори, мерзотнику, 
що ти сказав?!.

Дід дивився на тремтячого ста- 
росту, у якого лізли з лоба очі, на 
розчинені двері, крізь які видиілась 
ного убога й нещасна Ярошівка, 
бачна пожежі, вбитих і замордова
них цими кзламн людей, осиротіли* 
дітсГі, дививсь на нагайку, на якій 
запеклась людська кров, і ще спо
кійніше відповів;

— Душогуби ви!
Під ногами офіцерл 

долівка, з його грудей 
рнчаиня, староста ще 
тремтів і закричав:

— Ваше благородіє! Ваше благо
родіє — оце старе стерво, оця здох
лятина хотів у Москву їхати, хотів 
Лєнінові піч зробити!
- Що?!!
ЇТЕМУДРЕ своє ремесло Кирило 
“ * Ще в молоді літа перейняв 

від батька-кріпака. І дп голодної 
волі, і після неї землі не мали пі 
клаптя, ходили з вулиці на вулицю, 
з села до села, 3 обручем, кель-

загойдалася 
вирвалось 

дужче за'

Миколі Стояну — полудень віку. Ми звикли 
бачити його молодим степовиком, з щирою 
посмішкою, щирим вітанням. Таким він і зали
шається, розпочинаючи своє нове життєве де
сятиріччя. Такими ж молодими, сповненими 
мрії і сподівань, енергії і радості буття зали
шаються його герої.

Наш читач пам’ятає теплі розпозіді Миколи 
Стояна про своїх невтомних односельчан, ціка
ві проблемні виступи на педагогічні теми, дру
ковані з обласних та республіканських газетах. 
Він видав книгу для дітей, книги нарисів про 
людей Кіровоградщинн, Нині підготував до 
друку дві нових повісті про історію комсо
молу.

Полудень віку для Миколи Стояна — пора 
творчої зрілості, цікавих задумів, плодотворної 
роботи, Побажаємо ж йому невгасної, справді 
молодої енергії, щедрих урожаїв на письмен
ницькій ниві.

— Все зрозумів, але нічого я. па
че, вам не робитиму.

— Не можеш?
Та людям ще адужав би, а 

вам...
Офіцер зробився ще пищим, зеле

не обличчя враз налилося кров'ю, 
де іі взялася в його руках нагайка, 
пін ступня крок уперед:

— Чекай, чекай, а И1’ ис хто по* 
твоєму? .

— Хочеш знати правду, папе?
-* Я вирву її а тебе!
— Душогуби »ні - 

твердо відповів Явір,
аж присів од переляку, якщо 
дістав канчука за Олексія, то 
діда всиплять йому, а офіцер 
задихався:

— Чекай, чекай, це тн так про

спокійно І 
Гаркавенко 

на 
«а 

аж

мою. лопаточкою, несучи э убогі 
хатини погонь і тепло. Помер бать
ко, Кирило одруживсь, рано Й овдо
вів. лишивсь одиноким, ало мав 
добре серце, в якому ніколи не 
гасла любов до вбогих і скривдже
них. Мурував їм і лагодив печі, а 
в тих печах весело палахкотів во
гонь.

За плату ніколи не домовлявсь 
наперед, брав, що давали, виходив 
на.вулицю 1 зажуреним голосом на
співував сумних пісень. А на другий 
день вертався ніби побачити, як го
рить у печі, насправді ж на свою 
зароблену плату купував дітям 
гостинці, обдаровував, но минаючи 
ні одпого...

Дожив і до революції, і в грома
дянську «с залишив свого ремесла.

ШЕФІВ
— Страшнувато мені. Л що, 

коли ніхто не захоче виступа
ти, збори пройдуть нудно, — 
говорю йому.

— А гн не хвилюйся. Скла
ди план, підготуй виступаю
чих. Я теж виступлю. 1 все 
буде гаразд, — заспокоїв мене.

Так і вийшло, 
йшов зарані. По 
танню виступила 
комсорги класів, 
тання торкнулося

Віктор ири- 
першому пи- 
Зіна, потім 
А коли пи- 

.........___  передплати
— слово взяв Віктор.

