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СПІЛКА МОЛОДИХ 
МАРКСИСТІВ

ЧІКЛГО. (ТЛРС). Тут відбув
ся установчий з’їзд молодіжної 
марксистсько-ленінської органі
зації СШЛ «Спілка молодих ро
бітників за визволення». У прий
нятому з’їздом статуті відзна
чається, що нова марксистсько- 
ленінська організація е головним 
ідейним союзником і резервом 
Комуністичної партії СШЛ.

Народження бойової комсо
мольської організації в країні — 
цитаделі світового імперіаліз
му — ще одне переконливе свід
чення вссперемагаючої сили 
марксистсько - ленінських ідей, 
які продовжують завойовувати 
серця й уми людей в усіх куточ
ках земної кулі.

ТЕХНІЦІ — УМІЛІ РУКИ!
«Кожен комсомолець, молодий сільський трудів

ник повинен бути знайомим з технікою, одержати по
чаткові навики роботи на ній, оволодіти технічними 
знаннями, суміжними професіями для того, щоб у 
потрібний момент поповнити ряди механізаторів»,— 
говориться в постанові VIII пленуму ЦК ВЛКСМ.

Почесна роль у здійсненні цього накреслення на
лежить комітетам сільських комсомольських органі
зацій.

Про роботу комітетів комсомолу колгоспів райо
ну в організації техобучу розповідає перший секре
тар ІІовоархангельського райкому ЛКСМУ Анатолій 
Пономарчук.

йому з'їзді колгоспників, необхідно від-

ЗБІЛЬШИТИ ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ 
ТВАРИННИЦТВА
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Турбота про землю, її родючість, дбай
ливе використання — давня традиція 
комсомолу. Народилась вона разом з 
першими сільськими осередками Спілки 
Молоді, коли мільйони гектарів стали 
єдиним народним ланом. Не минало й 
року відтоді, щоб комсомольські орга
нізації не піклувались про майбутні вро- 
>каї, про дальше їх зростання. Сьогодні 
ця турбота сільської молоді вилилась у 
Масовий похід за оволодіння технічними 
Професіями.

У всесоюзний похід за технічні знання 
включились комсомольці і молодь нашо
го району. На початку грудня в багатьох 
первинних комсомольських організаціях 
пройшли збори, на яких обговорювались 
матеріали III Всесоюзного з’їзду колгосп
ників. Хвилюючою темою для юнаків і 
дівчат стали новий Примірний Статут 
колгоспу, заклик партії до комсомолу 
оволодівати технічними знаннями. Зараз 
у районі на курсах трактористів навчає
ться 51 чоловік, комбайнерів — 25, шо
ферів — ЗО. Райкомом комсомолу роз
роблені заходи по техосвіті, які охоплять 
всі 22 комсомольські організації.

Та комітети СІЛЬСЬКОЇ КОМСОМОЛІ! не 
чекають вказівок зверху. В перших чис
лах нового року до райкому завітав 
секретар комсомольської організації 
колгоспу .«Зоря комунізму» Володимир 
Скоромний. Він розповів про те, що ко
мітет разом з правлінням колгоспу ви
значили, скільки чоловік треба послати 
в цьому році на курси механізаторів, 
обговорили можливі кандидатури. Комі
тет прийняв рішення — скликати комсо
мольські збори з порядком денним: 
«VIII пленум ЦК ВЛКСМ і наші завдан
ня». 15 і 17 січня такі збори відбулися 
разом з шкільними комсомольськими 
організаціями в двох бригадах — селах 
Іванівці і Тимофіївці.

—- Ви бачите, як ми працюємо, — 
звернувся до старшокласників бригадир 
комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади цього колгоспу Василь Мотор
ний. — По труду й шана. Чекаємо від вас 
поповнення._

Члени комсомольсько-молодіжної на 
зборах дали слово здати в цьому році 
техекзамен на підвищення класності. Зо
бов’язання їх конкретні: на присвоєння 
звання тракториста першого класу — 
6 чоловік, другого — 15. Комітет комсо
молу вручив юнакам 17 путівок на курси 
трактористів, комбайнерів, шоферів.

А через кілька днів про техобуч йшла мова 
на комсомольських зборах у колгоспі імені 
Леніна. Члени комітету Марія Дацснко, Василь 
Потапов, Георгій Кокіт, Вячеслав Дудпяк ра
зом з секретарем Григорієм Стрільцем зазда
легідь готувалися до них: виявляли бажаючих 
піти на курси механізаторів, говорили з ними 
особисто про навчання там і умови. Тоді ж, на 
зборах, одержали путівки на курси тракто
ристів брати Михайло та Микола Поліщуки. 
Зараз вони пже пчйться в Калі.ииболоті при 
відділенні «Сільгосптехніка», у лютому на 
ці ж курси приїде поповнення: Григорій Ко
роленко та Іван Томак,

Щоб збільшити число механізатор
ських кадрів, говорилось на III Всесоюз- 

кривати міжколгоспні курси, де немає 
ще своїх СПТУ. Мали на увазі саме такі 
райони, як наш. У грудні почали працю
вати вже новоархангельські техуніверси- 
тети. Міжколгоспні трьохмісячні курси 
трактористів у Небелівці готуватимуть 
спеціалістів для колгоспів імені Ждано- 
ва, XIX з’їзду КПРС, «Комінтерн», «Чер
вона комуна». Відкрилися курси тракто
ристів при відділенні «Сільгосптехніка» 
в селі Кальниболоті. Там навчається за
раз 38 курсантів. Через чотири місяці 
відбудеться перший випуск 25 комбайне
рів на курсах у селі Кам’янечому. Вони 
поповнять бригади колгоспів імені 
XX з’їзду КПРС, імені Леніна, імені Ка- 
лініна, імені Карла Маркса, «Зоря кому
нізму», імені Шевченка, імені Петров- 
ського.

У відкритті міжколгоспних курсів ко
мітети комсомолу колгоспів і об єднання 
«Сільгосптехніка» взяли найактивнішу 
участь. Вона проявилась у підборі слуха
чів, створенні нормальних житлових і 
побутових умов.

Так, комітет комсомольської організації кол
госпу «Червона комуна» послав на міжкол
госпні курси одразу 13 чоловік, колгоспу «Зо
ря комунізму» — 17, колгоспу «Україна»—7. 
Добре оформили класну кімнату для лекцій
них занять комсомольці Кальннболотського 
об’єднання «Сільгосптехніка». Тут групком- 
сорг Юлія Апастасьєва і члени групи виготов
ляли плакати, креслили схеми частин і вузлів 
трактора. Для практичних занять у майстерні 
відвели куточок, де поставили розібраний 
трактор. Члени комітетів колгоспів імені Ка- 
ліпіиа, «Україна», часто відвідують курсантів 
на квартирах, цікавляться умовами життя і 
побуту, аджо гуртожитків ще немає.

Турботою старшого брата можна на
звати допомогу комітетів сільських ком
сомольських організацій, яку вони нада
ють учням шкіл в оволодінні технічними 
знаннями. В трьох середніх школах ра
йону — Кам’янечій, Надлацькій і Підви- 
соцькій — з восьмого класу починають 
вивчати трактор.

