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В Кіровоградському педагогічному інституті розпочалися вступні екзамени.
На знімку: абітурієнтка з села Шамово Знам’янського району Ірина Колос ектадае 

екзамен з англійської мови. Викладачі В. К. Живнцькнй та В. К. Орехов задоволені;
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НЛ ЗАКЛИК ПТЛЛОВЦ1В

ІІЛ АБУТЬ, є якась верхня межа ро. 
дючості степу, але я перекона

ний, що ми її не тільки не досягли, 
а ще й не знаємо. Кілька років тому 
назвали б фантазером того, хто про« 
рокував би тридцятицентнерний уро
жай ячменю.. Сьогодні ж ми намоло« 
чуємо понад сорок центнерів з гек
тара. Стільки ж дає озима пшениця. 

Ось уже п'ять років підряд спосте« 
рігається стабільний ріст врожайнос
ті всіх сільськогосподарських куль
тур на полях нашого колгоспу. Хоч 
гарантувати його на наступний ігтос- 
тий рік ніхто не може, — на#га ще 
ми залежні від природи, — але ви
падковістю підвищення родючості 
грунтів не назвеш. Пояснюється воно 
не тільки і не стільки збігом природ
них умов, скільки зростаючим досві
дом і вмінням хліборобів, поліпшен
ням обробітку грунтів і догляду за

починав працювати. Вони й досі скла* 
дають кістяк бригади, хоч щороку 
приймаємо кілька новачків.

Молодь до свого колективу бере
мо охоче, не відмовляємось вчити 
юнаків механізаторських професій, 
навіть коли хлопців чекає військова 
служба. Навіщо гадати: повернеться 
в колгосп — не повернеться? Де б 
не працювала людина, їй потрібна 
кваліфікація. Та й багато юнаків по
вертаються в рідке село. Он комсо- 
/лолець Володя Василенко. Коли слу
жив, писав листи, обіцяв приїхати. 1 
знову з нами, водить трактора. Че
каємо повернення Миколи Бурлая, 
Василя Лзновенка, Приїзді х, хлопці, 
з дорогою душею приймемо.

Часто ми рекомендуємо правлін
ню колгоспу, кого послати на навчан
ня. Таким чином стали механізатора
ми Василь Моральов, Гордій Сава та

останнє слово сільськогосподарської 
науки, і при цьому обов'язково вра
ховуємо власний досвід, часом не 
без вигоди для справи змінюючи за
гальновизнані рекомендації.

Так, бригада застосовує глибоку, 
до ЗО сантиметрів, оранку на всіх 
площах, а на майбутніх плантаціях 
цукрових буряків пізньої осені про
водимо повторну оранку плугами 
без передплужників на глибину до 
37 сантиметрів. Маючи потужний 
шар чорнозему, дозволяємо собі та
кий захід для успішнішої боротьби з 
бур'янами і підняття вологи з глиб
ших шарів грунту.

До 12 сантиметрів поглиблюємо 
передпосівну культивацію під ячмінь. 
Він любить пухкий грунт, і цей прос
тий захід дає істотну прибавку вро
жаю. Також поглиблене передпосів
не розпушення грунту під посіви цук-

а

О Кадри — першооснова боєздатності колективу.

О Тільки с дружбі з наукою.

0 Комсомольська група — перший ініціатор.

посівами, вищою культурою земле
робства, кращою теоретичною підго
товкою спеціалістів сільського госпо
дарства і всіх хліборобів.

Забезпечити повний комплекс аг
ротехнічних заходів, рекомендова
них наукою, можна лише при добрій 
технічній оснащеності господарства і 
наявності кваліфікованих кадрів. З 
цього, власне, і починався шлях на
шої бригади до успіху. Порівнюючи 
з 1961 роком, коли мене призначили 
бригадиром, тракторний парк збіль
шився удвоє. Сьогодні на 2133 гекта
рах орних земель бригада має 25 
тракторів, у тому числі 9 гусеничних; 
9 зернозбиральних, 5 бурякозбираль
них^ комбайнів, агрегати для збиран
ня силосу і кукурудзи, а також необ
хідний комплект навісних і причіпних 
знарядь.
[Ц6 АДРИ — наша найголовніша туо- 

бота. їх ми виховуємо, як прави
ло, самі, навіть тих, хто здобув спе- 
ціальну підготовку у профтехучили
щах.Володіти вмінням водити трак
тор чи комбайн ще не означає бути 
добрим хліборобом. Характеризува
ти колгоспника я схйльний, шукаючи 
відповіді на такі питання: як ти ста
вишся до хліборобської праці, чи 
приносить вона тобі задоволення? 
Що ти знаєш про ниви, на яких ви
рощуєш урожай? Чи прагнеш ти по
змагатися з передовиками і досягти 
їхніх рубежів?

Думаю, кожен з механізаторів на
шої бригади дасть позитивну відпо
відь. У нас добрі традиції для вихо
вання молодої зміни, вони мають 
першочергове значення, Залишились 
у колективі колишні комсомольці 
Олександр Подеряко, Василь Шу- 
мейко, Іван Жулинський, з якими я

Будинок-музей
С. П. Корольова

Восени минулого року комсомольсько-молодіжна бригада 
Василя Моторного з Новоархангельського району звернулася 
до всіх молодих механізаторів Кіровоградщини із закликом 
завчасно готувати ниву для врожаю ювілейного ленінського 
року. І ось вінець трудної, натхненної боротьби за ваговитий 
колос, Відгукнувшись конкретними справами на заклик гіта- 
ловців раціонально, економно, з великою віддачею господа
рювати на полі, комсомольці і молодь бригади добилися 
справжньої хліборобської перемоги. Озима пшениця і ячмінь 
видають близько 40 і більше центнерів на гектарі.

В ході боротьби за багатий урожай набуто великий прак
тичний досвід. Ним сьогодні ділиться лауреат премії імені Ле
нінського комсомолу командир механізаторського загону ар
тілі «Зоря комунізму.» Василь Моторний,

ін. Є в бригаді і сімейний екіпаж: 
комбайнер Іван Шумейко та його по
мічник Василь. Третій брат з цієї ж 
сім'ї Микола працює трактористом. 
А/ІОЛОДА зміна поліпшує коаліфі- 

націю в агротехнічній і технічній 
школах, котрі діють в колгоспі, при 
бажанні кожен може тримати екза
мен на підвищення класності. 7 чле
нів бригади стали першокласними 
механізаторами, 19 — другого класу. 
Нове поповнення переймає досвід і 
традиції усього колективу, доповнює 
його своїм ентузіазмом, жадобою 
новизни, творчості,

Ось такі люди вирощують високі 
врожаї, шукають шляхів до їх підви
щення, сміливо експериментують і 
домагаються чималеньких результа
тів.

Цілковитим довір'ям хлібороба ко
ристується землеробська наука. Ви- 
моги агротехніки ми виконуємо ре
тельно і не дозволяємо нікому пору
шувати їх. Так, місцеві добрива вно
симо тільки під оранку — тоді вони 
дають найбільший ефект. Намагає
мось внести повну норму мінераль
них добрив; де вирощуємо зернові, 
там їх даємо під оранку і при сівбі. 
Косогорів у нас майже нема, і ран- 
ньою весною, як тільки починає та
нути сніг, підживлюємо озимину мі
неральними добривами. Врожайність 
цукрових буряків підвищується за 
рахунок пташиного посліду, який ми 
заготовляємо влітку. Всі поля тримає
мо чистими від бур’янів, посіви ста
ранно доглядаємо, підживлюємо, 
розпушуємо грунт. Коротше, щоб не 
повторювати загальновідомого, ска
жу одне: працюємо так, як велить

крових буряків до 80 см.
Але оисів забезпечується точно 
на глибину 3—4 сантиметри. Між ін
шим, за час мого перебування в 
бригаді менше 400 центнерів цукро
вих буряків з гектара вона не зби
рала.
V МОВИ степу встановлюють над-
V звичайно жорстокий графік по
льових робіт, і ні з якою з них за
пізнюватись не можна. В деякі мо
менти буквально години вирішують 
долю врожаю. Тоді механізаторів не 
треба спонукати до праці. Вони за
бувають про все, крім одного : поля. 
Весною за 18 робочих годин тракто
ристи на всіх масивах закрили воло
гу. А цьогорічні жнива в основному 
завершились протягом тижня. Потру
дилися на славу жниварі. О. Подеря
ко скошував за день до 15 гектарів, 
намолочуючи по 680 центнерів зер
на.

