
У секретаря комсомольської організації Олександрійського СПіУ № 3 О.т 
Шулімової багато 'Турбот: Організувати заняття гуртків художньої самодія. 
пості, спортРЬпі змагання, допомогти комсомольцям успішно скласти Лсг 
с кніі залік. фото ю ЛІВЛШНИКОВЛ (Закінчення на 2-й стор.).

У виступі на грудневому Пленумі Ге
неральний секретар ЦК кПРС Л. І, Бреж
нєв відзначив, що головні підсумки полі
тичної та економічної діяльності за ми-

ВІРНІ ПОМІЧНИКИ ПАРТІЇ
ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ

В обстановці високого політичного і 
трудового піднесення Ленінський комсо
мол, всі юнаки і дівчата країни готую
ться гідно зустріти 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна. Радянська молодь, 
натхнена рішеннями грудневого (1969 р,) 
Пленуму ЦК КПРС, сьомої сесії Верхів- 
нрї Ради СРСР, з новою силою вислов
лює беззавітну вірність ленінізмові, від
даність справі Комуністичної партії.

4 лютого у Л\оскві відбувся IX пленум 
ЦК ВЛКСМ, який обговорив питання 
«Про підсумки грудневого (1969 р.) Пле
нуму ЦК КПРС і завдання комсомоль
ських організацій».

У роботі пленуму взяли участь: секре
тар ЦК КПРС І. В. Капітонов, завідуючий 
відділом машинобудування ЦК КПРС 
В. С. Фролов, голова Комітету народно
го контролю СРСР П. В. Кованрв, міністр 
енергетики і електрифікації СРСР П. С. 
Непорожній, перший заступник завідую
чого міжнародним відділом ЦК КПРС 
О. С. Беляков, секретар 6ЦРҐІС В. Ф. 
Богатиков, голова Державного комітету 
Ради Міністрів СРСР по професійно-тех
нічній освіті О. О. Булгаков, голова ЦК 
ДТСААФ СРСР Герой Радянського Сою
зу генерал армії А. Л. Гетьман, голова 
Комітету радянських жінок Герой Радян
ського Союзу В. В. Ніколаєва-Терешкова, 
а також група керівних працівників мі
ністерств, відомств, громадських органі
зацій, преси, радіо і телебачення.

На пленум було запрошено перших 
секретарів ЦК ЛКСМ союзних республік, 
крайкомів, обкомів комсомолу, велику 
групу перших секретарів міських коміте
тів комсомолу, обласних, крайових і рес
публіканських центрів, помічників на
чальників політвідділів Радянської Армії 
і Військово-Морського Флоту по комсо
мольській роботі.

З доповіддю «Про підсумки груднево
го (1969 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдан
ня комсомольських організацій» висту
пив перший секретар ЦК ЙЛКСМ Є. М. 
Тяжельников.

Доповідач підкреслив величезне полі
тичне і народногосподарське значення 
рішень грудневого Пленуму ЦК КПРС, 
положень та висновків, що їх містить 
виступ Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва.

Разом з усім радянським народом мо
лоде покоління країни, Ленінський ком
сомол одностайно схвалюють і підтриму
ють лінію Центрального Комітету КПРС 
у питаннях внутрішньої та зовнішньої по
літики.

нулі чотири рфки свідчать про правиль
ність щнії, виробленої ХХІП з'їздом пар
тії, пл§нум^мй ЦК КПРС. Партія зосе
реджує увбгу народу на розв’язанні вуз
лових прбблем, зв'язали}; 4 дальшим 
розвитком Економіки кра'їнй. У нинішніх 
умовах головним завданням є дальше 
підвищення ефективності суспільного ви
робництва.

Почуттям особистої відповідальності 
за втіленнр в життя цих завдань, сиаЗЙв 
Є. М. Тяжельников, пбриЬні прбйнйтись 
і всі комсомольські працівники та акти
вісти, керівники крмсбмолвськбї преси, 
радіо і телебачення, всі ^блоді робітни
ки, колгоспники і Спеціалісти, Прикладом 
для молоді повинні бути члени Ленін
ського комсомолу.

Комітети комсомолу повинні добива
тись, щоб комсомольці, всі молоді робіт
ники, колгоспники, спеціалісти були бо
йовими застрільниками нового, передо
вого, внбсили свіжу думку, винахідли
вість у процеси виробництва, були 
нетерпимі до косності і рутини.

Участь у боротьбі за прискорення тем
пів науково-технічного прогресу, науко
ву організацію праці, впровадження пе
редового досвіду, розвиток раціоналіза
ції і винахідництва — надзвичайно важ
лива справа комсомолу, до якої кличе 
його партія.

Комітети комсомолу повинні по-діло
вому займатися підвищенням освіти і 
кваліфікації молодих робітників та кол
госпників, подавати їм необхідну допо
могу, широко використовувати досвід 
кращих,

Предмет особливого піклування Ленін
ського комсомолу — всесоюзні ударні 
будови.

Бюро ЦК ВЛКСМ виробило конкретні 
заходи по виконанню Постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР про приско
рений розвиток нафтодобувної промис
ловості Західного Сибіру. Участь у осво
єнні унікальних нафтових і газових ба
гатств цього району — одна з найважли
віших і відповідальних справ комсомолу 
на найближчі роки!

Поряд з дальшим посиленням уваги 
до всесоюзних ударних будов слід на 
кожній будові, великій чи малій, у місті 

селі, гю-діловому сприяти

ВИМПЕЛ —
ДИТЯЧОМУ КІНОТЕАТРОВІ

Переможцем огляду-копнурсу на кращий спеціалізова
ний дитячий кінотеатр республіки визнано чернівецький 
Імені О. Кобилянської. Тут працюють клуби «Юним ле
нінцям — про Леніна», «Кіноподорожі по ленінських міс
цях», «По дорогах ленінської мрії», проводяться уро
чисті піонерські лінійки з показом фрагментів з фільмів, 
які відтворюють різні етапи життя і діяльності Володи
мира Ілліча, експонуються панорама «Образ В. І. Леніна 
в кіно» І виставка дитячих малюнків, присвячена вождю, 
організовано самодіяльну кіностудію імені А. Гайдара. 
Спільною постановою ЦК ЛКСМУ і Комітету по кінема
тографії при Раді Міністрів УРСР кінотеатрові імені 
О. Кобилянської присуджено Перехідний вимпел.

За активну діяльність по кінообслуговуванню дітей, 
участь у комуністичному .вихованні* підростаючого поко
ління нагороджені також кінотеатри «Салют» міста Пол
тави. який зайняв и огляді-конкурсі друге місце, і сум
ський — «Космос» (третє місце).

У постанові відзначено, що і в багатьох інших дитячих 
кінотеатрах з допомогою комсомольських організацій ве
деться велика робота в зв’язку з підготовкою до святку
вання 100-річчя з дня народження В. 1. Леніна. На екра
нах систематично демонструються фільми про життя і 
діяльність вождя

(РАТАУ).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

СУБОТА, 7 лютого 1970 р,

ОКУ АКСИУ

сУБотнн’іі випуск.,

ПОЧЕРК ХЛІБОДАРІВ
Через кілька днів минає місяць, як комсомольці і 

молодь країни заступили на ленінську трудову вахту. 
Свої успіхи в комсомольських справах і досягнення 
в повсякденній праці юність присвячує Іллічу. Комсо
мольські дарунки до 22 квітня готують і юнаки та дів
чата Новоархангельського району.