Комітети комсомолу взяли шефство над 
шкільними курсами механізаторів, учнівськи
ми виробничими бригадами. Майбутніх трак
тористів, які зараз навчаються в Кам’янечій 
СШ, комітет комсомолу колгоспу імені Калі- 
ніна забезпечив наочними приладдями (плака
тами, деталями машин). А в Надлацькій С11І 
курс по «Техніці безпеки при роботі на трак
торі» читає Степан Білецький, направлений 
комітетом комсомолу колгоспу «Зоря комуніз
му». На практичні заняття учні Підвисоцької 
СНІ ходять у майстерні місцевого об’єднання 
«Сільгосптехніка». В їх розпорядженні всі 
частини трактора: від підшипника до зібрано
го агрегату. Про це подбали комсомольці від
ділення. •

Нещодавно в районній комсомольській 
організації народилося хороше починан
ня. З ініціативи членів комітету комсо
мольської організації колгоспу імені 
Леніна була створена комсомольська ме
ханізована ланка по вивозці органічних 
добрив на поля. До неї ввійшли п'ять 
трактористів, чотири шофери, один ван
тажник. Очолив ланку комсомолець Іван 
Томак.

Небагато часу минуло після III Всесо
юзного з’їзду колгоспників і VIII пле
нуму ЦК ВЛКСМ, які закликали комсо
мольців і молодь села до техобучу. Та 
перші кроки великого походу зроблені 
і в нашому районі. Спрямовують їх ко
мітети первинних комсомольських орга
нізацій колгоспів. Пройде кілька міся
ців, і результати сьогоднішніх справ 
проявляться в перших випусках міжкол
госпних курсів механізаторів, у сві
доцтвах трактористів, що їх одержать 
разом з атестатом десятикласники, на
решті, в комплектуванні нових механізо
ваних бригад і ланок з їх числа.

А. ПОНОМАРЧУК, 
першим секретар Новоархангель- 
ського райкому комсомолу.

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР 
розглянули підсумки соціалістичного 
змагання областей та районів за збіль
шення виробництва і продажу державі 
м’яса, молока та інших продуктів тва
ринництва в колгоспах і радгоспах у 
1969 році.

Переможцями у соціалістичному зма
ганні визнано: Львівську, Кримську та 
Чернівецьку області.

Відмічено, що хороших успіхів у со
ціалістичному змаганні досягли багато 
колгоспів і радгоспів Житомирської, 
Закарпатської, Київської, Полтавської, 
Харківської, Черкаської та Чернігівської 
областей.

Переможцями у соціалістичному зма
ганні серед районів визнано:

Кіцманський — Чернівецької області, 
Млинівський — Ровенської, Бершад- 
ський — Вінницької, Яготинський — Ки
ївської та Верхньодніпровський — 
Дніпропетровської області.

Відзначено, що високих показників 
по виробництву і продажу державі 
продуктів тваринництва добилися також 
райони: Вінницький — Вінницької об
ласті, Ківерцівський — Волинської, Ста- 
робільський — Ворошиловградської, 
Слов’янський — Донецької, Бердичів
ський — Житомирської, Ужгородський 
— Закарпатської, Запорізький — Запо

Іван Кнрнлюк до служби в армії працював токарем у Новоархангельській центральній ! 
майстерні райоб’єднання «Сільгосптехніки», а нині набув ще вищої кваліфікації. Серед то
варишів по професії очолив соціалістичне змагання. Вміло використовуючи кожну хвилину ро
бочого часу, як правило, виконує змінні норми на 140—150 процентів.

Кпрнлюк також — завзятий спортсмен, капітан футбольної команди підприємства.
II а з п і м к у: 1. КИРИЛЮК на робочому місці.

Фото В. СУСЛЕНКА.

НАЗВАНО 
КОМСОМОЛЬСЬКОЮ

В ювілейному році най
більше підприємство облас
ті — завод «Червона зірка» 
— 'має випустити 87500 посів
них машин. ' У виготовленні 
цієї техніки активну участі, 
беруть комсомольці І молоді 
робітники. Перед комсо
мольською організацією за
воду стало нелегке, але ціл
ком реальне завдання—мобі
лізувати всі сили, виявити 
резерви для успішного завер
шення останнього року п’я
тирічки.

Про цс йшла ділова роз
мова па зборах комсомоль
ського активу заводу. Вели
кою розгорнутою програмою 
діяльності комсомольських 
організацій цехів, груп, 'діль
ниць, змін, бригад прозвуча
ла доповідь секретаря пар
тійного комітету заводу С. С, 
Лгиовичсика «Завдання ком
сомольської організації по 
забезпеченню виконання пла
ну виробництва і соціалістич
них зобов’язань 1970 року».

У своїй доповіді секретар 
партійної організації пору
шив питання трудової дис
ципліни, закріплення кадрів, 
випуску сівалок нових марок. 

Заслужена критика прозву
чала . па адресу комітетів 
комсомолу механоскладаль
ного цеху № 3 та ливарного 
№ 1і які не ведуть.боротьбу. 
з порушниками дисципліни. 

Комсомольсько - молодіж
на бригада ковальсько-пре
сового цеху бореться за пра
во називатися бригадою 
імені 100-річчя з дня народ
ження В. і. Леніна. Як по
відомив зборам штампуваль
ник ЛІ и кола Скліфус — її 
бригадир — січневий план 
колектив виконав на 100 
процентів. «Могли б і біль
ше, заявив він, але дуже по
гано налагоджена доставка 
металу в цех». Від імені 
бригади М. Скліфус назвав 
1,ЯД вимог цеховій адміні
страції з тим, щоб поліпши
ти умови праці.

У цьому році завод освоїв 
випуск нової сівалки «СЗ- 
3,6». Комсомольці ДСКТБ 
взяли шефство над новою 
машиною. Секретар комсо
мольської організації ДСКТБ 
Олександр Томпаков з три
буни зборів закликав оголо
сити сівалку «СЗ-3,6» ком
сомольською і включитись у

різької, Снятинський — Івано-Франків^ 
ської. Ульяновський — Кіровоградської« 
Миколаївський — Миколаївської, Сарат- 
ський — Одеської, Миргородський — 
Полтавської, Лебединський — Сумсько?« 
Збаразький — Тернопільської, Новово- 
ронцовський — Херсонської, Богодухів- 
ський — Харківської, Чемеровецький — 
Хмельницької, Чорнобаївський — Чер
каської та Прилуцький — Чернігівської 
області.

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР. 
відмітили, що багато колгоспів і рад
госпів ряду районів і областей непов
ністю використали наявні резерви і 
можливості для дальшого піднесення 
тваринництва, допустили зниження про
дуктивності і зменшення поголів’я худо
би, внаслідок чого не виконали взятих 
на 1969 рік соціалістичних зобов’язань 
по виробництву і заготівлях м’яса та 
іншої продукції.

Партійні, профспілкові і комсомоль
ські організації, радянські та сільсько
господарські органи зобов’язані широ
ко розгорнути соціалістичне змагання 
серед колгоспників, працівників радгос
пів, всіх трудівників села за дальше 
збільшення виробництва і продажу 
державі м’яса, молока та інших продук
тів тваринництва, за успішне виконання 
зобов'язань, взятих на 1970 рік — за
вершальний рік п’ятирічки.

- - - -

МОЛОДІ ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ

ОБГОВОРЮЮТЬ СВОЇ

ЗАВДАННЯ

змагання за випуск у верес
ні першої партії цієї марки.

Голова ради молодих спе
ціалістів заводу Анатолій 
Самсонов у своєму виступі 
наголосив, що головне зав
дання молодого спеціаліста-« 
ие допускати аварій, прос
тоїв, сприяти розвитку куль
тури на виробництві. Непоча
тий край роботи дли членів 
ради — усунений ручної пра
ці. Зараз впроваджуються 
рацпропозиції, які дадуть 
економії на 40 тисяч карбо
ванців.

— Наші цехи повинні ста
ти зразковими, а гуртожит
ки — найкращими в місті,— 
проголосив у своєму виступі 
заступник директора по по
буту С. Т. Ромаповськнй.

