
ПЛЕНУМ КІРОВОГРАДСЬКОГО 
МІСЬККОМУ ЯКОМУ

13 липня відбувся пленум Кіровоградського міськ
кому комсомолу. З доповіддю на пленумі «Про зав
дання Кіровоградської міської комсомольської ор
ганізації по виконанню постанови бюро ЦК ЛКСМУ, 
«Про серйозні недоліки в стилі, формах і методах 
роботи Кіровоградського міськкому ЛКСМУ» ви
ступив перший секретар обкому ЛКСМУ М. Г. Гай
дамака.

В обговоренні доповіді взяли участь секретар ко
мітету комсомолу швейної фабрики Раїса Боженко, 
секретар комітету комсомолу будівельного техніку
му Валентина Вогульська, секретар комітету комсо
молу профтехучилища N2 6 Валерій Вредій, секре
тар колтітету комсомолу КЛШУ Володимир Вороб- 
йов, секретар комітету комсомолу комбінату «Кіро- 
ноградважбуд» Павло Дрозд, секретар комітету 
комсомолу заводу тракторних гідроагрегатів Віталій 
Дубницький, секретар комітету комсомолу завод/ 
«Червона зірка» Микола Скляниченко, секретар ко
мітету комсомолу міськпромторгу Марииа Якимчук, 
перший секретар міськкому ЛКСМУ Юрій Руднсз.

В роботі пленуму взяв участь завідуючий оргвідді
лом міськкому партії В. І. Суворов, другий секретао 
обкому ЛКСМУ М. П. Громовий та відповідальний 
організатор ЦК ЛКСМУ Б. М. Цибулін.

На пленумі виступив другий секретар міськкому 
КП України А. Д, Суханов.

Пленум прийняв відповідну постанову та затвер
див заходи на виконання постанови бюро ЦК 
ЛКСМУ.

(Докладний звіт про роботу пленуму буде пу
блікуватись в наступному номері).

По Радянській Україна

.ЧАВУН ВИСОКОЇ очистки
Державний Знак якості присвоєно ливарному ча

вуну, що виплавляється на Ждановському заводі 
«Азовсталь». З допомогою вчених Дніпропетровська 
знайдено ефективний спосіб очистки металу від 
шкідливих домішок. Тепер він має високу механічну 
стійкість, поліпшені фізико-хімічні властивості.

СТИМУЛЯТОР КОРМІВ
Перше на Україні підприємство по виготовленню 

преміксів — синтетичної суміші з різних вітамінів, 
антибіотиків, мікроелементів та інших компонентів 
стало до ладу е селищі Немішаєво поблизу Киева. 
Новий препарат на 20 процентів поліпшує якість 
комбікормів. Щодня завод виробляє 25 тонн біохі
мічної продукції. На кінець року його добова по
тужність збільшиться втроє.

У ШИРОКОМУ АСОРТИМЕНТІ
Майже п ять мільйонів чоловічих, дитячих сорочок 

1 тенісок на рік — така продуктивність головного 
підприємства Придніпровського швейного об єднан
ня, зданого в експлуатацію в Дніпропетровську.

У цій п’ятирічці випуск виробів легкої промисло
вості в області збільшиться майже в 1,7 раза. Широ
кий асортимент товарів тепер виготовляє фабрика 
верхнього трикотажу в Дніпропетровську і взуттєва 
— в Кривому Розі. Будуються що 4 швейні фабрики,

-----------------------
ЗОЛОТИЙ $МПІІ 
ТАМАРИ ПОЛІЩУК

Тамара Поліщук — випускниця Бобрине- 
цького сільського профтехучилища N° 2. 
.Через декілька днів вона отримає посвід
чення машиніста-тракториста широкого 
профілю. Але вже сьогодні ім’я майбут
нього молодого хлібороба відоме не лише 
в республіці, айв країні. У травні вона 
брала участь у республіканському конкурсі 
і стала чемпіоном України серед дівчат- 
орачів, які виступали на тракторах Т-74.

І ось нове випробування. Поле Лобедин- 
ського профтехучилища, що на Сумщині. 
На старт другого Всесоюзного конкурсу 
учнів профтехучилищ вийшли найсильніїиі 
орачі всіх республік.