Вирощування хлібів перестало бути 
серією епізодів: оранка — сівба — 
косовиця. Це щоденна і круглорічна 
праця, особливо для механізаторів, 
єдиний безперервний процес. Його 
розрив у будь-який період загрожує 
зниженням ефективності праці бага
тьох людей. Про нашу зайнятість 
свідчить середньодобовий виробіток 
на трактор — 5,6 гектара умовної 
оранки. Отже, долю врожаю все-та
ки вирішує хліборобський труд.

В. МОТОРНИЙ, 
бригадир комсомол ьсько-мо-

, лодіжної тракторної бригади 
комуністичної праці, делегат 
XVI з'їзду ВЛКСМ, лауреат 
премії Ленінського комсомолу.

Колгосп <3оря комунізму», 
Новоархангельського району.

Нові трудові ■ 
рубежі

НА ПЛЕНУМАХ РАЙКОМІВ

Відбувся пленум Олександрівського РК 
ЛКСМУ, який розглянув підсумки роботи лип
невого Пленуму ЦК КПРС, Пленуму ЦК КПУ 
та II пленуму ЦК ВЛКСМ. З доповіддю на пле
нумі виступив перший секретар райкому 
ЛКСМУ Л. Тихоступ. Розповівши про завдання, 
які стоять перед сільськими трудівниками, він 
проаналізував роботу районних комсомоль
ських організацій. Серед кращих молодих хлі
боробів, які працюють на збиранні врожаю ! 
ювілейного року, було названо комбайнерів 
В. Ткаченка з колгоспу «Дружба», В. Литовчен- 
ка з колгоспу ім. Щорса, В. Рябка з колгоспу 
«Аврора» та інших. Багато молоді працює в 
тваринництві. Кращим в районі зарекомендував 
комсомольсько-молодіжний колектив молочно
товарної ферми колгоспу «Червоний прапор», 
який очолює Галина Шевченко. В районі ство
рено комсомольсько-молодіжні ланки по за
готівлі кормів. Йдучи назустріч XXIV з'їзду 
Комуністичної партії кращі комсомольці райо
ну, зокрема свинарка колгоспу ім, Шевченка 
Надія Базик, шофер колгоспу «Прогрес» Ва
силь Бак, бригадир садово-городньої бригади 
колгоспу імені Куйбишева Катерина Пісна та 
інші виступили з починанням перетворити ко- ; 
жен передз'їздівський день на день ударної 
праці і відмінного навчання.

Разом з тим доповідач зупинився на недолі- | 
КсХ в роботі окремих первинних організацій, й 
В обговоренні доповіді виступили 13 чоловік. 
Пленум націлив молодь району на неухильне 

виконання рішень липневого Пленуму ЦК КПРС, 
Пленуму ЦК КПУ та II пленуму ЦК ВЛКСМ по 
дальшому зростанню ефективності сільсько
господарського виробництва.

В роботі пленуму взяв участь другий секре
тар райкому КП України О, С. Демченко.

* » *
Відбувся пленум Новгородкізського райко

му ЛКСМУ. Він розглянув питання про підсум
ки роботи липневого Пленуму ЦК КПРС, II пле
нуму ЦК ВЛКСМ і завдання районної комсо
мольської організації в справі дальшого роз
витку сільського господарства,

Пленум заслухав інформацію про роботу бю
ро райкому комсомолу і створив постійно 
діючі комісії.

В зв'язку з переходом П. Хомутєнка на пар
тійну роботу пленум увільнив його від обов’яз- І 
ків першого секретаря райкому комсомолу.

Першим секретарем РК ЛКСМУ обрана На- : 
дія Григорівна Компанієць.

♦ ♦ ♦

Організаційне питання розглянув пленум Но- 
вомиргородського райкому комсомолу. Він 
увільнив від обов’язків першого секретаря 
райкому А. Кондратенка в зв'язку з його пере
ходом на партійну роботу.

Першим секретарем РК ЛКСМУ обраний 
Анатолій Степанович Томашов.

ЖИТОМИР. Тут у будиночку по вулиці 
Леваневського № 5, де народився і провів 
перші роки свого життя видатний конструк
тор ракетно-космічних систем Сергій Павло
вич Корольов, відкрито музей. В його експо- 
зицї близько 400 документів, фотографій, 
книг та інших матеріалів, які розповідають

про життєвий шлях, наукові дослідження 
вченого, його неоціненний вклад у скарбни
цю радянської і світової науки.

З нагоди відкриття будинку-музею відбув
ся багатолюдний мітинг, на якому були при
сутні гості з Москви, Києва, Калуги, а також 
Польщі.

(РАТАУ).

ІіІ’АЩІ МОЛОДІ
ИІЕОІЦ

Молодий комуніст ВІКТОР ФІЩЕНКО, ком
байнер колгоспу імені XX з’їзду КПРС Добро- 
величківського району. Він скосив пшениці і яч
меню на площі 232 ГЕКТАРИ і намолотив 7137 
ЦЕНТНЕРІВ зернових;

комсомолець ВАЛЕРІЙ ПИВОВАРОВ з цьо
го ж колгоспу. На його рахунку 141 ГЕКТАР 
скошених і 4516 ЦЕНТНЕРІВ намолочених хлібів.

Комбайнер колгоспу «Дружба» Долинського 
району ВІКТОР ОЛЬХОВСЬКИЙ. Він скосив 240 
ГЕКТАРІВ зернових, намолотивши 7489 ЦЕНТ
НЕРІВ хліба;

комбайнер ІВАН ДЕМИДЕНКО. У колгоспі 
ім. Жданова цього ж району скосив 206 ГЕКТА
РІВ зернових І намолотив 5310 ЦЕНТНЕРІВ 
хліба.
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Щаблі 
майстерності
ДРУГИЙ ОБЛАСНИЙ

КОНКУРС МОЛОДИХ

ОРАЧІВ.

За право взяти участь у фіналі 
другого обласного конкурсу моло
дих орачів протягом року бороли
ся сотні майбутніх механізаторів 
— учнів всіх сільських профтех
училищ Кіровоградщини. Путівки 
отримати на цей форум пощастило 
лише вісімнадцяти найсильнішим.

І ось вони зібралися на дослід
ному полі Оникіївського профтех
училища. Тут уже все підготовлене 
до змагань. Поряд з Т-74 на сонці 
виблискують червоною фарбою 
плуги, далі — загінки.

■Учасники виступають в однаковій 
формі. їх груди прикрашають чер
воні емблеми. Такі ж самі — у 
членів жюрі, гостей, Все це при
дає церемонії відкриття конкурсу 
святкової урочистості.

Старший інспектор обласного 

управління профтехосвіти Б. П. 
Кравченко дає старт змаганням. 
Ще мить і — загуркотіли мотори...

На перший погляд, здасться, що 
легко за кілька хвилин завести дви
гуна, зманеврувати трактор до 
плуга, приготувати агрегат до ро
боти. А поруч — судді. Вони слід
кують за кожним рухом, фіксують 
правильність виконання робіт у 
контрольних листах. Окрім цього, 
учасники змагань мусять мати доб
ру теоретичну підготовку і пра
вильно відповідати на питання чле
нів жюрі.

Ось монтує агрегат випускник 
Гайворонського СПТУ № 5 Петро 
Злагоднюк. Він демонструє глибокі 
знання орної техніки. Його рухи 
чіткі і точні. Майже за кожен ма
невр судді нараховують йому мак
симальну кількість балів. Високі 

бали також у новгородківців та 
оникіївців.

Та найбільше поглядів прикуто 
до агрегату № 5, де працює ви
пускниця Бобринецького СПТУ 
№ 2 Людмила Старшинова.

І суддям, і тим, хто вже звіль
нився від змагань, хочеться щось 
підказати, хоч чимось допомогти 
цій чорнявій дівчині. Та Людмила 
всі намагання зустрічає посміш
кою, бо відчуває, що підготувалася 
до змагань не гірше від хлопців. 
Вона першою закінчує монтаж аг
регату, розмітку загінки, і прокла
дає першу борозну.

Та й всі учасники конкурсу де
монструють зрослу майстерність у 
виконанні технічного догляду, 
вмінні прокласти борозну.