Із заключним словом до 
комсомольського активу 
звернувся директор заводу 
К. С. Курцев. «Найповніше 
використати наявні потуж
ності і йти в ногу з новим, 
економити кожну копійку — 
священний обов’язок молодо
го робітника. Дотримання 
ііого й допоможе виконати 
план цього року», — підсу
мував К. Є. Курцев.
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Комсомольська орга
нізація Кіровоградсько
го заводу «Більшовик» 
— невелика, але бойова. 
Молодь працює так/ 
щоб зустріти ювілей 
В. І. Леніна новими до
сягненнями в труді. Се
ред передовиків вироб
ництва чимало комсо
мольців, Це токарі Ми
кола Гупало і Надія
Скляренко, пресуваль
ниця Лідія Пшенична,

постійно виконують

120 процентів норми, та 
інші. Але комсомольці 
не тільки добре працю
ють. Вони ще й успішно 
продовжують навчатись 
без відриву від вироб
ництва. Третина з них 
вчиться у вищому учбо
вому закладі, решта — 
у гуртку комсомоль
ської політосвіти, де під 
керівництвом досвідче
них пропагандистів Ана
толія Васильовича Бевза 
та Павла Савелійовича

СУДІТЬ НЕ ПО КІЛЬКОСТІ

КРАДУТЬ МОЗОК

Байбароша вивчають 
біографію вождя, його 
твори. Навчання в інсти
туті дозволило багатьом 
поліпшити свою кваліфі
кацію та підвищити ідей
ний рівень. Вивчивши 
працю Ілліча «Великий 
почин», комсомольці ор
ганізували недільник, у 
якому взяли участь усі 
робітники заводу.

В. ГРИЦЕЛЬ.
м. Кіровоград. 
Завод «Більшовик».

ІРЖДЙ
з Світловодська

ф НОВІ комфортабельні авто
буси типу «ЛАЗ-09БМ» поповнили 
пасажирський парк автопідприєм- 
ства № 10037. На початку лютого 
десять "астобусів вийшли на міські 
маршрути, що сприяє кращому об
слуговуванню трудящих міста 
енергетиків.

ф НОВИН універсальний екска
ватор на гусеничному ходу одер
жав Світловодськнй завод залізо
бетонних конструкцій тресту «Сіль- 
слектроконструкція». його вигото
вили комсомольці Київською за
воду «Красный экскаватор» у юві
лейному ленінському році. Агрегат 
призначений для роботи в завод
ському піщаному кар’єрі.

Ф НОВИЙ тринадцятий авто
клав устатковується на Світловод- 
ському заводі вапняково-кремнезе
мистих конструкцій, то сприятиме 
збільшенню випуску ізолювально: 
продукції замовникам снергобудов 
країни. Вартість автоклаву 23500 
карбованців, вага — 40 тонн.

Е. ЯРУШОК, 
працівник райгазетн «Над
дніпрянська правда"».

Комсомольці та молодь колгоспу імені 
Шевченка Кіровоградського району підви
щують свій ідейно-політичний рівень у 
гуртку «Наш Ленінський комсомол». Занят
тя з гуртківцями проводить пропагандист 
Людмила Максимівна Драбина, директор 
Псрвозпанівської восьмирічної школи. Во
на допомагає сільським комсомольцям і в 
підготовці до останнього етапу Ленінського 
заліку.

Л. М. ДРАБИНА.
Фото Ю. ЛІ ВАШИМ КО ЗА.

Сучасна економіка впажае 
ваиинвям капіталом мозок 
яюднші, його творчі здібності. 
Кожна країна залежить від 
джерел знань і творчих ресур
сів. А в Радянському Союзі і 
Сполучених Штатах Амеріуш 
уже давно усвідомили величез
не значення вссохоплюючої до
слідницької роботи. Потрібно 
відкрито визнати, іцо науково- 
дослідницька діяльність у цих 
країнах доспгла виключно ви
сокого розвитку. Проте засоби 
1 методи у них різні. Радян
ський Союз витрачає астроно
мічні суми на освіту і чудово 
обходяться своїм капіталом 
знань. С.ША, навпаки, ввозять 
обдарованих вчених і техноло
гів з-за кордону, головним чк- 
еюм Із Європи. Вирослий «екс
порт мозку» — серйозна проб
лема для багатьох європей
ських країн. У Сполучених 
111 татах Америки зверх ста ти
сяч вчених, інженерів і лікарів, 
які одержали освіту в Європі. 
Подібний «Імпорт* приносить 
СШЛ колосальний економічний 
прибуток. Статистики підраху
вали, що нявчання ста тисяч 
талановитих вчених обійшло
ся б Сполученим Штатам 
Приблизно п 032 мільйони до
ларів. Проте їх винаходи, до
свід І послуги, які використо
вуються п економіці С111Л, 
оцінюються у сто разів більше. 
Дуже прибутковим став «біз
нес», коли за кордон вивозять 
побутові машини, кінофільми, 
щупальну гумку, косметику, 
автомашини І грампластннкй. 
а взамін ввозять «мозок».

Чим Сполучені Штати при
ваблюють європейські талан
ти? Перш за все, звичайно, 
матеріальною зацікавленістю. 
Спритний комерсант викорис
товує як приманку високу 
зарплату. Вікокооплвчуваного 
спеціаліста гримають до того 
часу, доки з нього можна ви
жати максимальну користь. Та 
якщо піп уже не здатний при
носити підприємству високі 
Прибутки, ного переводять «у 
резерв». У нього залишаються 
тільки дві можливості: або си
діти і чекати нових шансів, 
або попер гатися па батьківщи
ну. Повернення дли багатьох

надто принизливе процедура, 
але все ж таки «чорні баран
чики» їдуть додому.

Експорт європейського «моз
ку» у США викликав неспокій 
громадськості багатьох країн 
Європо.

Та американські вербуваль
ники вибрали інший шлях» 
Вони заснували відповідні до
слідницькі підприємства у За
хідній Європі. І найняли на 
службу вчених, інженерів, лі
карів. Таким чином, найняті 
на роботу у себе на батьківщи
ні, вони працюють на Сполуче
ні Штати. Як приклад можна 
навести знаменитий електрон- 
но-внчнелювальний пристрій 
концерну «їнтернешн бізнес 
машина», «кий у спій час був 
сконструйований у Франції си
лами французьких вчених і ін
женерів. Проте честі, цього ви
находу (не кажччи вже про 
прибутки) привласнили собі 
США.

Іншими словами, тепер «мо
зок» крадуть, не вивозячи йо
го за океан.

Мартті ЛАРНІ, 
фінський письменник. 

Хельсінкі.

ЗА ДВІ хвилмни- 
56 ЯЄЦЬ

Світовий рекорд ІІО КІЛЬКОС
ТІ... з’їдених сирих яєць на
лежить 57-рІчно.му англійцю 
Сссілю Бархему. Недавно він 
з’їв 5(1 сирих яєць. Вдалося 
йому це, правда, за допомо
гою хитромудрого трюку.

Бархем розбив зразу всі 50 
яєць у п’ять великих пивних 
чашок і спорожнив вміщуване 
менше, ніж за дві хвилини. 
Після цього він замовнії собі 
чашку любимого пива.

На знімку, взятому із жур
налу «Штерн», Сссіль Бар
хем перед встановленням свого 
«рекорду».

до пес-

ЛПН.

„ Молода ft комунар*
j 2 лютого 19^0 рову

комсомол у той чи інший 
викладені з найважливіших

а

ОСНОВОЮ роботи комітету кожної 
первинної комсомольської орга

нізації є добре продуманий план. Як 
же складати план, які питання зклю- 
чати в нього? Давайте сперш/ згадає
мо, що говорить Статут ВЛКСМ про 
завдання комітетів комсомолу.