Як і на Херсонщині, Тамара майже іде
ально впоралася із завданням. Оглядаючи 
ділянку, яку вона зорала, Герс-й Соціаліс
тичної Праці, бригадир тракторної бригади 
місцевого колгоспу імені Леніна Я. М, 
Шульга лишився задоволеним.

— Буде добрим трактористом, — похва
лив він Тамару. — Чудова рілля. Отаких би 
дівчат до моєї бригади.

Високої думки про роботу нашої земляч
ки лишилися і члени жюрі. Тамара Поліщук 
отримала найвищий бал і стала чемпіонкою 
Радянського Союзу серед дів ідт-орачіе — 
учнів сільських профтехучилищ (трактор 
Т-74). їй вручено Почесну грамоту ЦК 
ВЛКСМ та чемпіонську стрічку з написом: 
«Кращому молодому орачу країни».

На фото: Тамара Поліщук.
Текст і фото Ю. Михайлова.
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Яків ЧОРНОМОР з колгоспу імені 
XX з'їзду КПРС Онуфріївського ра
йону. СКОСИВ 120 ГЕКТАРІВ, НАМО
ЛОТИВ 2189 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

Комсомолець Микола КЛИМЕНКО 
з колгоспу імені Леніна Долинського 
району. СКОСИВ 110 ГЕКТАРІВ, НА
МОЛОТИВ 2177 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

Комсомолець Іван ОЛІЙНИК з кол
госпу «Україна» Онуфріївськото ра
йону. СКОСИВ 119 ГЕКТАРІВ, НАМО
ЛОТИВ 2164 ЦЕНТНЕРИ ЗЕРНА.

Комсомолець Микола КУРКА з

колгоспу імені XX з’їзду КПРС Оиуф- 
рпвського району. СКОСИВ 111 ГЕК
ТАРІВ, НАМОЛОТИВ 2081 ЦЕНТНЕРИ 
ЗЕРНА.

Анатолій КОСТЕНКО з радгоспу 
кПетрівсьиий» Петрівського району. 
СКОСИВ 96 ГЕКТАРІВ, НАМОЛОТИВ 
1987 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

Комсомолець Єгор ГАВРИЛОВ з 
колгоспу «Путь Октября» Онуфріїв« 
ського району. СКОСИВ 82 ГЕКТАРИ, 
НАМОЛОТИВ — 1694 ЦЕНТНЕРИ 
ЗЕРНА.

р ЛИКОВИЙ промінь сонця прорізав 
г гущавину лісу і зазирнув у відкри
ті навстіж вікна, грайливо пробігши по 
дитячих обличчях. Навколо стояла ти
ша, яку несподівано перервав клич 
сурми.

Ліс враз прокинувся. На табірному 
стадіоні під мелодійні звуки баяну, за 
командою фізруна Олександра Микола
йовича Богуславського розпочалася 
ранкова зарядка, а з нею новий день — 
життя юних ленінців, які проводять 
<воо канікулярне літо в обласному 
піонерському таборі «Дружба»...

...Вже багато років один з чудових 
куточків, якими так щедро наділила 
природа наддніпрянський край, що на 
Світловодіцині, віддано дітям.

Тут, на березі Кременчуцького моря, 
в гущавині дубів і сосен розкинувся 
табір юних ленінців — дітей працівни
ків електростанцій та електротехнічної 
промисловості.

Більше 300 піонерів за зміну з трьох 
областей — Кіровоградської, Дніпропет
ровської та Полтавської — приймав і 
оздоровлює педагогічний колектив та 
обслуговуючий персонал «Дружби».

До послуг відпочиваючих у цьому ча
рівному куточку відмінно обладнаний 
зелений театр, танцювальний та спор
тивний майданчики, піщаний пляж на 
березі моря.

Впевнено і злагоджено працює педа
гогічний колектив, який беззмінно, на 
протязі багатьох років очолює досвідче
ний педагог, вчитель Світловодської 
школп-Ііперіїату № ) Василь Леонгійо- 
внч Ковадло.

