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СОПРУНЕНКО.

з метою дальшого поліпшення комуністичного ви- 
о°зння комсомольців і молоді, успішного рішення 

центрального завдання комсомолу, визначеного 
партією провести Всесоюзний Ленінський залік «Р|- 
шення XXIУ з їзду КПРС — е життя!»

Основні завдання Ленінського заліку:
— посилення виховання молоді в дусі комуніс

тичної ідейності, відданості Радянській Батьківщині, 
в дусі інтернаціоналізму, активна пропаганда норм 
і духовних цінностей радянського суспільства;

піднесення загальноосвітнього і політичного 
рівня молоді, глибоке і творче вивчення всіма ком
сомольцями, комсомольськими працівниками і ак
тивістами, юнаками і дівчатами марксистсько-ленін
ської теорії, Звітної доповіді Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва, документів 
і рішень XXIV з’їзду КПРС;

— підвищення трудової активності молоді, вихо
вання нового, комуністичного ставлення ДО праці, 
активна участь у всенародному соціалістичному зма
ганні за успішне втілення в життя рішень XXIV з’їз
ду КПРС, за дострокове виконання планів дев’ятої 
п’ятирічки;

— підвищення, ролі комсомольців, молоді в при
скоренні науково-технічного прогресу, всебічному 
підвищенні продуктивності праці, ефективності сус
пільного виробництва, дальшому піднесенні сіль
ського господарства, виховання економії і бережли
вості;

Великий інкрустозаний портрет Володимира Ілліча 
Леніна відправили в дар колективу рибопромислово
го підприємства імені Хо Лонга в ДРВ трудівники 
управління Активного морського рибальства. Разом 
з портретом надіслано листа, в якому розповідається 
г.ро роботу рибалок Находки, рисловлені палкі почут
тя дружби і солідарності з народом В’єтнаму,

П’ЯТИРІЧЦІ

НІХТО не скаржиться, що Ва
ля порушила традицію. По

гану традицію, за якою дівчина, 
вийшовши заміж, нерідко від
ходить від комсомольського 
буття. Власна сім’я не зменши
ла її громадської активності, і, 
як раніше, Валя без метушні, 
спокійно й розважливо зай
мається громадською роботою. 
Як і раніше, бачать її разом з 
Катею під час обідньої перер
ви. після зміни.

_ Виступатимеш? — звертає
ться Катя до Валі, дістаючи бу
терброд.

— Угу...
_ А в Степана Наумсяича 

повоєнних П’ятирічок. Но секре- 
ЬРПвоПнаРн»нноЦ,‘ ЙЛ 

теманастільки.багата, ^ важ
ко вибрати головне, і к 
крім УсьО-гоЖовтень»°'розпов'є-

дев’ятої п’ятирічки, 
всі молоді «дачники» 

перевиконують зав-

ший рік
Майже
значно 
дання.

Вона розкаже А про себе — 
змовчить. Хай інші говорять,

оцінюють. Валя лиш виконує 
свій обов’язок. З особливим 
старанням хочеться їй працю
вати длр робітничого колекти
ву, котрий так шанує комсо
молку. Обрали членом комсо
мольською комітету заводу, 
групкомсоргом цеху, вдруге 
депутатом міської Ради депу
татів трудящих. Тут, на заводі, 
удостоїлась Ювілейної ленін
ської медалі,, звання ударника 
комуністичної праці.___________

— виховання морально-політичних якостей справ
жньої радянської людини, поліпшення естетичного, 
морального, правового виховання молоді, боротьба 
з порушеннями радянських законів, норм і принци
пів комуністичної моралі, пияцтвом і хуліганством 
серед молоді;

— поліпшення фізичного і військово-патріотич
ного виховання молоді, підготовка її до служби в 
лавах Радянської Армії, підвищення відповідальнос
ті молодих воїнів за бездоганне виконання свого 
військового обов’язку;

— посилення комсомольської допомоги школі, 
особливо сільській, гідна зустріч 50-річчя Всесоюз
ної піонерської організації імені В. І. Леніна;

— організаційно-політичне зміцнення первинних 
комсомольських організацій, комсомольських груп, 
підвищення їхньої бойовитості, громадсько-політич
ної активності всіх членів ВЛКСМ, уміння дійти в 
комсомольській роботі до кожного комсомольця, 
юнака і дівчини, допомогти їм знайти своє конк
ретне місце в боротьбі за виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС.

ЦК ВЛКСМ рекомендує провести Ленінський залік 
в усіх комсомольських організаціях трьома етапами.

Перший етап — до 29 жовтня 1971 року.
В ході цього етапу комсомольським організаціям 

необхідно проаналізувати участь кожного члена 
ВЛКСМ у виконанні рішень XXIV з’їзду партії, соці
алістичних зобов’язань, постанови Всесоюзних ком
сомольських зборів (травень 1971 р.). у змаганні

- УДАРИ И И ТРУД, МАЙСТЕРНІСТЬ

1* АТЕРИНА Демидова, як і 
* Валентина, прийшла на за

вод після середньої школи, 
тільки двома роками пізніше. 
І, здається, крок за кроком по
вторює шлях старшої подруги.

З ДАЧНОГО ЦЕХУ
ЇХ ОБРАЛИ ДО РАДИ

Ударник комуністичної праці, 
член штабу «КП», депутат мі
ської Ради депутатів трудящих. 
Лише спеціальності різні: Ва
ля — пресувальниця, а Катя — 
швачка. Валя виготовляє пру
жини до похідних ліжок, а Катя 
шиє матраци.

Молодшу з подруг вперше 
обрали депутатом. Радість не 
заглушила тривоги: така моло
да — і депутат. За неї голосу
вали люди мудрі, що багато на

Заступника секретаря 
комсомольської органі
зації Кіровоградської 
кондитерської фабрики 
Людмилу Колот поважа
ють у колективі. Вона 
завжди знаходить час, 
щоб провести з подруга
ми цікаву бесіду, розпо
вісти про новини, досвід 
передових колективів.

На знімну 
ось 1 зараз 
(крайня зліва) проводить 
політінформацію у кон
фетному цеху.

Фото Г. ТОЛОКА.

праворуч: 
Л. КОЛОТ

«П’ятирічці — ударну працю, майстерність і пошук 
молодих!»

Кожному комсомольцю до 1 жовтня скласти осо
бистий комплексний план «ВЧИТИСЯ КОМУНІЗМУ», 
який би найповніше характеризував прагнення по- 
ленінському жити, працювати і боротися, повсякден
но виконувати рішення партії, активно займатися 
громадською роботою. Залучити до Ленінського 
заліку неспіпкову молодь.

Особливу увагу приділити загальноосвітньому нав
чанню комсомольців і /холоді. Добиватися, щоб вся 
молодь, яка працює і не має середньої освіти, при
ступила до навчання у вечірніх і заочних школах, ін
ших навчальних закладах. Скрізь, в усіх комсомоль
ських організаціях і піонерських дружинах урочисто 
відзначити 1 вересня як «ДЕНЬ ЗНАНЬ».

Право на освіту — величезне завоювання соціа
лізму. Відмінне і хороше навчання — найперший 
обов’язок кожного піонера, комсомольця, юнака і 
дівчини.

Комсомольським організаціям шкіл, училищ проф- 
техосвіти, технікумів і вузів розробити і здійснити 
заходи, спрямовані на забезпечення відмінного і 
хорошого навчання юнаків і дівчат, на залучення їх 
до активної участі в суспільно-політичному житті, до 
праці на благо Вітчизни.

Чітко визначити завдання всіх комсомольських ор
ганізацій по наданню допомоги школі. Добитися, 

СЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
СЕРПНЯ

І ПОШУК МОЛОДИХ!

віку бачили. Вони ж і діла ви
магають. після кожної сесії 
слухають звіт.