Найголовніше з них — згуртування 
нашої молоді навколо Комуністичної 
партії, її ленінського Центрального 
Комітету. Розвиток ініціативи і само
діяльності членів ВЛКСМ, залучення 
їх до громадського життя, зміцнення 
зв’язку з широкими масами молоді— 
це також обов'язок ко/літетів. Вони 
повинні турбуватись про постійне по
повнення рядів комсомолу, організа
ційне зміцнення комсомольських ко
лективів, про залучення молоді до 
соціалістичного змагання, про поліп
шення умов її праці, навчання і побу
ту, про організацію культурного до
звілля, розвиток спорту, оборонно- 
масової роботи.

Надзвичайно велика роль комітетів 
комсомолу в піднесенні бойовитості 
своїх організацій, у вихованні всіх 
юнаків і дівчат у дусі непримиреннос
ті до недоліків, проявів бюрократиз
му.

Основні завдання, які повинен вирі
шувати 
період, 
партійних документах, рішеннях, пос
тановах аищестоячих комсомольських 
органів — з'їздів, пленумів, конфе
ренцій.

У кожній пер
винній комсомоль
ській організації ці 
завдання повинні 
реалізува т и с ь у 
конкретні справи. 
Чітко визначити ці 
справи — і означає 
скласти план робо
ти. Погано, коли 
план наміч а ю т ь 
тільки члени комі
тету, ще гірше, ко
ли сам секретар. 
Перш за все необ
хідно звернутися 
за порадою до секретаря партійної 
організації. Багато в чому можуть 
допомогти і адміністрація підприєм
ства, керівники колгоспів, радгоспів, 
представники профспілкових органі
зацій.

При складанні плану необхідно обов'яз
ково вислухати думку членів комітету, ак
тивістів, ще краще, коли комітети, прово
дячи комсомольські збори, падають право 
самим комсомольцям вирішити порядок 
денний наступних комсомольських зборів, 
внести пропозиції Но їх підготовці та про
веденню. Це страхуватиме від випадкових 
наміток, допоможе уникнути однобокості. 
Ділова розмова з комсомольцями дозво
лить врахувати їх інтереси, визначити най
важливіші питання, які необхідно розгля
нути в першу чергу.

Мають рацію ті секретарі, які гово
рять, що хороший план роботи комі
тету комсомолу — це творчість всьо
го колективу.

Комітети комсомолу повніші пам’ятати 
ще одне. Мало тільки визначити і розпи
сати по пунктах питання і заходи. Необ
хідно мати впевненість у тому, що все 
намічене, заплановане буде виконане, до
ведене до кінця, і мета, поставлена коміте
том комсомолу при складанні плану «vie 
досягнута.

Що ж конкретно включається в 
плани? Як правило, плануються комсо
мольські збори, засідання комітету, 
вечори відпочинку, зустрічі, культпо
ходи, спортивні змагання, недільники 
та інше.

Місячні плани розробляються пе
реважно в малочисельних комсомоль
ських організаціях. Для прикладу 
розглянемо план роботи колгоспу 
імені Володимира Ульянова (секретар 
комітету комсомолу Андрій Коротя). 
Він був складений невдовзі після III 
Всесоюзного з їзду колгоспників.

Комітет комсомолу намітив про
вести відкриті комсомольські збори з 
питанням: «Рішення III Всесоюзного 
з їзду колгоспників і наші завдання». 
Передбачалось оголосити на них по
хід за оволодіння сільськими техніч
ними професіями.

Було заплановане глибоке вивчення 
Зпрг°пИ .Г®неРальн°го секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва на III Всесоюзно
му з їзді колгоспників, рішень з’їзду з 
тим, щоб взяти активну участь у їх 
пропаганді. 1
партійної “орТанЩї С "Гшатп^РСТарЯ 
помогти підготувати доповНг ЛТ"*1' до* 
лено про виступ на комсомольських збої??« 
делегата з їзду шофера І. с. Кравця К

До зборів планувалось провести - 
сідання комітету, ні і,,,,'. п 5” два за” запросити агронома "колгоспу3 Лк“Х Мал,‘ 
тракторних бригад та мехін’н,1’рнГаАмрін 

issssssi^^s^^s.
п. Ф. Макаренка та іся‘киІ°Р.,1'и орнгаД« 
ПРО ремонт ш Підготовку техЖ.С°М0ЛЬЦ,в 
ПЯНО-ПОЛЬОВИХ робіт. * ’ М'

Нз зборах, які відбулися і
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і о/о _ ' відсудися в грудні’969 року, комсомольці та молод 
одностайно прийняли відкритий лист

до комсомольців і молод- району, з 
якому, зокрема, говорилось: - ^оя_

«У відповідь на заклик пар. и і _УРя 
ду комсомольці та молодь нашої ар
тілі зобов’язуються: глибоко і всебіч
но вивчити матеріали III Всесоюзного 
з’їзду колгоспників та взяти активну 
участь у їх пропаганді; послати на на
вчання в сільське професійно-технічне 
училище групу комсомольців, з числа 
яких у наступному році укомллектува- 
ти три комсомольсько-молодіжних 
ланки; на базі молодіжної тракторної 
бригади створити школу молодого 
хлібороба; розгорнути рух під деві
зом: «До ювілею вождя — працюва
ти на клас вище», для чого кожному 
молодому хліборобові підвищити 
класність; змаганням на кращого по 
професії охопити всіх молодих меха
нізаторів, кожного місяця підбивати 
підсумки; з метою удосконалення 
технічної майстерностї організувати 
огяяди-конкурси роботи молодих ме
ханізаторів».

Комітет запланував провести недільник 
по вивезенню мінеральних добрив на поля, 
надати практичну допомогу правлінню 
колгоспу в закінченні реконструкції сіль
ського клубу, намітив проведення спортиз- 
иих змагань з шашок та шахів на пер
шість колгоспу і новорічного свята.

В багатьох комсомольських органі
заціях району комітети комсомолу 
практикують планування роботи по 
періодах: підготовка техніки та сіль
ськогосподарського інвентаря, весня
но-польові роботи, осінньо-польові 
роботи. Справа в тому, що в кожній 

умови праці і побуту 
молоді мають- свої

із цих періодів 
комсомольців і 
специфічні особливості.

Ось як виглядить плав, робот» комітету 
комсомолу на період підготовки техніки та 
сільськогосподарського інвентаря до вес
няно-польових робіт комсомольської орга
нізації колгоспу імені Димитрова (секре
тар 3. Лободеико).

КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ 
ГРУДЕНЬ 1969 РОКУ

1. Твоє соціалістичне зобов’язаинк та йо
га виконання.

2, Твій новин рубіж.
СІЧЕНЬ 1970 РОКУ

(. Про підсумки роботи Ні Всесоюзного 
з’їзду колгоспників і завдання комсомоль
ців і молоді по вивченню, пропаганді та 
втіленню в життя його рішень.

ЛЮТНИ 1970 РОКУ
1. Статут ВЛКСМ зобов’язує. 

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ КОМСОМОЛУ 
ГРУДЕНЬ 1969 РОКУ

1. Про організацію соціалістичного зма
гання серед комсомольсько-молодіжних 
механізованих ланок по вирощуванню 
кукурудзи в 1970 році.

2. Про підготовку та проведення спортив
них змагань на першість колгоспу з шашок 
і шахів. (Доповідач: голова колективу фіз
культури).