Члени комсомольсько-молодіжної механізованої 
ланки колгоспу імені Енгельса Василь Розливан, 
Георгій Вергун, Олексій Болотов, Микола Балицький 
та ланковий Іван Сурженко зобов’язалися не пізніше 
лютого відремонтувати свої трактори і вивести їх на 
лінійку готовності до весняно-польових робіт.

По десять з половиною кілограмів молока від кож
ної корови надоює зараз щодня комсомолка з кол
госпу імені Калініна Марія Пукалова. Від 16 закріпле
них корів вона дала слово до 22 квітня надоїти по 
1500 кілограмів молока. Це — половина річної норми.

Найвищий урожай кукурудзи серед комсомоль
сько-молодіжних механізованих ланок району ви
ростила в минулому році ланка Івана Жука з цього ж 
колгоспу. Передовий колектив зобов'язався ремонт 
тракторів і закріпленої за ним техніки закінчити в 
середині лютого. Більша частина ремонтних робіт 
уже завершена.

Комсомольці і молодь 
колгоспу «Мир» та міс
цевої сільської школи 
зібралися на чергове за. 
пяття політгуртка «Біо
графія В. 1. Леніна». 
Першою виступила заві
дуюча відділом шкіл рай
кому ЛКСМУ Ніна Слю- 
саренко.
Вона прочніала лекцію 
про Тези ЦК КПРС «До 
100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна». До
повнюючи історичний до
кумент, пропагандист 
гуртка М. Д. Ящуринсіка 
провела заняття по темі 
«Марксистська партія по. 
вого типу». Гуртківці за
конспектували статтю 
В. і. Леніна «З чого по
чати?».

Цікаво проходять за
тія гія гуртківців колгос-

НАЙАКТУАЛЬНІША
ТЕМА

МОЛОДЬ ОБГОВОРЮЄ ТЕЗИ 
ЦК КПРС

пу імені Крупськоі. До
свідчений пропагандист 
3. С. Грицай щоразу роз
повідає молоді про рево
люційну діяльність В. І, 
Леніна, його праці тощо. 
Останнє заняття у них 
також було присвячене 
Тезам ЦК КПРС. Виступ 
3. С. Грицая був присвя
чений темі «Ленін у си
бірському заела її н і» 
Співдоповідачами були 
секретар комсомольської 
організації О. Денисюк 
та його заступник К Сло
бодянин.

Тези ЦК КПРС стали 
основною темою занять і 
в інших політгуртках. З 
лекціями на цю тему ви
ступають комсомольські 
активісти. Так, у Могиль
ному лекцію прочитала 
секретар РК ЛКСМ’' 
Світлана Русанова. Член 
бюро райкому комсомо
лу Валентина Ктнтарова 
провела заняття із комсо. 
мольцями колгоспу імені 
Ілліча.

П ВОЛОЩУК, 
працівник район
ної газети.

Головапівський район.’
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(Закінчення).

безумовному виконанню планів і соціа
лістичних зобов’язань.

Далі €. М. Тяжельников відзначив, що 
особливу увагу тепер слід приділити 
технічному всеобучу сільської молоді.

Ми лозинні, заявив Є. М. Тяжельников, 
значно піднести рівень політичного, еко
номічного, морального, естетичного і фі
зичного виховання молоді.

Участь у розв’язанні нових серйозних 
завдань, поставлених партією, вимагає 
дальшого підвищення громадсько-полі
тичної і трудової активності кожного 
комсомольця, нового піднесення в ро
боті кожної комсомольської організації.

Доповідач відзначив, що завдяки по
стійному піклуванню партії неухильно 
відбувається процес організаційно-полі
тичного зміцнення ВЛКСМ. Важливу 
роль у цьому відіграли постанови ЦК 
КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання 
комуністичного виховання молоді», «Про 
роботу Красноярської крайової партій
ної організації по керівництву комсомо
лом», повсякденна увага місцевих пар
тійних організацій.

Звіти і вибори, які тепер відбуваються, 
показують, що зросли авторитет комсо- 

• молу, його організованість.
Успішне виконання величезних зав

дань, висунутих грудневим Пленумом, 
вимагає дальшого удосконалення стилю, 
форм і методів організаторської та 
оиховної роботи комітетів комсомолу, 
підвищення дисципліни і відповідаль
ності всіх комсомольських кадрів.

Активізації ідейно-політичного життя 
братніх спілок молоді величезною мірою 
сприяє підготовка до святкування 100-річ_ 
,чя з дня народження В. і. Леніна. У ці 
дні комуністичні і прогресивні спілки 
молоді організовують ленінські читання, 
семінари, теоретичні конференції, на 
яких обговорюються актуальні питання 
ленінізму. В ряді країн оголошено ленін
ський прийом в партію і комсомол.

Наприкінці Є. М. Тяжельников запев
нив ЦК КПРС від імені учасників плену
му ЦК ВЛКСМ, що комсомольці, вся ра
дянська молодь візьмуть найактивнішу 
участь у виконанні рішень грудневого 
Пленуму ЦК партії, безустанно праціова- 
тимуть над втіленням у життя великих 
завдань комуністичного будівництва, но
вими успіхами зустрінуть ІОО-річчя з дня 
народження В. І. Леніна.

У дебатах на доповідь виступили: пер
ший секретар ЦК ЛКСМ України О. С. 
Капто, верстатник автозаводу імені Ли-

хачова В. С. Абашин, перший секретар 
ЦК ЛКСМ Білорусії Г. М. Жабицький, 
перший секретар ММК ВЛКСМ Л. І. 
Матвеев, бригадир комсомольсько-моло
діжної молочно-товарної ферми рад- 
гос.іу «Мирный труд» Липецької області 
Н. В. Антипова, перший секретар ЦК 
ЛКСМ Киргизії М. К. Капаров, перший 
секретар Кіровського РК ВЛКСМ Ленін
града А. А. Зав’ялов, начальник «Голов- 
тюбеньнафтогазу», Герой Соціалістичної 
Праці В. І. Муравленко, керівник лабо
раторії Інституту механіки полімерів 
АН Латвійської РСР І. В. Кнетс, перший 
секретар ЦК ЛКСМ Вірменії С. Г. Арутю
нян, начальник сектора конструкторсько-- 
го бюро заводу радіонавігаційної апара
тури Ростова-на-Дону І. І. Афанасьев, 
перший секретар Куйбишевського обко
му ВЛКСМ Н. Н. Фролов, бригадир 
Ярославського шинного заводу Є. А. 
Бекренєва.

Доповідач і промовці, які виступали в 
дебатах, відзначали, що комсомол 
сприймає рішення грудневого Пленуму 
ЦК КПРС, положення і висновки, що їх 
містить виступ Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, як бойову про
граму своєї роботи.

Вони підкреслювали, що рішення Пле
нуму ЦК КПРС викликають у комсомоль
ців і молоді, як і у всіх радянських лю
дей, почуття гордості за рідну Кому
ністичну партію, її ленінський Централь
ний Комітет, надають молодому поко
лінню нових сил і енергії в боротьбі за 
здійснення завдань комуністичного бу
дівництва.

З промовою на пленумі виступив сек
ретар ЦК КПРС І. В. Капітонов.

Пленум ЦК ВЛКСМ прийняв постанову 
«Про підсумки грудневого (1969 р.) Пле
нуму ЦК КПРС і завдання комсомоль
ських організацій». В ній говориться, що 
комсомольці, вся радянська молодь 
візьмуть найактивнішу участь у виконан
ні рішень грудневого Пленуму ЦК КПРС, 
і далі безустанно працюватимуть над 
втіленням у життя величних планів кому
ністичного будівництва.

Пленум розглянув також організаційне І 
питання.