— Що ж це ви так погано 
передплачуєте комсомольські 
видання? — почав він. — Не 
подобаються вам?

— Подобаються, — почулось 
з у сіх кутків.

Далі Віктор сказав. Що ком
сомольці колгоспу всі до од
ного. передплатили молодіжні 
видання. І що негаразд буде, 
коли ми, їхні підшефні, «ІД-

ведемо їх. Потім він узяв і 
прочитав маленький уривок а 
газетного матеріалу — опові
дання. Учні сиділи зачаровані,

А Іншого дня я лише всти
гала приймати гроші за перед
плату.

Потім я була ше не раз свід
ком, що слова 
якусь магічну 
звичайно, пе 
Просто, Віктор має правильний 
підхід до учнів, а вони його 
люблять і поважають. Я й са
ма тепер за кожною порадою 
біжу до нього.

Якось дізнались ми, що « 
Панчево приїздить перший 
комсомолець села, полковник 
у відставці, Іван Андрійович 
Панков. Вирішили організува
ти з ним зустріч. *“ 
як тут. Допомогли прикрасити 
зал. підготували з нами спіль
ний концерт. А потім хтось 
підказав:

— Квіти гостеві 
пести.

Всі переглянулись. Справді, 
піо ж то за торжество без кві
тів? Але в той же час, де їх 
діставеш у селі? У нас і паст- 
рій зіпсувався. Поки ми сиді
ли 1 радились, як можна вий
ти іч становища, непомітно 
з’явились, як і зникли, два 
Миколи трактористи. В руках 
у них був здоровенний букет 
гарнющих хризантем. Ми аж 
оторопіли. А вони, як ві в чо
му не бувало:

— Якщо не вистачить — ска
жете.

Скажемо, думаю собі. А чо
му ви ніколи не звертаєтесь до 
пас за допомогою? Знаємо ж 
ми. що обладнуєте в себе Ле
нінську кімнату, і мовчите. 
То ми самі вирішила вам по
дарунок приготувати. Уже зі
брали ЗО значків Із зображен
ням Ілліча, а восьмикласники 
вишивають портрет Леніяа ‘ 
готують карту «Леніна Ім’я на 
карті світу». Думаю, що не 
образитеся за таку несподі
ванку.

А тим часом я знову ЙДУ 
до шефів.

Намітили провести спільний 
недільник по збиранню мета
лолому, організувати змагання 
веселих і 
командами 
змагання з футбола, волейбо
ла. тенісз.
командами. Толя Чок

Віктора мають 
дію. Справа, 
в таємничості.

Шефи тут

треба піл-

КМІТЛИВИХ МІЖ 
школи і колгоспу,

теж між обома 
кол

госпний токар — вже й до 
тренування команд приступив.

Ніна БАГМЕТ, 
старша вожата Панчів
ської середньої школи. 
Новомиргородськин 
район.

КОНКУРС-8ІКТОРИНА

ЗАВДАННЯ № 7

ШЛЯХ,

бандити 
а робили

Людн ІІ воюють, але ж без тепла 
га без страви не обійдешся.

Хто тільки не кривдна ного село, 
хто тільки не глумився над ним! 
Стріляли в прошівціь німці, у брат
ній могилі лягли сто сорок повстан
ців, сто тридцять ЧОЛОВІКІВ і ХЛОП
ЦІВ, і двоє дівчат, різні 
обіцяли рай і анархію, 
пекло...

і ЕРЦЕ у Явора лягло і лежало 
до однієї пладп. До тієї вла

ди, що підняла червоний прапор 
над полвиконкомом. що наділила 
вбогих хлібом, землею, що відкри
ла всій дітворі двері до школи. 
Давали і йому дві десятини землі, 
усміхнувсь, похитав головою, по
просив одписати їх багатодітному 
Левкові, «оселилась у його грудях 
радість... Всі його думи єднались з 
ім’ям людний, яку все частіше зга
дували у нескінченних розмовах. 
Якось перечекавши заметіль, одяг
нувсь у свитину, взяв свій обруч, 
лопаточку і рушив па станцію, до
дибав до неї опівдні, якась черво- 
ноармійська частина в теплушках 

тупи пилася на ко
ліях. їхала у саму Мо
скву. Став просити най
старшого командира з 
перев’язаним чолом:

— Візьміть і мене 8 
Москву і

— До родячіп V гості, 
діду, хочете?