— Наберешся клопоту, — 
жартує Валя, і весела Катя 
якось знітиться, зжене з облич-

чя посмішку. — А ти не лякай
ся. Все дуже просто: чини так, 
як людям потрібно. Ось по
слухай...

Янби хтось Валі сказав, що 
вона передає досвід, Валя зди
вувалась би. Який там досвід? 
Вона просто розказує, як було. 
Прийшла жінка, просить влаш
тувати дитину в інтернат і 
щоб — безплатно. Допомогла. 
Прийшла інша, стосовно буді
вельних матеріалів. І цій допо
могла. А ось тих двох мала ба
жання відчитати як слід. Посо
ромтесь, я ж домна ваша!

хотілось нриннути. А ви, про
живши разом двадцять років, 
надумали розлучатися?

Та слухай, слухай. Катю. Валя 
не крикнула, не лаяла відвіду
вачів. Бо нічого депутатові на 
молодість кивати. Як не можна 
відмовити у пораді тому, хто її 
просить. Зраділа, як за рідних, 
що сім’я збереглася, що 
переконала їх, старших, у не
обачності такого кроку.

Робітники заводу «Червоний 
Жовтень» висували Катю й Ва
лю кандидатами □ депутати. 
Голосували за них. І депутати 
мають за правило звітувати пе
ред своїм колективом, після 
кожної сесії роз’яснюють рі
шення Ради, Та мета зустрічі — 
не тільки «довести до відома». 
Думка робітнича — ось що ці
кавить молодих громадських 
діячів. Думка тих, чиїм до
вір’ям вони збагачені і звели
чені.

І. БЕЗДІГНИН.
N. Кіровоград.
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2 епюр „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

26 серпня 1971 року

Про Всесоюзний Ленінський залік
„рііленяя: ххгг з'їзду кпрс- в життяі"

(Закінчення).
коіиній кожн.'м піонерськім загоні був вожатий, у 
мілгк КОЛІ ~ СП0Р™істечк°/ інструктори на гро
мадських засадах, керівники наукових, технічних і 

Уд°жніх гуртків. Кожна комсомольська організація 
А у травня 1972 року має підготувати конкретний 
подарунок піонерській дружині, загонові, ланці.

ровести детальну підготовку і організовано по- 
іати навчання в системі комсомольської політосвіти; 
глибоко проаналізувати підсумки перших занять, Ле
нінського уроку «П’ятирічка — мені, я — п'яти
річці».

Подати практичну допомогу новачкам, які впер
ше приишли у промислове і сільськогосподарське 
виробництво, торгівлю і сферу обслуговування; 
Здійснити конкретні заходи по розвитку руху на
ставництва. За прикладом ленінградців провести 
2 жовтня 1971 року «День молодого робітника».

Забезпечити дальше поліпшення роботи з усіма 
групами молоді. В ході підготовки і проведення 
звітів та виборів у комсомольських організаціях під
вести підсумки першого етапу Ленінського заліку, 
добитися, щоб кожний комсомолець мав конкретне 
доручення комсомолу, щоб кожен комсомольський 
колектив був ініціатором і умілим організатором 
конкретних комуністичних справ.

Другий етап — до 1 лютого 1972 року.
На цьому етапі необхідно вжити конкретних захо

дів, які забезпечують безумовне виконання плану і 
соціалістичних зобов’язань першого року п'ятирічки 
кожним комсомольцем, юнаком і дівчиною. Підвес
ти підсумки соціалістичного змагання за 1971 рік, 
разом з адміністрацією і профспілковою організа
цією розглянути і затвердити економічно обгрунто
вані особисті і колективні зобов'язання на другий 
рік п’ятирічки.

Підсумки другого етапу Ленінського заліку і зав
дання комсомольських організацій на 1972 рік в січ
ні обговорити на комсомольських зборах.

Хід Ленінського заліку має бути глибоко розгля
нутий на звітно-виборних районних, міських, окруж
них, обласних, крайових комсомольських конферен
ціях, на з’їздах комсомолу союзних республік.

Третій етап — до 22 квітня 1972 року.
До 102-х роковин з дня народження В. І. Леніна 

необхідно глибоко і вимогливо проаналізувати, що 

зроблено за рік, який минув після XXIV з’їзду пар
тії, як здійснюється центральне завдання комсомо
лу. Розглянути підсумки першого кварталу 1972 ро
ку, хід загальноосвітнього і політичного навчання, 
професійно-технічної підготовки учасників заліку.

В усіх первинних комсомольських організаціях 
країни провести громадсько-політичну атестацію 
комсомольців. Рішення про складання Ленінського 
заліку ухвалюють комсомольські збори, враховую
чи ідейно-політичну підготовку, трудову і громад
сько-політичну активність, моральний обпік комсо
мольців і молоді.

Кожний член ВЛКСМ повинен звітувати, як вико
нав особистий комплексний план, як втілює в життя 
рішення XXIV з’їзду КПРС, XVI з’їзду ВЛКСМ, як 
зивчає революційну теорію (в школах, ПТУ, техні
кумах, вузах, в системі комсомольської політосві
ти, самостійно), як трудиться, навчається, яку участь 
бере в громадській роботі, як готує себе до захисту 
Батьківщини, займається фізкультурою і спортом, 
науково-технічною І художньою творчістю.

Рішення комсомольських зборів про складання 
Ленінського заліку заноситься до облікової картки 
члена ВЛКСМ (розділ — нагороди і заохочення). 
Юнакам і дівчатам, які не є членами ВЛКСМ, але 
які успішно склали Ленінський залік, вручається по
свідчення. Комсомольці, що відзначились під час 
заліку, нагороджуються значком ЦК ВЛКСМ «Ленін
ський залік», пам'ятними книгами: К. Маркс, Ф. Ен
гельс — «Про молодь», О. Фадєєв — «Молода гвар
дія».

Комсомольці, що добилися найкращих результа
тів у праці, навчанні і громадській роботі за під
сумками 1971 року і до Дня радянської молоді’, 
представляються до нагороди Почесними грамота
ми, знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», до за
несення в «Літопис комсомольської слави» і в Кни
гу пошани ЦК ВЛКСМ. Республіканські, крайові, об
ласні, окружні, міські, районні первинні комсомоль
ські організації, комсомольські групи, комсомоль
сько-молодіжні колективи, що добилися найкращих 
результатів у боротьбі за втілення з життя рішень 
XXIV з’їзду КПРС, будуть нагороджені перехідними 
червоними прапорами, вимпелами ЦК ВЛКСМ, зане
сені до «Літопису комсомольської слави» і Книги 
пошани ЦК ВЛКСМ.

Звіт про підсумки Ленінського заліку ЦК ЛКСМ 
союзних республік, крайкоми і оскоми комсомолу 
подають у ЦК ВЛКСМ до 20 червня У)72 року.

ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкомам, обко
мам та окружкомам, міськкомам і райкомам комсо
молу, первинним комсомольським організаціям про
вести необхідну політичну і організаторську роботу, 
забезпечити активну участь всіх комсомольців, ком
сомольських працівників і активістів, неспілкової мо
лоді в Ленінському заліку. Добитися, щоб він став 
дійовою формою мобілізації молоді на здійснення 
величних завдань, поставлених XXIV з’їздом партії, 
важливим заходом підвищення ролі ВЛКСМ у ко
муністичному будівництві, поліпшення комуністично
го виховання молоді, нового піднесення всієї комсо
мольської роботи.

Для керівництва і подання допомоги учасникам 
Ленінського заліку слід створити методичні ради, 
атестаційні комісії за участю партійних і комсомоль
ських працівників, керівників підприємств, установ, 
навчальних закладів, командирів і політпрацівників, 
ветеранів партії і комсомолу, героїв воєн і прац», 
вчених.