СІЧЕНЬ 1970 РОКУ
1. Про хід ремонту техніки та сільсько

господарського інвентаря в комсомольсько- 
молодіжній механізованій ланці трактор-

2. Про участь комсомольців і молоті з ?£°пТІ .гуртк,в. ^ожньоТ самодіяльності3 
!юбот°уЬіаЧ: в,дг,ов,дальний культмасову

і п , ЛЮТИЙ 1970 РОКУ
Нр0 Х Д Иавч®ННЯ КОМСОМОЛЬЦІВ і мо* 

н іа ви'Іч’еїшю'бКа фії Т ^^ЛенГнТ'иого*

>’КП> * Заповідач:
« п. ЗАХОДИ:го po"S 3 та "Рождения свята Ново- 

»»» Д06" 
«а першкт'ь'катгосп'?1т-Я ’ .шлшок 1 шахів 
тет, Січень 1970 року) ₽аЙ0Пу (спорткомі- 
монт?Рі°ВпідТготовкиИ *сиПьськогосп CD‘PUi ре- 

техніви в тракторній бригадп®Дарськоі 
пяно-падьових робіт (січень 1 Л° 8еС* мітет комсомол?, штаб «КП.>) ₽°Ку’
стенди Т«ВониР‘сьогодиі^по'п 1 О,^°РМИТП 
19J0 Року. комітє^ко^ом^)РЄЛУ> <ЛЮТвй 

’ -В. І. Ленінтекою CTmmaS.ioHepwSV’’ Зй8' бібл,°- 

PaMuSl>KH»h ^“•’’Р^ прнсвянєнніі Дмю

Хить таки "цей

якогось рецептуро" ПЛаН? 3аИЧайно’ 
конати асі пункти ,?пЯКОму можна зи“ 
ТИ. Але CP»i/rXv И ПЛаНУг не може бу- 
тету необхідчо0^^ Та й членам комі- 

5уде 0ЖОН “оХеЩв° "ЛаН 
Падку, ЯКЩО КОмІте-т V -- У зи" 
денній практичній nofi СВО,И ПОвсяк" 
’ОС» на колеХ ₽ т, - спиРа~«»- 
"Рацюаагиме колективно К°“ІТЄТ

Кому .лкеліу ДРЖСЬК9ТО' - •₽аЙ"
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КОЛИ ПРИЛЕТЯТЬ
Сьогодні Володя Трифонов та Вік

тор Загинайко знову не поспішали 
Додому. Уроки давно закінчилися, а 
(Іони все ще розшукували вчителя 
праці Євгена Федоровича.

Коли це їм назустріч Василько 
Зівкевич.

— О, ви ще не пішли додому?
— Не пішли, а що?
— Та мене послав за вами Євген 

Федорович. Каже: клич моїх майст
рів, будемо шпаківні тесати... То я 
оце й розшукую вас.

Хлопці переглянулися.
— То ж здорово! А ми якраз ного 

шукаємо.
Через кілька хвилин з шкільної 

майстерні чувся передзвін молотків, 
гурчання верстата, шерхіт фуганка. 
'А через якусь там годину на полицю 
лягли перші три шпаківні. Новенькі.

ШПАКИ
Додому . поверталися втрьох —» 

Володя, Вітько й Василько.
— Знаєте, хлопці. — раптом зупи

нився Вітько. — Давайте побільше 
виготовимо шпаківепь... Розвішаємо 
їх не тільки біля школи, а іі у трак
торному стані.

— Ідея’
■ І о н завтра залишимося в май

стерні після уроків?
— Обов’язково... Тільки хліба з са

лом треба побільше з дому прихопи« 
ти. Після роботи такий апетит ро
зігрується, що аж за вухами ля
щить...

Прилітайте, крилаті вісники весни. 
Є у вас надійні, справжні друзі!

Оля ЩЕРБАТгОК, 
старша піонервожата Котов- 
ської восьмирічної школи Віль- 
шанського району.

ЗОРЯНА СЛАВА
Вже багато років у Великовисків- 

ській середній школі діє історичний 
гурток. Цікаво налагоджена робота 
дає змогу глибше і повніше вивчати 
минуле рідного краю, знайомитися 
з славними людьми сьогоднішнього 
Дня.

Ретельно попрацювали ми і над 
темою Великої Вітчизняної війни. 
Тепер знаємо всіх тих воїнів, котрі 
загинули під час визволення нашо
го села від гітлерівців, листуємося з 
рідними героїв.

Гуртківці читають також лекції 
для учнів школи. Цікаво пройшли 
бесіди моїх ровесників «Ім’я В. І. 
Леніна на карті Кіровоградщини», 
«Нарада комуністичних і робітничих 
партій та боротьба проти імперіа
лізму».

Ось уже кілька років листусмося з 
першими комуністами Великої Виски 
— М, К. Бобришовим, М. Д. Бодан*- 
ком. А не так давно отримали від 
них посилку. Старші товариші надіс
лали нам книжки про Володимира 
Ілліча, платівки із записами виступів 
вождя, а також — літературу, в якій 
розповідається про революційну бо
ротьбу на Україні.

Для історичного гуртка також 
цінною стала і стаття М. К. Бобрише- 
ва «Боротьба з бандитизмом на' 
Єлмсаветградщині», котра була вид
рукувана в журналі «Летопись рево
люции» в 1926 році.

Зоряною славою, безсмертною 
славою увінчані сторінки історії, І 
ми прагнемо бути гідними поколін
ня, яке творило Революцію.

Володимир КОНФЕДЕРАТЕНКО, 
член історичного гуртка.

ДЛЯ
ВАС,
КМІТЛИВІ!

КОНКУРС

У піонерській газеті № 3 за 18 грудня минулого 
року для вас, юні друзі, було оголошено конкурс 
на кмітливість, а заодно й задано три перші за
питання. Десятки листів одержала редакція з від
повідями. Більшість з них — абсолютно точні, роз
горнуті. Деякі притенденти на путівку в Артек на
віть художньо оформили свої листи.

Сьогодні друкуємо конкурсні запитання другого 
туру.

1. ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО ПЕРШИХ ПІОНЕРІВ РА
ДЯНСЬКОГО СОЮЗУ!

2. РОЗКАЖІТЬ ПРО ПОДВИГ ТОЛІ КОМАРА.
3. КОЛИ І ПРИ ЯКИХ УМОВАХ БУЛО ЗАСНОВА- 

НО НАШ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР — КІРОВОГРАД!
Ждемо листів.
На конверті просимо робити помітку «На кон

курс — Артек».

У репертуарі театру юного глядача при Кіровоградському Палаці піонерів, 
яким керує режисер М. Барськнй, з’явився повни цікавий спектакль. Назва йо
го — Жнв-був тимурізеці» Лаптев» (за п’єсою О. Хмельника).

Юні аматори вже чотири рали показували цю виставу школярам міста.
На фото; сцена Із вистави. Зліва направо — виконавці голошиїх ролей: Ко

ля Ковальчук, Толя Авдеев, Лена Решетченко та Люда Мірошниченко.
Фото В. ЛАСУНА.

ПРО 
ЦУКЕРКИ 
1 ПЕЧЕНУ 
КАРТОПЛЮ

Моя меншенька 
сестричка над усе 
любить ласощі. 
Особливо цукер
ки.

Оце нещодавно 
піонервожата чи- 
тала нам про те, 
як дідусь Ленін 
пригощав дівчи
ну - сирітку пече
ною картоплею. То 
були тяжкі роки, 

о нього не було 
цукерок.

Коли після уро
ків я повернулася 
додому, сестричка 
ще з порогу стала 
вигукувати:

— Ага, Діно, у 
мене ціла жменя 
солодких ягідок... 
На. спробуй одну...

Але мені чомусь 
не хотілося тих 
ягідок.

