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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ РСР.
ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Президія Верховної Ради Української РСР пос

тановляє:
Скликати шосту сесію Верховної Ради Україн

ської Радянської Соціалістичної Республіки сьомо
го скликання 25 грудня 1969 року в місті Києві. 

Голова Президії Верховної Ради 
Української РСР О. ЛЯШКО. 

Секретар Президії Верховної Ради 
Української РСР А. ЗЛЕНКО.

24 листопада 1969 р.м. Київ.

ЛЕНІНСЬКИМ ЗАЛІН
КОМСОМОЛУ
йде Ленінський залік — цей звіт кож

ного комсомольця перед Леніним, парті
єю, народом про те, як він, комсомолець, 
вивчає ленінізм, як бере участь в комуніс
тичному будівництві, в громадському 
житті, в житті своєї комсомольської ор
ганізації, чим зустрічає 100-річний юві
лей вождя.

Сьогодні на питання Ленінського залі
ку «Як ти вивчаєш революційну теорію?» 
відповідають залізничники Помічнянсь- 
кого локомотивного депо.

(Читайте 2 — 3 стор.).

ТВІЙ РОВЕСНИК 
ЗА РУБЕЖ ЕЛІ

БЕЗЗАСТЕРЕЖНА 
ПІДТРИМКА

БРЛТ1СЛАВЛ, 22 листопада. 
(ТЛРС). Розширений пленум 
центральної ради об’єднання 
дитячих і молодіжних органі
зацій Словаччини обговорив на 
своєму засіданні результати 
виконання рішень Пленумів 
ЦК КПЧ і ЦК КП Словаччини 
у молодіжному русі. Централь
на рада заявила про беззасте
режну підтримку політичної 
лінії КПЧ і КП Словаччини. 
Вона звернулася до молоді а 
закликом взяти активну участь 
у підготовці і святкуванні 
100-річчя з дня народження 
В. I. Леніна і 25-ї річниці ви
зволення Чсхословаччнни Ра
дянською Армією.

На пленумі вирішено ство
рити об’єднану молодіжну ор
ганізацію на принципах демо
кратичного централізму — 
Спілку Молоді Словаччини.

«Є У РЕВОЛЮЦІЇ
ПОЧАТОК...»

НІ ВСЕСОЮЗНИЙ ОГЛЯД
творів школярів

З метою активного залу- 
Ґ чення школярів до ви

вчення ленінських запові
тів, виховання в них інтере
су до історії Радянської 
держави, формування нау
кового світогляду секрета
ріат ЦК ВЛКСМ і колегія 
Міністерства освіти СРСР 
постановили провести III 
Всесоюзний огляд творів 
школярів, присвячений 
100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна, «Є у ре
волюції початок — нема у 
революції кінця».

Для розкриття теми тво
ру учням рекомендується 
використовувати свої спос
тереження і враження, на
буті в походах, екскурсіях, 
експедиціях, на диспутах і 
комсомольських зборах.

В огляді беруть участь 
иколярі 7 — 10 класів за- 

С, альноосвітніх середніх та 
восьмирічних шкіл, дитя
чих будинків і шкіл-інтер- 
натів, члени літературних 
груп при палацах і будин
ках піонерів.

В школах огляд прохо
дить до 1 січня 1970 року. 
Учасники огляду здають 
свої роботи шкільним жю
рі, які відбирають кращі 
твори, знайомлять з ними 
всіх учнів школи, батьків, 
шефів, влаштовують обго
ворення, виставки. Підсум
ки огляду творів проводя
ться на загальношкільному 
вечорі. Кращі роботи на
правляються на адресу ра
йонного, міського жюрі.

З 15 лютого 1970 року 
проводитиметься облас
ний огляд творів. Виявив
ши кращі роботи, їх буде 
надіслано до Москви на 
адресу Всесоюзного жюрі.

Найбільш вдалі твори 
друкуватимуться на сторін
ках «Молодого комунара», 
в центральних періодичних 
виданнях, у колективному 
збірникові видавництва ЦК 
ВЛКСМ «Молода гвардія». 
Всесоюзне жюрі також на
городжуватиме за най
більш талановитіші твори.

Яа
крилах 
пісні
ЛУГАНСЬК, 22 листопа

да. (РАТАУ). Три дні на Лу- 
ганщині дзвеніли голоси 

молодих співаків — учас
ників республіканського 
фестивалю комсомоль
ської пісні «Молода гвар-

дія». У ньому взяли участь 
професіональні артисти, 
студенти консерваторій, 
представники художньої 
самодіяльності.

З Краснодона, де поча
лося свято пісні, воно пе
рекинулось в інші міста. 
Майстри мистецтв респуб
ліки, композитори, лауреа
ти фестивалів творчої мо
лоді зустрілися з хіміками 
Сєвєродонецька, металур
гами Комунарська, гірни
ками Ровеньок.

Жюрі, яке очолював го

лова правління музично- 
хорового товариства Ук
раїни, народний артист 
республіки С. Д. Козак, 
назвало лауреатів фести
валю. Три перші премії 
одержали викладач Дрого
бицького педагогічного ін
ституту Богдан Базиликут, 
солістка Луганської філар
монії Галина Мурзаєва та 
студент Київської консер
ваторії Віктор Тіткін.

У конкурсі на кращу 
комсомольську пісню пер
шу премію присуджено 
композиторові Олександ

ру Білашу та поету Леоні
ду Татаренку за створення 
циклу молодіжних пісень, 
другу премію — компози
торові Борису Кабакову та 
поету Геннадію Кірсанову 
за цикл пісень про Крас
нодон, третю — компози
торові Ігорю Ковачу та 
поету Михайлу Садозсько- 
му за пісню «Кочівники 
століття». Приз міста Крас
нодона присуджено «Ба
ладі про краснодонців» — 
композитора Костянтина 
Мяскова на слова Віктора 
Бескоровайного.

О OOF’E/'DV ЇЛА Q ’ lQ 7Ї наймолодші делегати -З О У Г1/\ ГОСТІ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

До від’їзду посланців Кіровоградщини на III Всесоюзний з’їзд 
колгоспників, який сьогодні відкривається, залишалося кілька го
дин. Наймолодші делегати завітали до нас в редакцію, і ми 
попросили їх коротко розповісти про себе та про ті почуття, з 
якими вирушають вони на колгоспний з’їзд.

Ніна ВОЛОШИНА, доярка кол
госпу імені ХХ-го з’їзду КПРС, 
Знам’янського району:

— Мені вже доводилося бувати 
в Москві, але й цьою разу їду’до 
неї з передчуттям нового відкрит
тя. Мрію знову побувати в Мавзо
леї. Цього року, в моєму житті ста
лася знаменна подія: стала канди
датом у «глени КГЇР-С. А ще подру
ги обрали мене секретарем нашої 
комсомольської групи. Як працює
мо? Ми з подругами зобов’язали
ся надоїти за рік по 2500 кілогра
мів молока на кожну корову. Го
туючи зустріч ювілею Ілліча, я 
особисто надоїла за 10 місяців по 
2821 кілограму на корову, не гірші 
справи і в моїх подруг. Я вдячна 
за довір’я.