— Не такий час. щоб у 
гості їхати. Чу» я, що 
голод у Москві. Хліба й 
я не маю. Чув я. що 
там холодно дуже. Пої
ду, Леніїїові піч таку 
змурую — дровець тріш
ки. а теплітиме всю 
Добу!

Переглянулись хоман- 
дири, не засміялись, а 
найстарший сказав діло
ві, що в Москві кам’яни
ці, печей немає, в будин
ках груби, що і Москва, і 
Росія, і Україна думають 
про Леніна, вроблять усе, 
щоб йому тепло було.

Дід повірив команди
рам 1 на попутній підво
ді. заспокоєний і радий, 
вернувся у Ярошівку до 
своєї оселі.

Дорогою застудивсь, 
бухикав, люди узпали, 

він ходив на станцію і 
хотів вирушити — його 

запахом 
калини,

40 го 
«УДЯ 
тісна хатина виповнилась 
лилового цвігу, червоної 
вій почав видужувати...

Що?! І — заревів офіцер. — 
Ги Ленінові хотів тепла? Тн У 
Москву збирався?

— Хотів, пане!
— Нагаямн його’.
•— Ка шибеницю стару собаку! 

наказав офіцер...
...і дід мертвими очима дививсь 

иа своє село. А воно тужило й «ха
кало за своїм старим пічником, про
клинало душогубів, а воно вже 
раділо — за горою гули гармати І 
Ленінова військо — Червона Ар
мія — наступала яром-долнною. за 
високими могилами починався бій.--

КЛІТИН
Керівник клубу — 

кандидат у майстри спорту 
Г. ДУБІВКА

1. Назвіть вида і ного аме
риканського шахіста XIX 
століття, який переміг най- 
сильніших шахістів того ча
су і партії якого й зараз 
викликають захоплення лю
бителів шахів. Розкажіть 
про його творчий 
(5 очок).

2. Що означає 
«проміжний хід»? (2

3. Знайдіть виграш.

термін 
очка);

Білі: Кра7, ТЬ8, в. а 6
(3 фігури).

Чорні: Кре7, 
тури).

ТЬІ (2 фі

Хід чорних, 
югь. (3 очка).

Білі ни гра-

Останній строк надсилан- 
і відповідей •— 25 листо

пада.
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РАННЯ ОСІНЬ. Озимину тільки-но посіяли, а кол-' 
* госпні економісти вже розраховують зерновий 
баланс на наступний рік. І не тільки по валу, а й по 
всіх якісних показниках: вмісту білка, клейковини. 
Якими ж даними вони користуються? На підстави 
прогнозу? Ні. На підставі програми, заданої агроно
мами пшениці.

Сьогодні це звучить як фантастика. Та недалекий 
той час, коли хлібороби приберуть до своїх рук весь 
складний пронес керування ростом і розвитком посі
вів, і те, що здавалось незвичайним, стане реаль 
нігтю.

Вчені йдуть до цього різними шляхами. Селекціо
нери, наприклад, прагнуть створити такі сорти, у< 
яких уже були б закладені високі якісні показники? 
Фізіологи рослин користуються іншими методами? 
Не чекаючи, поки на полях з’являться сорти з на
перед заданими ознаками, вони працюють над по
ліпшенням існуючих. Такі пошуки зокрема ведуть 
співробітники Інституту фізіології рослин Академії 
наук України.