В зв’язку з переходом Ю. В. Горсуєва 
на іншу роботу пленум увільнив його 
від обов’язків секретаря і члена бюро • 
ЦК ВЛКСМ. За велику і плодотворну І 
роботу по комуністичному вихованню І 
молоді Ю. В. Торсуєв нагороджений І 
«Почесним знаком ВЛКСМ».

Пленум образ секретарем ЦК ВЛКСМ 8 
Г. П. Єлисєєва.

(ТАРС).

ПІДРЯДЖЕННЯ моє починалося 
8 з довгої черги до каси авто
бусної станції і ще довшої дороги 
до Устинівки. Старенький пазик 
шугав з однієї вибоїни в іншу, а 
за вікном стояв день, схожий на 
той, про який поет сказав «і небо 
невмите і заспані хмари». А на
стрій мій явно контрастував із по
годою. І вже годі, коли я пересту
пив поріг кабінету заступника заві
дуючого Устинівським районним 
відділом культури Л. І. Муляви, 
він ніби піднявся. Можливо, від 
приємної посмішки Лілії Іванівни, 
а може — від гостинного приві
тання.

Проте через кілька хвилин роз
мови з Л. І. Мулявою на чисте не
бо мого настрою набігла перша 
хмаринка.

— Ліліє Іванівно, скільки чоловік у 
цьому році ви повинні були послати 
від району на курси обласної школи по 
підготовці керівників художньої само
діяльності?

— Дванадцять.
— А послали?
— Одного.
Відверто кажучи, ця відповідь не

• СЛУХАЄТЬСЯ ПИТАННЯ НА БЮРО

Ц ЕРЕД членами бюро рай- 
яй йому стояв юнак років 
двадцяти. Ретельно випрасу
ваний чорний костюм, окуля
ри, що надавали обличчю 
інтелігентної витонченості,— 
все говорило про почуття 
власної гідності, вміння три
мати себе за будь-яких об
ставин. Ось тільки густо- 
червоні плями на щоках та 
нервове потирання чола ви
давали хвилювання. Погляди 
присутніх, як у фокусі, схрес
тилися иа хлопцеві і під си
лою їх він уже не піднімав 
своїх очей. Враження було 
такс, ніби зараз у кабінеті 
першого секреіаря райкому 
почнеться сповідь у ділах, 
про які краще говорити, не 
дивлячись у вічі товаришам,

—У мене немає організа
торського таланту, — прозву
чало стиха.

Довга пауза — і. нарешті, 
перше питання юнакові. По. 
тім ще, ще... На одні — від
повідав так само стиха, на 
інші — відмовчувався. А Іс
торія почалась ще в жовтні 
минулого року.

...До звітно-виборних збо
рів готувались заздалегідь. В 
основному вирішували, ко
го обрати секретарем ком
сомольської організації. Спо. 
чатку зупинились па кан
дидатурі Людмили Онуф- 
ріенко з медпункту. Але 
втрутився її батько, мовляв, 
не під силу цс їй, дівчині. Та 
й Люда на зборах дала са
мовідвід. Тоді, недовго ду
маючи,—не зійшовся ж клин 
на Люді, крім неї е ще 51 
комсомолець, — висунули 
кандидатуру Василя Козлен
ка. А міркування були ціл
ком практичні: закінчив тех
нікум зв’язку, ерудованнй, 
працює на радіовузлі колгос
пу. тобто в центрі, завжди 
легко його розшукати. Сер
йозний, справляє враження 
людини діла. 1 хоч до про
токолу зборів і занесли оцін
ку «роботу вважати задо
вільною», та 
справ нових, 
не залишили 
жим. Василя
знали як хлопця 
то вечір допоможе провести, 
то на зборах виступить з хо
рошою пропозицією. Тому 
за нового секретаря голосу
вали одностайно. На Василя 
покладали великі надії. Ло
му вірили.

Організацію художньо» 
самодіяльності, випуск «Ком
сомольського прожектора» 
члени комітету взяли на се
бе. Для секретаря настав 
час діяти, маючи таку під
могу.

—• За три місяці в комсо
мольській організації колгос
пу імені Горького не було 
жодних зборів. Від випадку 
до випадку проходять політ- 
занятгя. € база росту — 4 
чоловіки, але ніхто ие готує 
їх до вступу в комсомол. Чо
тири комсомольці майже нів
року не стоять на обліку, — 
безжалісно доповідає прнсут. 
ній член бюро райкому ком
сомолу Галина Коновальчук.

ДЕ

ВЗЯТИ I

ТАЛАНТ?

всім хотілося 
цікавих, які б 
нікого байду- 

ж товариші 
активного:

Більшають червоні пля
ми на вилицях Василя, 

все частіше рука поправляє 
окуляри. Короткі фрази-від- 
повіді малюють усю передіс
торію сьогоднішньої розмов» 
на бюро. Вона проста, бо 
зводиться до кількох речень, 
і складна... своїми наслідка
ми. € в колгоспі комсомоль
ська організація. її очолю
ють комітет разом з секрета
рем. Секретар нічого не ро
бить. Комітет проводить 
деякі заходи, але й ті зали
шаються поза увагою ватаж, 
ка. Без нього пройшла пе
редплата на газети й жур
нали. Він утруднюється на
звати, в яких гуртках худож
ньої самодіяльності займаю
ться юнаки і дівчата. І, 
звичайно ж, без нього ви
йшов передноворічний «Ком
сомольський прожектор», де 
Василя комітет поздоровив 
зі святом і закликав проки
нутись у новому році.

Я дивлюся на членів бю
ро. Слухаю їх питання і ро
зумію: вони тут не лише то
му, щоб засудити пасивність, 
інертність секретаря-самітни- 
ка. В уважних, допитливих

поглядах вловлюю бажання 
виявити, як могло трапитись, 
що хороший хлопець, авто
ритетний комсомолець і, рап
том. занедбав справи в 
своїй організації.

— Що з внесками? — Ці
кавиться другий секретар 
райкому Раїса Горленко.

— Зібрав... з боєм, — ви
давлює Василь.

З боєм. Чи не в цьому точ. 
ка відштовхування? Адже 
провести збори — це значить 
обійти напередодні обидві 
бригади колгоспу. Випустити 
листок «КП» — знов же 
зробити рейд - перевірки, 
можливо, нажити недругів. 
Про роботу КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
активіста, а особливо секре
таря. влучніше 
сандра Блока 
маєш: «І вічний 
спокій тільки 
Але ж зібрав Василь внески, 
хоч і нелегко було надолу
жувати упущене. То чи ви
правдана його заява: «У ме
не немає 
таланту»?.

Такої ж 
бюро.

— Даємо_________ .
ку, щоб пожвавити роботу в 
комсомольській організації, 
— звертається до Василя 
перший секретар райкому 
Михайло Красковськнй.

До протоколу заноситься 
рішення бюро: «...сувору до
гану... за послаблення внут
ріспілкової та ідейно-полі
тичної роботи серед комсо
мольців. за втрату почуття 
відповідальності, як секрета
ря первинної комсомольської 
організації».

Василь Козленко обіцяв 
членам бюро підняти роботу 
разом з комітетом. Слухає 
дружні поради, напутні сло
ва. А палаючі щоки видають 
внугрішні/і монолог. Про що 
він? Про те, як нелегко на
долужити час? А, можливо, 
що цей день стане сумним 
спогадом з років комсомоль
ської юності?.. Адже його 
могло й не бути.