Олексій МІЩЕНКО, тракторист 
колгоспу «111 Інтернаціонал» Пет- 
рівського району:

— Працюю на тій землі, яку 
люблю, на якій народився. Був ду
же схвильований, коли мене назва
ли делеіатом 111 Всесоюзного 
з’їзду колгоспників, вважав, що є 
кандидатури більш достойні, бо в 
своєму житті я ще стільки не зро-

бпв, як мої старші товариші 
професії. В перед ’ювілейному році 
зобов’язувався зорати 1800 гекта
рів м’якої оранки, вже є 2400. Чим 
знаменний для мене цей рік? Крім 
того, то їду в Москву, комсомоль
ці обрали мене членом комітету 
комсомолу, відповідаю за випуск 
«Комсомольського прожектора».

Дарина ЧЕРНЯВСЬКА, колгосп
ниця артілі «Шлях до комунізму» 
Долішського району:

— Я знаю, як пахне зс.мля, яка 
тепла вона після літнього дощу. 
Відчуваю тонку прохолоду куку
рудзяних сходів, незрівнянну красу 
золотих соняхів. Ніколи не відмов
лялася від будь-якої роботи, сер
цем відчуваю, що треба землі, чого 
вопи просить. Можливо, тому паша 
ланка й виростила цього року не
поганий урожай цукрових буряків, 
кукурудзи, соняшнику. Меие до 
сліз зворушило, що саме мені, про
стій 
честь:
йому 
Статут 
ства.

по

колгоспниці, довірено таку 
затвердиш на III Всесоюз- 
з’їзді колгоспників повнії 
життя колгоспного селяи-

Гаїса МІЩЕНКО, завідуюча сви
нофермою колгоспу імені М. 1. Ка- 
лініна Бобршіецького району, член 
комітету комсомолу:

— Моя безпосередня робота — 
вирощувати племінних поросят. 
Якщо бачили в колгоспах ^найкра
щих породистих тварин, то'це нсв* 
но, наші. На сьогодні маємо їх по 
22 від кожної свиноматки. З про
ектом примірного Статуту сіль
ськогосподарської артілі добре зна
йома і скажу, що це новий крок в 
житті всього нашого колгоспного 
селянства. В Москві буду голосу
вати за затвердження Статуту.

Іван КРАВЕЦЬ, шофер колгоспу 
імені Володимира Ульянова Олек
сандрійського району:

— Яз Недогарок і дуже невдо- 
вбленнй назвою села. Як кажуть, 
форма не відповідає змісту. Про 
роботу водія кажуть; крути «буб
лика». Та й це можна робити по- 
різному. Я, наприклад, «накрутив» 
за 10 місяців 52 тисячі тонно-кіло
метрів, замість 50 тисяч (річне зо
бов’язання). Та й взагалі не знаю 
таких людей, які б саме цього року 
працювали в півсили. Це просто 
неможливо. З хвилюванням чекаю 
вимріяної зустрічі з Москвою.

На фото: (зліва напрало) Іван 
КРАВЕЦЬ, Таїса МКЦЕНКО, 
Олексій МІЩЕНКО. Ніна ВО
ЛОШИНА Дарина ЧЕРИЯВ- 
СЬКА.

і Фото 10. ЛІВА ШИНКОВА.



Молоди« иоиунар«2-8 стор.

Па питання Ленінського валіну

масово-

сином, коли їх молодіжна 
колона провела 20 поїздів 
на заощадженому пальному 
і зароблені гроші перевела 
у фонд В’єтнаму. Було то в

нізм. Вперше по-справне- 
я почав вивчати 

в армії. Скільки то- 
вечорів просидів над 

К. Марк-

Як ти вивчаєш революційну теорію
відповідають залізничники Иомічнянського локомотивного депо

Почуття

Депо... Асфальтова доріж
ка і стрункі тополі обабіч. 
Фонтан у колі верб і пам’ят
ник перед ним на голубому 
п’єдесталі. І золотом слова: 
«Володимирові Іллічу Леніну 
від колективу комуністичної 
праці Помічнянського локо
мотивного депо».

А далі — цехи великого 
періодичного ремонту, інст
рументальний, цех по ре
монту точних приладів, па
ливної апаратури... Світлі, 
чисті. Густо змащені деталі 
прижилися поряд з квітами, 
акваріуми поряд з. робочи
ми стендами і верстатами.

17 квітня 1964 року цьому 
колективу присвоїли високе 
звання комуністичного. І від
тоді краса йде в одній ше
рензі з дерзанням, буден
ність проростає натхненням, 
народжує успіхи.

Іван ЗАКОРДОНЕЦЬ, 
секретар комітету 
комсомолу:

— Наш колектив план пе
ревезення народногоспо
дарських вантажів минулого 
року виконав достроково, 10 
грудня. На честь 100-річчя 
з дня народження В. І. Ле
ніна зобов’язалися ще під
вищити продуктивність пра
ці на 2,5 процента, знизити 
собівартість перевезень на 
1,5 процента, підвищити по
годинну продуктивність теп
ловозів на З проценти. За 
десять місяців план переве
зень виконано на 102 про
центи, цех ремонту домігся 
зниження затрат на ремонт.

Комсомольсько - моло
діжна колона бореться за 
те, щоб до 100-річчя про
везти 500 важковагових по
їздів і провела вже 337. Ко
ли я зустрічаю комсомоль
ців з цієї колони — маши
ніста Миколу Варнягу, по
мічників машиніста Володю 
Микитченка, Анатолія Підо- 
пригору чи Сашка Федосі- 
єнка, я завжди із задово
ленням тисну їм руки. Зав
зяті хлопці, справжні. Я сам 
недавно був помічником ма
шиніста, і добре знаю, що 
оті тонни понад план даю
ться не просто. Вони вима
гають знань, винахідливості.

Знаю й те, що через кіль
ка років ці ось молоді хлоп
ці стануть машиністами, са
мі водитимуть состави. А на 
їх місце стануть ті, хто сьо
годні по закінченні десяти
річки працює слюсарями на 
ремонті. Такий шлях у нас 
уже пройшли десятки пер
шокласних спеціалістів, бо 
наш лад, як говорив В. (.Ле
нін у своїй праці «Як органі
зувати змагання?» дає мож
ливість широко розгорнути 

^**^^ммынивве

змагання «дійсно в 
му розмірі, залучити дійсно 
більшість трудящих на аре
ну такої роботи, де вони мо
жуть проявити себе, розгор
нути свої здібності, виявити 
таланти, яких в народі — 
непочате джерело і які ка
піталізм м’яв, давив, душив 
тисячами і мільйонами».