ЧЕРЕЗ
ЛИСТЯ
до
КОЛОСА

чистіїпада Т Г SJ

чили свої якості. їм дали оцінку також

„Молодий комунар

Підземні

з авторів відкриття К. ЧУРЮМОВ із обсерваторії.
Фото А, ПІДДУБНОГО, (Фотохроніка РАТАУ)

С_— _? t“ 'і і--------- 1 і-------- з <— «єн ЦИ ЯВИМ

Науковці випробува
ли безліч варіантів удоб. 
рения грунту, проте зде
більшого їх чекало роз
чарування. Правда, во
ни добились високої уро
жайності пшениці, та го
ловної мети — розробки 
гарантованих прийомів 
поліпшення якості зерна 
—не було досягнуто. Чо
му ж рослина не перетво
рює багате азотне «хар
чування» на додатковий 
білок. Вчені дослідили

цей процес. «Винним» виявилось стебло пшениці? 
Наприкінці вегетації воно грубшає і, ніби передчу
ваючи відмирання, неспроможне доставити поживні» 
речовини до* колоска. Це наштовхнуло експеримен
таторів на думку використати для додаткового під- 
живлення пшениці... листя. Через нього, шляхом об
прискування, і внесли спеціальний розчин. Азот, що- 
знаходився у легкорозчияеннх сполуках, проник до 
лЛІТНН рослини. Таке «меню» посилило синтез.

Результати експериментів виявились плідними. На 
дослідних ділянках озима пшениця сорту «безостачі»- - 
збільшила вміст білка з 44 до 17 процентів. Цей ме
тод підживлення пшсшіці особливо перспективний 
для районів зрошуваного землеробства.

У нових дослідах співробітники інституту виріши
ли застосувати сечовину. Це добриво використовує
ться рослиною не лише як джерело азоту. Воно змі
нює азотний режим, посилює нагромадження аміно
кислот — первинних «цеглинок», з яких синтезую
ться білки у зерні. Саме сечовина, як виявилось, і 
дає ті напівфабрикати, яких бракує у рослині на піз
ніх фазах її розвитку при звичайному кореневому- 
живленні селітрою та іншими видами азотних- 
добрив.

Вчені вийшли з своїми експериментами на колгосп
ні поля. У господарствах Генічсського м Голопрн- 
станського районів Херсонської області позакорене
ве підживлення проведено на площі понад 6300 гек
тарів. Масиви озимої пшениці оброблено за реко
мендаціями вчених у колгоспах та радгоспах Криму 
та Миколаївської області. В результаті урожайність 
зерна зросла в середньому на 2—4 центнери з гек
тара. Але найбільшим своїм успіхом науковці вва
жають саме якісні показники. Під впливом додатко
вої поживи, внесеної рослинам через листя, вміст 
клейковини зріс майже на 7 процентів, що підви
щило хлібопекарські і товарні якості пшениці.

Вчені продовжують вивчати механізм живлення 
рослин, засоби спрямованого впливу па нього з 
тим, щоб примусити працювати його у напрямі, ви
гідному хліборобові.

В ГІНІ дерев — уламки 
глиняного посуду. Чор
ні, коричневі, вкриті зе

ленуватою поливою че
репки. Одні з них прос
тенькі, без всяких візе
рунків, інші — прикра
шені вигадливим орна
ментом. Тут, у Десятин
ному переулку, веде 
розкопи експедиція Інс
титуту археології Акаде
мії наук України.

— Ми досліджуємо 
північну частину «міста

„поверхи,, 
Києва

В. КАЛИТА, 
пор. РАТАУ.

РОВЕСНИКИ
ЄГИПЕТСЬКИХ
ПІРАМІД

Мовчазнимн свідками да
лекого минулого стоять се
ред степів У 'ггї;;.. "" 
могили, 
берегами 
зв’язку з 
фіївської 
теми тут 
Інституту 
мії наук 
спільно 
□навчим музеем.

— Робота нашої експеди
ції. _ розповідає її керів
ник. кандидат Історичних 
наук О. Г. Шапошникова. — 
дає дуже цінний матеріал. 
Адже найдавніші могили ь 
ровесниками єгипетських пі
рамід.

В одному з курганів по
близу села Пелагіївки вияв
лено поховання (VII—VI 
століття до нашої ери) воїна 
при повному озброєнні, ПІД 
другим давнім насипом бУ' 
ло знайдено кам’яний сар
кофаг, гладко обтесаний і

України високі 
Багато їх і понад 

річки Інгул. У 
будівництвом Со- 
зрошувальної енс- 
лрацюс експедиція 
археології Акаде- 
Україпської РСР 

з місцевим крае-

пофарбований в червоне. По
ряд з останками воїна ~ 
наконечник списа. Це — ти
пове для народів Північного 
Кавказу поховання періоду 
бронзового віку підтверджує 
припущення вчених про про
никнення 
племен у 
мор’я.