* « Чі

Нещодавно в обкомі 
ЛКСМУ мені повідомили: «В 
комсомольській організації 
колгоспу імені Горького Доб- 
ровеличківського району на 
облік стали три чоловіки». 
Це перша вістка про «бій», 
розпочатий Василем Козлен
ком.

слів о.іек- 
і не приду

бій! Нам 
сниться».

організаторського 

думки і члени

тобі місяць стро-

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

смт. Добровеличкіска.

З концертом
на ферму

комсомольці 
восьмирічної 

гості на трак*

Піонери та
Богдані вської 
школи бажані 
торному стані та твариішіщь-

ких фермах колгоспу імені 
Леніна. Школярі не тільки 
допомагають старшим товари
шам у роботі, а А часто висту
пають перед ними з концерта
ми. доповідями.

Недавно в Будинку тварин
ника з концертом виступити 
учні 8 класу. Класний мерів-

В учнів Вільх і вської серед
ньої ніколи виробилась добра 
традиція: щорічно кожен учень 
дарує шкільному музею В. І,

найкращий МУЗЕИ

роздоріжжі пасивності
У ВІЛЬХОВОМУ

скільки мене здивувала, скільки при
голомшила. Торік Устинівський рай
відділ культури відзначився в області 
тим, що справився з цим завданням 
блискуче.

— Можливо, ці курси себе не 
виправдовують? — обережно за
питав я.

— Чому? Наприклад, у Степанів- 
ському Будинку культури відмін
ної роботи директор П. Великорот 
і художній керівник М. Щеголясв 
обоє закінчили ці курси, і зараз 
себе зарекомендували, 
працівники. Цей список 
вам продовжити. Отже, 
дуже потрібна.

Що ж, не погодитись 
Л. 1. Муляви не можна, 
рез півгодини, щоб розвіяти свій 
сумнів, я зустрівся із другим сек
ретарем райкому партії І. О. Око
витим.

— Справа тут не в головах кол
госпу, — сказав він, — а у самому 
райвідділі культури. Коли б вони 
порекомендували справді здібних 
і надійних юнаків ми дівчат, то не 
думаю, щоб керівники артілей бу
ли проти. Та і райком партії надав 
би відповідну допомогу. Примі
ром, кого в цьому році на ці кур
си рекомендував райвідділ куль
тури?

— Миколу Біжанова з Криничу- 
вацького Будинку культури, але 
його не відпустили в колгоспі.

— І правильно зробили. Адже 
він раз уже навчався і про це, ма
буть, відомо нашим працівникам 
райвідділу культури. Крім того, 
його поведінка теж викликає запе
речення. Сьогодні артіль його 
вчить на свої кошти, а завтра 
може переїхати в інше село.

Так. мабуть, Іван Олександрович 
же правильно сказав. Адже, якщо 
ворнти відверто, то вина за те, 
УстннівськіїА райвідділ культури в цьо
му році послав у Кіровоград лише 
одного представника на десятимісячні 
курси по підготовці художніх керівни
ків, лягає п першу чергу на нього са
мого. Тим більше, що в районі в деяких 
сільських клубах зовсім немає кому 
весні культвнховну роботу.

ви
гін

ннк Людмила Дсм’япівиа Еол- 
папська прочитала лекцію па 
тему «П. І. Ленін — заснов
ник і організатор Радянської 
влади».

Тваринники щиро дякували 
школярам за змістовний та ці, 
кавий концерт.

Н. КОЗІШКУРТ, 
секретар комсомоль
ської організації Бог- 
данівської школи.

Леніна якусь річ, зроблену 
власноручно, або ж книгу. Му« 
зей став центром масово-полі
тичної 
роботи.
пінські 
лекції, ___
ЛЮДЬМИ.

На районному огляді шкіль
них музеїв, залів та кімнат 
В. І. Леніна, який щойно за
кінчився, найкращими були 
музей В. І. Леніна Вільхів- 
ської середньої школи та кім« 
пата В. І. Леніна Луполов- 
ської восьмирічної школи.

Ю. СТОРЧАК.
Ульяновський район.

та навчально-виховної 
Тут проводяться ле- 
читанмя, тематичні 

зустрічі з цікавими

із словами 
І тому че-

ду- 
го- 
ІЦО

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 
Устшіівськіш район.

як чудові 
я могла б 
справа ця

♦ * *
До речі, по приїзді в Кіровоград 

я вирішив скористуватись нагодою 
і зустрітись з тим єдиним щаслив
чиком, який прибув із Устинівки 
на курси підготовки художніх ке
рівників. Це — Анатолій Шафо- 
рост із димитрівського радгоспу. 
Але, на жаль, він уже не навчає
ться...

11к

Групою архітекторів І Інженерів Центрального науково 
дослідного інституту експериментального проектувщшя 
житла розроблена серія проектів типових житлових б -« 
ДИНКШ ДЛЯ селищ середньої полоси Радянського Союзу -

Квартири нових сільських будинків розраховані на сім’ї

Фото Н. ПАШИНА. 
—--------—______________________________________________ (АП Н).
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ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ
ві

ДОВІРИЛИ

ВСІ
Був час, коли комітет ком- 

■ сомолу нашої організації 
стояв ніби на роздоріжжі. 

. Вирішували питання: кому ж 
1доручити громадську посаду 
пропагандиста? Хотілося, 
щоб за цю справу взявся той, 
кому під силу було таке 
доручення. Очолити гурток 
комсомольської політосві
ти виявила бажання Вален
тина Чуян, Ми знали дівчи
ну як активну учасницю ху
дожньої самодіяльності, та й 
завжди вона була в гурті 
молоді. Та чи зможе? Хоч 
вона і має середню спе
ціальну освіту.

Проте ми їй довірили 1 не 
помилились. Майже на кож
ному занятті В. Чуян захоп
лює своєю розповіддю слуха
чів, подає матеріал дохідлн- 

новою. Особливо запа
м'яталося заняття на тему: 
аБорнтьба проти імперіаліз. 
му — найважливіше завдан
ня комуністичного руху», 
Добре його провела. Голов
не, що користувалася першо
джерелами, вміло ілюстру
вала свою розповідь. її до
повнювали самі

Слюсар цеху контрольно- 
вимірювальних при ладів 
Дмитро Гонець, працівниці 
лабораторії Тетяна Діордіца 
та Тетяна Кандиба. моторист 
Тетяна Сиволап, слюсарі Бо
рис Кудря та Олександр 
Гненмий, електрик Валентин 
Шмиголь говорили про не
переможність ленін С Ь К Н X 
ідей.

Чимало занять ми присвя
тили матеріалам міжнарод
ної Наради робітничих і ко
муністичних партій та Тезам 
:ЦК КПРС «До 100-річчя з 
Пня народження В. I. Лені
на». Велику допомогу пЬ 
розробці Тез подав район
ний семінар пропагандистів 
Та секретарів партійних і 
комсомольських організацій, 
скликаний районним коміте
том партії.

М. РЯБЕЦЬ, 
секретар комітету 
комсомолу Мало- 

і висківського 
рокомбінату.

слухачі.

при ладів

ут А КНИЖКОВИХ полицях 
книгарень щойно з'я

вилася нова книга Юрія 
Коваля «Гармонія», яка 
вийшла у видавництві «Ра
дянський письменник».

Як відомо, молодий про
заїк дебютував збіркою 
оповідань «Віднайдена 
фея». Не так давно читачі 
мали змогу ознайомитися 
з його другою ластівкою 
під назвою «Зелена Украї
на».