Звичайно, високі показни
ки стимулює і висока опла
та. Та головне, що люди по
чувають себе господарями 
підприємства, знають в ім’я 
чого працюють.

Аркадій СИНЕЛЫЦИКОВ, 
головний інженер дело:

— Мені згадується такий 
факт. У відділенні по ремон
ту паливної апаратури по
ламалося кілька шпінгалетів 
на вікнах. На складі їх якраз 
не було. Тоді Петро Зотович 
Іванченко приніс з дому і 
поставив. Немов дрібниця, а 
як вона красномовно свід
чить, що слова .«твоє робоче 
місце — другий дім» не 
просто красиві слова.

А хіба в першу чергу про 
гроші думали майстер Пет
ро Степанович Остапчук і 
токар Олександр Бабешко, 
коли постало питання про 
те, як терміново виготовити 
вал діаметром 110 мілімет
рів і довжиною близько 
двох метрів?! Че^ез полам- 
ку такого вала на місцевому 
бурякоприймальному пунк
ті не могли працювати два 
підйомники. Не рахуючись з 
часом, їх виготовили в де
по, щоб не простоювали ма
шини, бо це ж збитки дер
жаві, а значить, — і нам, 
всім...

Можна розповісти, як на
ші робітники — і молоді, і 
літні — встановлювали до
їльні агрегати в колгоспі 
імені Ульянова, як будували 
зрошувальну систему на 
85-гектарах в кол г о с п і 
«Дружба». Фактів багато. 1 
суть не в тому, про який з 
них розповіси, а в тому, що 

ці факти відображають го
ловну закономірність — 
член колективу комуністич
ної праці почуває високу 
відповідальність за загальну 
справу.

Саме це мав на увазі В. I. 
Ленін, коли писав у «Вели
кому почині», що «кому
нізм починається там, де 
з’являється самовіддана, пе
ремагаюча тяжку працю, 
турбота рядових робітників 
про збільшення продуктив
ності праці, про охорону 
кожного пуда хліба, вугілля, 
заліза та інших продуктів, 
які дістаються... всьому су
спільству в цілому, десяткам 
і сотням людей, об’єдна
них... в одну соціалістичну 
державу».

Депо... Це — сотні людей 
у формених кашкетах і ши
нелях у свята, в спецівках— 
□ робочі дні. Це — династії 
закоханих у свою професію. 
Сотні поїздів провів Микола 
Федосійович Мітус, нинішній 
черговий по депо. Десятки 
учнів мас. Коли за віком до-

тор 
шиніста. 
дивився

велося розпрощатися з 
тепловозом, то син Вік- 

був помічником ма- 
Не без тривоги 

,,____  батько на сино
ву роботу, коли той увій
шов до складу комсомоль
сько-молодіжної колони. 
Думалося Миколі Федосійо
вич у, та й не одному йому: 
молоді, хоч би лиха не тра
пилось. Потім радів разом з

’4ГЧГ <

1967 році. Тепер ніхто не 
сумнівається в здібностях 
молодих. Комсомольсько- 
молодіжна колона стала ав
торитетною школою гарту— 
робітничого, політичного.

Віктор Мгтус сьогодні — 
машиніст, член райкому 
комсомолу, комуніст.

Комуністом став і Воло
димир Крохмаль, один з уч
нів Миколи Федосійовйча, 
Володимир і сьогодні у ком
сомольсько-молодіжній ко
лоні, правда, вже машиніс
том, а помічником у нього 
трохи молодший — Іван Ми
хайленко. Змінились люди В 
колоні, в депо. Але незмінна 
традиція — працювати з 
якомога більшою віддачею. 
Гарт триває.

Володимир КРОХМАЛЬ, 
машиніст;

— Ви думаєте, що у ма
шиністів у чемоданчиках? 
«Тормозок»? Зовсім ні. Схе
ми, інструкції, різні довідни
ки по тепловозах. Без цього 
не можна. Щоб водити сьо
годні состави, треба знати 
і фізику, і математику, вміти 
читати різні схеми.

А щоб вірно йти життям, 
цих знань недостатньо. Тре
ба ще знати марксизм-лені- 

ньому 
його 
ді
«Капіталом» 
са, над працею В. і. Леніна
«Крок вперед, два кроки на
зад».

В депо ось уже п’ятий рін 
навчаюся в школі основ 
марксистсько-ленінської фі
лософії. Серйозно, вдумли
во ведуть заняття Г. Я. Це- 
хоцький, В. І. Ясінський. Піс
ля кожного відчуваєш, як 
міцніють крила, і знаєш, як 
пройти життя Людиною.

Станіслав ВІННИЦЬКИЙ, 
слюсар бригади дизпоїзда:

— Вивчаю біографію В. І. 
Леніна. Знати її — один з 
пунктів мого зобов’язання 
до 100-річчя вождя. Чим 
більше вчитуюся, тим біль
ше розумію, яким великим 
був Ленін. Запам’ятався роз
діл про те, як Володимир 
Ілліч був у засланні. Ні хо
лод, ні глушина не вистуди
ли його запалу, бо то був 
революційний запал. Сама 
ленінській настійності в до
сягненні мети хочеться вчи
тися і вчитися.

Вадим РУДЧЕНКО, 
слюсар по ремонту 
паливної апаратури:

— Крім усього, я ще й 
заочник Одеського залізнич
ного технікуму. Поряд зі 
спеціальними у нас велика 
увага приділяється суспіль
ним дисциплінам. Зараз го
тую контрольну роботу на 
тему «XX з'їзд КПРС і його 
міжнародне значення». 
Мрію про той час, коли змо
жу сказати, що я збагатив 
«свою пам'ять знанням всіх 
тих багатств, які виробило 
людство».

Анатолій БАДЬОН,
слюсар-автоматник:

— Біографію В. І. Леніна 
я вже опрацював. На черзі 
— «Завдання Спілок моло
ді», «Великий почин». Коли 
читаєш Леніна чи про Лені
на, мимоволі порівнюєш 
своє життя з його, порів
нюєш, що зроблено і треба 
зробити. І хочеться зробити 
якомога більше.

За 

не

сімейною 
традицією?

Депо... Я бачив його 
раз. І завжди воно молоде, 
бо щороку приймає в робіт
ничі ряди десятки випускни
ків місцевих шкіл. Ось і нині 
після десятирічки сюди при
йшло близько двадцяти хло
пців і дівчат. Скажуть, що це 
закономірно, адже в По
мічній, мовляв, другим сло
вом після слова «мама» ма
люк промовляє «світ-ло- 
фор», а потім, вслід за сло
вом «тато» — «тепловоз». 
Безумовно, сімейні традив»? 
відчутні. Але тут не покла
даються лише на них, а піп- 
кріплюють шефськими зв’яз
ками. Майже над ЗО класа
ми другої середньої школи 

і над , кількома класами 
СШ № 1 беруть шефство 
телловозники.

f йдуть випускники слюса
рями з мріє» стати маши
ністом. і стають ними, ста
ють керівниками виробни
цтва, як, наприклад, Олек
сандр Юхимович Чирков, 
Десяток літ тому він буз 
просто Сашком. А тепер_ _
старший майстер, шанована 
людина, нагороджений ор
деном Леніна.