Ленінський залік має стати пам’ятною, радісною 
подією для кожного комсомольця, юнака і дівчи
ни, підсумком великої напруженої творчої праці.

Редакціям газети «Комсомольская правда», жур
налів ЦК ВЛКСМ, радіостанції «Юность», головній ре
дакції телепоограм для молоді, місцевим молодіж
ним газетам, радіо і телебаченню регулярно і глибо
ко висвітлювати хід Ленінського заліку, подавати не
обхідну теоретичну і методичну допомогу.

ЦК ВЛКСМ звертається до всіх комсомольців, юна
ків і дівчат країни: активно, всім, як один, включи
тися у Всесоюзний Ленінський залік «Рішення XXIV 
з’їзду КПРС — в життя!», щоб з новою силою про
демонструвати вірність комсомолу, всієї радянської 
молоді заповітам В. І. Леніна, ідеалам Комуністичної 
партії.

ЦК ВЛКСМ висловлює тверду впевненість, що ком
сомольці, радянська молодь будуть наполегливо 
вчитися, ударно трудитись, глибоко і творчо вивчати 
революційну теорію, будуть у перших лавах борців 
за науково-технічний прогрес, за підвищення про
дуктивності і культури праці, віддадуть весь свій ен
тузіазм, працю і талант перетворенню в життя істо
ричних рішень XXIV з’їзду КПРС,

• ЙДУТЬ ЗВІТИ І ВИБОРИ

ТІ ЕЩО ДАВНО Цент-
ральний Комітет ком

сомолу України прийняв 
Постанову «Про проведення 
ЗВІТІВ і виборів у комсо
мольських організаціях 
'ЛКСМ України». У верес
ні — жовтні збори прохо-
дитнмуть в комсомольських 
групах, цехових, відділко- 
вих, бригадних, факультет
ськії?; та інших організа-’ 
діях на правах первинних. 
Пізніше, у листопаді —1 
грудні, в усіх первинних 
комсомольських організаці
ях, крім шкільних, а також 
в комсомольських організа
ціях, комітетам яких нада
но права райкому. У січні— 
лютому відбудуться міські ■ 

СТИЛЬ ДІЛОВИЙ,
ИВДШИЙ
та районні комсомольські 
конференції.

Наближається час, коли 
будуть підбиті підсумки ро
боти комітетів комсомолу. 
Це період оцінки досягнень, 
практики роботи, минулих 
невдач. І ця робота спря
мовується па покращання 
діяльності первинних ком
сомольських організацій,

Звітно-виборна кампанія
цього року проводиться в 
обстановці високого трудо
вого і політичного піднесен
ня, викликаного рішеннями 
XXIV з’їзду КПРС та 
XXIV з’їзду КП України. 
Молодь орденоносної Кіро- 
воградщиіш ділом відпові
дає на рішення партійних 
з’їздів. Молоді робітники, 
комсомольсько • молодіїкиі 
колективи одностайно підг 
тримали ініціативу дпіпро- 
петровців. «Сьогодні рубіж 
новатора, завтра — комсо
мольська норма». УДаР»а 
праця молодих женців Ьоб- 
ринецького, Новгородців- 
ського, Олександрійського 
районів, ініціатива ударних 

бригад по заготівлі кормів 
для громадського тварин
ництва Олександрівського 
району — далеко не повний 
перелік цінних ініціатив і по
чинань молоді області. Не
обхідно і далі добиватись 
авангардної ролі комсомолу 
в цих походах.

На зборах слід глибоко 
проаналізувати роботу ком
сомольських організацій по 
виконанню рішень XXIV 
з’їзду КПРС, XXIV з’їзду 
Компартії України, XVI 
з’їзду ВЛКСМ та XXI з'їз
ду ЛКСМУ —Чимало 
успіх зборів залежить від 
звітної доповіді. Важливо, 
щоб вона не носила ,харак- 
тер самозвіту. В ній пови-

I 

пен чітко проступати стан 
справ в організаціях, ана
ліз виконання комітетом та 
активістами завдань, які не
обхідно вирішувати.

Головною темою на звіт
но-виборних зборах зали
шається питання дальшого 
організаційно - політичного 
зміцнення кожного комсо
мольського осередку, як 
цього вимагають рішення 
червневого (1971 р.) Плену
му ЦК КП України та 
II 1-го пленуму ЦК ВЛКСМ. 
Велику увагу слід падати 
питанням дальшого поліп
шення виховання молоді в 
дусі комуністичної ідейнос
ті, радянського патріотиз
му, інтернаціоналізму, кла
сового підходу до явищ 
суспільного життя.
Досвід минулих років 

показує, що там, де 
збори пройшли цікаво, по- 
бойовому, де відбулася 
принципова, ділова розмо
ва комсомольців, стан справ 
хороший. Це спостерігалось 
в ряді комсомольських ор
ганізацій міст Олександрії, 

Кіровограда, Світловод- 
ська, Олександрійського, 
Вільшалського, Добровс- 
личківського районів.

Але, на жаль, є й інші ви
падки. Читачі знайомі з 
матеріалом, вміщеним у 
«Молодому комунарі» за 12 
серпня. Мова йде про за
недбаність роботи комсо
мольської організації кол
госпу імені Фрунзе Компа- 
ніїаського району’, де сек
ретарем Валентин Соколов. 
Немає необхідності повто
рювати всі недоліки в робо
ті комітету. Хотілося б на
гадати лише одне: навіть 
протоколи зборів, па яких 
Соколова обрали секрета
рем комсомольської органі
зації, знайти не пощастило. 
Та не знімається вина з 
комітету, з комсомольської 
організації, в якій є ще ЗО 
членів ВЛКСМ. Чому ж во
ни мовчали?
-> Факт підводить до ви
сновку: па зборах в групах 
і первинних організаціях 
необхідна творча атмосфе
ра, яка забезпечила б висо
кий рівень обговорення до
повідей і найбільш актуаль
них питань комсомольського 
життя, принципова оцін
ка стилю і методів ке
рівництва. Ось чому тут 
слід дати оцінку роботі 
кожного колективу, кожно
го члена ВЛКСМ.
■у ПЕРІОД підготовки і 
” проведення звітно-ви
борних зборів велика увага 
надається приведенню пер
винних комсомольських ор
ганізацій у відповідну 
структуру. Зараз в області 
налічується 2749 комсо
мольських груп, 2241 бри
гадних, цехових, факультет
ських і класних організа
цій. Зробити структуру 
більш чіткою, продума
ною — це значить ще біль
ше зміцнити організованість 
наших рядів.

Під час звітно-виборної 
кампанії актуальним е по
стійна турбота про добір 
комсомольських кадрів і 
активу у відповідності з рі
шеннями XXIV з’їзду 
КПРС.

За останні роки в області 

зріс якісний склад усіх ка
тегорій комсомольських во
жаків. Зараз 61,6 процента 
секретарів первинних орга
нізацій (без врахування 
секретарів загальноосвіт
ніх шкіл) — члени та кан
дидати в члени КПРС, 27,6 
процента — люди з вищою 
і пезакінченою вищою осві
тою. Комсомольськими ва
тажками обрана значна ча
стина жіночої молоді, спе
ціалісти народного госпо
дарства.

Нещодавно обком комсо
молу розглянув питання 
кадрів і активу в комсо
мольських організаціях об
ласті. Більшість міських та 
районних комітетів з відпо
відальністю поставились до 
підбору майбутніх ватажків 
молоді. Збільшується кіль
кість комуністів, працюючих 
в комсомолі. Так, в Добро- 
величківському. та Мало- 
висківському районах серед 
рекомендованого складу 
секретарів 72—74 проценти 
становлять комуністи. 35— 
40 процентів рекомендова
ного складу у містах Кіро
вограді, Світловодську, 
Олександрійському, Бобри- 
нецькому, Новомиргород- 
ському районах мають ви
щу та незакіичену вищу ос
віту.
О НИНІШНЬОМУ прове- 
** денні звітів і виборів 
велика роль відводиться 
міськкомам та райкомам 
комсомолу. Треба уважно 
підійти до складання графі
ків зборів, залученню до їх 
проведення широкого акти
ву.