ТАБІР НАД МОРЕМ
Основний склад усього персоналу ста

лий. Тут знають вахнлн і здібності 
кожною працівника, його стиль робо
ти, спритність І вміння. Тому злагод
женість дій — традиція колективу, в 
якому багато років віддають справі 
виховання підростаючого покоління 
вчителі шкіл Світловодська М. Н. Тер- 
пеляк, В. М. Кіктепко, О. М. Богуслав- 
ський.

Вже великий досвід виховної роботі! 
набули і виробничники. Загоновими во
жатими відмінно працюють оператор 
заводу будівельних конструкцій Вален
тина Гуртовенко та шофер управління 
автогосподарства Микола Дон, а ін
структором з плавання — електрик го
ловного заводу виробничою об'єднання 
«Енергобудіндустрія» Віктор Миро
ненко.

Багато змістовних заходів здійспив 
аа першу табірну зміну педагогічний 
колектив, який націлив виховну роботу 
на виконання Постанови ЦК КПРС 
«Про підготовку до 50-річчв утворення 
СРСР». В світлі її рішень оформлено і 
наочну агітацію піонерського табору 
«Дружба». Тут і Алея союзних респуб
лік, 1 уквітчане гербами місце прове
дення урочистих лінійок.

Добре відпочивають піонери. Кожно
го дня — щось нове дізнаються юні.

Надовго залишаться в пам'яті спога
ди про екскурсії по Кременчуцькому 
водосховищу на теплоході, про свято 
відкриття спортивного літа, міжзаюно- 
вий табірний «КВК».

А скільки вражень від улюбленої гри 
«Зірниця», де піонери демонстрували 
свій фізичний гарт, та вміння!

Свіжо повітря, нупапня в морі, тру
дова наснага на підшефних ділянках 
лісництва — все це створює чудовий 
апетит. І, зрозуміло, що у смачно зго
товленому обід) відчутно майстерність 
шеф-повара Дмитра Івановича рценка 
та повара тьоті Клавн, яи люб’язно на
зивають ветерапн-пенсіоіісра Клавлію 
Данилівну Компанієць. Завжди забез
печує юних доброякісними продуктами 
експедитор Ніна Колоколова. Перебоїв 
бути не може! Широкий асортимент та 
вибір страв можливий, дякуючи своє
часно доставленим свіжим овочам та 
раннім ягодам.
і Тому у книзі відгуків і вражень на 
адресу цих товаришів багато полян від 
батьків.

Вирує життя у «Дружбі». Веселе 
піонерське життя.

Г КАРАНТ.
М, Світловодсвк.
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ІЗ вогняного 
ПЛЕМЕНІ

ЛЕКТОР, ЛЕКЦІЯ, АУДИТОРІЯ

Іскрометний фейерверк вирвав
ся із печі й блискітками осів не
подалік. І одразу, як казковий ве
лет, в ореолі вогню і зіркового 
мерехту виростає постать горно
вого. Зараз піде метал. На чатах 
урочої хвилини стоять люди вог
няної професії.

З представниками кількох поко
лінь вогнярів у переддень свята 
Дня металурга зустрілася корес
пондент «Молодого комунара» 
О. Басенко. На два запитання: 
«Яка дорога -привела пас в ливар
ний цех?» та «Що ви взяли в жит
тєвий багаж з професії ливарни
ка?» відповіли:

Василь Михайлович Борисио — 
старший майстер плавильної діль
ниці, один з ветеранів праці ли
варного цеху сірого чавуну.

Тринадцять років тому з явився 
в цеху новий вагранщик. Це був 
я. Мій вітчим, колишній голова 
правління заводу в роки його пус
ку,.Микола Веніамінович Дичков 
порадив йти в найважчий цех, 
мовляв, нелегка робота характер 
гартує. Пізніше я не раз згадував 
про це.

Ливарник — професія людей 
сміливих. Один на один з вогнем, 
розплавленим металом протягом 
зміни, погодьтесь, слабким не під 
силу. А якщо трапиться поламка 
— перший «лікар» вагранщик. Йде 
холодний метал — кепські справи, 
і знов найближче до печі — її ха
зяїн.