Йдуть в депо ТІ, хто лн* 
бить спорт, бо тут « стадіол, 
волейбольні, баскетбольні 
майданчики, комптеке ЇПОр. 
тивних снарядів.,4 робітни
чому КОЛеКТИВІ РО38Нігк>ТЬ: 
далі свої уподобання, гар
тують себе фізично і non»-- 
тичко.

Тетяна ОСИЧАНСЬКА, І 
лаборант:

— Ленін це не лише тілі 
визначних праць. — Леніві-1 
це наше сьогодні, це наш 
шлях до комунізму. І |н«

Станіслав Вінницький:

— Чим більше вчитуюст- 
ТИМ більше розумію, яки« | 
великим був Ленін

(

тільки наш, а й всього люд
ства, Це я ще більше зрозу
міла, коли в гуртку «Проме
тей» вивчали матеріягг 
ради комуністичних і 
ничих партій.

і::
Віталій КИРИЧЕНКО 

слюсар:

— Вступаючи в р’Аи 
сомолу, ВИВЧИВ ПрО“СЗ- •а" 
ніна на НІ з’їзді РКСМ, :а" 
рзз працюю над Зел«-’''- 
почином». Які заадгн”’1' 
таєте, поставив 0с-іоАЧ|*Р 
Ілліч перед могут:-'' : '
перш за все, м<Л-З» 
на вчитися яомД’3«У 
тис я у праці 
никами і селянами- 
ні — це значит» 6Р‘ 
активну участь в «жУніСТ?Чг 
йому будівництв'- м 
робимо.

Тетяна СЕРЕДА-
штукатур:

— Вивчаю
ніна. Що найбіл=і^ 
м'яталося? Нічого • 
виділити. Все зн*4’’-4 ’ па, 
Леніна говорити в^го.
м ятаєте у Маяк®-“'

Двоє в коМІзтг'
Я

и Ленич 7 6езой 
Фотографи®1* ,:ене

Рот открыл . оеч.. 
в напрр*'"”

Усов
щетиИ*гИЬ взысь 

вдзернУ^ __ _
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• ЗВІТУЄ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ

8 складках лба 
зажата 

человечья, 
з огромный лоб 

огромная мысль.
От ту велику мисль і хо

четься зрозуміти.

Станіслав ЯЦЕНКО, 
Слюсар:

—В депо я недавно. Прав
да, не раз тут бував школя
рем на екскурсіях. Тепер— 
робітник. Що з творів Ле
ніна вже вивчив? «Завдання 
Спілок молоді». І разом з 
товаришами - комсомольця
ми їх виконую.

Володимир Ілліч говорив 
про те, що Спілка комуніс
тичної молоді повинна бути 
ударною групою, яка в 
усякій роботі подає свою 
допомогу, проявляє свою 
ініціативу, свій почин. Так 
во,/ в нас і робиться.

> в праці, і в спорті, і в 
художній самодіяльності 
комсомольці в перших ря
дах.

Про спортивні досягнення 
он кубки свідчать.

Нещодавно на районному 
фестивалі художньої само
діяльності наші аматори 
зайняли перше місце. Ко
ристуються популярністю 
виступи агітбригади «Ве
села ракета». А учасники то 
хто? Комсомольці. Сестри 
Кондратенко: Валя, технік, ї 
Люда, абтерниця, Катерина 
Федченко — лаборант, Ва
силь Чижма — помічник ма
шиніста', Віктор Янковський 
з— слюсар.

Компас— 
переконаність

Депо — це різні люди: 
чорняві І русяві, молоді і 
яі •’■.чо, врівноважені і гарячі.

Та головне, що для кожно
го з них компасом у житті 
стала комуністична переко
наність. Саме це і зробило 
колектив комуністичним. Са
ме тому тут майже кожний 
четвертий робітник — член 
Комуністичної партії, а кож
ний дванадцятий — комсо
молець. І ряди передових 
будівників нового суспіль
ства зростають.

Ілля БЕРЕЗОВСЬКИЙ. 
секретар парткому:

— Нещодавно, на попе
редніх зборах, прийняли до 
лав партії помічника ма
шиніста Бориса Кривого, 
трохи раніше — Івана За- 
кордонця, теж помічника 
машиніста, з недавнього ча
су він секретарем комсо
мольського комітету.

Кожна заява — то свід
чення авторитету партії, 
свідчення копіткої роботи, 
що допомагає знанню ре
волюційної теорії перерости 
в тверду переконаність.

ЗО політінформаторів три
чі на тиждень знайомлять 
робітників з подіями в краї
ні і за рубежем, доносять 
до кожного живе слово 
партії. О. О. Андрущак, В. П. 
Мартиновський, В. Т. Лев
ченко та інші політінформа- 
тори — це справжні майст
ри своєї справи.

Велику роботу проводять 
у цехах, змінах агітатори. 
Зокрема, в молодіжній ко
лоні з цим дорученням доб
ре справляється Володимир 
Крохмаль.

Комуністи підвищують 
свій політичний рівень у 
восьми школах основ марк
систсько - ленінської філо
софії, комсомольці—у двох 
політгуртках.

Том Леніна став у бага
тьох настільною книгою. 
Спільно знайшли кошти,

щоб придбати 15 комплек
тів Повного зібрання творів 
В. І. Леніна. І народилася 
ленінська бібліотека на гро
мадських засадах. Тут мож
на зустріти і майстра І. М. 
Пустовалова, і машиніста Во
лодимира Кринюка, і бага
тьох інших,

* * $
Депо...- Сотні таких різних 

людей. Та якщо відкинути 
прізвища, то мені уявляє
ться один такий велетень, 
молодий і сильний, який від
повідає ленінській вимозі, 
що «бути членами Спілки

Тетяна Осичансьна:
— Лепін -» це наше сьо

годні.

молоді, значить вести спра
ву так, щоб віддавати свою 
роботу, свої сили на загаль
ну справу».

Якщо вдатися до деталей, 
то і докір можна закинути. 
Хоч успіхи значні, та хотіло
ся б, щоб комітет комсомо
лу прояви* більше «уміння 
практично організувати». 
Люди вивчають теоретичну 
спадщину вождя. А чому не 
чути консультантів, голосу 
громадсько - політичної ко
місії! І заборгованість по 
членських внесках є. 1 дору
чення комсомольське не з 
кожного члена ВЛКСМ. Хай 
не часто, а й порушення 
трудової дисципліни трап
ляються...