Діла АЗАМАТ, 
учениця 4-го 
класу Компа- 
ніївської се
редньої шко
ли.

рий сніжок. Біліють дерева, 
біліє небо. Лиш стежка під 
школи встелена сотнями слі
дів. Сніг на слідах тане, сніг 
тікає і з озимини, бо на ньо
го наступають перші подихи 
весни.

Ми йдемо мокрою стеж
кою. всім класом вирішили 
дати концерт на фермі. Не в 
гості, звичайно, поспішаємо, 
до тваринників. Буваємо у 
них щодня. Як тільки захо
димо до приміщення, чую
ться голоси.

— Майко, красулсчко моя!
— Юрчику, знову ти вима

зав боки...
Це — Наташа Онря і Таня 

Настасіевська «ведуть бесі
ду» з своїми телятками.

— А мою звати Марточка. 
Така гарнюня, розумничка. Не 
встигну сказати: мань-маиь.

мене. І теплу мордочку в до« 
лопю суне. Знає, що я ніко
ли з пустими руками на фер
му не приходжу. Особливо 
Марточка любить поласую* 
ти хлібом.

Ми не тільки милуємося 
своїми телятками. Допома
гаємо дояркам роздавати 
тваринам їжу.

Швидше б пригріло весня
не сонечко.

Тоді паша ферма вийде а 
зелені трави, і моя Марточ
ка вдосталь насмикується » 
росяних лунах.

Ліна ГАВРОНСЬКА, 
учениця 6-го класу 

Березовобалківськоі 
СШ Вільиіанського 
району.
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ВИ НАМ
ПИСАЛИ

«Дорога редакція! — пише нам житель
ка м. Кіровограда Т. С. Ринкова. — Коли 
Лікар міської лікарні. Т. В. Карліна встано
вила діагноз, моєї хвороби і направила на 
Лікування в обласний олкод.чспапсер, п, 
відверто, злякалася.

Але з перших же хвилин зрозуміла, то 
Тут самовіддано борються за життя люди
ни. Зараз, коля все позаду і я вдома, мені 
хочеться від щирого серця подякувати моїм 
рятівникам — лікарям Л. С. Гізплячсико. 
В. С. Бойко, 10. А. Качанову, анестезіолоту 
Л. І. Попкову, головному лікареві М. 6. 
М'яких, старшій медичній сестрі Н. К. 
Грвгор’евій, медичним сестрам Л. В. Зорі. 
Н- Лнсевській, В. В. Мартшвевській, 
3. zZzennaPKo. Л. Твердостул, С. Таранов- 
ській. Л. Сиротюк, няням М. І. Харченко, 
А. Д. Марковій. €. В. Ковальовій, М. І. 
Дорофєєвій, А. Г. Цебіл.

Я зумисне називаю стільки прізвищ, бо, 
уявіть собі, за однією хворою доглядали 
стільки медичних працівників. Хочеться 
Побажати цпм справжнім людям, героям v 
білих халатах, великого щастя, успіхів'і 
Вдач у їх великій благородній справі».

Редакція з задоволенням приєднується 
До побажань Т. С. Рибдкової.

Ііаблнжзі .ьсл весна, а з нею і випуск
ні екзамени у восьмирічних і середніх 
тколнх. Не дивно, що школярі п листах до 
редакції звертаються за порадами, куди 
Піти вчитися.

іЧерез кілька місяців я закінчу восьмий 
адас і хотіла б стати стюардесою. — пише 
Ліда Скрипник із села Чнстопілля Віль- 
їиаист.кого району, •— з.-jg не знаю, я« щ» 
зробити. Порадь:«-. будь ласка-»

і-ітецілльниго пззчзпия гірофесія стюарде- 
<.,: : р-ч)/. . і Іранюзл, ч па цій посаді
можі’а .-«а домовленістю з адміністрацією 
рух... якої о оола.ного або республіканського дер • • .

У-тенядь десятого класу Г.тннської серед
ньої школи Свігловодського району ціка
ва іь. де можна набуті! професії бухгалте
ра. кулінара, швачки. Рая Крпвошея з се
ла Свердлово Бобри песького району хоче 
стати коніїнгером і запите-', де е така шко
ла чи училище.

. З задоволенням відповідаємо па запитан
ня учнгп. Професію конднтс-ра можна на* 
р>ти в Кіровоградському кулінарному учи- 

1 ’ '1па,,ИЩЯ. б"). Для цього
/-'Реляю освіту. Працівників 

для вівсяно: промисловості готує Кіоово- 
{Ра^:’ке ‘'Рофте.’учп.іищо .V» 9 (пул. Гого- 

"!!г'1!глі»иіеть бухгалтера можпа 
?п?2уп! п Г“ч''3,,,!чо-бухгзлтерській тикалі 

ГІ-аиг,шА- 12). Приймаються
3 еегсЯ’тьлю освітою, строк пявчаипя 

* ~ і*-' місяців
ого- 

Кладів ‘ И9И"0** учнів до учбових за-

бухталтер'а можпа

>2). Приймаються
•лпьпіо освітою, строк па-вчаппя

ВІНОК ЛЮБОВІ

З кожин.4 днем наближається світлий Ленін
ський ювілей. Так наближається сонце до схо
де, віщуючи чудовий синій райок. У вінок 
всенародної любові до Ілліча вплітають свої 
поетичні проліски і кіровоградські початкуючі

Дуже відрадно те. що ці рядки написані щи
ро, з душевною теплотою. Вигаптувані вони 
рукою студента, школяра, молодого робітника.

Так Станіслав Дяков із Маловискіоського 
району у вірші «Комсомольці 1970 року» гово
рить: ,

Ленін — цс символ боротьои, 
Ніби клич для нас, комсомольців.

Леонід Паслиця з Новоукраїяського району 
опоетизовує Ленінський заповіт. Надія Яков
лева Віра Булах (Знам’янськпй район) свої 
перші поетичні рядки теж присвячують велико
му Леніну. , , , , ......

Вірші, схожі на теплі промені любові і поша
ни до Ілліча, надіслали до «.Молодого кому
нара» Микола Поліщук із Ульяновського райо
ну, Катерина Лежненко із Кіровограда, Марія 
Стецепко з Новомпргородського району, Кате
рина Коренчук. Любов Самолюк та К. Живо- 
товський (Новоархангсльськпй район).

Раїса Чернега із села Кіровки Ма.човискіа- 
ського району надіслала до редакції переклад 
уривка із поеми Сергія Єсепіна «Гуляй-поле».

Подекуди їй вдалося поетично транскрипту- 
вати не тільки думку великою російського 
поста, а й неповторність його образного слова.

Мого вже нема, а ті, що живі,
А ті. кого він залишив.
Країну в бурхливім розливі 
Закувать у бетон повинні. 
Для них не скажеш: 
Ленін помер.
їх смерть до суму не привела.

Іще суворіше й чіткіше 
Вони творять його діла.

Ленінська тема. Вона схожа на могутній 
струм, який замикається в колі нашого мозку 
і серця. Особливо зараз, напередодні 100-рІччя 
з дня народження В. І. Леніна, її струм ще 
більш відчутний, і тому немає нічого дивного, 
шо з усього щоденного загалу творів почат- 
куючих авторів із редакційної пошти, більшу 
частину становлять поезії, присвячені рідному 
Іллічу.

Безумовно, вони далеко ніс недосконалі І, 
можливо, не мають права називатись вірша
ми, тому що більше схожі на невміло зари
мовані своєрідні сповіді. Але наннсапі вони 
щиро. 1 це — головне.