Правильно роблять ті 
міськкоми, райкоми, які зві
туючи про свою діяльність 
на звітно-виборних зборах, 
інформують юнаків і дівчат 
про виконання критичних 
зауважень і пропозицій. 
Звіти і вибори — це не 
тільки перевірка боєготов- 
пості комсомольських орга
нізацій, це і велика школа, 
яку проходять комсомоль
ські колективи.

Б. ЯСИНОВСЬКИЙ, 
зав. відділом комсо
мольських організацій 
обкому комсомолу,

чс^кЧР33г-вузгиць Декабристів і Шев- 
пку- пІ^пї\іро^°«граАі останні дні пра- Ц’оу шкільний базар.

На фото: на базарі •
Фото 8. КОВПАКА.

В музеї Кобзаря
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® НА ІДЕОЛОГІЧНІЙ НИВІ

0ЛЕНА почуває себе в цьо
му царстві впевнено. Окине 

поглядом стелажі, полиці. І задо
волено посміхнеться. Так, горди
тись є чим: бібліотечний фонд за 
час н роботи зріс на 15 тисяч 
примірників.
А ГЄрой розповіді — Олена
побо«?1?-НОпа ~ бібліотекар. її робочим день розпочинається за-

До де.в’ятої години. Зранку 
зустрінеш а ремонтних май

стернях. по обіді — на токах чи 
побіля комбайнів, увечері — се
ред робітників або в колі дітей, 

сучасний бібліотекар — це 
и інформатор, і агітатор, котрий 
щоденно несе в маси живе слово 
партії.

Робота Олени складна й специ
фічна. Обслужити жителів двох 
сіл — Сазонівки і Густого Гаю та 
ще дослідної станції — справа не 
з легких. Звичайно, одній людині 
це майже не під силу. Але біблі-

МУДРИЙ
ПОВОДИР
отекар не самотня. У неї хоро
ший помічник — бібліотечна ра
да. До неї входять члени жіночої 
ради дослідної станції М. Гура, 
Г. Осецька, вчителька місцевої 
школи 3. Устименко, завідуючий 
клубом М. Куроп’ятник та секре
тар комсомольської організації 
дослідної станції Н. Петрова.

Лише за післяз’їздівські міся
ці бібліотечна рада провела де
сять тематичних вечорів, чотири 
усні журнали, чотири дитячі ран
ки, зробила сорок бібліографіч
них оглядів. Звичайно., головне не 
кількісний перепік. Кожен захід 
— то певна зростаюча ступінь з 
культурно - естетичному вихован
ні односельчан.

З метою ширшого залучэння 
жителів сіл до невичерпного дже
рела знань Олена Іванівна органі
зовує пункти видачі книг. Незмін
ними помічниками є комсомольці 
дослідної станції. Відповідальні за 
густогайський пункт — Г. Хзляв- 
ма та О. Лізунова — в призначе
ний час завжди на своїх місцях.

Два роки тому Олена приймала 
Сазонівську сільську бібліотеку, 
яку" відвідувало... п’ятдесят чита- 

. чів. Зараз їх — 850. Як це ста
лось? •

Щоразу, працюючи над підго- 
- товкою того чи іншого заходу, 
Олена замислюється, як змістов
ніше його організувати? Нерідко 
приймає гостей — колег з біблі
отек району та області. Є чому 
повчитись їм з сазонівського біб
ліотекаря, Вона розповість, як 
правильно складати індивідуаль
ні плани читання з урахуванням 
віку та освітнього рівня. Повідає і 
про картотеку читацьких інтере
сів — плід її пошуку.

В своїй діяльності Олена тісно 
зв’язана з партійною організаці- 

Секретар парторганізацн 
Г. Бикоо, зокрема, розповідає: 

«Легко працювати з Оленою Іва
нівною. людиною, котра 
знає свою справу, вмів з ножним 
поговорити. Цікаво завищи на .ті 
тематичних вечорах. Кільна Днів 
тому відбувся вечір. при“^,°анн^ закінченню жнив на дослідній 
станції «Трудівникам полів — наш 
уклін». Зал був переповнений».

Мудоий світ книжок вабить до 
себе кожного: дітей і людей по
хилого віку, робітників і колгосп
ників. Щоб біля цього невичерп
ного джерела не 
гурт читачів — то 
отекара.

с. Сазоніока,
Кіровоградського

ЄЮ. 
М. і

зменшувався 
турбота бібг.і-

Д. БАБАК.

району.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“
З втор

і Ä \ <4

надають
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горах Тлнь-Шаню. 
складу комітету 
шкільну комсо-

се- 
погту-

за- 
одержує

Г. Д. ДЕРЕВ'ЯНКО

з безсмертного 
гарнізону

Оборона брестської фортеці — свя
щенного для нас клаптика рідної землі— 
продемонструвала всьому світу незлам
ну стійкість радянського солдата. Це 
був легендарний подвиг синів народу, 
безмежно люблячих свою Батьківщину і 
віддавших за неї життя.. Серед захисни
ків фортеці були росіяни і українці, бі
лоруси і узбеки, казахи і грузини, інгу
ші і молдавани, представники інших на
родів Радянського Союзу. Всіх їх об’єд
нувала вірність соціалістичній Вітчизні і 
Комуністичній партії.

Серед героїв твердині на річці Буг 
були і наші земляки — з сонячної хлібо
робської Кіровоградщини. Поки що ві
домі імена комуніста М. І. Султана з 
Олександрії, комсомольців Г. Д. Дере
в'янка з с. Омельгород Олександрій
ського району і І. Г. Гончаренка з с. Кі
рове Долинського району. Вони полягли 
смертю хоробрих. А В. К. Ткаченко і 
В. Л. Тюпа залишилися жизими. Перший 
з них працює нині в Кіровограді, другий
— залізничник Знам’янки.

Сьогодні наша розповідь про омель- 
городця Г. Д. Дерев’янка.

Григорій Дерев'янко закінчив 
редню школу. Через рік г__ ..
пив на фізичо-математиіний факультет 
Черкаського державного педагогічного 
інституту. Там він пов’язує свою долю з 
життям Ленінського комсомолу. По 
нінчанні інституту Григорій 7.““. 
призначення в Алма-Агу. З 1933 року він 
там працює викладачем фізики в серед
ній школі № ЗО. Згодом йому надають 
комунальну нвартиру, в яку він вселяє
ться разом з батьками Давидом Макаро- 
вичем і Марією Гнатівною. 5 лютого 1940 
року молодого вчителя проводжають на 
службу до Червоної Армії. Потрапив Гри
горій на недавно приєднані землі Захід
ної Білорусії, служив у 204 гаубічному 
артилерійському полку.

Серед інших молодих бійців він виді
лявся глибокими знаннями, допитливим 
розумом, наполегливістю з оволодінні 
військовим мистецтвом. Нерідко на за
няттях заміняв офіцерів, читав для но
вачків лекції з фізики та математики.

Нагородження значками «Ворошилоа- 
ський стрілець», «Відмінник Робітничо- 
Селянської Червоної Армії», обрання 
секретарем комсомольської організації, 
присвоєння звання заступника політрука
— ось етапи зростання солдата Дере
в’янка — відмінника бойової і політичної 
підготовки. Восени його переводять на 
службу в 98-й окремий протитанковий 
артилерійський дивізіон. Тут він працює 
секретарем комсомольської організації 
дивізіону. В січні 1941 року його обира
ють делегатом шостої окружної комсо
мольської конференції Західного особ
ливого військового округу.