І ось вже на найвищу сходинку 
п’єдесталу пошани першим вступає 
Петро Злагоднюк. Він приймає по
здоровлення. В руках — цінні по
дарунки, грамоти обласного уп
равління профтехосвіти, обкому 
комсомолу. Очі юнака світяться 
іскринками щастя.

Цінними призами та грамотами 
управління профтехосвіти та об
кому комсомолу за друге — тре
тє місця нагороджені також учень 
Новгородківського СПТУ № 5 Іван 
Шаповал та Оникіївського СПТУ 
№ 7 Віктор Чабаненко. Перехідний 
кубок за командну перемогу от
римали новгородківці, які прий
матимуть в наступному році учас
ників чергового конкурсу.

Ю. СТОРЧАК.
с. Онпкііво,
Маловпсківський район.

На фото: І. Переможці конкурсу 
о особистому заліку (зліва направо): 
І. Шаповал (Новгородкіпка) П. Зла
годнюк (Гайворон) та В. Чабаненко 
(Оннкіїпо).

2. На ниві агрегат В. Мельниченка.

К
ДО НАШОЇ школи вона прийшла несміливою сором, 

ливою п’ятикласницею. їздила автобусом Коли йо
го чомусь не було - ходила пішки з села Кремінного 
до Подорожнього. А віддаль була близько семи кіло- 

' ^Пізніше ми- взнали, що Марія жила з старенькими 
батьками. Часто доводилось самій доглядати і за коро
вою і город прополоти, і по господарству допомогти. 
Не жалілась ніколи, не хникала. Довгими вечорами си
діла йад книгами.

І з’являлися в класному журналі навпроти п прізви
ща все нові і нові п’ятірки і лише зрідка — четвірки,

II. .

ЙШЛИ РОКИ... Ми навчалися в дев’ятому класі. Ма
рія в той час жила в шкільному інтернаті, поблизу 

школи. Якось непомітно ми здружилися з нею.
Пам’ятаю, завели одного разу розмову про майбутню 

професію. -
Марія відкрилася: ще з шостого класу мріє стати лі

карем. „ .
— І обов’язково буду, — мовила тихо. — Це — най.

*___

професія па всій планеті.

батько.
прекрасніша, н а й бл а гор од н і ш а

1 ВОНО трапилось... Важке, болюче... Помер
•1 Марія залишилася з матір’ю.
Через кілька днів після похорону, прийшла до школи, 

бліда, змарніла. Але не жалілась, як і раніше, не пла
кала. Тільки трохи мовчазнішою стала.

І знову сиділа вечорами, навіть «краяла» від сну {1° 
кілька годин для тих формул солей, кислот, окйелів, ре
акцій. .

Нарешті, п’ятірка по-справжньому заслужепаї Весь 
клас захоплювався її відповідями. І Марія Григорівна 
хвалила...

IV.
НА ВИПУСКНОМУ вечорі під звуки оркестру меда

лістам вручали медалі. Марію нагородили срібною.
Мала дві четвірки: з російської мови і геометрії. А з хі
мії — п’ятірка.

Попереду чекали нові хвилювання. Подала докумен
ти у Ворошиловградськии медичний інститут. Першим 
іспитом була хімія, та хімія, через яку стільки ночей не
доспано, скільки годин напруженої праці, праці, праці!

V.

Я ВИПАДКОВО почабила її па автостанції в Світло- 
водську. Подруга спішила додому, тільки що з по. 

їзда... Па обличчі — радість: екзамен здала на п’я
тірку! Віднині Марія — студентка медичного інституту.

Кинулася вітати, обіймати землячку, а в неї на очах 
сльози...

— Як я вдячна і Марії Григорівні, і тобі, і одноклас
никам — усім...

... Марія подорослішала за ці два роки. А я її чомусь 
часто уявляю десятикласницею — високою, стрункою, з 
довгою світло-русою косою. Марія... Майбутній лікар, 
чиї руки певно, врятують життя і повернуть здоров'я 
не одній сотні людей. І буде тоді так, як мріяла ще в 
шкільні роки: зникне біль в очах хворого, а натомість 
з’явиться світла посмішка вдячності.

с. Подорожнє; Валентина ОРЕЛ.
Світловодського району.

ДІЄ ШТАБ «КП»

Той хліб, 
що 
в коморі

Нині, в гарячу пору жнив, підаодя- 
іься підсумки роботи хлібороба. Поле 
цього року радує вагомістю колоса. 
Ллє народна мудрість говорить: <Не той 
хліб, іцо в полі, а той, що в коморі». 
Від організації збирання врожаю, бо
ротьби з безгосподарністю залежить 
багато, і

Більшість комсомольців нашої артілі 
працює в полі. Зараз на порядку денно- 
му комсомольської організації стоїть 
«жнивне» питання. Кожному комсо
мольцю поставлені конкретні завдання.

Особливо багато роботи у наших 
«происсктористів*. Штаб «Комсомоль
ського прожектора», очолюванні) Ва
лентином Жсжерею, перед жнивами 
провів ряд рейдів перевірки готовності 
техніки до збирання. «Прожектористи» 
залишились задоволені якістю ремонту 
комбайнів. З їх ініціативи на всіх ком
байнах застосовано раціоналізаторську 
пропозицію комбайнера В. Парусова по 
обшивці похилого транспортера жатки, 
яка дає змогу зменшити втрати зерна 
в процесі збирання. Було перевірено 
стан токів.

Штаб «Комсомольського прожектора» 
розробив план роботи на період жнив. 
Створено пости. З досвіду минулого 
року відомо, що частина зерна втра
чається з вини окремих водіїв по до
розі па елеватор. Ми вирішили контро
лювати кількість*'зерна в автомашині 
під час навантажування. Перевірку 
якості збирання здійснюють Варя Пло
ха, Зіна Зацарина. Микола Дудук, 
Олександр Кривошеїп та інші комсо
мольці.

На ниві гудуть мотори. Працюють 
агрегати члена комітету комсомолу ар
тілі Валентина ЖсжсрІ, молодого кому
ніста Івана Бондаренка. А везуть на 
тік зерно від комбайнів молоді шофери 
Микола Дудук, Василь Куліков та інші,

Г. МАТРОХІН, 
секретар комітету комсомолу 
колгоспу імені Свердлова 
Олександрійського району.

|»1І‘І Володька сподобався. Хло- 
■* пець з України будив ціка
вість, Його незграбне володіння ро
сійською, акцент — все це було не
звичним. екзотичним, а розповіді 
про степи Кіровоградщини виклика
ти бажання побачити їх, ці степи, по
бувати там. Та подобався їй Во
лодька ще й несміливим дотиком 
долоні, готовністю зробити послугу, 
хоч нее це було ще дуже по-хлоп’я
чому.

За вікном вагона пропливали лі
си й озера Карелії (Володимир гос
тював там у брата), а він псе згаду
вав пишну косу ровесниці, чисті О')і 
І її слова: «Ти ж напишеш, Воло
дю?» «Напишу, обов’язково иапн- 

«ЩО ТИ НАПИШЕШ ВІРІ?»
«Володимир

працює, пиячить, вдома вчиня^ сварки. Слухали
справах неповнолітніх, був направлений учнем ____ г ____ ____ ,,и
ТЕЦ-2. Схильності до праці і навчання не має, вихованню піддається^важко».

...........  п—• “ — справах не-

Сазонов, близько сімнадцяти років, ніде не вчиться і не 
на засіданні комісії у 

в теплову лабораторію

(З пояснень членів Олександрійської міської комісії "у 
повнолітніх).

шу». — мрійливо посміхався, уяв
ляючи нову зустріч з нею.

«Вдома вчиняє сварки, пия
чить...»

— Що ви скажете про Володими
ра Сазонова? — телефонують на
чальнику відділу внутрішніх справ 
І. І. Кочубею з міськкому комсомо
лу. — у списку дармоїдів, у міськ
комі він не рахується.він не рахується.

Поганий хлопець, — відповів 
Іванович.
ж саме повідомили майстер

Іван
Те ..........     г

профтехучилища, де кілька місяців 
вчився Володимир, С. П. Ястреб та 
директор Ф. П. Трощенко.

Те ж саме повідомили в комісії у 
справах неповнолітніх.

Те ж саме повідомляли скрізь, до 
мова заходила про Сазонова.

І вже уявлявся один З ІІІЖОННСТИХ 
патлатих нероб, що люблять сито 
поїсти, потерти вуглн на централь
ній вулиці та кинути словесну гидо
ту ДІВЧИНІ.