Цілком 
знахідка ___ ___
ного — бронзовий кинджал, 
Такі кинджали належать до 
епохи бронзи І до останньо
го часу були виявлені тільки 
в Середземномор'ї. Знахідка 
свідчить про зв’язки між се- 
редньо.морськими і причор
номорськими племенами в 
третьому і «а початку ДРУ* 
того тисячоліть до нашої 
ери.

північнокавказьких
степове Прнчорно-

несподіваною була 
біля села Привіль-

до

М. БОЖАТКІН, 
кор. РАТАУ. 

.м. Миколаїв.

Володимира», — пояс
нює керівник групи, кан
дидат історичних наук 
П. Толочно. — Біля Гон
чарного яру проходили 
рівчак і вал, які допома
гали жителям захищати
ся від наскокіз кочівни
ків ще за часів леген
дарного засновника міс
та — Кия. Залишки' фор- 
точних споруд були ви
явлені нами на глибині 
близько п’яти метрів.

Наприкінці X століття, про
довжує вчений, Київ стає 
одним з найбільших і »“й- 
багатіших міст Європи. І 
Володимирові Святославичу, 
очевидно, довелося добре по
трудитися яри спорудженні 
нової оборонної лінії. Ми 
якраз врізалися в Т( ЛІВе 
крило, яке ЯВЛЯЄ собою ПО- 
тужпу стіну З глини і камін
ня. Ось вона, дивіться — »» 
діагоналі перетинає місце" 
розкопів.

Справді, в котловані, Д« 
яскравими цятками виділяю
ться хусточки дівчат-архео- 
лотів, які розчищають зем
лю, з одного кутка виходить 
тьмяна, наче з воску, широ
ка смуга. Колись не був 
грізний бойовий насип.

Поряд з ним, говорить 
П. Толочко, знайдено ба
гато керамічного посуду, 
шматки шиферу, голубу
ватого сланцю, пряслиця. 
Згодом до валу приляга
ла будівля, мабуть, один 
з хоромів князя Мсти
слава. Ці знахідки 
спростовують поширену 
серед деяких учених 
думку, нібито після за
воювання столиці Київ
ської Русі татарами в 
1242 році верхнє місто 
було безлюдним аж до 
XVII століття.

А. БАУЕР, 
кор. РАТАУ.
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П РОФЕСІЯ геолога овіяна ро 
“ мавтикою. Та не всім ві
домо, що вимагає вона 
від людніш залізної волі й тита
нічної праці. Адже їм доводи
ться безперервно підіймати на- 
гора, і опускати у свердловину 
масивні труби, щоб дістати 
ш и а т о к л л и б и и ц ої п о р о- 
дн — зробити аналіз її. На ЦЮ важ
ку роботу геологи витрачають абсо
лютну більшість свого робочого часу. 
Поглиблюється розвідка — збільшую
ться й ці непродуктивні витрати.

З давпіх-давеи геологи мріяли про 
такий пристрій, який можна було б 
опустити у свердловину й одержувати 
звідти так погрібну їм кожної миті 
інформацію про структуру підземних 
горизонтів.

Багато років над створенням та
ких «інформаторів» працюють київ
ські спеціалісти дослідного конструк
торського бюро геофізичного приладо
будування Міністерства геології УРСР 
у тісній співдружності з інженерами 
столичного експериментального заво
ду «Геофізприлад» та науковцями 
Всесоюзного науково-дослідного інс
титуту ядерної геофізики і геохімії. 
Вони розробили, виготували іі засто
сували чимало приладів-автоматів, 
які вже стали добрими помічниками 
шукачів підземних скарбів. Але 
справжнім успіхом цієї багаторічної 
копіткої праці можна вважати їх 
останню роботу — імпульсний генера
тор нейтронів. Прилад цей опускає
ться у свердловину разом з буром і 
«доповідає» про стан справ на вели
кій глибині. Він ті.іькп-но пройшов 
випробування, а замовлення па нього