Над Західним кордоном збиралися чор
ні хмари. Стао шина Дераз’чнно відчував 
наближення війни з Німеччиною, розумів 
її неминучість. Все тривожнішими йдуть 
його листи до рідних. Тривожними, але 
не панічними, як людини епєвноної в 
своїх силах, як солдата великої, непере
можної армії. 13 нвітня 1941 рому він пи
ше до Давида Макаровича: «Тату, ти ма- - 
му підтримуй, вона дуже боїться війни, а 
війна буде жахлива, немилосердна. Я це 
відчуззю. Та боятися нам нічого».

19 червня 1941 року повідомляє бата
нів: «Дніз за п’ять складатиму екзамени. 
Після них стану командиром взводу або 
заступником командира батареї по політ- 
частині.

Війна з Німеччиною буде обов’язково, 
і тоді всі, зід малого до великого, підні
муться на рішучий бій. Поки що спокій
но, але тільни поки що... Цілую Вас. 
Ваш Гриша».

Коли батько з матір’ю читали його 
листа. їх син уже бився з ворогом, до
живав свої останні дні, щоб вступити в 
безсмертя. *Вже в перший день війни 
йому випали найсуворіші випробування, 
98 дивізіон, в якому служив Дерев'янко, 
напередодні війни розташовувався в ра-
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йоні Східних воріт Брестської фортеці. В 
/ суботу після обіду Григорія бачили в 

дивізіонному клубі. Комсомольський ва
тажок разом з товаришами Миколою 
Ширяєвим, Олександром Зайцевим, 
Андрієм Питьком, Іваном Суботою, дру
жинами офіцерів проводив генеральну 
репетицію концерту, призначеного на 
неділю, 22 червня. Ввечері кіномеханік 
Микола Соколов демонстрував бачений 
усіма раніше і від цього не менш при
вабливий фільм «Чапаєз».

А на світанку почалася війна. Багато 
бійців, які мирно спали в казармах фор
теці, так і не встигли опам’ятатися, 
смерть застала їх просто в ліжку. Бійці 
дивізіоне, що залишились, під безпе
рервним вогнем противника швидко 
привели техніку в бойову готовність. 
Батареї рушили в район розгортання по 
бойовій тривозі. Артилерійські розра
хунки, які встигли вийти з фортеці, прий
няли бій з ворожими танками, що намі
рялися осідлати шосе Москва — Варша
ва. Останній частині дивізіону вихід був . 
загороджений машинами, які загорілися 
від вогню противника у воротах. З фор
теці не встиг вибратись і заступник по- 
літрука старшина Г. Д Дерев’янко.Його 
батьки невдовзі одержали повідомлення, 
що Григорій пропав без вісті. Вони довгі 
роки сподівалися почути хоч якусь віс
точку про сина. І лише через 27 років 
дізналися, що їх син був героєм. Напи
сав їм про це науковий співробітник 
музею оборони Брестської фортеці 
Д. Й. Лозоватський.

Давид Йосипович звернув увагу на те, 
що в передвоєнних номерах окружної і 
армійської газет досить таки часто зга
дувалось прізвище комсомольського ак
тивіста, відмінника бойової і політичної 
підготовки Дерев’янка. Заглибився в чи
тання спогадів учасників оборони, з на
дією знайти щось про комсорга диві
зіону.
у У 1953 році дружина командира диві
зіону, колишня партизанка А. А. Нікітіна 
(протягом дванадцяти дніз разом з діть
ми і іншими жінками комскладу вона 
була у обложеній фортеці, в приміщенні 
штабу дивізіону) писала у своїх спогадах: 

«Серед захисників особливо запам’я
тався мені секретар комсомольського бю
ро нашого артилерійського дивізіону, за
ступник політрука Дерев'янко. З першого 
ж дня війни він засів з нупеметом у валу 
над штабом і вів влучний вогонь по фа
шистах. Числа 23 червня група гітлерів
ців спробувала прорватися до штабу з 
бону будинків командирського складу, 
але всі оонн були розстріляні кулеметни
ком Дерав’янком. Це ми бачили з вікна. 
І лише 4 чи 5 липня, копи нулемет за-

глопн, фашисти змогли увірватися « при
міщення штабу. Вони підпалили гараж» 
у якому знаходились поранені. Двох сол
дат, які були разом з нами, розстріляли. 
Нас же погнали в Тирасполь».

За .свідченням інших учасників оборо
ни, улюбленець бійців Дерев янко біля 
кулемета був не сам. Багато ворожих 
атак захлинулися від їх влучних черг. 
А кулеметники були воістину неаразимі. 
Тільки прямо попадання авіабомби, ски
нутої з ворожого пікірувальника, обірва
ло життя мужніх воїнів.

Про все це Д. Й. Лозоватський напи
сав у «Вечернюю Алма-Ату». В грудні 
1968 року, незабаром після опублікуван
ня замітки в газеті, Лозоватський одер
жав листа з Казахстану. Писала Катерина 
Данилівна Редько, колишня учениця Де
рев’янка, секретар комсомольської орга
нізації школи № ЗО:

«Ми закінчували 10 клас. Григорій Да
видович був не набагато старшим за нас. 
Він ячось зразу завоював симпатії всіх 
учнів. Це був наш старший томариш і 
друг. Нам не страшно було з ним піти в 
гори, поїхати на озеро Іссик-Куль, що 
знаходиться високо в 
Дерев’янка обрали до 
ЛКСМК, він редагував 
мольсьну газету.

Коли дізналися про 
службу в армію, усім 
нас відривають щось

На камеи! — напис; «Здесь, з бывшем 
здании 9 заставы 17 Краснознаменного по- 
гранотрпда героически сражались против 
немецько-фашистских захватчиков совет
ские пограничники под командованием на
чальника заставы лейтенанта А. М. Кигкеиа 
това».

його призив на 
здавалося, що від 

____ __ дороге і близьке. 
На прощальних його уроках ми були ду
же схвильовані. Проводжаючи його, не 
могли стримати сліз...».

Дерев’янко листувався з Редько. В 
одному з останніх листів 
повідомляв її, що почав 
писати оповідання..,

Ось яким був наш земляк. 
Він добру пам’ять залишив 
про себе в Омельтороді і 
Черкасах,~ в Алма-Аті і 
Бресті. Його ім’я навічно 
записано в історію героїч
ної оборони фортеці.

Перебуваючи в Бресті, я 
дізнався ще про одне. Де
рев’янко не загинув четвер
того чи п ятого липня в за
сідці над штабом. Він чудом 
уцілів. Виявлено документ 
про те, що заступник політ
рука Г. Д. Дерев’янко аж 
20 липня тяжко поранений 
був схоплений фашистами. 
Значить він є одним з тих 
небагатьох захисників, які 
майже місяць оборонялися 
з руїнах фортеці. Він заги
нув при спробі втечі з табо
ру з-під Бреста.

В. ПРОЦЕНКО, 
Фото актора.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

МЕТАЛЕВІ РОЗПОВІДАЧІ
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«Гроші дуже лихий пан, але 
вельми хороший слуга». Слова 
Френсіса Бекона, поставлені 
перед одним з розділів, мож
на було б взяти епіграфом до 
усієї книги Г. Єлизааетіна 
«Гроші», яка нещодавно ви
йшла у видавництві^ «Веселка» 
перекладом з російського ви» 
дання. Розповідаючи про істо
рію виникнення £ розвито 
грошей, автор показує 
роль у житті людства. Зроо ' 
но це у цікавій, дохідлив 
формі. I незважаючи на те, що 
автор в окремих розділах, над

то вже популярно висвітлює 
окремі положення ПОЛІТЄКОНО" 
мії з тим, щоб вони стали 
зрозумілими школярам, в ці” 
лому книгу з задоволенням 
прочитає і дорослий читач.