Володька «розчарував». Він, з ще 
несформовани.мо м’язами рук, з

ПА ТЕМИ МОРАЛІ ■—---------------- :---------- ■--------------- ----- ------ НАЗУСТРІЧ
тонкою, майже дитячою шиєю, з 
пушком над верхньою губою сидів 
з товаришем, зосереджено замис
лившись над шаховою дошкою. При 
спробі поговорити відразу насу
пився.

Не вірнлось, не хотілось вірити, 
що це той деспот, якого бояться 
брат і світлоока тендітна сестра Та
ня, іцо це той хлопець, який може 
Підняти руку на матір. А. між тим, 
все цс було, були і бійки в домі, і 
п яні сварки.

Що ж трапилось? Чому цей, колись 
хороший хлопець, нині став таким? 
Хто в цьому винен?

Можливо, сім’я? НІ. Батько був 
поважаним працівником у будіве.ть- 

Таня 
брат 

нього

йому управлінні. Валерка І 
успішно навчаються в школі, 
Саша служить в армії, про 
говорять лише хороше. Ще один 
брат Анатолій з п’ятнадцяти років 
пішов працювати, щоб допомогти 
матері після смерті батька. Нині він 
один з керівних працівників на бу
дівництві в Карелії.

/Може, органи внутрішніх справ. 
комісія у справах неповнолітніх? 
Теж. ні, бо слухали Сазонова на ко
місії, направили учнем п теплову 
лабораторію ТЕЦ-2. Не кожен може 
туди влаштуватись.

Профтехучилище теж ні, бо май
стер С. П. Ястреб не раз бесідував 
з Володимиром, радився з матір’ю і 
братом Олександром, який приїздив 
з армії у відпустку.

А все залишилось, як і раніше. 
Володимир не вчиться і не працює, 
продовжує пиячити, ображати ма
тір, сестру І брата. Чому? Мабуть, 
тому, що Володькою лише «зайш
лися*. в школі говорили, що нічого 
ЛІТНЬОГО з нього не вийде. В учили
щі—теж. Але ж.за крилатим висло

вим, якщо людину весь час назива
ти свинею, вона захрюкає.
О ОЛОДЬКА звик до того, що вія 

«поганий». Багатодітна мати пе 
могла приділити йому вчасно досить 
уваги, а пізніше не допомогли і ра
дикальні заходи. В училищі погово
рили, а коли кинув заняття, забули: 
«Вже нс наш». Не спохватились І на 
ТЕЦ, де пін був учнем, коли кинув 
роботу. Комісія у справах непов
нолітніх влаштувала на роботу і на 
цьому її функції вичерпались. Чле
ни її не прослідкували, як працює 
хлопець, чим цікавиться, що йому 
до душі.

— Що б ти хотів від життя. Во
лодю?

— Вступити до теат
рального училища.

— Маєш дані?
— Співаю.
Можливо, саме це мог

ли використати всі на
звані «інстанції», залу
чити хлопця до самоді
яльності, до колективу. 
Адже змогли використа
ти його голос «дружки», 
запрошуючи на внпнвкн.

Володимиру близько 
сімнадцяти. Це той вік, 
коли людина будь-що на
магається стати дорос
лою. коли вона, не об- 
тяжена обставн нам п, 

на життя прямо, вимагаючиДИВИТЬСЯ ............................................... „„„а.аючи
Від нього таких же прямих відпові
дей на свої запитання. Як не прик- 
р°м.?іУх’ таких відповідей, не було.

Ми Володимира не виправдовуємо. 
датиДз°Г‘еТ^0р0СЛ“й’ 1цо6 ВІДП0ВІ’ 
МИ і помап?? ?ЧИ,,КИ перед близькн. 
но’ Л ™А,ь«істю’ законом. Можли
во, це так і буде. Але: 
мати ч%ауало. во?и’ ~ завіДкалась 
мати ЗІнаїда Іванівна.
готуІУР”ПСЗу‘ мамо- На тиждень за- 

нЛУІ?ЛА‘,ВОВаі,° 1 »ад’сно погля
нула па хлопця:
на**моя" ЖЄ ™ Ме,,і’ Полодю' Дитн- 

иаіиГ°й«пЯ' 1401,1 мн 3 ннм бесіду
вали, Володимир був у будіветьно- 
липпмРїЖВЛ,НН1’ домовилися з брига- 
її«» ‘„’иТ.|,|’око- 

А Що ти напишеш Вірі. Володю?

л В ШАРІЙ,
м. Олександрія.

ДНЮ

ВФДМ
Прогресивна молодь усьо

го світу 10 листопада 1970 
року відзначить 25-у річни
цю з дня заснування Все
світньої Федерації Демо
кратичної Молоді (ВФДМ). 
З ініціативи студентів-Ле
нінграда і Саратова учасни
ки всесоюзного студентсько
го будівельного загону вирі
шили відзначити річницю, 
яка наближається, ударною 
працею і оголосили І серпня 
Днем солідарності з ВФДМ.

Разом з радянськими юна
ками і дівчатами працюва
тимуть молоді люди 59 країн 
світу, в тому числі три тися
чі студентів, які приїхали в 
складі будівельних бригада 
НДР, Польщі, Чехословач- 
чини, Угорщини. Болгарії, 
Монголії.

Кошти, зароблені в цей 
день, будуть перераховані у 
фонд солідарності з ВФДМ 
для подання допомоги мо
лоді, яка бореться проти ім
періалізму, за національну 
незалежність, демократію ? 
соціалізм.

Всюди, де працюють сту
дентські будівельні загони, 
на честь, знаменної дати 
пройдуть фестивалі, мітинги, 
урочисті збори, вечори 
Дружби, спартакіади.

ІТАРС).



перед собою

9
ОПЕРАЦІЯ «ПОШУКИ

1 ____ ’
РОЗВИДНЯЛОСЬ. Полохаючи степову 

тишу, десь бренькнула струна гітари.
; принадний тенор закохано заспівав: 

На позицию девушка 
Провожала бойца...

Заслухались стомлені солдати, що сти
шено прилягли на бруствері окопу. А’ 
він, капітан Остапенко, зіпершись пле
чем до стовбура старезного обгорілого 
клена, линув тривожною думою на свою 
рідну Сумщину. Бачив 
скорботні очі Катерини...

— Товаришу капітан, чи 
не можете ви сказати, чо
го це так тихо? Лише зем
ля з середини гуде, ---
раптом вигукнув боєць з 
автоматом.—Чи не готує 
часом німець гостинця 
новорічного. От би не 
озивався він ще днів два- 
три. То й додому можна 
було б нам чкурнути. 
Тут й десяти верст нема...

Світло війнулось до лиця 
капітана:

— Щасливі ви, хлопці. До 
рідного дому, значить, вер
нулись,..

Сів коло солдатів.
Раптом старшина:
— А коли вам ордени Чер

воної Зірки І Вітчизняної 
війни II ступеня дали?

—. Це ще до нашого наступу.
-= Розкажіть.
—• Краще я вам про вашого земляка Ка

люжного. В мене навіть копія листа цього мо
ряка е.

Капітан розстебнув свій планшет 1 знову.
— Ви, очевидно, чули про подвиг севасто

польців з легендарного одинадцятого дзоту. 
Пам’ятаєте, тоді комсомолець Мудрих, Пого
релов. Четвертний, Доля, Рядченко та Ка
люжний три доби відбивали атаки фашистів? 
До останнього патрона бились хлопці. Гітле
рівці заволоділи вогневою точкою тільки тоді, 
як загинів останній матрос. І коли трохи пізні
ше інший підрозділ севастопольців вибив гіт
лерівців з дзоту, там знайшли оцю записку.

Остапенко розгорнув блокнот, прочи
тав: «Батьківщино мояі Земле російська! 
Я син Ленінського комсомолу, його ви
хованець, боровся так, як підказувало 
мені серце... Я помираю, але знаю, що

«Молодий комунарі - 4 серпня 1970 року.

був ваш земляк. 1 ви

ми^ переможемо. Моряки-чорноморці! 
Бийтеся дужче, знищуйте фашистських 
скажених собак! Клятву воїна я стримав, 
Калюжний».