* * *
...Говорячи словами поета 

Андрія Малишка «ми не
семо іскру для багаття, що 
взяли у серці в Ілліча».

Ми несемо іскру ленін
ської думки, вона проростає 
в нас комуністичною пере
конаністю. І ця перекона
ність не дає права проходи
ти мимо будь-яких недолі
ків, що заважають нашій 
справі.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого ко
мунара»

Фото В. Ковпака.

у ВІДПОВІДНОСТІ з Статутом 
ВЛКСМ з 1 вересня по і листопада 

в комсомольських організаціях області 
проходили звітно-виборні збори. Комсо
мольці 1241 первинної організації звіту- 
‘вали про свої досягнення, намічали нові 
рубежі.

Звітно-виборна кампанія в області роз
почалася із звітів та виборів у комсо
мольських групах, бригадних, відділко- 
вих та цехових комсомольських організа
ціях. Збори тут характеризувалися діло
витістю, принциповою критикою і само
критикою, піднімалися питання поліп
шення внутріспілкової роботи, здачі Ле
нінського заліку. Комсомольсько-моло
діжні колективи тракторних бригад Но- 
воукраїнського, Гайворонського, Олек
сандрійського та Ульяновського районів 
підводили підсумки зробленого, обгово
рювали ллет-^вернення тракторної брига
ди ордена Трудового Червоного Прапора 
колгоспу «Зоря комунізму» Новоархап- 
гсльського району про розгортання бо
ротьби за врожай 1970 ленінського року. 
Десятки колективів підхопили девіз 
бригади: «Працюватимемо по-леніїгськи!»

Про свої трудові досягнення рапорту
вали па звітно-виборних зборах комсо
мольсько-молодіжні колективи молочно
товарних ферм колгоспів 
імені Димитрова Більшай- 
ського району та «Мир» 
Гайворонського, тракторних 
бригад колгоспів «Дружба» 
Новоукраїпського району та 
імені Ульянова Ульяновсько
го, молодіжних колективів 
ордена Трудового Червоно
го Прапора заводу «Черво
на зірка» та Кіровоград
ського агрегатного заводу. 
Комсомольці цих колекти
вів рапортували про хід ви
конання соціалістичних зо
бов’язань на честь 100-річчя 
з дня народження Володи
мира Ілліча Леніна, про 
складання Ленінського заліку.

На комсомольських зборах обговорю
валися питання підвищення бойовитості 
комсомольських організацій, посилення 
їх ідейного впливу па всі категорії моло
ді, про необхідність дальшого поліпшен
ня стилю і методів роботи, розвитку кри
тики і самокритики, безумовного вико
нання всіма членами ВЛКСМ статутних 
вимог і постійного підвищення внутрі
спілкової дисципліни.

Перед початком зборів комсомольці колгоспу 
Імені 10-річчя Жовтня Маловискіпсі.кого райо
ну поклали вінки на могилу загиблих воїнів, 
вшанували хвилиною мовчання світлу пам’яті, 
про них. По-святковому прибрано Будинок 
культури, де проходили збори. Стенди, вітри
ни, панно, діаграми розповідають поо успіхи, 
яких досяглії трудівники колгоспу. Привертає 
увагу стенд «Вони захищали Батьківщину». на 
якому серед багатьох фотографій поміщено 
портрет земляка, Героя Радянського Союзу 
Петра Велігіна, занесеного навічно в списки 
первинної. районної та обласної комсомоль
ських організацій. На видному місці свіжин 
помер газети «Комсомолець». Серед запроше
них — кращі люди колгоспу, ветерани партії і 
комсомолу.

Відкриваючи збори, секретар первинної 
комсомольської організації Микола Ко
вальов говорить: «На сьогоднішнє свято 
ми зібралися для того, щоб підвести під
сумки діяльності нашої організації, комі
тету комсомолу, кожного члена ВЛКСМ. 
Ми зібралися, щоб лати клятву на вір
ність нашим батькам, на вірність запові
там дорогого Ілліча». •

І молодь колгоспу ділом доводить то 
вірність. Комбайнер Григорій Колесников 
з площі 246 гектарів намолотив 9300 
центнерів зерна, доярки Людмила Ники
форова, Галина Покладена за 8 місяців 
надоїли по 2,5 тисячі кілограмів молока 
від кожної корови, тракторист Микола 
Гадюков на тракторі «Т-74» виробив 760 
гектарів умовної оранки і зекономив 1120 
кілограмів пального.

Справжнім святом стали звітно-виборні збо
ри для комсомольців Свігловодського кар’єро- 
управління. На зборах були присутні старі 
більшовики, ветерани заводу, представники 
підшефної школи. Збори пройшли при висо
кій активності комсомольців. Кожна цехова 
комсомольська організація прибула на збори Із 
своєю піснею, споїм девізом. У кожному пн- 
ступі відчувалася турбота про стан справ 
комсомольської організації, вносились конкоет- 
ні пропозиції по поліпшенню участі МОЛОДІ V 
іиіпобничій діяльності та громадсько корисній 
роботі. Комсомольці каменеподріблювального 
цеху виступили з ініціативою зекономити за 
рахунок раціоналізаторських пнопозішИї по 
Ленінського ювілею 10 тисяч крб. .У молодь 
електромашинного цеху виступила з Ініціативою 
взяти під ев’й контроль благоустрій території 
управління, зобов’язалася до Ленінського юві
лею побудувати в неробочий час своїми силами 
спортмайданчик.

Цікаво пройшли комсомольські звітно- 
виборні збори і в колгоспі «Правда» Доб- 
ровелнчківського району. Чисто прибра
ний зал, музика, живі квіти, стенди, які 
розповідають про життя комсомольської 
організації колгоспу. Хвилею оплесків 
стрічають присутні пам’ятний Червоний 
прапор райкому комсомолу, який вносить 
кращий молодий тракторист району 
Олександр Кулинич у супроводі молодих 
доярок Емілії Васильченко та Євдокіі 
Копочук. Пепед початком доповіді моло
дого трактописта Миколу Пулю прийня
ли в члени ВЛКСМ, а комсомольцю Фе

дору Майдебурі було дано рекомендацію 
для вступу кандидатом у члени КПРС.

В комсомольських організаціях Олек
сандрійського електромеханічного заво
ду, Заваллівського графітного комбінату, 
Зпам’яиського локомотивного депо бага
то уваги приділялось трудовому вихован
ню молоді, участі її в раціоналізатор
ській та винахідницькій роботі, у підви
щенні кваліфікації, організації дозвілля. 
г І, безумовно, домінантою па кожних 

зборах пройшло питання гідної зустрічі 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна. 
Все більш складні завдання комуністич
ного будівництва, загострення ідеологіч
ної боротьби між капіталізмом і соціа
лізмом вимагають постійного поліпшення 
ідейно-політичної роботи комсомольських 
організацій. Звітно-виборні збори глибо
ко проаналізували етап політичної освіти 
в комсомольських організаціях, визначи
ли конкретні заходи по посиленню марк
систсько-ленінського загартування, вихо
ванню радянської молоді в дусі комуніс
тичної переконаності, радянського па
тріотизму і пролетарського інтернаціона
лізму, непримиренності до ворожої Ідео
логії.