Відмічаючи, що е хорошого у наших молодих 
літераторів, а це — потяг до серйозних і ак
туальних тем, разом з тим не можна змовча
ти про вади. Вони, як реп'яхи, густо обліпили 
барвисте вбрання майже всіх поезій поетів« 
початківців. ’ *

Отже...

КРИТИКА — НЕ СВАРКА
...Поезії початкуючих авторів. Вони схожі на 

дуже милих і ще більш наївних пташенят, які 
ледь-ледь встигли вбитися в пір’я. 1 тому ціл
ком зрозуміло, що почасти їхній «політ» за« 
кіпчуєтьсн в редакційному архіві.

Поет — це геолог, а поезія — важкі крутиз
ни, які долати вельми нелегко, відшукуючи 
поміж величезних словесних брил одне, най
цінніше І найточніше слово. На жаль, пі твор
чі пошуки початкуючих поетів обмежуються 
кількахвилинною працею. Внаслідок чого ар
куш паперу перо сміливо вимережує трьома- 
чотнрьма строфами, схожими своєю безпорад
ністю на перші кроки малюка.

ТЕРЕЗИ

СЛОВА

ОГЛЯД ПОЕТИЧНОЇ пошти

Петро Мельник з Ульяновського району З 
вірші «Рідна моя сторона» пише: .

Жнта половіють у колгоспному полі, 
В серпанках прозорих уся далина, 
На сонячних межах розкішні тополі, — 
Усе то моя сторона.

В цій строфі псе є: поле, сонячні межі, топо
лі, але не вистачає «дрібниці» —■ справжньої 
поезії. Не б’ється в цих рядках високою на
пругою її пульс. Автор не пішов далі трафа
ретних поетичних узагальнень, хоч катрен 
виконано технічно досить вправно.

А ось рядки Із вірша Тетяни Замкової І» 
Олександрії:

Сніговий ловлю я зорепад 
І тримаю ніжно на долоні, 
Наче чарівний знмовяй скарб 
Приворожує мій погляд білизною.

Відрізняється ця строфа від попередньої, 
яку я наводив? Безперечно. По-перше, неви
правдана інверсія початкуючого рядка і потім, 
рими надто вже слабенькі (тим більше, шо я 
даному випадку перехресне римування!). 1 
все ж, попри всю незграбність і недоверше
ність цих рядків, у них відлунює справжнії 
поезія. Можливо через те, що авторка у зви
чайних сніжинках помітила «сніговий зоре
пад», а, можливо, від тихого ліричного наст
рою. який передається рядкам лише поетичною 
інтуїцією.

Версифікація. Нею досконало не иолодіє май
же ніхто із початкуючих літераторів. Подекуди 
відчуваєш, що автор не має елементарної уяви 
про віршований розмір, ритм, рими тощо. Ці 
вади притаманні для ІІ. Махині (Знам’ян- 
ськнй район). М. Степанова, Л. Музики. А. Ко
закова (Світловодськин район), П. Мельника 
(Ульяновський район), Р. Тягла, Т. Савенко, 
Л. Стукала. Б. Лимаренка, Г. Волосян (Олек
сандрійський район), М. Двірного (Кіровоград
ський район). О. Чаусової (Долинський район), 
1. Харькова (Новоукраїнськіні район), О. Тар- 
бовського (Маловисківськнй район). В. Гул- 
зікевича (Добропелнчківський район), П. Бой
ка (Поноархангельськіїй район), а також для 
кіровог радців А. Лелеки, €. Покрйшкіна, 
Г. Сокольченка та багатьох інших.

Я не станин на мсті наводити для прикладу 
прямо-таки парадоксальні уривки із піршіп, де 
муки творчості вінчаються карколомним аб
сурдом, проте їх надто вже багато у творах 
наших початкуючих поетів. Ось кілька зразків 
(з суто дружніх міркувань прізвища авторів 
не називало):

Весна у кожного у серці. 
Знайди погонь і розпали. 
Любов займеться, паче перцем. 
Роз’ятрені уста молви.

А ось «класична» частівка нл шкільну тему; 
По дорозі, по пилюці
Колеса не котяться.

Вже її навчальний рік проходе,
Назад гіе воротиться.

Подібних горе-зяахідок вдосчаль. Це шс раз 
підтверджує тривіальну істину, що поети-по« 
чат кінці мЛло приділяють уваги слову, нехту« 
юп, важким і наполегливим трудом митця,

ЦІ рядки написані не заради якогось крити
канства, а тільки з тією метою, щоб допомог* 
ти початкуючнм авторам зрозуміти, що твор
чість не терпить лінивих, байдужих і неуваж« 
ЛІІІХ.

В. ГОНЧАРЕНКО/ 
заступник голови обласного 

літературної о об’єднання.
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Угорська Народна Республі
ка славна чарівною красою 
природи, плодами свого ро
дючого чорнозему — вино
градом, фруктами, овочами. 
До того, як в Угорщині пере
могла народна влада, це була 
відстала землеробська країна. 
А тепер швидко зростає угор
ська промисловість.

В Угорщині немає високих 
гір та густих лісів, нема й мо
ря. Але по її землі протікає 
одна з найбільших європейсь
ких рік — Дунай. На берегах 
цієї річки лежить і столиця 
Угорщини — Будапешт. Ще 
тут є величезне, як море, 
озеро Балатон.

Спілку піонерів Угорської 

Народної Республіки було ор
ганізовано у 1946 році. Піоне
ри мають недалеко від Буда
пешта дитяче містечко, що на
зивається Фот.

Угорські піонери носять чер
воні галстуки та білі сорочки. 
Жовтенята у цій країні назива
ються «кишдобоші», тобто ма
ленькі барабанщики.

Державний стяг Угорщини 
— червоно-біло-зелений. Піо
нерський девіз у юних піоне
рів Угорської Народної Рес
публіки: «За трудовий народ, 
за батьківщину вперед непо
хитно».

Ще одна цікава деталь. 
Кожна ланка у піонерському 
загоні має якусь цікаву назву, 
що підкреслює уподобання її 
членів. Наприклад, піонери, 
які мають стати пілотами і кос
монавтами, гуртуються у лан
ці, що зветься «Сокіл». А хто 
любить, як білки, лазити по 
деревах, може свою ланку 
назвати «Білка». А ще є ланка 
«Вихор». Що воно означає? 
Виявляється, це ланка таких 
дівчаток і хлоп’ят, які вміють 
нишком і блискавично робити 
добрі діла.

Запам'ятайте, юні друзі, 
кілька угорських фраз. «Ейєн 
баратшаг!» (Хай живе друж
ба!); «Йо напот!» (Добрий 
день!); «Вісонт ла ташра!» (До 
побачення!).

ПУХНАСТІ, СІРІ, 
НАЧЕ ЗАЙЦІ!
Якось бавилася я з дівчатками на 

шкільному подвір'ї. Вже й не пам’я
таю, у третього зайвого грали чи в пі
жмурки, але галасу від біганини було 
чимало.

— Таню, — підкликала мене Зоя Ан
дріївна, наш керівник гуртка юннатів, — 
а ходи, я тобі щось покажу...

Провела до невеличкого, але затишно
го приміщення. Там стояла клітка, а в 
ній...

—Що .{є, Ташо?
— Заєць.
Зоя Андріївна розсміялася. /1 я знову 

до неї:
— Як, де ви його спіймали?,
— Це не заєць, Танюиіко.
— /1 що? Пухнастий, сірий, і вуса, як 

у справжнього заіщя...
Учителька взяла мене за плече, нахи

лилася до вуха і тихо прошепотіла: «Це 
кролик, дівчинко».

Мої перші відвідини кутка юннатів за
цікавили мене. Зараз у нас не один 
кріль, І я їх доглядаю.