Якусь мить всі мовчали, а потім знову 
капітан:

• Ось таким був ваш земляк. 1 ви 
мусите бути схожими на нього...
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ДЕРЖАНІ виструнчився перед капіта

ном, збентежено доповідав:
— Вони несподівано вдарили од Зна- 

м янки. Наша батарея одрізана. Коман

ном, збентежено доповідав:

по
дир поранений...

1 заступник командира батальйону 
політичній частині капітан Остапенко вже 
поспішає до мінометів. Дізнавшись, що 
телефоніст Малишев виніс свою апарату-» 
ру на горище крайньої хати в селі Лисий 
Хутір, Остапенко теж подався туди. Ви
вчивши детально вогневі позиції ворога, 
він безпомилково кореагував діями ар
тилеристів.

Аж ось ненароком єфрейтор Мали
шев тривожно вигукнув:

— Чуєте, вони передають, що немає 
мін. Відбиваються гранатами.

Через кілька хвилин вже таке:
— Пішли з багнетами, в атаку пішли.
І в цю мить зв’язок був перерваний. А 

з вибалка вже чулися черги гітлерівських 
автоматів.

Розвідник, що лежав поруч єфрейтора Ма- 
лишева, розсунув солом’яні сніпки, виглянув 
надвір. 1 одразу одхилнвся від блакитного от
вору:

— Вони вже па подвір’ї.
Капітан Остапенко через щілину бачив, як 

до хати зайшло шістнадцять гітлерівців. А на
дворі біля кожного вікна стояли вартові. Не
забаром знизу почулись пісні п’яних фашистів.

— Будемо чекати, — промовив капітан. — 
Повинні ж ми знайти рятунок. Поки що ви 
відпочивайте, Л перед ранком зміните мене,,,

з_
Т)ЖЕ СОНЦЕ високо піднялось над со

лом’яними дахами, коли в хаті зно
ву почулись голоси п’яних солдатів. 
Один з них вніс до сіней драбину і почав 
підніматись на горище, вважаючи, що 
там він може знайти курячі яйця. Та 
тільки його голова показалась в отворі, 
як капітан ударом приклада приголом
шив гітлерівця. Знизу пролунав тривож
ний вереск. Знову на горище спробував 
вилізти ще один солдат. Але на цей раз 
капітанові треба було скористатись на
ганом.

Фашисти підняли тривогу. З горища 
летіли на подвір’я гранати, а єфрейтор 
Малишев направив свій автомат до садка, 
звідки плазувало кілька десятків ворожих 
піхотинців. Хтось на російській мові кри
чав:

— Виходьте, бо зараз все це кубло 
розлетиться вщент.

У відповідь з горища знову автоматна 
черга. І вибух гранати, що полетіла з 
рук капітана Остапенка.

На якусь мить стрілянина вщухла. З гурту 
гітлерівців відділився старезний дід. Він 'зай
шов до сіней, почав підніматись по драбині на 
горище.

«— Діти мої, поступіться. Вони обіцяють вам 
подарувати життя. А коли не скоритесь, хо
чуть запалити хату. І все одно вам нема ря- 
тунку.

— Перекажи їм, батьку, що російські солда
ти, живі в полон не здаються...

Ще одна черга до криниці, де стояв ні
мецький унтер-офіцер. Але кулі не влучили а 
нього. 1 німець заволав, мов скажений;

— Палі єйо, палі!..
Біля стріхи з’явився поліцай з віхтем па

даючого сіна. І хоч сніпки ще були покриті 
тонким сніговим шаром, солома горіла па 
хаті, мов в жнива.

4„ ~
Ї7‘ ОЛИ додолу впала остання обвуг- 

лена кроква і гітлерівець вибив 
прикладом гвинтівки вікно, з хати раптом 
знову автоматна черга. Забігли в сіни. 
Сторожко оглядались. Відчинили двері 
кімнати, де снувався смердючий дим. І 
в цю мить з печі прямо в обличчя вог
няна цівка,

Перелякані німці кинулись назад.
■— Вони вціліли. В печі заховались.
А в цю мить Остапенко до Малишева.
— Впала стіна, Негайно туди, через са

док і в долину, а я вже якось сам.
Вийшов на подвір’я, хитаючись од ча

ду. Обличчя обпечене, гі/лнастьорка 8 
сажі.

Німецький унтер, побачивши, що у ка
пітана немає в руках зброї, наблизився 
до нього, Остапенко вхопив його рука
ми за шию, і вони вдвох повалилися на 
купу жевріючого згарища. Головою ні
мець впірнув в полум’я. А солдати, що 
стояли осторонь, направили автомати в 
спину капітана Остапенка..,

Ввечері Лисий Хутір знову захопили 
наші автоматники. В дотліваючій соломі 
вони знайшли обвуглені тіла гітлерівця і 
радянського офіцера. Гімнастьорка в 
Павла вціліла лише на грудях. Там був і 
обгорілий партійний квиток комуніста 
Остапенка...

Коли в селі Букварці ховали його, єф
рейтор Малишев, якому пощастило уник
нути ворожої розправи, сказав тоді над 
могилою:

— Мені бійці розповідали про подвиг 
севастопольських моряків, про те, що пе
ред боєм замполіт Остапенко згадав їм 
про моряка Калюжного. І закликав бути 
схожими на севастопольців. Він пер
шим з батальйону йшов на подвиг...

А дев’ятого січня вже в усіх підрозді
лах 53-і арміі говорили про Павла Оста
пенка. У квітні прийшла звістка, що йому 
посмертно присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

М. ШЕВЧУК.
с- Букварна-

' Олександрівського району.

СРІБНІ
СУРМИ

АРТИСТИ

1 РОЛІ

Під такою назвою па кіностудії імені М. Горького зараз ідуть 
Зйомки нового художнього фільму в постановці режисера Едуарда 
Бочарова за сценарієм В. Железникова і А. Леонтьева. В основу сце
нарію ввійшли дійсні факти із життя Аркадія Гайдара.

Під час репетиції одного із епізодів фільму я взяв інтерв’ю в 
артиста московського театру «Сучасник» Андрія Мягкова, який грає 
роль Аркадія Гайдара. Ось що він розповів;

—- Мені якось відразу повезло в кіно. Альоша Карамазов, Герцен 
і ось тепер Аркадій Гайдар — люди різні у всьому- Остання роль ме-

■ не дуже захопила, бо вона охоплює майже двадцять років життя і 
діяльності людини, ім’я і справи якої вже давно оповиті легендою, 
кумира наших хлоп'ят, письменника і воїна, прекрасного педагога, що 
виховав у нашої молоді риси патріотизму, відваги. Хочеться підкрес
лити в моєму герої ту обставину, шо його світогляд і становлення 

і характеру тісно пов’язані з історією країни, тому шо А. Гайдар син 
свого народу.

В. БАУЛІН
На фоіо вгорі: кадр із фільму «Срібні сурми»: в ролі Гайдара артист 

А. Мягко» Фото автора.

ЗА „ЗОРЯНІ“ ПРИЗИ
ЖИТОМИР, І СЕРПНЯ. (РАТАУ). Зелене поле Житомирського аеродрому 

цивільної авіації сьогодні перетворилося в «Космодром» з-пусковими установ
ами, спостережними пунктам і-сріблястими ракетами, націленими в небо. Тут 
почались треті Всесоюзні змагання ракетомоделістів. присвячені пам’яті земля
ка житомирян С. П. Корольова. їх учасники змагаються за призи імені Юрія 
Іагаріиа і Володимира Комарова, встановлені ЦК ВЛКСМ і редакцією жур- 
яалу «Моделист-конструктор®. Змагання привабили команди всіх союзних рсс- 

Моекв«> Ленінграда Московської області та ряду міст. Оригінальні мо
делі привезла на «Космодром» команда ПНР.

початком спортивної боротьби відбулося мальовниче свято. Свою май
стерність демонстрували льотчнкн-сйортсмени, авіамоделісти, парашутисти, 
?*₽ЙСл Г!І' 5 Інтересом спостерігали за одночасним запуском 1 польотом ста мо
делей ра<ег,

МЕТА ЖИТТЯ
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І ХУДОЖНЄ СЛОВО

«В основі комуністичної мо
ральності лежить боротьба за 
зміцнення і завершення кому
нізму».

(В. І. Ленін, т. Зі, стор. 248).
У ВИХОВАННІ і навчанні мо

лодого підростаючого поко-* 
ліпяя, яке житиме 1 працювати
ме при комунізмі, надзвичайно 
велику роль відіграє художня 
література. Вона покликана 
прищеплюват«« нашій юні кращі 
якості будівника нового світу, 
комуністичний світогляд, бути 
джерелом натхнення, виражати 
їх волю, мрії I прагнення, бути 
засобом ідейного збагачення і 
морального виховання.