Велика кількість історичних 
фактів та переказів, тактовно 
змонтованих у розповідь, зба
гачують її. Не зраджуючи то
нові популярної книги, автор 
наводить рядки з документів, 
коментуючи їх іноді з легким 
гумором.

...Звідки взялось слово «кар
бованець»? більшість відпо

вість: від українського слова
«карбувати». А насправді, це не 
так. На початку XIV століття на 
Україні ходили литовські срібні 
гроші. Тоді (як і у всі часи) бу
ло немало штукарів, які під
робляли монети. Щоб визначи
ти якість їх за твердістю і ко
льором металу, край монети 
надкушували, внаслідок чого 
на них з’являлись вищербини, 
зарубки (литовською мовою— 
«карб»). Звідси й «карбова
нець».

...1534 року, за правління ма
тері Івана Грозного, було сгво-

рено єдину для всієї російської 
держави грошову систему. На 
монетах дрібної ваги, зробле
них із срібла, зображували . 
вершника з-мечем. Ці монети 
дістали назву мечевих. На 
«дєньзі» більшої ваги зображу
вали вершника із списом (ро
сійською — копьем). Назива
лись вони колійними грошима, 
пізніше — копійками (копей
ками).

Про це і багато іншого уз
нає читач з книги Єлизавегіна. 
Скажімо, про те, як карбува
лись гроші і як їх підробляли, 
Що фальшивомонетниками бу
ли не тільки безіменні шахраї, 
а й відомі особи, наприклад, 
король Франції Філіп IV Гар
ний. Чому люди придумали 
вислів. «Спаси мене,' господи, 
від великої кількості грошей»/

копійками (копей-

з книги Єлизааегіна. 
про те, як карбуза-

У книзі подаогься відомості 
про те, як завдяки грошовим 
знакам історикам удається до
повнити сторінки життя ТІЄЇ ЧИ 
іншої країни, а мистецтвознав
цям — повернути людям втра
чені пам ятники мистецтва.

Окремо варто зупинитись на 
підкресленій автором ролі грО- 
шеи в капіталістичному суспіль- 
™ 6!,“ц'і'л'сгимному 3 адио- 

вбивство 
Другого

обман,нащива, обман, 
шахрайство війни З 

ляни» ~ ’ засіб для регулю- 
благ Р°ЗПОДІЛУ матеріальних 
олаг серед трудящих для під. 
-ищення їх благоустрою 
безумовно Г Єлизавст'на вже, 
ча ИЯ а ' ЗН*йшла сво'° мита - 
тим4« ® 0ТвЦІЙ пресується’ 
X' *Т° ЩЄ Н0 позиайомився з 
Цікавою книгою.

Б. «УМАНСЬКИЙ.
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(Закінчення. Початок див. 
у номері за 24 серпня).

Взагалі, в інтернаті йому не подобалось, 
хоч, здається, і він не дуже подобався 
вчителям і вихователям. Два рази він 
тікав. Якось потрапив у дитячу кімнату 
міліції. Ну й що? Хіба він бився з хлоп
цями, чи бив ногось? Зняли його, прав
да, якось з поїзда, ноли він вирішив пої
хати до батька. Справжнього рідного, 
котрий жив у Сусідній області. На уро
ках сидіз тихо, нікого не чіпав. Ну, вчи
тися не хотів. Це вірно. Тому, що нудно. 
Але хіба він у цьому винен? А хто винен 
— він цього не знає. На рибалку піти, 
скупатися в річці, чи ще щось — ціла 
історія. Шуму потім не обберешся. Вста
вай з дзвінком, лягай — з дзвінком... Хі
ба так дома! Тут і став під боком, і садок 
колгоспний, і цілий день в твоему розпо
рядженні. Вітчим обіцяз телевізор купи
ти, може, набрехав, чи сп’яну пообіцяв. 
Хто його знає, що він за людина. Може, 
побуде місяць, другий і змиється. Було 
вже так одного разу. Він навіть «татом» 
називав того, першого —мати просила. 
А той і року не прожив у них. Якось 
потім зустоів його на автобусній, навіть 
і не впізназ. I тан гірко стало, що «та
том» звав його! Ну, тепер дзуськи — 
хай хоч на шматки ріжуть його, а він 
вже розкидуватнсь такими словами не 
буде.
ХЛОПЧИК звернув з тротуару в лісо

смугу з акацій, що тягнулась поряд.
Більше всього на світі він боявся зараз 
зустрічі з однокласниками. Або знайоми
ми хлопцями. Куди ж йому все-таки поді
тися?-Хіба що взяти випустити нурку7 
Перейти он в той парк і випустити? Тан 
піймають же: нурка — не заєць. Пропа
де, дурепа стаза. Теж у неї життя... Був 
двір, нупа гною за сараєм — гребись, 
скільки душа бажає. Або ходи собі на го
роді, нупайся и пилюці під кущем бузку, 
чи там, де золу зсипають за хатою. А піс
ля, під вечір, можна забратися по кілоч-

перетинку — м’яку і трепетну. ЦУР,ма 
поворухнулась, пише закрила очі. зараз, 
коли доля цієї живої Істоти ціпком за
лежала від того, яке рішення він прийме, 
хлопчик відчув незрозумілий раніше 
жаль до цієї відкинутої, всіма істоти, 
безпомічної, покірливої. Недобрим СЛО
ВОМ згадував він і матір, що послала но
го на ганьбу, і чоловіка виховательки, і 
нового вітчима, через !*.?тр,?гл 1 ■»яп'|г ‘

Федір Непоменко

Ж »

І»!

■-'J

кроків, ХЛОПЧИК відчув,

____ Нарешті, 
'висока; ’повна Вона

ПО ДОбОИХ сотня ’— земля, 
як здригається і гум

Сонце котилосьАвисона( п<-------
з’явилась тітка -дв Й0Г0( усм|хнулась. 
ще здалеку йди, мовляв, зуст-

9^ 3^^ ЯКИИ ти 

великий став. потис пухлу, теплу
Хлопчик ”'""ов00он" пахла' молоком І 

полоню. Здається, огірками.
5лібом. А ще «ипсЛЖ _ Ти, мабуть, го-
- Ну, йдемо в хату ж вона не

лодний? Як там мамкам
приїхала? А ЩО 4е 3 аЕОсь-
- це? - „К? ношу І

кою, ненаЧЄ,«ІдкїМтам взялась КУР»«‘ ‘ 
здивувався, звідки^ и до порогу, він
поки вони з тітко інтернат, і
встиг Р°зпэз2сттиИма який Обіцяв купити 
про нозого вітчима, як . що мати ЗНОву 
телевізор, І про стар р пригоди з
випивас, розповів и про с н
куркою. Тітка зу.зинялась^сЬ ; сплвсІ<у. 
хитуючи головою. Т см^ рада е.
вала руками. в.0Н.аупаПЧИгІ це зразу від- 
жданому гостеві, і хлопчин це і

ЧУ1 а курка нехай у вас буде ївас с 
нури? Буде вам яйця нести. Бої . У

— А як же школа? „ясни пжо
— А я уже передумав. Д° В®Е.НИ.,„ йо- 

пк небудь перетерплю в інтернаті- Ну 
ГО с!тУДм" Бу« уже один танки...

Тітка притисла голову. | 
своїх грудей:

— Ох ти мій рідний!
' плЛіо якби V нього була така мати 

огрядна,’ добра, яахла..ь’°л°тК!°на’починає 
Тільки він не любить, коли тітка по іин

. ________ . і
котрого І завари
лося все це.

Дізнавшись у 
перехожого про 
час, він поклав 
курну назад, в 
авоську і по 
стежині, • що 
петляла 1 між 
акаціями, побіг 
и бін автовок
залу.