І ось маємо третю кни
гу нашого земляка, книгу, 
як на наш погляд, у певній 
мірі підсумкову. Адже оті 
позитивні якості, які лише 
вгадувалися в попереднім 
доробку автора—пластич
ність оповіді, прискіплива 
увага до деталей, глибокий 
ліризм, — вперше чітко 
вирізьбилися і набули ху
дожньої довершеності ли
ше в «Гармонії»1

«У нових своїх творах Ю. Ко
валь постає перед нами як 
людина зріла й досвідчена, 
котра має багато чого розпо
вісти і вміє розповісти. Дослід
жує автор гострі конфлікти і, 
живопнсуючи слоном, створює 
картини теперішньої нашої 
дійсності». Це — з видавни
чої анотації. І з приємністю 
переконуєшся, що цього разу 
видавці аніскільки не перебіль
шують: дистанція в часі, без
перечно, виграна автором.

Книжка тематично охоп
лює найрізномані т н і ш і 
проблеми, хоча прозаїк 
відчутно тяжіє до мораль
но-етичного їх розв’язан
ня.

Ось «Гармонія» — нове
ла, яка визначила назву 
збірки. В центрі її — Дмит
ро — характер дещо не-

організований, Завжди 
вибагливий і розбірливий 
у засобах, надто коли йде
ться про вдоволення осо
бистих потреб. Інколи він 
постає перед читачем у не
привабливій масці циніка і 
вертопраха, і тут вельми 
важливо вчасно зрозуміти, 
що Дмитровий цинізм — 
лише панцир, протидія на 
життєві невдачі, Адже за 
цими вадами вовкувато 
криється душа світла і чис-

ДУМКИ, ВІДГУКИ,

НАТХНЕННЯ

^НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

заплющившн очі, різко кидав 
головою вбік, коли мелодія 
надто боляче била по нервах, 
Хвилі музики то жебоніли ла
гідним потічком, то ринули 
грімким водоспадом, заливали 
хату, подвір’я, Дмитро, аж 
постогнуючи від насолоди, до
ступної' йому одному, купався 
в них...»

Причетність до краси, до 
незбагненної таїни мисте
цтва перероджує навіть 
людей черствих, затурка
них постійною потребою 
вигоди, звиклих дивитися

тлуму повсякденна душев
на самота жінки-селянки, 
яка в силу обставин зму
шена мешкати в місті. Мі
ське життя їй чуже і не
зрозуміле, подумки її зав
ше там, у милому її 
серцю селі, тому не дивно, 
що інколи серед ночі вчу
вається жінці, як кукуріка
ють півні. Синові і невіст
ці тяжко збагнути «заба
ганки» матері, їм незрозу
мілі її душевні терзання.

РЕЦЕНЗІЇ

На порі зрілості
ДНАК, віддаючи належ- 
не прозаїкові в май

стерному зображенні сві
товідчуття старої жінки, хо
четься обмовитися, що но
вела «Півні кукурікають о 
четвертій» навіть стиліс
тично нагадує ранні речі, 
Тут майже відсутня ота 
гнучкість зображення, пе
ребільшена увага до орна
ментального письма, яка 
так характерна для новел 
«Горпина», «Гармонія», 
«Федьова кузня».

Без перебільшення мож
на сказати, що остання з 
них — найкраща. Тут 
Ю. Коваль справді живо- 
писує словом, відтворюю
чи найдрібніші порухи ди
тячої душі. Неквапно і пое
тично тече оповідь, нани
зуються необхідні деталі, 
і все це — в світлому мі
норі, — глибоко, зі знан-

життя

та, з первинним світо
сприйманням, яка прагне і 
вміє видобувати з глибини 
свідомості тонни справж
ньої поезії.

То дарма, що
Дмитрове складається не
вдало, і, врешті-решт, його 
залишає дружина. З точки 
зору здорового практициз
му людина розплачується 
за свій потяг до мистецтва, 
красномовно натякає про
заїк. Адже Дмитро теж 
митець. І не так уже й 
важливо, що інструмент, 
який прилучає цього чоло
віка до високості мисте
цтва — звичайнісінька гар
монія. Адже досить йому 
заграти, прикипіти до своєї 
гармошки, як слухачів ніби 
проймає струм, який зму
шує їх сміятися і плакати, 
стишуватися і шаленіти. 
«...Дмитро но спинявся,

довкола лише з меркан
тильної точки зору.
О Є ОСУД, а скоріше спів- 

чуття викликає Горпи- 
на — героїня з одноймен
ної новели, яка по багатьох 
роках спекуляції, настійної 
погоні за поживою вперше 
а житті —- і то випадково— 
потрапляє до Палацу спор
ту, де й побачила балет на 
льоду.

Майже на трагічній ноті 
звучать слова людини, яка, 
проживши довгий вік, за
знала того вечора, можли
во, щонайглибшого душев
ного струсу: «Накатала ти
сячі кілометрів, обнюхала 
всі смітники держави, ду
мала дурна, все знаю, а 
виявляється, крім вокзалів, 
барахолок, товкучок, база
рів, нічого й не бачила»...

Тонко, не нав’язливо ви
хоплена письменником із

ням творчої справих
Навіть численні автор« 

ські відступи не порушу-ч 
ють отого повільного пли
ну, органічно вплітаючись» 
у центральну канву розпо
віді.

«Багатії ми з тобою, дру
же, бо можемо дозволити со
бі розкіш озиратися на мину
ле, на те, чого вже ніколи 
не побачимо. І злидарі. Бо все 
більше зостається за спиною 
пізнаного, все вужчає радіус, 
який описує наше майбутнє. А 
в Федя, у того несосвітенного 
дивака, глухої тетері, мрійни
ка, ще все попереду.

Втамуймо заздрість, вирві
мо з душі її котячі лапки, по
ки з-за м’яких подушечок не 
випустилися безжальні пазур« 
й не вп'ялися в живе тіло. На» 
дійде час, І стоятиме Федьо 
гам, де й ми, і так само ози
ратиметься. Благослове н н £ 
стежки, які простягліїся під 
наші ноги іі не відмовились 
наших слідів! Благослопеи 
той серпанок, який сповиває 
людське майбутнє!».

Чи є в книжці недоліки?
Так. Дещо плутані і пси

хологічно непереконливі 
новели «Привезено з лісу 
ялинки», «Сто грамів шо
коладу», «Одна ніч». Надто 
блискавично відбуваються 
там внутрішні метаморфо
зи. Дріб’язковою видає
ться нам «Дзвінка». Пере
ліченим новелам бракує 
отієї внутрішньої цільності^ 
яка притаманна кращим 
речам'Ю. Коваля.

Однак у цілому «Гармо
нія» — відчутний поступ 
прозаїка. І це приємно за
свідчити нам, землякам 
автора.

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ, 
відповідальний секре
тар обласного літоб’єд
нання.

--------- 3 Фото Ю. Моторного.

Небо голубого сяйва
Або чому будинок, що на розі 

батько назвав «теремком».

ПП ІЄЇ весни таким цвітом взя- 
лися вишні, що все село 

потонули в білому шумовинні, 
. гуло бджолиними роями, купа

лося в сонячних пелюстках. По
датися б такої пори на вигін, 
потанцювати під гармонію, та 
ранок тільки зачався, треба за 
діло братися.

А тут і мати:
— Гляди, Вітько, гляди, не зріж- 

ся на фізиці... Батько розсердиться.
Знову про батька. Подумаєш, роз

сердиться! Не такий він. Та й ба
чить його Вітько хіба що пізно вве
чері, коли тон з тракторної бригади 
вертає.

Ллє за фізику братися треба. 
Хлюпають літеплом вишні. 
Гудуть бджоли. 
Вітькові геть не хочеться гортати 

<4дручника. Швидше б до справж- 
серйозного діла.