Вдячним матеріалом для мо
рального виховання створи бага
тонаціональної радянської літе
ратури, яка на всіх етапах соціа
лістичного будівництва вносила 
свій гідний вклад у виховання 
нової людини.

Досить згадати «Як гартува
лась сталь»... Учасник героїчної 
оборони Ленінграда парторг Вік
тор Ткачов загинув смертю хо
робрих. Прикладом для нього 
був солдат революції Папка 
Корчагін. В партбілеті Ткачова 
знайшли запне: «Найдорожче в 
людини — це життя... Воно дає
ться їй один раз і прожити його 
треба так, щоб, умираючи, міг 
сказати: все життя і всі сили
були віддані найпрекраснішому в 
світі — боротьбі за визволення 
людства».

Імена Корчагіпа. Космоде
м’янської, Матросова, молодо
гвардійців та інших героїв жи
вуть у серцях пашог()| народу і 
трудящих світу. Під час Вітчиз
няної війни d Югославії майже 
в кожному партизанському за
гоні були спої Корчагінн. У 
Чехословаччині діяв інтернаціо
нальний загін Павки Корчагіпа. 
Так називав себе керівник за
гону, і бійці, які знали славно
звісну книгу, гадали, що їх ко
мандир дійсно той. кого описав 
Островський. В Болгарії крашій 
брнгаді-переможинці соціаліс
тичного змагання — присвоїли 
ім’я Миколи Островського.

Нещодавно в музей-квартпру 
Миколи Островського в Москві, 
поряд з різними реліквіями бо
йової слави, передано об’ємис- 
тий червоний зошит, що надій
шов з Південвого В'єтнаму. В 
нього в’єтнамські патріоти пе
реписали від руки чимало розді
лів роману «Як гартувалась 
сталь». Ця рукописна книга до
помагала .мужнім воїнам стійко 
боротись з інтервентами.

Полум’яне життя Островського 
та його героїв були зразком 
мужності І служіння Батьківщи
ні для наших космонавтів. «Та
ких людей народ не забуває. 
Життя Миколи Островського 
завжди буде яскравим прикла
дом для нашої молоді». —

Закінчення в наступному номері.

Юрій Гагарі»«.
любимим 

Валерія 
е Остров- 
літератур«

говорив 
Не випадково 
письменником 
Бнковською 
ський і його
ний герой Павка Корча- 
гін. «Якщо пильно при
глянутись на Космо- 
її а в т а П’ять, то 

ньому можна знайти щось відв ньому можна знайти щось від 
Папки Корчагіпа — комсомоль
ця, ентузіаста, патріота», — пи
сала Ніколаева-Терешкова в 
книзі «Всесвіт—відкритий оке
ан», підкреслюючи, що. одним з 
її улюблених творів є також 
«Як гартувалась сталь» 1 ШО 
для неї «близький образ непо
хитного Павла Корчагіпа».

У щоденниках І листах ге- 
роїв-комсомольців. учасників 
Великої Вітчизняної війни ми 
знаходимо уривки з творів ра
дянської І класичної літератури. 
Улюбленими письменниками Зої 
Космодем’янської були Остров- 
ський, Гайдар, Войніч (роман 
«Овод»). її уяву також вабить 
трагічна доля «людей, гідних 
подиву» і наслідування — Чер- 
яишепського й Шевченка. Як і 
вони, Зоя мріє присвятити своє 
життя боротьбі за народну спра
ву. А скільки снаги і натхнення 
давала їй творчість Горького і 
Маякопськогоі Навіть своє вига
дане ім’я у партизанському за
гоні вона взяла з літератури, — 
обравши за зразок учительку* 
революціонерку Танк», яку зака
тували білогвардійці у 1918 р. 
«Напис «Таня Соломаха*). 
»АЖЛИВИМ засобом мораль- 
"ного та естетичного виховання 
учнівської молоді е прищеплен
ня любові до рідного слова, до 
читання художніх творів. «Пи
тання про дитяче читання — цс 
одне із важливих питань». •— 
писала И. К. Крупська. Адже 
певне розуміння літературного 
твору можливе лише тоді, коли 
учень прочитав твір, глибоко ос
мислив його.

Діти і ПІДЛІТКИ, 
читати, люблять І 
міють літературу, 
піддаються виховному впливу, 
ніж ті, які читають лише за ви
могою вчителя. І коли зустрі
чаєшся з так званими «важкими 
дітьми», то перше, що кидає
ться у вічі — вони не вміють чи
тати. не знають літературних ге
роїв, не можуть декламувати 
віршів (вони їх не вчили). Про 
який тут ідеал може йти мова?

А між тим кращі словесники у 
своїй практичній діяльності роз
кривають виховний вплив літера
тури безпосередньо з виразного 
читання тпору, підкреслюють 
зв’язок прочитаного з навколиш
нім життям.

Для прикладу вкажемо на до
свід учительки з ІІовоархангель- 
ського району О. Г. Мурахіп- 
ської. На уроці вивчалася біо
графія Шевченка. Не будімо 
спинятися на викладі срмого ма
теріалу. Побудований у формі

які люблять 
глибоко розу- 

Вонн легше

шкільної лекції з використанням 
ілюстрацій, читанням текстів на
пам’ять, урок викликав великий 
інтерес. Вчителька вдало вико
ристала місцевий матеріал для 
прищеплення учням любові до 
Шевченкового слова, до читання 
творів великого поета.

Вона розповіла таке. Другий 
рік гриміла війна. Німецько-фа
шистські загарбники топтали 
папіу українську Землю, палили 
села, руйнували міста, нищили 
все, що було створено працьо
витими руками радянських лю
дей. Молодь — юнаків та Дів
чат — забирали в німецьку не
волю.

Групу дівчат вивозили з су
сіднього села Ямпіль. Нічого не 
могли взптп з собою в далеку 
чужину полонянки. Та осі. хтось 
з них подав думку взяти з со
бою «Кобзаря». Постало питан
ня: як провезти книгу? Годі ви
рішили розшити книгу на окремі 
частини. Вони зуміли провезти 
полум’яне слово великого поета 
в далеку чужину 1 там, як тільки 
траплялася нагода читали-пере- 
читупали рідне слово про Украї
ну.

Згодом полонянок визволила 
Радянська Армія. У кожної з 
них лишилось по кілька сторі
нок з сКобзаря». Але якими до
рогими здавалися їм ці рядки!

Вже пролунав двзоннк. А 
вчителька не може вийти з кла
су. її оточили юнаки 1 дівчата. 
Хвилюючі запитання і головні з 
них — чи є живі ті, про яких 
йшла розмова. (Пізніше шко
лярі побували в сусідньому селі 
і почули з уст колишніх полоня
нок розповідь про жахливі часи 
тимчасової окупації, про те, пк 
шанував народ невмируще слово 
Кобзаря).
У ПРОЦЕСІ вивчення ліїсрату- 

рн I читання художніх тиорів 
важливо відзначити, що пись
менники минулого і сучасного 
основну увагу в своїй. творчості 
приділяють темі прані. Так. вірш 
Лесі Українки «Напис в руїні», 
в якому засуджується тиранія і 
возвеличується народ, пройня
тий Ідеєю величі І хвали прані. 
Народ увічнив себе титанічною 
працею, створив пам’ятник що 
ніби за себе говорить:

Мене створив єгипетський на
род.

І тим навік своє імення всла
вив.

Варю переконати юних читпчів 
у тому, шо сумлінна праця в ра
дянському суспільстві є глибоко 
патріотичною справою, виявом 
любові до рідного краю, до Віт
чизни. с тією силою, яка кличе 
наших людей на величні тру іоні 
І ратні подвиги.

У трилогії Гончара -Прапоро
носці» виліплено повнокровні об
рати воїнів патріотів, які само
віддано борються за свою Бать
ківщину. I не вагаючись. Ідуть 
па смерть в ім'я перемоги Але І) 
на війні людей ватного подвигу 
єднала праця. Письменник яск
раво показан своїх героїв у 
праці.