ГЕОЛОГИ»

надійшли вже т багатьох країн.
Що ж то за прилад, який так швид

ко здобув славу?
Разом з головним конструктором 

«Гсофізпрнладу» — одним із авторів 
новинки Вадимом Михайловичем Ana- 
несовим Ідемо її цехи заводу. Ось пін. 
Зовні нагадує вібратор. Головна його 
частина, що працює на глибині, « 
своєрідним атомним реактором, який 
з частотою 400 разів па секунду ви
промінює порції рухліших нейтронів. 
Від структури середовища, в яке по
ті випромінюються, залежить її швид
кість їх проходження.

Як відомо у глибоких надрах умо
ви для роботи приладів незвичайні: 
висока температура. великий тиск. 
Але тут. на заводі, випробовують 
апаратуру в складніших умовах, ніж 
природні: при температурі понад сто 
градусів і тиску, що перевищує 600 
атмосфер,

— Ще одна цікава деталь,—говорить 
Вадим Михайлович, — нашими прила
дами геологи обслідували старі 
свердловини, котрі як вважалось, уже 
вичерпали свої запаси. Трапилось тс, 
чого ми чекали: деякі з них ще міс
тять величезні запаси пінного пали
ва — нафти та газу.

М. ПЕТРОСЮК, 
кор. РАТАУ,

МАШИНА ВИБИРАЄ «ФЕС№
Ми звикли, шо слово «діагноз» традиційно 

закріплене за медициною. А чи можна поста
вити діагноз волі, інтелектові, емоціональності, 
увазі і на основі цих даних зробити прогноз 
можливостей людини, передбачити її майбут
ню професію? Відповісти на це запитання взя
лися співробітники відділу профорієнтації і 
профкопсультації Київського інституту психо
логії.

На допомогу психологам прийшли «розумні» 
машини. Вони вже надійно оселилися в лабо
раторії інституту, холодно виблискуючи склом 
і металом.

Ось апарат конструкції доктора психологіч
них наук Є. О. Мілеряна. На цьому приладі 
визначається зосередженість, переключення і 
розподіл уваги, динаміка зору, швидкість рухо
вої реакції десятикласників, які вивчають авто
справу. Спочатку учні відповіли на запитання 
анкети, за п’ятибальною системою самі визна
чили свої якості. їм дали оцінку також това-

риші і інструктор виробничого навчання. Потім 
ці дані зіставили з результатами досліджень, 
з оцінкою, яку «поставила» кожному школя
реві машина. Експеримент показав, ' що учні 
переоцінюють свої здібності і можливості.

З допомогою апарата «Промінь», розробле
ного завідуючим відділом профорієнтації, кан
дидатом психологічних наук Б. Федори
шиним, перевіряється така важлива якість лю
дини, як кмітливість, наприклад, швидкість 
орієнтації абітурієнтів.

Соціологічні дослідження, анкети, бесіди, апа
ратура — все цс зброя психологів. Електронні 
прилади зможуть зробити швидкий і точний 
аналіз здібностей і можливостей людини, а во
на вже сама з допомогою профссіограмн вирі
шить, чи зможе працювати там, де мріє.

А. МОЙСЕЕВА, 
кор. РАТАУ.

Ліолоіі київські астрофізики, наукові співробітники кафедри астрономії Кнїпсько- 
іо державною університету імені Т, І. Шсвченкі К. Чурюмов і С. Герасименко про
водячи спостереження в Алма-Атннській обсерваторії, відкрили нову комету Космічна 
мандрівниця названа їх ім'ям.