Випробування на витривалість 
дуже згуртовує людей. В цьому 
першопричина того, що колектив 
цеху став ініціатором багатьох 
патріотичних починань. Це наш 
ливарний на початку року звер
нувся до всіх червонозорізців:

ФЕЙЛЕТОН 

ПРО „КОЗЛА“, МОЛОТОК, СТІЛ114 КУБОМЕТРІВ МИЛЬНИХ БУЛЬБАШОК
Василь Лимаренко став робітником 

меблевої фабрики імені Горькою. Дав
но те було. Ще у квітні 1972 року!

Василь писав матері у Новомиргород, 
іцо в рідному степу І борщ смачніший. 
Як не як, стільки літ не бував у своїх 
краях: навчався у Запоріжжі в проф
техучилищі, потім служив дійсну вій
ськову службу. А мати раяла п листах: 
приїзди, сипу, під боком фабрика, 
тесляреві робота знайдеться...

Направили юнака у складальний цех. 
Познайомився з майстром Галиною Іва
нівною Рождествевською, того ж дня 
мав намір показати свою вправність.

Достеменно не відомо, але є підстави 
гадати, що Галина Іванівна чула ось 
таку розмову в автобусі:

— «При аварії розбий скло молот
ком», — читає один пасажир табличку.

— А де ж той молоток? — питається 
інший.

— Треба носити з собою, — пояснив 
третій, дотепник.

Мабуть, Галині Іванівні сподобався 
дотеп, бо коли Василь попросив інстру
мент, майстер чарівно усміхнулася:

— Любий хлопчику, принеси свій.
— Га-га-га! — вибухнули реготом ті, 

хто працював поруч. — Тягни з дому 
Інструментарій!

Купив Лимаренко молоток, пилу і .та 
18 днів так наловчився забивати «коз
ла» з робітниками фабрики, що пгер 
носа деяким майстрам екстра-класу. А 
через 18 днів і йому знайшлася робота:

«Урядове завдання — достроко
вої» і як ініціатори, на 10 днів ра
ніше, до дня народження В. І. Ле
ніна, виготовили все запланозане 
литво. А нещодавно вирішили по- 
робітничому зустріти наше свято 
— сьогодні 350 чоловік вийшли на 
суботник. Зароблені гроші підуть 
в подарунок дев'ятій п’ятирічці.

Володимир Федорович Трохим- 
чук — залианик гарячого металу 
формувальної дільниці, нагород
жений за трудові успіхи в сьомій 
п’ятирічці медаллю «За трудову 
доблесть», у восьмій — орденом 
Леніна. ’

Склалося так, що я з батьком 
в один рік прийшли в цех. На три 
місяці запізнився від нього — як
раз в п’ятдесят другому кінчав 
ремісниче училище. Тут, в цеху 
знайшов своє особисте щастя. 
Моя дружина, дочка потомстве- 
ного ливарника Степана Юхимо
вича Козлітіна, працює перомет- 
ристом. Тож моя сім'я — це вже 
злиття двох робітничих династій.

Симпатія до вогняної професії, 
зрозуміло, у нас сімейна тради
ція. Не помилюся, якщо скажу, 
що увага й зосередженість кож
ного з моїх рідних — то риси, ви
ховані роботою з розжареним ме
талом. Адже гарячий метал — не 
вода і ротозійства не прощас. 
Особисто я люблю і поважаю 
свою професію за простір до 
творчості. Важкий труд завжди 
спонукає шукати полегшення, ду
мати. Це й привело мене колись 
в число раціоналізаторів. Горджусь 
останньою своєю пропозицією, 
яка дозволила збільшити на тре
тину ємкість ковша. Відповідно 
на третину зменшилася витрата 
часу на розливну.

виготовляти планову продукцію, себто 
обідні столи.

Накинувся хлопець на дерево, як во
гонь. З величезною радістю за діло 
взявся. Не остиг і мозолі натерти, як 
склав 40 стотів.

Лимарепкопа продукція, очевидно, 
вельми сподобалась директорові фабри
ки, бо Микола Федорович Гарюта за
мовив Йому велику кількість аудитор
ии* столів. Незабаром Галина Іванівна 
закрила наряд па ЗО, Василь складав 
решту 232. Чи довго складав, чи ні, аж 
настав час і другий наряд закривати.

— Прийміть роботу. Галино Іванів
но, — рапортував майстрові.