І. ПРОЦЕНКО, 
доцент Кіровоградсько
го педінституту.
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И А СТОЛІ секретаря Світло- і 
водського міськкому комсо

молу Віктора Петракова пухка 
папка із звітом про роботу 
комсомольської організації го
ловного заводу виробничого 
об’єднання «Дніпроенергобуд- 
індустрія».

Мою увагу привернули сто
рінки, де сказано про спор
тивну роботу.

— Чомусь жодним словом не 
згадано про здачу комсомоль
цями екзамену з військово- 
технічної та спортивної підго
товки, — кажу Віктору.

— А ми й не хвилюємося, — 
заспокоює він. — У них най- 
енльніші в місті легкоатлети і 
футболісти, а тенісисти посіли 
третє місце на командній пер
шості області серед виробни
чих колективів. Фізкультурний 
колектив заводу один з най
кращих не тільки в місті, а й 
в районі.

А невдовзі — зустріч з сек
ретарем комсомольської орга
нізації об'єднання Валентиною 
Онищук та інструктором-мето- 
дистом з виробничої гімнас
тики Станіславом Косташем.

ПОЗИЦІЯ
спокою

В СВІТЛОВОДСЬКУ 
ЗАБУЛИ ПРО 
комсомольський 
ЕКЗАМЕН
З ВІЙСЬКОВО- 
ТЕХНІЧНОЇ
ТА СПОРТИВНОЇ 
ПІДГОТОВКИ
Дізнаюсь, що в комсомоль
ській організації об’єднання на 
обліку — 730 комсомольців. І 
ось виявляється, що жоден з 
них не склав екзамену з вій
ськової та спортивної підго
товки.

Станіслав пояснює, що, мов
ляв, можна поміняти етапи за
ліку: спочатку будуть прове
дені заходи третього стану, а 
потім — другого. Чи не гово
рить цс про повне незнання 
положення про огляд спортив
ної та оборонно-масової 
боти?

Розмова іноді приймала 
сподівані повороти.

— Сам Косташ не може 
зробити. А комсомольські сек
ретарі на підприємствах зайня
ті своїм!» справами, не допо
магають, •— це Валентина Они
щук.

— Так, сам я особисто екза
мену приймати на заводах не 
буду і нічого організовувати 
не буду. — Це вже Косташ. — 
Мене цікавить спортивна робо
та. Військова — менше, вона—

ро-

ле

вее

по лінії ДТСААФ. А в спор
тивних змаганнях ми участь 
беремо. 1 в міських, і в район
них, І в обласних.

Не сказав Станіслав лише 
про те, що в усіх цих змаган
нях в основному виступають 

представники юловного заводу, 
а всього підприємств у об’єд
нанні близько десяти.

На заводі вапняково-кремне
земне тих конструкцій в коміте
ті комсомолу констатували ли
ше факти: за весь час своєї 
діяльності, Косташ на підпри
ємстві ще не з'являвся, ніякої 
роботи ні но організації здачі 
екзамену, ні по організації 
секцій та змагань не проводив.

Незрозумілу позицію зайня
ла Валентина. Ніби питання 
про здачу комсомольцями ек
замену її, секретаря комітету 
комсомолу об’єднання, не сто
сується. А дивної Чия ж це 
тоді справа?

Ознайомившись з документа
цією Світловодського міськко
му комсомолу не скажеш, що 
військово-патріотичному вихо
ванню та спорту тут не при
діляють уваги. 1 в минулому, 
і в цьому році розглядалися 
відповідні питання. Слухали, 
наприклад, тут ще в кінці січ
ня секретарів комсомольських 
організацій колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС, автотранс
портного господарства та вже 
згаданого заводу вапняково- 
кремнеземистих конструкцій 
про підготовку до Всесоюзного 
огляду спортивної та оборон
но-масової роботи.

Заслухали, обговорили і від
значили, що цими комсомоль
ськими організаціями прове
дена відповідна робота по 
перетворенню в життя вимог 
першого етапу оіляду, нала
годжується робота спортивних 
секцій, заплановані заходи по 
підготовці та будівництву спор
тивних майданчиків.

Як же зрозуміти тут же по
ряд заперечливе: «Але до цьо
го часу не затвердили оргко
мітети, не намітили конкретних 
заходів по підготовці і прове
денню огляду»?

Якщо вже виявлені недоліки, 
то треба допомогти їх усуну
ти. Чи попіклувалися про це в 
міськкомі комсомолу? НІ. Бо 
до справи віднеслись абияк.

1 ось результати: на заводі 
вапняково-кремце земи стих 
конструкцій спортивна робота 
пущена па самоплнв, екзамену 
тут ще не здавали.

Такі ж справи на меблевій 
фабриці, заводі керамічних 
виробів, на підприємствах гро
мадського харчування, в рнб- 
артілі імені Петровського.

1 це при умові, коли оргко
мітет по проведению огляду 
очолює секретар міськкому 
комсомолу Валентина Бур’ян- І 
ська.

Ю. ЛІВАШНИКОВ. 
спецкор «Молодого ко
мунара».
м. Світловодськ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 1

продовжує набір учнів
навчальнийна 1970—1971

Училище готує висококваліфікованих робітників по таких 
спеціальностях.

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ, СЛЮСАРІ* 
РЕМОНТНИКИ, СЛЮСАР1-ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ (прий
маються юнаки віком 15 років, освіта 8 класів);

ТОКАРІ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИМ! (приймаються юна
ки і дівчата віком 10 років і більше, освіта 10—11 класів).

Строк навчання: на баті 8 класів — 2 роки на базі 10 — 11 
класів — 1 рік.

Для вступу в МПТУ № 1 потрібні такі документи: заява, 
свідоцтво про освіту, паспорт або свідоцтво про народження, 
характеристика зі школи, автобіографія, довідка про стан 
здоров'я, довідка з місця проживання з зазначенням складу 
сім’ї, фотокартка 3x4 (7 штук), медична довідка про щеп
лення.

рік.
Вступники проходять медичну комісію.
Зараховані в учи нице забезпечуються:
на базі 8 класів з дворічним строком навчання — триразо

вим безкоштовним харчуванням, вихідним і робочим обмун
дируванням та взуттям;

па базі 10 — 11 класів з однорічним строком кавчання —» 
Стипендією в розмірі 23 крб. 50 коп.

В училище приймаються юнаки і дівчата віком бід 15 років 
і старші і демобілізовані воїни Радянської Армії.

Зарахованим в училище надається гуртожиток у виключних 
випадках і тільки юнакам.

Адреса училища: м. Олександрія, 6, Жовтневий мікрорайон, 
вул. Ватутіна, № І, МПТУ № І.

ДИРЕКЦІЯ,

* ФУТБОЛ

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1970—1971 НАВЧАЛЬНИЙ 
РІК
иа курси ТРАКТОРИСТІВ МАШИНІСТІВ ШИРОКОГО 

ПРОФІЛЮ.

1

Строк навчання — 2 роки.
Приймаються юнаки і дівчата віком 15 років І б місяців 

з освітою 8, 9, 10 класів.
На курсах трактористів 111 класу строк навчання 1 рік, на 

курсах трактористів — 6 місяців, Приймаються юнаки і дів
чата віком 17 років.

При училищі організований консультпункт Усгинівської 
заочної середньої школи, де учні можуть заочно навчатися 
у 8, 9, 10 і Ц класах затальноосвітньої школи.

Для вступу а училище необхідно додати такі документи: 
заяву на ім’я директорі, направлення радгоспу чи кол
госпу, свідоцтво про освіту, свідоцтво про народження чи 
паспорт, характеристику зі школи, довідку про стан здо
ров’я, довідку з місця проживання, довідку про склад сім’ї, 
6 фотокарток розміром 3x4 см.

Прийняті о училище забезпечуються: стипендією в розмірі 
10 карбованців на місяць, сімейні — 20 карбованців на мі
сяць, спецодягом.

Документи приймаються щодня.
Початок занять з 1 вересня 1970 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: с. Інгульськс Устннівського району, 

Кіровоградської області.
ДИРЕКЦІЯ,

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2

оголошує прийом учнів
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
мулярів, штукатурів, теслярів, малярів (строк навчання 

однії рік);

столярів-тсслярів, маляріз-шгукатурів (строк навчання два 
роки).

Приймаються юнаки га дівчата 1954—1955 років народжен
ня з освітою 8—10 класів.

Учні забезпечуються безплатним харчуванням, обмундиру
ванням, спецодягом, гуртожитком 1 одержують 33 проценти 
сум, зароблених в період виробничої практики'.