— А я й кажу, — лагідно пов- 
чав учора батько. — У Кірово
граді, на розі Гоголя і Оде
ської, є «терем». А в тому «те
ремі»...

Вітько вже знає. Чув не раз.
— Технікум механізації сіль

ського господарства.
— Точно.
— Поїдеш після екзаменів?
— Угу!
— Ну, тоді вчи фізику, гео

метрію...
Знову фізика. Знову Піфагор 

ї паралелепіпеди. Краще б на 
трактора — та в поле. І щоб не 
колесувати по ниві, а їхати і 
їхати, аж на край світу.,. З плу
гом та боронами!
1 ПО1ХАВ. Став «отим краєм 

світу» технікум.
ти звідки, чий будеш?— 

підійшов першого дня до одно
го чепурного, але не менш со
ромливого хлопчини.

Я? —■ здивувався той. — З 
Кетрисаніаки, що за Бобрин- 
Цем. А зовуся Валерієм, Джи- 

моє прізвище.
„ А я з Компаніївського ра
йону, — тиснув Вітько руку 
своєму першому новому знайо
мому,

«Терем» прийняв хлопців гос
тинно, Вони, першокурсники,

вулиць Гоголя і Одеської,

спочатку зажурилися: знову фі
зика, геометрія, граматика... 
Та згодом зустрілися сам на 
сам і з тракторами, і з плуга
ми...

— Сорок чотири центнери 
пшениці з гектара.

— Чотириста десять — куку
рудзи на силос!

— 3200 кілограмів молока...
Оце так «терем»! Вітько сідав де 

столу, писав батькові листа: «...У 
нашому технікумі десятки лаборато
рій, класів для навчання, кабінетів 
профілюючих дисциплін... Л шс тут 
є такі машини, що заміняють учите, 
ля, коли екзамени складаєш!» І па 
закінчення листа — приписку зро
бив: «Купуй, батьку, машину. бо 
по закінченні технікуму матиму не 
лише диплом, а й права шофера, 
тракториста, мотоцикліста... Он до 
якого «терема» я втрапив. Трудну
вато вчитися, але цікаво. Все скла
даю на відмінно».
А БАТЬКО читав листа, та до 

матері:
— Захопився... Ну й добре! 

Про все детально описує. Га
дає, що нічого не відаю про 
технікум. Та звідти ж і Микола 
Возний, що зараз посідає місце 
бригадира тракторної брига
ди в колгоспі імені Кірова в 
Олександрівському районі. Аж 
до Москви на з’їзд колгоспни
ків їздив, а бригада носить 
звання комуністичної.., А зга
даю Сергія Єзана, що в Зна- 
м’янському районі, аж на душі 
веселішає. Герой праці!

Вітько-студент на все тс дивиться 
по-іншому:

— Ми ще не такс покажемо, коли 
одержимо диплом!

А зараз — граматика, деталі ма
шин, історія...

Сплинуть сріблясті сніги, не один 
раз побіляться вишні молочним 
жужмом, доки директор технікуму 
Родіол Юхимович Гончарук розчу
лено скаже вихованцям:

— Ось і маєте свої крила... Летіть 
у вирій, прикрашайте землю рідну 
добром...

1, може, скотиться в нього скула 
чоловіча сльоза. Наш Вітько не 
помітить її — перед ним — повне 
небо голубого сяйва, а з нього, як 
дівоча коса, звисає русявий колос...

Роман ДАЙДАКУЛОВ, 
член обласного літера
турного об’єднання. _
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Що ж
у Клинцях
сталося?

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
ТРЕТІЙ ТУР 
ФЕСТИВАЛЮ 
САМОДІЯЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА

Продовжується обласний фестиваль художньої самодіяльності по жанрах, при
свячений Ленінському ювілею. Хори Маловискізського районного Будинку культури, 
колгоспу «Заповіт Леніна» цього ж району. І ванівського Будинку культури та кол
госпу імені Петрозського Новоукраїнського району та Каштанівськогс цукрозаводу. 
Новомиргород&ького району першими розпочали огляд-конкурс хорових колективів, 
співаків-солістів та вокальних ансамблів Кіровоградщини. піші

Відрадно те, що ці колективи і окремі співаки дібрали гарний репертуар. Пісні 
про В. і. Леніна, радянський народ та нашу Батьківщину — основні у фестизальних 
ПРОГРКожного року па обласну арену самодіяльного мистецтва “их°Аяті. нові колект 
тивн На початку січня минулого року в Моги.ішіенському відділені Са львівського 
цукрокомбінату Гайворонського району ще й гадки не мали про створення ^РО’Оїх» 
колективу, а вже наприкінці січня нинішнього року могильненські аматори і1 
право участі в третьому турі обласного фестивалю. У цьому неабияка заслуга ху
дожнього керівника хору 10. Чорнів та партійної і профспілкової організації, які зу
міли створити ЧУДОЗИЙ колектив. . пї сомопі-Тпеба сказати що майже всі колективи та окремі учасники художньої самоді яльчостї віїсті піднесенням. Та це й зрозуміло: кожному хочеться
потрапити'иТз^ючний концерт, а там. дивись і до Києва дорога „»Р^^ься

Апто виступили ХОРИ Будинку культури імені 10. О. І агаріна заііалліьєі.кого графітного комбінату, відділку Гайворонської залізниці та заот 
.закн Сиітловодського Палацу культури імені Леніна та Будинку культури ііобузького 
"!КСЛї“агата3‘т^таУнта°мнПКІ ‘ “Лах ”нГІатТзга°снспі СПРа°“

праї^хРуя^
хору Кіровоградського району, ?. ТС,,СР т'а імені Литвинова Новоархангель-і про народні хори колгоспів «Зоря комунізму» та імені
ського району... г ШЕВЧЕНКО,

методист обласного Будинку художньої самодіяльності профспілок.

• РЕПЛІКА

ЗАПИС У КАЛЕНДАРІ,
АБО СКІЛЬКИ САЖЕНІВ
8ІД ІВАНІВНИ

Чи ви чули про відділок радгоспу Новоукраінсько- 
го цукрокомбінату. що розташований у кількох кі
лометрах від села Іванівни? Можливо, н не чули, бо 
вам не доводилось, ходити з цього відділку 
до Іванівки. Л якщо й доводилось, то мабуть, не 
щодня. . а

Л Юрко 1 його товариші міряють цю відстань дві
чі па день. 1 не тому, що так їм хочеться.У школу 
треба, школа в іваніпці.

Та хлопці і давчата не скаржаться. Чому б не про
бігти ці кілька кілометрів весняної днини?

Гірше, коли хурделить зима, або осінь розвезе 
на польових дорогах багнюку. Тоді хлопцям непе
реливки.

Не краще , Я матерям. Хіба кожна може зааптн 
часину, щоб зустріти своїх Юрка чи Тетянку за 
кілька кілометрі* від домівки? _ _

8 ходять вони, і просять.,, Не подумайте, щоі>

щось особливо. Просю на час зимових хурделиць 

і. ГІП,, <«....у..-
«оті. 1 не хто-вебудь. а сам керуючий відділком Ар- 
калііі Олексійович НікітІн.Л справа стоїть на місці.

Знову ж. не подумайте, що він людина черства. Зов
сім ні. Оце коли послухав про поневіряння школярів, 
V думці відразу: це ж зміна наша, наше майбутнє. 
А потім у календарі - раз-раз - швиденько запи
ше ще й до порога проведе. Все, мовляв, гаразд, 
усе буде зроблено, спокійно ставайте до праці.