ГІро активність молоді на звітно-вибор
них зборах свідчить той факт, що-в обго

ДОМІНАНТА 
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воренні звітних доповідей взяло участь 
17511 членів ВЛКСМ.

На звітно-виборних зборах у первин
них комсомольських організаціях області 
були присутні відповідальні працівники 
та члени бюро міськкомів і райкомів пар
тії. Це свідчення турботи партії про мо
лоде покоління.

Виконуючи Постанову ЦК КПРС «Про 
50-річчя ВЛКСМ і завдання комуністич
ного виховання молоді» міськкоми та 
райкоми комсомолу провели значнуїіЬбо- 
ту по поліпшенню якісного складу обра
них секретарів комсомольських організа
цій.

Сьогодні серед секретарів комсомоль
ських організацій партійний прошарок 
становить 62,5 процента. До керівництва 
первинними комсомольськими організа
ціями прийшли здібні й освічені організа
тори молоді. Більше половини секретарів 
первинних організацій мають вищу, не
повну вищу та середню спеціальну ос
віту.

Значний партійний прошарок' серед 
секретарів комсомольських організацій у 
Знам’япсько.му, Гайворопському, Добро- 
величківському, Новгородківському, Но- 
вомиргородському. Онуфріївському та 
Ульяновському районах.

Проте хотілося б відзначити, що в об
ласті 405 секретарів первинних комсо
мольських організацій цього року обрані 
вперше. Особливо багато новообраних 
секретарів комсомольських організацій у 
місті Олександрії, Кіровоградському та 
Новоукраїнському районах. Завдання 
міськкомів, райкомів ЛКСМУ полягає 
перш за псе в тому, щоб провести на
вчання псіх категорій комсомольського 
активу, розробити конкретні заходи по 
виконанню критичних зауважень, які ви
словлені на звітно-виборних зборах.

Зараз в області проходять звітно-вн- 
боїміі конференції.

На конференціях слід створити умови 
для творчого обговорення всіх питань 
комсомольського життя, широкого роз
гортання критики і самокритики, забезпе
чити суворе дотримання внутріспілкової 
демократії.

Одним з головних критеріїв оцінки ДІ
ЯЛЬНОСТІ комсомольської організації 
повинна стати міра її впливу на кожного 
комсомольця, па формування в нього ви
соких політичних, моральних і ділових 
якостей.

На конференціях необхідно проаналі
зувати роботу комсомольських організа
цій по виконанню рішень XXIII з’їзду 
КПРС. XXIII з’їзду КП України, XV 
з'їзду ВЛКСМ та XX з’їзду ЛКСМУ, зо
середити велику увагу па питаннях по
ліпшення виховної роботи серед юнаків 
і дівчат, організаційно-політичного 
зміцнення комсомольських організацій, 
підвищення їх ролі у вирішенні питань 
навчання, побуту та відпочинку молоді, 
підготовки гідної зустрічі 100-річчя з дня 
народження В. 1. Леніна.

Б. ясиновськии, 
завідуючий відділом комсомолі»- - 
ських організацій обкому ЛКСМУ,
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Позавчора на сцені Кі
ровоградської філармо
нії розцвіла барвиста ве
селка заключного кон
церту міського фестива
лю самодіяльного мисте
цтва, присвяченого 100- 
річчю з дня народження 
В. І. Леніна. Здається, 
сам міфічний Орфей за
вітав на це свято. Що
правда, його кіфару за
мінили дещо сучасніші 
інструменти: рояль, бая
ни, естрадний та народ
ний оркестри.

Молоді урочисті голоси 
злякаються В один срібляс
тий потік. Пісню А. Кос- 
Анатольського «Ленін но 
світу іде» виконує хорова 
капела педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна.

Рвійно, іскрометно тан
цюють учасники танцюваль
ного ансамблю «Колос» Па
лацу культури імені Жовтня 
заводу «Червона зірка».

Свою майстерність де
монструють дипломанти 
другого туру. А їх нема
ло. Жюрі фестивалю за 
високу майстерність і 
вміло підібраний репер

туар присудило колекти
вам та окремим виконав
цям 12 дипломів першо
го ступеня, 11 — другого 
і 24 — третього ступенів.

Попереду складніший 
екзамен. На обласні жан
рові декади потраплять 
кращі з кращих. Отже, 
побажаємо їм успіху на 
обласній і республікан
ській сценах.

На фото: виступають учас
ники народного самодіяль
ного танцювального ансамб
лю «Юність» Кіровоград
ського педінституту.

"І
І
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Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

(Продовження, Початок
' в газеті за 22 листопада).

Я прошу своїх маленьких друзів скласти і 
принести наступного дня кілька творів, напи
саних під враженням мандрівки до зеленої ла
бораторії лісу і степу.

Хвилювання і радості моїй немає меж, коли 
учні починають читати свої вірші.

Звучить музика слова на крилах дитячої 
фантазії, торкається дитячого серця. Звучить 
слово рідної мови веселковими барвами осені...

Потому, як вже прочитана добра низка вір
шів, Василь Олександрович, звертаючись до 
гостей, продовжує свою думку:

— Вн знаєте, я давно переконався, іцо школа 
може стати лише тоді справжнім вогнищем 
культури, коли серед її вихованців і вчителів 
панує чотири культи: культ Батьківщини, 
кульг людини, культ книги і культ рідного 
слова.

У початкових класах важко сьогодні пере
оціни ги ге значення слова, яке приходить до 
дітей через відчуття краси навколишнього сві
ту і став поштовхом до дитячої творчості. 

^Творчість робить кожного благородним і кра- 
гл’лСгїЗлм, а без творчості, на чатах якої стоїть 
слово рідної мови, не можливо виховати гро
мадянина, людину високих ідеалів і поривань...

«Принести дитині радість поетичної твор
чості — це таке ж важливе діло педагога, як І 
навчити вирішувати задачі» — таке знамено 
павлиськнх учителів.

...Якось сонячного літнього дня під зелені 

шати павлнського саду відразу зібралося 
29 хлопчиків і дівчаток. Кожному ще не спов
нилося й семи років. Перший дзвінок заклично 
прозвучить трохи пізніше, А СЬОГОДНІ..,

— А сьогодні, діти, підемо до школи, яка 
розкинулася під дахом блакитного неба.

.Майбутні першокласники весело щебечуть 
навколо розкішної старезної верби. Крізь густе 
Плетиво гілок пробивається сонце, вітер стиха 
погойдує виноградні лози.