Для вступу треба подати заяву на ім’я директора, автобіо
графію. свідоцтво про народження, паспорт, документи про 
освіту (в оригіналі), характеристику з школи, довідку з міс
ця проживання, довідку про сімейне становище і б фотокар
ток розміром 3x4 см.

Документи приймаються до 25 серпня.

Початок занять — 1 вересня 1970 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 3.

Довідки даються по телефону 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ

'А.

„ЗІРКА“ ЗАСМЖЧУ6
Так, футболістів кіровоградської «Зірки» продовжує лихо

манити. Після добре проведеної гри проти сильної команди 
вони можуть зазнати прикрої поразки від значно слабшо-1 
то за себе суперника. Саме так сталсся в останніх трьох 
турах. У двох попередніх Кіровограді виграли (1:0) у чер
нігівської «Десни» і зіграли внічию (1:1) з брестським 
«Спартаком» (обидві команди перебувають у верхній поло
вині турнірної таблиці зони), а в останньому програли з ра
хунком 0:3 гродненському «Німану», який займає сімнад
цяте місце.

Уже час відмовитися від недооцінки для суперника, зне
важливого ставлення до нього. Адже слабких команд нема. 
До кожного матчу треба готуватися більш ретельно і про
вадити мого з повною віддачею сил та вміння.

Наступний тур — завтра. «Зірка» гратиме в Калініиграді 
з «Балтикою»-

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

оголошує набір учнів на 1970—1971 навчальний рік

для підготовки по спеціальностях:
СТОЛЯР-ТССЛЯР,
МУЛЯР,
О БЛ И ЦЮ ВАЛ ьн и к-П Л ИТО ч н и к, 
ШТУКАТУР,
МАЛЯР.
До училища приймаються без екзаме

нів юнаки віком 15 — 17 років та дівча
та до 20 років, які закінчили 8—10 кла
сів, а також демобілізовані з лав Ра
дянської Армії.

В училищі учні можуть набути одно
разово спеціальність І середню освіту. 

Строк навчання по спеціальностях МА
ЛЯР та ШТУКАТУР з роки на базі вось
мирічки. Після закінчення за цим фа
хом училища видається АТЕСТАТ ПРО 
ПРИСВОЄННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 1

АТЕСТАТ ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ 
ОСВІТУ.

Строк навчання по спеціальностях: му
ляр, штукатур, маляр та облицювальний- 
плиточник — 1 рік, столяр-тссляр — 2 
роки иа базі 8, 9, 10 класів.

При училищі є також 9—10 класи ве
чірньої загальноосвітньої 
школи.

Всі учні, незалежно від 
вчання, перебувають на 
забезпеченні (триразове

середньої

строку не
державному 

........____ харчування,
обмундирування та гуртожиток).

ЧАС НАВЧАННЯ В УЧИЛИЩІ ЗА
РАХОВУЄТЬСЯ В ТРУДОВИЙ СТАЖ.

Під час виробничого навчання учні 
одержують грошову винагороду в роз-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА. 6 СЕРПНЯ. ПЕРША 
ПРОГРАМА. 11.00 - Телевіс- 
ті. (К). 11.10 — Художній
фільм «Фальшива Ізабелла». 
(Кіровоград). 17.40 — Телевісті. 
(К). 18.00 — Програма пере
дач. (К). 18.05 — Для школя
рів. «З днем народження». 
(М). 18.30 — Наукова карта
країни». (М). 19.00 — «Вечір
оперети» Концерт Київського 
театру оперети (М). 20.00 — 
Програма «Час». (М). 20.30 — 
Художній фільм «Хрест за від

вагу». (К). 21.50 — «Твій това
риш». (К). 22.00 — «Актори і 
ролі». А. Джигарманян. (М). 
23.00 — Телевісті. (К). 23.10 — 
Камерний концерт. (К).

ЧЕТВЕР, 6 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М). 10.15 — Кольорове
телебачення. Для дітей. Теле
фільм «Сільські канікули». 
(М). 10.45 — Українське кольо
рове телебачення. «Кінокамера 
дивиться у світ». (К). і 1.45 — 
Телевісті. (К). 17.40 — Телевіс
ті. (К). 18.00 — Програма пе
редач. (К). 18.05 — Циркова
програма. «Сьогодні на мане
жі». (М). 19.00 — «У об’єкти
ві — Америка». (М). 19.30 —
Кольорове телебачення. Фільм- 
ревю (Таллінська фанта
зія». (М). 20.00 — Програма
«Час». (М). 20.30—«Добрий ве
чір, хліборобе». (Чернівці). 
21.30 — «Розшукуємо», (К). 
22.50 — Концерт артистів Ле
нінградського театру музкоме- 
дії. (К). 23.55 — Телевісті. (К).

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5

проводить набір учнів на 1970—1971 
навчальний рік по спеціальностях: 

муляри, теслярі, штукатурн-малярп, слюсарі-трубоукладачі, 
монтажники металоконструкції! і обладнання, столярі-теслярі.

В училище приймаються юнаки та дівчата віком 15—20 ро
ків з освітою 8—10 класів і демобілізовані воїни.

Строк навчання з освітою Ю класів один рік, з освітою
8 класів на спеціальності муляр і тесляр — один рік, реш
та — два роки.

Учні знаходяться на повному державному забезпеченві, іно
городні забезпечуються гуртожитком.

При бажанні учні можуть відвідувати загальноосвітню 
школу робітничої молоді (8—9—10 кл.).

Початок занять з 1-го вересня 1970 року.
Вступникам в училище необхідно подати такі документи: 

заяву на ім’я директора, автобіографію, паспорт або сві
доцтво про народження, документ про освіту, довідку з місця 
проживання та ектад сім’ї, характеристику з школи, фото
графії.

Документи приймаються в канцелярії училища.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олександрія, 

селище Днмитрово, вул. Трудрезервів, 23.
ДИРЕКЦІЯ.Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

■і Наша адреса і т^деФо
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділі* => 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - оргап Кнровоградсвого 
обкома ЛКСМУ, г. Киропоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул- Гаївки, 2.

БК 00618. індекс 6! 197, Зам. № 3888, Тираж 49 200.

мірі 33 проценти від суми вартості ви
конаної роботи.

Училище розміщено в добре обладна
ному новому триповерховому приміщенії! 
з спортивним та актовим залами. Пра
цюють гуртки художньої самодіяльнос
ті та різні спортивні секції.

Для вступу потрібно подати заяву, 
свідоцтво про освіту, свідоцтво про на
родження або паспорт, довідку з місця 
проживання з зазначенням складу сім’ї, 
характеристику школи, три фотокартки 
3x4.

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 1 ВЕРЕСНЯ.
Адреса училища: м. Кременчук, Пол

тавської області, вул, Псршотравнс- 
ва» ,2- ДИРЕКЦІЯ, л

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕРЕДНЯ 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

для дітей хворих на ревматизм

проводить набір учнів на навчання і лікування 

в 1970 — 71 навчальному році до 1—10 класів.
При вступі необхідно подати такі документи: курортно- 

санаторну картку або направлення рай(міськ)лікарні, заяву 
на ім'я директора школи-інтернату; свідоцтво про народжен
ня (оригінал); довідку з місця проживання; довідку про 
склад сім’ї о зазначенням віку І ааияпя членів сім’ї; довід- і 
ку з місця робот батьків чи опікунів про розмір заробітної ' 
плати за серпень (батьки-колгоспники пред’являють довідку 
про грошовий помісячний виробіток за весь 1969 рік, батьки- 
пенсіонера — довідку а відділу соцзабезпечення про розмір 
одержуваної пенсії); медичну довідку про стан здоров’я 
(картку щеплень, аналіз на дифтерію, глиста, довідку про 
санепідемоточення, довідку від дерматолога, окуліста, вуш
ного лікаря, довідку про загальний стан диіннії, особову 
справу учня (документи про освіту).

Навчання ведеться українською мовою, а іноземних мов 
вивчаються англійська та німецька.

Школа розташована в центрі селища Олександріпка 1 має 
зручне автобусне тв залізничне сполучепня з усіма Шстамійк 
І районами області.

Прийом документів щоденно з 8 до 18 години, крім неділі. 
За довідками звертатись в канцелярію школи •Інтернату: се

лище Олександрівна, вул. Леніна. 69.

ДИРЕКЦІЯ.
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