Па фото: один

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. 16 листопада. Перша 

програма. 9.00 — Гімнастика 
для дітей. (М). 9.15 — Новини. 
(М). 9.30 — «Будильник». (М). 
10,00 — «Музичний кіоск». (М). 
10.30 — «Здоров’я». (М). 11.00- 
Для юнацтва. «Всесвіт — по
руч». Другий тур олімпіади. 
(М). 12.00 — Передача з Моск
ви. 12.45 — Наша афіша. (К). 
12.50 ”, г .... —
«На спені народного 
(Харків), “_______ .
(Харків). 15.15 — Для воїнів Ра
дянської ... : ?.
16.15 — Новини. (М). __ .
«Сільська година». (М). 17.30 — 
Програна кольорового телеба
чення: 1. Мультфільм. 2. Клуб 
кіномандрівників. 3. Музична 
програма. (М). 19.45 — Новини. 
(М). 20.00 — До 100-річчя з ДНЯ 
народження В. І. Леніна. Фсс-

— Наша .. г____ .....
Програма УТ. 12.55 — 
' . ...___  театру».

14.55 — '«Телегачок».

Армії і Флоту. (М).
16.39 -

тивлль самодіяльного мисте
цтва України. (Запоріжжя). 
20.20 — Вечірні мелодії. (К). 
21.00 — «Сім днів». (М). 21.45— 
В ефірі «Молодість». (М). 22.45 
— «Камертон доброго настрою». 
(Чернівці), 23.15 — Телсвісті. (К).

ПОНЕДІЛОК. 17 листопада. 
Перша програма. 17.40 — Теле- 
вісті. (К). 18.00 — Для школя
рів. «В незвичайний час». (К). 
19.00 — Наші прем’єри. Я. Га
лаи, «Під золотим орлом». Те
леспектакль. (Львів). 20.30 — 
Програма «Час», (М). 21.15 — 
«Митці нашого краю». (Лу
ганськ). 21.45 — Програма пе
редач. (К). 21.50 — «І фізик. 1 
лірик». (Одеса). 22.30 — Теле- 
вісті. (К). 22.45 — В ефірі — 
«Молодість». (М).

ВІВТОРОК, 18 листопада. 
Перша програма. 11.00 — Теле- 
оісгі. (К). П.Ю — «Святкопнй 
настрій». (К). 12.00 — Кіножур
нал та художній фільм «Земля
ки». (Кіровоград). 18.00 — Ін
тербачення. Дітям про звірят 
(Ленінград). 18,30 — Ленінський 
університет мільйонів. «Історич
ний матеріалізм». (М). 19.00 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Земляки». (Кіровоград). 20.35—

Програма «Час». (М).' 21,15 г* 
«Портрет митця». Заслужена 
артистка УРСР Ю. ТКачспкЛ 
(К). 22.30 — «Грай,' музико, 
грай». (Ужгород). 23.00 — Теле- 
вісті (К).

СЕРЕДА, 19 листопада. Перша 
програма. 11.35 - «Шкільний 
екран». Суспільствознавстві). 
«Підтвердження і збагачення 
марксистсько - ленінської теорії 
пізнання новітніми досягнення
ми науки». (К). 18.00 — «Книж
кова полиця». (Кіровоград). 
18.10 — До 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна. Кон
курс любительських фільмів. 
(Кіровоград). 18.20 — «Кіиолс- 
нініано». «В далекому ІІІуніен- 
ському». (Кіровоград). 18.30 — 
Інтербачення. «По ленінських 
місцях». (Ленінград). 19.00 — 
Тслевісті. (К). 19.20 — «Па паї 
іній вулиці свято». Кіноварне.

19.50 — «Черемош». 
20.35 — Програма 
21.15 — Програма 
кольорового теле-

(Херсон). 
(Чернівці). 
.«Час». (М). 
українського ____
бачення. Вечір мультфільмів. 
2Л15 — До 111 Всесоюзного 
з'їзду колгоспників. «Так жи
вуть татарбунарці». (М). 22.30 — 
Концерт камерної музики. 
(Львів). 23.00 — Телеяїсті. (К).

«МОЛОДОП КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.
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УВАГА, «СІВАЧ»!
Завтра в приміщенні редакції газети «Кіровоград

ська правда» (вулиця Луначарського, 36) відбудеться 
чергове заняття міської молодіжної літературної сту
дії «Сівач».

Початок о 16-й годині.

Редвитор В. ПОГРІБНИЙ

І
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