— А вітер справді живий, якщо він дихає?.. 
■— А чи можна зловити сонячні промінчики?...
— Про все, про все я розповім вам, діги.
Василь Олександрович та 29 допитливих 

хлопчиків і дівчаток Ідуть тихою виноградною 
алеєю. Далеко за шкільним садом, за тихим 
ставковим плесом лягає сизий туман. Якимось 
таємничим подихом вітер розгортає сизу пеле
ну і крізь гу.ман, паче в казкопому сюжеті, 
пірнають в пшеничне морс комбайни. Рокіт ма
шин доноситься аж до шкільного саду.

— Гудуть, наче джмелі, — говорить Сергіііко.
Двадцять пар очей, захоплених симфонією 

степу, не відриваються від далекого степового 
гомону. Вітер і сонце настійно розсікають ту
ман. Сонячні промені вирізьблюють серед сте
пу величну картину праці. .

Захоплено любується степовою палітрою Ва
силь Олександрович Сухомлинський.

— А чи можна спіймати сонячні промінчи
ки? — звертається Оля.

І Василь Олександрович починає казку про 
Велике Сонечко: «Живе Сонечко високо-високо 
в небі. У ньоіо є два Ковалі-велстні і золоте 
ковадло. На світанні Ковалі з вогняними бо
родами ідуть до Сонця, яке сипе їм у пригор
щі море сріблястих ниток. Беруть Ковалі за
лізні молотки, висипають сріблясті промінчики 
на золоте ковадло і кують, куюгь, кують. Вони 
виковують Сонечку срібний вінок, а з-під мо
лотків розсипаються по всьому світу срібні 
іскринки. Падають іскринки на землю, ось ви 
і бачите їх. А ввечері стомлені Ковалі ідуть до 
Сонечка, несуть йому вінок: зодягає Сонечко 
вінок на золоті коси і йде до свого саду від
почити».

Зачаровано слухають діти Василя Олек
сандровича. Виникають десятки запитань. 
1 вже попий захоплений сюжет починає подо
рожувати тісними алеями шкільного саду.

Ось діти зупинилися біля гіллястого дерева — 
колючої гледичії.

— Дивітеся, діти, що то за жук полетів? — 
звергається Василь Олександрович.

— Хрущ! — вихоплюються голоси.
— Давайте складемо про нього казку. Ось 

бачите, летить він і наближається до колючки. 
Уявіть собі, що він не бачить цієї колючки — 
й раптом наколовся на неї. Поранив крило.., 
й... що далі?

— Упав на землю, — уявляють собі діти.

— Так, упав на землю. Побачили, як він 
упав... Хто побачив?

— його друзі-жукн.
— Так, його друзі-жукн побачили, як він 

упав на землю, й що далі?
— Прилетіли, спустилися. Запитують: «Що 

трапилося, друже? Боляче тобі?
— Ой боляче. — Відповідав жук. «Ось ми 

зробимо тобі перев’язку».
— Знайшли жуки бинт, перев’язали пора

нене крило, поклали пораненого жука на візок 
і повезли. Куди?.,

— В лікарню повезли...
Пу, далі самі розповідайте, діти.
1 діти творять казку далі... «Привезли в лі

карню, поклали на ліжко. Підійшов до жука 
лікар-жук. Вислухав його трубочкою. Дав йо
му ліки й говорить: лежи, поки видужаєш. От 
годі знову полетиш...»

Діти подорожують садом серед благородної 
гнші дерев, серед п’янких запахів недоспілих 
плодів. На осонні. Під враженням : казкового 
сюжету, який підказав учитель, п їхній уяві 
вимальовуються нові образи, гортаються сто
рінки ще ніким не прочитаних казок.

День при дні продовжується ранкова подо
рож у країну Казку, до джерел рідного слона.

Хотілося Василю Олександровичу,, щоб фан
тазували всі діти: щоб відвідування пахучого 
лану гречки, прогулянки босоніж морем степо
вих квітів, влитих ранковою росою, зустрічі з 
дубом, якому від роду кілька століть — щоб 
усе це покликало дітей до самостійної творчос
ті, щоб крило фантазії зачепило ніжні стру
ни дитячого серця.

Одного дня потому, як малюки повернулися 
зі степу, Василь Олександрович попів їх на 
зелену галявину саду. Діти посідали навкруги 
свого учителя. Обережно, щоб не сполохнути 
дитячу уяву, принесену до саду разом з дух- 
м’яннм запахом ниви, Василь Олександрович 
попросив:

— Тепер настала і ваша . черга розповідати 
мені. Все, що ми побачили разом.

І відкрилася посеред галявини Школа Казки, 
у якій кожний наступний урок був щораз ціка
вішим, ЗАХОПЛЮЮЧИМ.

«На стовбурі вишні виступила крапля клею. 
Вона росла і стала такою великою і прозо
рою. Пішов дощ. Клей намок. Летів Метелик і 
побачив щось блискуче.. Підлетів ближче — 
пахне. Сів і приліпився. Став кричати, блага
ти порятунку. А па вишні в цей час повзало 
багато мурашок. Вони обгризли верхній шар 
клею і врятували Метелика». (Люба П. «Виш
невий клей і -Метелик»).

«Захотілося комарику навчитися грати на 
скрипочці. Одного разу комарик каже своєму 
батькові:

— Зроби мені скрипочку.
Зробив батько комарикові скрипочку, але той 

не міг навчитися на ній грати. Тоді батько по

слав комарика до цвіркуна — учителя гри на 
скрипочці. Довго вчився грати Комарик і на
решті став скрипалем». (Таня II. «Комарик- 
скрипалнк»).

«Зійшло сонечко. Проснулися пташки, під
нявся ь небо жайпоріи. Проснувся і сонях. 
Потрусив зі своїх пелюсток росу. Повернувся 
до сонечка: «Здрастуй, сонечко. Я довго чекав 
на тебе. Бачиш, мої жовті пелюстки прив’яли 
без твого тепла. А тепер вони піднялись^! ра
діють. Я круглий і золотий, схожий па тсое, со
нечко». (Юра «Соняшник»).

«Мою старшу сестру Олю прийняли в жовте
нята. У неї червона зірочка. А на зірочці ма
ленький портрет Леніна. Тепер у нас два порт
рети Володимира Ілліча Леніна. Один на сті
ні, інший на Олеиій зірочці. Тато говорив: Ле
нін учився в школі дуже добре. Я теж буду 
пчитися добре. Буду юшім ленінцем». (Ваня. 
«Два портрети Леніна»).

«Стара ворона вирішила відкрити в лісі 
школу для всіх пташок. Привели своїх діто
чок сойки, лелеки, дятли, солов’ї, жайворонки. 
Стара ворога відкрила книгу і сказала: 
кар-р-р.. Примушувала всіх говорити так, як 
вона. Але кожна пташка говорила по-своєму. 
І нічого не вийшло з воронячої школи». (Ми
кола. «Вороняча школа»).