Вийшовши з 
автобусу, огля
нувся. Ого, те
пер тут скільки 
набудували, що 
й не пізнаєш. 

Він приїжджав сюди років два з 
матір’ю. Тоді було зовсім інакше. Ні цег
ляних будинків, ні шоссйки. Піди зараз 
розберись, до та хата! Номера він зви
чайно не пам’ятав, але прізвище тітки 
знав.

Скоро він зупинився перед хвірткою, 
на яку йому показали, і ще з вулиці по
бачив, що на дверях висить замок. Ось 
тобі й на! Всюди не везе.

— Ти почекай, вона скоро прийде, — 
сказала симпатична молодиця, що брала 
воду біля колонки. — Родич, мабуть?

Хлопчин сів на лавку біля хвіртки, по
клав авоську з куркою у тінь. Поспішати 
тепер нікуди. Можна й почекати.

Недалеко пройшов довгий состав з 
двома тепловозами, і хоч до залізниці бу-

і курка
■— ОПОВІДАННЯ

нах, вбитих у стіну сараю, на сідало... Чи 
найде курна дорогу додому, як собана? 
Ну, якшо відпустити?

Думна здавалась заманливою. Але він 
же від неї еідмозився. Далеко. Майже 
тридцять кілометрів. Ні, не знайде вона 
дороги.

Сонячні плями і тіні танцювали на об
личчі хлопчика, веснянкуватому біля 
перенісся, з широкими вигорілими за лі
то брозами. Він 
сидів і думав, 
час від часу по
глядаючи на 
курку. І щось 
дивне робилося 
в його душі. Ще 
півгодини тому 
він був майже 
байдужим до 
того, що там у 
нього в авосьці 
— десятон яєць, 
банка меду, чи 
щось інше — 
чи не всерівно?
Він тепер, ніби прозрів, і було ебидно не 
стільки за себе, скільки за відкинуту ру
ду несучку. Вона мирилася з тим, що її 
довго везли в тісному автобусі, поклали 
десь під ноги, потім несли вулицею, під
німались сходами... І зненацька — ці 
доері, що занрчлись... Коли мати, зловив
ши помічену хохлатку, несла її за хлів, 
він нічого не відчував. До цього звик, він 
знав, що мати спокійно наступить ногою 
на крила птаха., що тріпається, обірве 
його нестямний крик, черчне відточеним 
на чавунну ножем по пружній шиї. Він і 
сам стріляв із рогатки у горобців і особ
ливо перепелиць, які хмарою злітались 
на нолгоспний двір. І нічого особлизого 
с цьому не було. Але зараз...

Хлопчик витяг курку із сітки і якось 
гостро відчув у руках тепло живого тіла. 
Зв’язану поклав біля ніг. Посидів, розду
муючи. Помацав пальцями дивовижну

— А як же школа? пРСНид „ уже передумав До вес

вітчима. Був уже один такни...
хлопчина До

приказувати і жаліти його.
І він м’яко вишмигнув з-під тітчиної 

руни.

В Палаці культури нафтовиків у місті Охі на Саха
ліні поставлено балзт Б. АсафьєЕа « Бахчисарайський 
фонтан» за однойменною поемою великого російсько
го поета Олександра Пушкіна. Поставив спектакль 
Народний театр балету. Ного артисти — геологи, бу
ровики, монтажники, робітники нафтопромислів, шко
лярі. Всі вони з захопленням беруть участь у само
діяльному колективі, віддаючи цьому заняттю вільний 

. нід роботи час. Глядачі — товарний і друзі виконав
ців — тепло прийняли нону роботу молодих артистів.

На .знімку: сцена з балету.
Фото В. МАРЙКОВСЬКОГО. АПН.

Ш ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 27 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.50 
— Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Військо
ва таємниця». (М). 12.15 — 
Телевісті. (Н). 12.25 —
І, Франко — «Украдене 
щастя». Телеспектанль. (К).
17.25 — «На ланах респуб
ліки». (К). 17.50 — Телевіс
ті. (К). 18.05 — «Юні кро
кують 
нецьк). 
передач. . . 
18.35 — Інформаційна про
грама «День за днем». (Кі
ровоград). 19.05 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.15 — 
Художній фільм «Мрія». 
(М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Виста
ва Архангельського драм
театру ім. Ломоносова. В 
антракті репортаж про об
ласні змагання орачів. (Кі

ровоград). 23.30 — Теле
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 
— Новини. (М). 10.15—Для 
школярів «Вітер мандрі
вок». (М). 10.50 — М. За- 
рудний — «Фараони». Те
леспектакль. (К), 12.15 — 
Нонцерт. (М). 13.05 — Но
вини. (М). 17.05 — Новини. 
(М). 17.15 — «Жнива». (Ал
ма-Ата). 17.25 — Для шко
лярів. «Фестиваль юних». 
Концерт. (М). 17.50 — Ко- 
льорозе телеба ч е н н я. 
Мультфільм. (М). 18.00 —
Програма передач. (К). 
18.05 — «Спорт в образо
творчому мистецтві». (М).
18.25 — «Робоча хвилина». 
(М). 18.50 — «Поезія». «У

по землі». (До-
18.30 — Програма 

(Кірооог рад)

нас в гостях поет Д. Ку- 
гультінов». (М). 19.15 —
Телеспектакль «Просто тан, 
прогулянка». (К). 21.00 — 
«На добраніч, діти!». (К).
21.30 — Кольорове телеба
чення. Телетеатр мініатюр 
«Наші сусіди». (М). 22.15 — 
Естрадний нонцерт. (М). 
23.00 — Новини. (М).

СУБОТА, 28 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастина для бсіх. (М).
9.30 — Новини. (М). 9.45 —
Концерт. (М). 10.15 — Для 
дітей. «В добру путь, хлоп
чики і дівчатка». (М). 
11.00 — Програма «Здоро
в’я». (М). 11.30 — Наша
Афіша. (К). 11.35 — «Твоя 
земля, ровеснику». (Дніп

ропетровськ). 12.15 —Мульт
фільм «Як козаки у фут
бол грали». (К). 12.35 — 
«Література і сучасність». 
(К). 13.15 — «Шахтар —
це звучить гордо». (Воро
шиловград). 14.15 — «На 
меридіанах України». (К). 
14.45 — Кольорове телеба
чення. Мультфільм. (М).
15.30 — «Пошуки». (М). 
16.00 — Чемпіонат СРСР з 
футбола. 
«Нефтчі».
В. Титов 
«Всім смертям назло». Ви
става Ворошиловградсько- 
го драмтеатру. (М). 19.00 — 
Програма «Час». (М). 19.30 
— Чемпіонат СРСР з фут
бола. ЦСКА — «Зоря». (М). 
20.15 — Прем’єра худож
нього телефільму. «Вся ко
ролівська рать». 1 та 2 се
рії. (М). 22.35 — Концерт 
(Сопот). По закінченні — 
новини. (М).

«Спартак»
(М). 16.45

, К. Міяенио

НМИД АДРЕСА 1 ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36. 

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

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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Як уже повідомлялося 
в нашій газеті, футболь
на команда «Юність» 
сьомого управління бу
динками м. Кіровограда 
стала переможницею під- 
Піупії в заключному ета
пі всесоюзних змагань на 
приз клубу «Шкіряний 
м'яч», що позавчора за
кінчилися в Донецьку. В 
трьох інших підгрупах 
право боротися за розпо
діл призових місць за
воювали також юні 
спортсмени «Колхіди» з 
Грузії, донецького «Ме
таліста» та «Аргаца» з 
Вірменії.