/1 ще в нас є.., Щоб ви думали? 
Бджоли! Справжнісінький вулик.

І мед у них солодкий.
Аж губи злипаються!

Таня СТОЯН,
шестикласниця Коговської восьми
річної школи.

В. ЮР’ЄВ

В СИНІЙ
КУРЯВІ
ЗАВІЙ
В синій куряві завій 
Бігли баби снігові, 
Стали в ряд. 
Стали в ряд.

А над ними висне пух, 
Наче зграї білих мух, 
Снігопад,
Снігопад. ч

Зашуміли всі двори 
.Чехардою дітвори: 
Сніг качай. 
Сніг качай!

Завтра сонце припече,
Баба з поля потече
На врожай, 
На врожай.
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Щодня, но закінченні за
нять, поспішають школярі 
до ііовоархангельського
Будинку піонерів. Тут кож
ному знаходиться діло до 
душі: одні вишивають чу
дові візерунки на рушниках 
та салфетках, інших при
ваблює гра па музичних 
інструментах... Вироби ди
тячих умілих рук зберіга
ються не тільки на шкіль
них стендах, вони також 
мандрують до друзів-піоне- 
рів братніх соціалістичних 
республік.

11а знімку: чергове занят
тя з прикладного мистецтва 
проводить досвідчена вихо
вателька Будинку піонерів 
Ніна Петрівна Гусак.

Фото В. СУСЛЕНКА.

ТЕПЕР -
ТЕНІСИСТИ
І О ЗМАГАНЬ. ІЦО входять у 

- * залік сільських спортивних 
ігор ювілейного року,’ юнаки 
та дівчата нашого спортивного 
товариства готувались завчас
но. В колективах фізкультури 
значно поліпшилась спортивна 
база, підвищили свою актив
ність спортивні секції, до яких 
прийшли нові любителі спорту. 
Підготовлено великий загін

На фото: в залі змагань. Фото 10. J) І ВАШ Н ЯКОВА.■) Наша адреса і тшфони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. 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 і.м. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкп, 2.

БК (Ю130. Індекс 61197, 

громадських тренерів, суддів, 
інструкторів по спорту.

І ось перші поєдинки. 12 
команд молодих шашкістів, во
лейболістів уже визначили 
сильніших ще п січні. Серед 
волейболістів найбільшого ус
піху домоглись спортсмени 
облспоживспілки. А серед 
шашкістів виявились найкраще 
підготовленими представники

Зам. № 603, 

колективу фізкультури ремза
воду «Укрсільгосптехиіка».

А оце три дні в спортивному 
залі Кіровоградського коопе
ративного технікуму тривали 
поєдинки з настільного гсніса. 
Знову привернули увагу уболі
вальників злагоджена гра юна
ків та дівчат ремзаводу, коо
перативного технікуму, буді
вельників облспоживспілки. 
Останні були найактивнішими 
і перемогли. На другому міс
ці — учні кооперативною тех
нікуму, на третьому — ремза
воду.

В особистому заліку першії- ( 
ми були Анатолій Перевозите 
та Лариса Гречана (обоє з бу
дівельного управління обл- 
спожнпсіїі.ткії).

На жаль, і цього разу з ко
лективу фізкультури «Укркол- 
госппроекту» не було пред
ставників команди для участі 
п-змаганнях, і в турнірній таб
лиці їй записано ніс один 
нуль.

І». ЛАШКЕВІРІ, 
голова Кіровоград
ської міської ради 
ДСТ «Колос».

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА. 14 лютого. Перша 
програма. 9 00 — Ко.іьороие те
лебачення. Гімнастика для всіх. 
(М). 9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
«Здоров’я». Науково-популярна 
програма. (Рига). 10.15 — Музич, 
на розважальна програма. (М). 
11.15 —- Кольорове телебачення. 
В ефірі «Молодість». З циклу 
«Союз нерушимий». (Рига). 
12.00 — Юні саппостівці. (Львів), 
12.35 — Поміркуємо разом. (М). 
13.25 — Кольорове телебачення.

Тираж 52 000. ,

ПОЧАЛИ СПАРТАКІВЩ
ИХІДІІИЙ день 8 лютого 

” видався теплим і соняч
ним.

У міському саду зібрались 
велосипедисти обласної ради, 
ДСТ «Спартак», щоб провес
ти змагання з велосипедного 
кросу. В цих поєдинках взяли 
також участь велосипедисти 
ДЮСШ № 2 міськвно'та ДСТ 
«Авангард».

Юнакам, а їх .було 27, необ
хідно було подолати вісім кру
гів — із кілометрів відстані. З 
першого кругу лідерство захо
пив Сергій Гаморя (ДЮСШ 
№2), який першим закінчив 
цю дистанцію і отримав наго
роду — кубок і диплом пер
шого ступеня. Другим був 
Сергій Виїїнчснков (ДСТ 
«Спартак»), ікнім Анатолій 
Пімеиов (ДЮСШ № 2).

Чоловікам необхідно подола
ти 7 кругів (18 кілометрів). У

Чемпіонат гніту. 11.10 — Теле- 
народний університет. (М). 16.10
— Наша афіша. (К). 16.15 — «На 
меридіанах України». (К). 16.50
— Мультфільми. (К). 17.10 — Лі
топис піввіку. Телефільм. «Рік 
1923-й». (М), 18.00 — Новини.
(М). 18.05 - Боке. СРСР—США. 
Міжнародна зустріч. (М). 20.30— 
. Ваша точка зору». (М). 21.05 — 
Художній фільм. (К). 22.30 —
«Світ соціалізму». (МУ. 23.00 — 
«Майстри мистецтв». Народний 
ар і ист СРСР 1О. Гуляев. (К). 
23.45 — Щоденник чемпіонату 
світу з лижних.гонок з трамплі
на. (М). 00.15 — Новини. (М).

НЕДІЛЯ, 15 лютого. Перша 
програма. 11.45 — «60 хвилин 
про наше місто». (Харків). 12.45 
— Шлях на велику сцену. (К). 
13.25- Резерв. (К). 13.30 -Для 
воїнів Радянської Армії і Фло» 
ту. (М). 14.00 — «Народні само

цвіти». (Одеса). 14.25 

цьому заїзді взяли участь най» 
сильніші. В їх числі минуло» 
.річний чемпіон Сергій Гаври
ленко.

З перемінним успіхом гонку 
пели спартаківці І. Сулима та 
С. Гавриленко. Одержавши 
травму, Сулима залишає дис
танцію. Далі боротьба розго
рілась між двома братами* 
близнюками Гавриленками. 
Останній круг. Сергій Гаври
ленко попереду, а за ним Анд
рій. Фініш був важким, і його 
пні рай Андрій ГяврилшейА 
який нагороджений дипломом 
першого ступеня і цінним по
дарунком.

Т. САКА І’А, 
тренер комітету по ■ 
фізичній культурі і 
спорту при облвИ" ♦ 
КОІІКОМІ.

ж
л.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

і рама передач. (К). 14.30 — «КД" 
мер іон доброго настрою». (-’а' 
поріжжя). 15.00 «" .Кольорове те
лебачення, Хокей, Кубок СРСР. 
Півфінал, (М). 17.45 — іСїоюз
нерушимий». Латвійська РСР. 
(Рига). 18.30 — Клуб кіноманд- 
рівпиків. (М). 19.30 — Концерт, 
майстрів мистецтв. Латвійську 
РСР, (Рига). 20.40 — ПовІДО« 
(М). 20.45 - »Сім днів».
21.30 — Художній фільм. (КЬ 
23.00 — Чемпіонат світу і,' 

Про-лиж. (М). •
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