Перегорне Лркадій Олексійович календар, і запис 
7ой, як кажуть, кане у Лету. Батьки уже іі записни
ка купили йому о складчину, і букву «д» так ясно 
обвели, це там, де мало стояти «діти». Нічого.»

Розговорилися якось з головою жіночої ради, де
путатом іпаніпської сільської Ради депутатів трудя
щих Надією Федорівною Дорошенко. Жалісно тля 
про біду свою розповідали, аж у бідної жінки сльози 
виступили. Готувалась вона до чергової сесії сіль
ради, промова вийшла хорошою.Л що говорити про 
депутатів сільради? Всі, як один, підняли руки, го
лосували на користь дітей.

— Ось ми йому! — говорили жителі іванівки, до 
яких на ніч просяться е заметіль відділкові діти.

Чув я, що Лркадій Олексійович кушів на хвіртку 
величезний замок. Хай тепер підстуїіляться іваніпці. 
Та й від «своїх» батьків певніше...

В. ДАНУЦА, 
журналіст.

Кояоукраїнськпй район.
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• КОМЕНТУЮЧИ ПОШТУ

Свята вцосять у кожне життя емоційний заряд, 
якось по особливому бентежать і настроюють нас. 
Новий рік, Травневі, Жовтневі свята..

Пригадайте, як часто ми кажемо, приміром та
ке: «До Жовтневих закінчу ось ту справу». Свя
то мусить обов’язково увінчати якийсь наш здо
буток, щось утвердити в нас, інакше войо — не 
свято...

Так уже повелося в житті. Чи не тому саме з 
великими всенародними святами ми нерідко пов’я
зуємо Я.ІСІСЬ значні події і в особистому житті. 
Працівники загсу, наприклад, розповідають, що 
за таких днів у них найбільше наречених. Тож 
відповідно готуються до цього, хочуть все роби
ти так, щоб ніщо не затьмарило радості молодих.

Проте, чого не трапляється...
До комсомольської газети надійшов лист від 

робітника Маловисківського цукрозаводу Бориса 
Жовтила. Навесні минулого року, перебуваючії 
у відрядженні на Первомайському цукрозаводі, 
вій познайомився з дівчиною, а через рік вони ви

рішили одружитися. 
Весілля призначили на 
дев’яте травня. Як і 
намічалось, у цей день 
вони його й відсвят
кували, хоча шлюб не 
було зареєстровано.

Справа ось у чі^і. 
Коли майбутнє моло
де подружжя мешка
ло в різних місцях, 
Борис звернувся до 
Паліївської сільради, 
щоб подати заяву. Го
лова Побирецький і 

секретар Ніколаєв відповіли йому, що для цього 
також потрібен паспорт нареченої. Переїхавши у 
Паліївку, вона змушена була здати ного на випис
ку, потім на прописку, а за тим — для оформлен
ня на роботу. Коли всі ці перипетії залишились 
позаду, молода пара вирішила зайнятись оформ
ленням шлюбу.

• «Працюємо ми в різних змінах, — пише Бо
рис, — тому в сільраду я пішов один з доку
ментами. Цього разу секретар сказав, що потріб
но прийти вдвох. Ми відрегулювали це питання 
на роботі і прийшли вдвох. Правда, приходити 
довелось кілька разів, бо не заставали секретаря. 
Та ось натрапили на нього. Тоді секретар каже, 
що для оформлення справи, крім нас, потрібно 
ще н два свідки. Хоч сядь та й плач. Я сказав 
йому — люди, яких ми хотіли б узяти в свідки, 
нині перебувають па роботі і мають вихідний 
день лише в неділю. Будь-кого з вулиці не «хо
четься брати. Але в неділю у сільраді вихідний. 
Одним словом, ця справа триває ось уже сім мі
сяців. Може, ви, дорога редакціє, допоможете 
мені зареєструвати шлюб зі своєю дружиною?» 
...Сподіваємось, що врешті-решт, у молодого 
подружжя знайдеться достатньо такту й муд
рості, щоб усі ці непорозуміння не відбились на 
родинному щасті.

Мова про емоційний, ніби зовнішній бік цього 
питання Дивує тс, що подекуди зустрічаються 
люди, які еяк-так беруть до певної міри участь 
у формуванні нової сім’ї-

Багато керівників, депутатів місцевих Рад став
ляться до цієї події не з меншою увагою, ніж 
до благоустрою міст і сіл, народногосподарських 
проблем. Ми вже звикли до того, що у вихідні

• чи святкові дні часто доводиться бачити біля клу
бу гарно оформлене повідомлення: «Сьогодні у 
нас — комсомольське весілля».

С. ПРОХОРЕНКО

НАРЕЧЕНІ
НА
ПРИЙОМІ

ЦЬОМУ році ми святкуватиме- 
мо 10-річчя існування нашої 

школи. За цей час у ШВЛПЦА 
підготовлено великий загін спе
ціалістів. Це молоді люди, які здо
були в нас міцні знання, опанували 
високою льотною майстерністю, 
це мужні і загартовані хлопці.

Мужність і високий фізичний гарт — 
цс теж наші крила. Без них не може 
обійтнсь жоден льотчик. Ось чому в 
навчально-виховній роботі педагоги, 
партійна та комсомольська організації 
ніколи неабияк дбають про поліпшення 
фізичної культури 1 спорту.

З року в рік стає багатшою в 
нас спортивна база. До послуг 
курсантів три спортивних зали, два 
стадіони, на яких обладнано фут
больні поля, волейбольні, баскет
больні майданчики, бігові до
ріжки.

У нашому спортивному клубі 
постійно працюють дев’ять спор
тивних секцій. В них підвищують 
свою майстерність волейболісти і 
гімнасти, баскетболісти і легко
атлети, футболісти і стрільці.

Особливо багатим був на спортивні 
події минулий рік. Тривали змагання, 
що ввійшли до заліку IX спартакіади 
школи. Футболісти, волейболісти, бас
кетболісти взяли участь у товариських 
поєдинках із спортсменами Риги, Черні, 
гова, Кривого Рога, Кременчука. Цен
тральною подією в житті колективу 
спортсменів школи була XVIII спарта
кіада учбових закладів Міністерства 
цивільної авіації. Наша команда по
вернулась до Кіровограда чемпіоном. 
Перше призове місце здобули стрільці.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Комсомольцы 2000-го
Слова Л. ТЛТАРЕНКО Музыка И. ДРАГО,

Только в песнях осуапетси 
Наших будней тапГа 
И далекие станций, 
И по пояс снега.
Будут дали тревожные, 
Неземной буДет кров. 
Лишь иё будет таежного 
Дыма ваших костров, 
Нашим дням позавидует, 
Словно сказочным снам, 
Комсомольцы

в двухтысячном 
Позавидуют нам.

Улетать будут мальчики 
Не р тайгу — ііі Дуву/ 
Покорять будут мальчик» 
Новых дней целину, 
Буду: дали тревожнее. 
Неземной будет крор, 
Линів но будет таежного 
Дыма наших косГрор, 
Нашим дням позавидуют, 
Словно сказочным СІіам, 
Комсомольцы

в двухтысячном 
Позавидуют нам.

З кожним роком зростає май« 
стерпість юних борців класично
го стилю м. Світловодська. Ми
нулого року троє спортсменів 
наддніпрянського міста В. Лога
нов, Г. Федоров та С. Ткач ста
ли володарями призу нашого 
земляка чемпіона світу 19Ю ро
ку Д. Посунька.

На фото: В. Логачов у поєдин
ку з кіровоградцем Нестеренком.