У першому півфіналь
ному матчі грузинські 
футболісти з рахунком 
2:0 перемогли своїх вір
менських ровесників. По
тім на зелений килим 
футбольного поля най
більшого в Донецьку 
стадіону «Шахтар», який 
вміщує понад сорок ти
сяч глядачів, вийшли два 
інших півфіналістн — 
місцеві та кіровоградсьісі 
хлопчики.

Цеіі матч, який прохо
див у гострій, напруже
ній боротьбі, передавався 
по центральному телеба
ченню. Господар! поля 
одразу захопили ініціати
ву. Вони вже на третій 
хвилині добилися успіху.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.30
— Художній фільм «Золо
тий ключин». (М). 12.45 — 
«Наука сьогодні». (М). 
13.15 — «Зустріч». (М). 
14.00 — Концерт «Пісні 
Росії». (М). 19.00 — Худож
ній фільм «Весілля». (К). 
20.30 — «На добраніч, ді
ти!». (Н). 20.45 — X. Бер- 
гер — «Потоп». Телевиста- 
ва. (К).

НЕДІЛЯ, 29 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.50 — 
Раннова гімнастика для 
школярів. (М). 9.00 — Но
вини. (М). 9.15 — Для шко
лярів. «Пісні над морем». 
(М). 9.45 — «Соогодні —
День шахтаря». (М). 10.15
— «Музичний кіосн». (М). 
10.45 — «Юні лісівники». 
(Львів). 11.15 — Програма 
передач. (К). 11.20 — «Пра
цею звеличені». (Кірово
град). 11.35 — Мультфільм 
«Стара іграшна». (К). 12.00
— Для школярів. «Роби з
нами — будеш у формі». 
(Берлін). 13.00 — За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. «Тваринництву — 
промислову основу». (К). 
13.20 — «Екран молодих». 
(К). 14.15 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флоту. 
(М). 14.55 — Українське
кольорове телебачення. 
Концерт ансамблю пісні і 
танцю. «Подолянка». (К). 
15.40 — Кольорове телеба
чення. «Клуб ніноподоро- 
жей». (М). 16.40 — Міжна
родна програма. (М). 17.10

Іидекс 61197.

КРАЇНІ— ДОБР Е
Та це не збентежило на
ших юних земляків. Во
ни не пішли в глуху обо
рону, а гостро 1 небезпеч
но атакували. Але уник-, 
нути поразки так і не 
змогли. 1 донецьким фут
болістам не вдалося 
збільшити рахунок-. Доб
ре зіграли наші земляки, 
особливо воротар Ігор 
Горожапиін.

Позавчора відбулися 
останні матчі. Колишні 
суперники кіровоградців
— футболісти Донецька
— добилися переконли
вої перемоги — 3:1 над 
командою «Колхіда» з 
Кутаїсі і завоювали го
ловний приз, заснований 
Центральним Комітетом 
ВЛКСМ, Федерацією ірут- 
бола. Комітету по фіз
культурі і спорту при Ра
ді Міністрів СРСР 1 ре
дакцією газети «Пиоиер- 
сісая правда»; а також 
золоті медалі. Срібних 
медалей удостоєні гру
зинські футболісти.

У боротьбі за бронзові 
медалі між вірменськими 
і кіровоградськими хлоп
чиками з мінімальною 
перевагою (1:0 )матч 
грали перші. Нашим 
сланцям дісталися 
м’ятні медалі і приз, 
скований Донецьким 
ьомом комсомолу.

«Шахтарі гвардія
труда». Святковий нон
церт, присвячений Дню 
шахтаря. (М). 18.30 — Те
лефільм «Обличчям до сон
ця». (К). 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Шахтар»
— «Торпедо». (Донецьк).
20.45 — Програма «Час». 
(М). 21.10 — «Вся королів
ська рать». Прем'єра ху
дожнього телефільму. Ill 
серія. (М). 22.10 — Кон
церт. (Сопот). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45
— Програма Кемеровської 
студії телебачення. (М). 
12.00 — Документальний 
фільм «Живі сторінки аль
бому». (К). 13.00 — Кольо
рове телебачення. Худож
ній фільм «Максимно». (М). 
18.30 — Кольорове телеба
чення. Міжнародний тур
нір з хокея на приз газети 
«Советский спорт». (М). 
20.40 — «На добраніч, ді
ти». (|<). 21.00 — Телеспек
такль «Вулиця Валенти, 
нова». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ

«■МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКС1АУ. р, Кировоград,

Бобринецьке сільське
п рофесі й н о-те X и і ч ие

училище № 2
ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1971-1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ:

грантористів-машиністів широкого профілю 
(трирічний строп навчання з одночасним одержан
ням загальної середчоої освіти);

трантористів-машиністів III нл icy (однорічний 
строн навчання);

трактористів-машиністів ширеного профілю (дво
річний строн навчання);

механізаторів тваринницьких ферм 
нацією електромонтера (дворічний 
вчання);

майстрів-наладчиків по технічному 
машинами І тракторами, зайнятими , __ ,......
ницгві (шестимісячний строк навчання);

слюсарів по ремонту обладнання тваринниць
ких ферм (однорічний строн навчання);

слюсарів по ремонту транторіа, автомашин І 
сільськогосподарських машин (півторарічний 
строн навчання).

До училища приймаються юнаки й дівчата. На 
трирічне навчання приймаються особи після за
кінчення 8 класів; на однорічне — віком но мо
лодші 16,5 роніи з освітою 8—10 класів; на дво
річне — яіном не молодші 15,5 років з освітою 8 -- 
10 класів.

До залви додзти: характеристику з місця робо
ти чи навчання, документ про освіту, свідоцтво 
про народження, довідку з місця проживання (або 
паспорт), три фотокартки (розміром 3x4), медичну 
довідну (форма 286), автобіографі ю, направлення з 
нолгоспу, радгоспу.

Початок занять 1 вересня 1971 рону.
Учні, зараховані до училища, забезпечуються 

безплатним триразовим харчуванням, обмундиру- 
°имиЯпісібникамиЮ' лостілл,°’ гуртожитком I учбо- 

об^аст^вулГ Димитрова °1?ИНЄ^Ь НІровограАсь"в'’

з кваліфі- 
строк на-

нагляду за 
у ТВЛрИН-

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське міське 
професійно-технічне училище № 2

ПРОВАДИТЬ ПРИИОМ УЧНІВ на 1971 - 1972 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ;

МулЯрІВ^ HJTyHHTVDin яліп ’ 
;инІ».Лиц«,па„ЬЯИКІ0, Д»заїст?в,’,ЛгЯ,4а;;""«- 

малярів-штунатупіп _
Приймаються (без ечза 2₽ніпіНавч0Ння 2 Роки, 

віком від 15 до 19 років з ocOllL‘°Hai{H та Дівчата 
Приймаються тако>,< 3 за 8, о, ю клігіпДлнської Армії? м< ДвмобІлізонз^у’?и_клаУв- 
Зараховані до учили,,,. > « 

їк.итком» безплатним тпи«3 ,_абеіпвчУютьсл гурто-

Випускннки-відмінники ’ СПОртивн’
нД освітиРОдо ‘ учбов| заклади1* На1ПраЕЛСН'

°ЯДля авТстуСп?е?р7ба0Сп ІТуП ШН0Ла’ А° УЧНІ ЗМ0Жуть 

й3«"гРе^ »»»у ■>
Ял«и°апи1'"орт' XVÆ0„'"a^ÀK?n*l&H,’,ï 

Фотокарток СрозмРп°ЖИааннп> про снпїпУ І(ор.игінал) 
мі № 28G Р Л'Р°Ч Зх4 см та с,м '> шість 
"“маток навчання і п * Д"У П° Ф°Р’

•<а&СіавУй?зИЩа: вул Леніна PW
' 1 телефон 2-47-54* 19, ВХ|Д 3 вул- Дс* 

" ----- ■------- ----------- ----- ДИРЕКЦІЯ.
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