Радості учителя не було меж. Діти намагали
ся не тільки підмічати й вирізьблювати з ціка
вого найцікавіше, а й добирати слова, най- 
влучпіші.

Розходилися діти, щоб вранішньої пори зу
стрітися на зеленій галявині.

Зоставшись насамоті, багато передумав Су- 
хомлинськнй. Наступного дня в його записнич
ку поряд з казками, почутими від маленьких 
оповідачів, з’явилися рядки: «Тієї ночі мені 
наснились срібні сонячні іскри, а коли проснув
ся вранці, я догго думав, що робити далі. Я 
не складав детального плану: що і якого дня 
буду говорити дітям, куди поведу їх. Жнітч 
нашої школи виросло з ідеї, яка захопила ме
не: дитина за своєю природою дослідник, від
кривач світу. Тож нехай перед нею відкриє
ться чудесний світ у живих фарбах, яскравих 
і трепетних звуках, у казці і грі, у власній 
творчості, в красі, яка надихає серце, в праг- 
іісііпі робити людям добро. Через казку, фан
тазію, гру, через неповторну дитячу творчість 
— вірна дорога до серця дитини. Я буду так 
вести дітей у навколишній світ, щоб вони кож
ного дня відкривали в ньому щось нове, щоб 
кожен наш . крок був подорожжю до джерела 
думки і мови — до чудесної краси природи. 
Буду жити тим, щоб кожний . мій вихованець 
ріс мудрим мислителем і дослідником, щоб 
кожний крок пізнання робив благородним його 
серце і гартував волю».

(Далі буде).

З ХАРКОВА, ХЕРСОНА, 

ТАГАНРОГА...
«Ленінському ювілею — майстер

ність і пошук молодих»—під таким де
візом у Кіровоградському технікумі 
сільськогосподарського машинобу
дування працює виставка технічної 
творчості учнів та викладачів техніку
мів Міністерства тракторного та сіль
ськогосподарського машинобудуван
ня СРСР.

Всі експонати, а їх більше 160, мож
на умовно розділити на дві групи. 
Перша — наочні посібники. З них слід 
відзначити діючу модель (поперечний 
розріз) двигуна внутрішнього згорян
ня (Харків), логарифмічну лінійку з 
керуванням (Херсон), діючу модель 
поперечно-стругального верстата (Кі
ровоград), діючу модель зуборізаль
ного верстата (Таганрог).

З експонатів другої групи, які за
слуговують уваги як новинки техніки, 
інтерес викликають роботи учнів Хар
ківського вечірнього моторобудівного 
технікуму—напівавтомат для редуцію- 
вання труб, вібруючі ножиці для рі
зання металу, 4-шпіндельний сверд
лильний автомат. Слід також виділити 
верстат для анодно-механічного рі
зання металів (Біробіджан), проліт ко
вальсько-пресового цеху (Херсон), 
вертикально - свердлильний багато- 
шпіндельний верстат роторного типу 
(Кіровоград).

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СПОРТ

1 знову за традицією пайсильпіші юні борці облас
ті з’їхалися до Кіровограда, щоб взяти участь у зма
ганнях на приз нашого земляка чемпіона спіту 1916 
року з класичної боротьби Данила Герасимовича По- 
сунька. Приз виборювали 80 спортсменів семи команд.

У своїх вагових категоріях переможцями стали 
С. Олійник, О. Лисенко (ДСШ-3, Кіровоград), В. Ло- 
гачов, Г. Федоров, С. Ткач (Д1ОСШ, Спітлонодськ), 
В. Петрунін, О. Іванов, Д. Дамаскін, А. Посунько, 
В. Коваленко (ДЮСШ СК сЗірка», Кіровоград).

У змаганнях взяли участь два онуки Данила По- 
сунька. Анатолій Посунько став переможцем серед 
борців напівважкої вагової категорії, а Володимир 
Посунько брав участь у змаганнях як суддя.

Командну перемогу здобули борці Кіровоградської 
ДЮСШ СК «Зірка».

10. Л1ВАШНИКОВ. 
посунько.На фото: Анатолій

10. СТОРЧАК.

На фото: в залі виставки.

ВІВТОРОК, 25 листопада. 
Перша програма. 10.00 — Про
грама, присвячена відкриттю 
1Н Всесоюзного з’їзду колгосп
ників. 12.00 — Телевісті. (К). 
12.10 — Кіножурнал та художній 
фільм «Вестерплатте». (Кірово
град). 18.00 — Для дітей. 
(Перм). 18.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 19.00— 
«Добрий вечір, хліборобе». (До
нецьк). 20.05 — До 100-річчя з 
дня' народження В. І. Леніна. 
«У барві іі граніті». (Львів). 
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.00 —• До 100-річчя з дня на»

Телевісті. (К). 
Леніна — в 
(Кіровоград),

Фото автора.

«Л1ОЛОДОП КОММУНАР» «- орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, ґ. Кировоград, '

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г, М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

роджеппя В. І. Леніна. Теле 
фестиваль. Звітує Малошіскіп- 
ськнй район. (Кіровоград). 21.40 
— Кіножурнал та художній 
фільм «Вестерплатте». (Кірово
град).

СЕРЕДА, 26 листопада. Перша 
програма. 17.45 - 
18.00 — »Твори 
кожну сім’ю».
18.10 — Кінолсніпіапа. »Молод
ший брат». (Кіровоград). 18.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. (К). 19.30 — Молодіжна
програма .«Обрій», (Кіровоград). 
20.15 — Телефільм. (Кіровоград). 
20.25 — Наші оголошення. (Кіро
воград). 20.30 — Програма 
«Час». (М). 21.00 — Спортивна 
передача. (М). 22.45 — »Читаю
чи ваші листи». (К). 23.25 — Те
левісті. (К).

ЧЕТВЕР, 27 листопада. Перша 
програма, 11.20 — Кіножурнал 
та художній фільм «Орли рано

злітають». (Кіровоград). 12.50 — 
Телевісті. (К). 18.30 — .«Ленін
ський університет мільйонів». 
(М). 19.00 — Народні умільці, 
«КнлимарвицГ». (Ужгород). 19.15 
— Міжнародний огляд. (К). 
19.45 —• За високий урожай лс» 
пінського року. (Кіровоград).’ 
20.10 — Телефільм. (Кіровоград)^ 
20.35 — Програма ;«Час». (М). 
21.00 — Кіножурнал та художній 
фільм »Орли рано злітають». 
(Кіровоград). 22.30 — «МайстрЦ 
екрана». Народний артист 
РРФСР К. Лавров. (М). 24.00 — 
Телевісті. (К).

Друга програма. 21.15 — Наш 
оперний. (Одеса),
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