Фото 10. ЛІВАШНИКОВЛ.

• £ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК, 9 лютого. Пер

ша програма. 11.00 — Телевіс- 
ті. (К). 11.10 — Фільм-концерт. 
(К). 11.45 — Майстри радян
ського спорту. (М). 12.15 »- 
Для школярів. «Земля горить». 
Прогулянка по історичних міс. 
цях Праги. (Чехословаччнпа). 
12.45 — Новини. (М). 12.55 — 
Художній фільм .«Королев- 
ство кривих дзеркал», (Кірово
град). 17.10 — Наші оголошеп. 
ня. (Кіровоград). 17.15 — Кіно- 
ленініана. «Ілля Миколайо
вич». Документальний фільм. 
(Кіровоград). 17.30 — «Від по. 
поділка до неділі». (К). 17.40— 
Тслевісті. (К). 18.00 — Програ
ма передач. (К). 18.05 — Для

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36,

БК 01023. Індекс 61197.

СТАРТУЮТЬ ЛИЖНИКИ
ЛЬВІВ, 5 лютого. (РАТАУ). Несподіраца хуртовина, яка 

пронеслась над Прикарпаттям, і відлига, іцо наступила, 
трохи ускладнили завдання учасників і організаторів фі
нальних змагань у лижних гонках за програмою шостої 
зимової спартакіади України. Та, неЗвазЦіючи на примхи 
погоди, в селищі Винники, яке знаходиться недалеко від 
Львова, відбулися перші старти.

Визначились і перші чемпіони. Серед дівчат на трикіло
метровій дистанції кращою була динамівка з Тернополя 
Валентина Корчак. У юнаків 5 кілометрів швидше від усіх 
подолав спартаківець Леонід ЛишнлСнко з Івано-Франків
ська. В групі юніорів, які'виступили на 10-кілометровІи 
дистанції, перед вели динамівка Із Сум Валентина За
вальна та )'ї одноклубник з Кйєва Володимир Малежск. 
Чемпіонкою на дистанції 10 кілометрів серед жінок стала 
динамівка із Сумської області Ніна Романько. А в чоло
віків швидше від усіх пройшов ЗО кілометрів КИЇВСЬКИЙ 
апапгардівець Григорій Козіп.

Змагання, в яких беруті,'участь понад -100 спортсменів, 
триватимуть чотири дні.

Володимир Дяченко — іп- 
структор-мегодист Кірово
градського спортклубу «Зір
ка». Щодня він зустрічає
ться з молодими червонозо- 
рівцями, дбає про поліп
шення фізкультурно-масової 
роботи безпосередньо в це
хах. Чимало попрацював 
Володимир, готуючи цехові 
колективи спортсменів до 
заводської спартакіади, яка 
нині почалась па підпри
ємстві.

На знімку: В. Дяченко 
з волейболістками першого 
механоскладального цеху.

Фото ІО. ЛІВАНІ НИКОВА.

З ЧИМ ІДЕШ ДО КРИЛА
Другими були футболісти, волейболіс
ти, легкоатлети, гімнасти, треті при
зери — баскетболісти. Високу майстер
ність продемонстрували під час спар
такіади кандидати в майстри спорту 
В. Гавриленко, В. Губарев, першороз
рядники В. Жук, Г. Стадник, В. Попов- 
кііі, Л. Бондарев, 10. Дндашов, В. Со
рока.

Завдяки активній діяльності тре
нерів, громадських інструкторів 
по спорту, при допомозі комсо
мольських активістів за минулий 
рік підготовлено 4 кандидати у 
майстри спорту, 52 першорозряд
ники, 284 спортсмени масових роз
рядів, 730 юнаків здали нормати
ви на значки ГЗБ та ГПО.

А оце на засіданні комітету комсомо
лу ми почали розмову про огляд спор
тивної та оборонно-масової роботи. 
Сподіваємось, що в нинішньому році 
кожний третій курсант стане спортсме- 
ном-розрядннко.м, більше 100 комсо
мольців будуть громадськими суддями 
та інструкторами по спорту. Л в Х-й 
ювілейній спартакіаді школи візьме 
участь 90 процентів курсантів.

Готуючись до складання екза
мену по фізичній та військово-тех
нічній підготовці, комітет комсо
молу разом з фізкультурними ак
тивістами розробив графік прове
дення цілого ряду змагань. Уже

проведено легкоатлетичну естафе
ту серед команд усіх підрозділів. 
Тривали бліц-турніри з волейбола 
і баскетболе, змагалися легкоатле
ти. Незабаром мірятимуться сила
ми стрільці, вирушать у мандрівку 
лижники. А поки що йдуть напру
жені тренування.

Значну увагу приділяють комед- 
мольські та фізкультурні активісти 
пропаганді фізкультури і спорту. 
Влаштовуємо вечори спортивно? 
слави, організовуємо лекції на 
спортивні теми, вікторини.

Минулого тижня, наприклад, у своєму^ 
Будинку культури ми організували 
спортивний вечір, на якому підвели під
сумки роботи колективу фізкультури За 
минулий рік. Кращим спортсменам 
вручено грамоти, подарунки. Потім 
тривали показові виступи гімнастів, 
поєдинки волейболістів, за приз комі
тету комсомолу змагалися ерудити —* 
учасники спортивної вікторини. Такі за
ходи, безумовно, дуже корисні. Вони 
дають можливість залучити до занять 
фізкультурою і спортом все більше і 
більше курсантів.

Л. ШМАЄВИЧ, 
кандидат у майстри спорту, 
член комітету комсомолу Кі
ровоградської ШВЛПЦА.

школярів. Телеагентство «Піо- 
иерія». (Миколаїв). 18.30 — 
Програма «Час». (М). 19.00 — 
Чемпіонат Європи з фігурного 
катання. Показові виступи. . ______
(Ленінград). В перерві — по- ровськ). 17.40 
внпи. (М). 22.00 — Сторінки
музичного календаря. (М).- 
22.30 — »Наші прем’єри». Свн. 
рядов — ^Вогники». Музичний 
телеспектакль. (Харків).
— Телевісті. (К).

23.50

. Пср-
«ШкілЬ-

ВІВТОРОК, 10 лютого, 
ша програма. 11.35 
ірій скрап». Фізика для учнів 
десятого класу. «Реактивні 
опори та фазові співвідношен
ня між'струмом І напругою в 
колах змінного струму». (К).

12.10 — Художній фільм «Пря
ма лінія». (Кіровоград). 17.00— 
Наша афіша. (К). 17.05 — Но
вини. (М). 17.15 — «Грані екс
перименту» . (Д п і п р о п ё т.

Тслевісті. (К). 
18.00—Програма передач. (К), 
18.05 — Дітям про звірят. (Ле
нінград). 18.30 - Ленінський 
університет мільйонів. Історич
ний матеріалізм. «Суспільна 
свідомість і її роль у розвитку 
суспільства». (М), 19.00 —
•«Шлях ріки до моря». Теле-

Перша серія. 
(М). 20.20 — Рішення грудні), 
його Пленуму ЦК КПРС в

маем
життя. (М). 20.30 - Програма 
»Час». (М). 21.15 - КольороцС 
телебачення. (М). Й.40 «?■-
«Старт-70». Тележурнал. (К1- 
23.00 - Тслевісті. (К). 23.10 4 
»Палітра». Мистецький альма. 
пах. (Львів).
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Колектив редакції газети «Молодий комуна!^' 
та члени обласного літоб’єднання висловлюють 
глибоке співчуття письменнику М. К, Смоленчуку 
з приводу смерті його матері

Ганни Павлівни.
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