— Папі що мені та роботи? — чарівно 
усміхнулася Галина Іванівна.

— Мені ж сам директор замовляв...
— З самим директором і балакай.
— Га-га-га! — бралося за животи то

вариство з власними молотками в ру
ках. — Тобі за ті столи ні копійочки 
не заплатять.

— ?
— Ще й матеріалу на ті столи не бу

ло. як робітники за їх виготовлення 
гроші одержали!

— Тс! — заспокоїв хлопця Микола 
Федорович. — Все буде пжур.

і піднесли в бухгалтерії Василеві ба- 
магу на полірованій дощечці, в якій, 
бамазі цебто, значилося, іцо за розни* 
люпаніїя 14 кубометрів лісу йому на
раховано ЗІ карбованець.

Іван Бондаренко — молодий 
комуніст, бригадир комсомольсь
ко-молодіжної бригади форму
вальників.

В дитинстві любив понад усе кі
ножурнали, де показували стале
варів, потік розплавленого мета
лу. Заздрив, А підріс — пішов у 
професійне училище вчитись на 
формувальника. Здається, це було 
тільки вчора. Сьогодні ж в нашій 
бригаді я вже в «старичках», хоч 
мені тільки двадцять шість. Хлоп
цям — по двадцять і двадцять 
два, і робота у всіх однаково спо
риться. За це подобається мені 
моя професія: враження — ніби 
молодим залишишся назавжди.

В бригаді У нас весь процес ро
боти взаємозв’язаний. Поламався 
верстат у когось, переходите на 
час ремонту на підмогу до това
ришів. г І ніхто не думає тоді, що 
ось допоміг, а сам менше заро
биш. Дружба дорожча грошей. 
Сьогодні мені підсоблять, завтра 
я в боргу не залишусь. Дружба і 
взаємовиручка — це важливо в 
нашій професії. Ось чому брига
да з місяця в місяць перевиконує 
виробничі плани, утримує перш® 
місце в соціалістичному змаганні 
серед молодіжних колективів у 
виконанні урядового завдання.

Сергій Любимо* — недавній ви
пускник МПТУ № 4.

Мій стаж самостійної роботи 
два місяці. В місті Лабінську Крас
нодарського краю, звідки я ро
дом, не раз бував з екскурсією 
на ремонтно-механічному заводі. 
Там вперше і побачив роботу 
формувальників. Сподобалось, що 
хлопці працюють атлетичного 
складу.

Професію формувальника об
рав раз і назавжди. В цьому пе
реконаний твердо. Бо це профе
сія сильних, сміливих, справжніх 
чоловіків. Незабаром піду служи
ти в армію. Вже домовився з май
стром Миколою Миколайовичем 
Собовенком, що після служби по
вернуся в цех.

Ордена Трудового Червоного 
Прапора завод «Червона 
зірка»,

Комсомолки Наталя 
СМИРНОВА. Віра КОРО* 
ВАИЧЕНКО. Галина АІІНСИ- 
ФОРОВА трудяться на діль
ниці товарів широкого вжит
ку Світловодської о заводу 
чистих металів. Виробничі 
завдання щоденно викону
ють па 130 процентів. Дів
чатам присвоєно високе 
звання ударників комуніс
тичної праці.

Фото Л. ШАМАЛА.

Василь мав аудієнцію в директора.
— М-миколо Ф-федоровнчу, я лісу 

н-не п-п-пнляв...
— Пиляв, голубчику, пиляв, — вгамо

вував хлопця директор і показував 
пальцем на столи: — А продукція твоя 
бачиш якою стала під дощами? Хн-хи- 
хи, тепер то справжнісінькі дрова! Ні
чого, сортом нижче зіпхнемо твою про
дукцію. Тільки врахуй: сорт нижчий — 
плата менша. Бери, бери грошики!

— Х-хіба ж я винен, що столи з-зі- 
псувалися? — дедалі слабше опирався 
хлопець.

— Брись! — насупився директор.
Василь взяв гроші «за розпилювання 

лісу» і чкурнув з фабрики.
Треба б ще один молоток. Такий, щоб 

вдарити ним по марнотратству на фаб
риці. Оскільки справа стосується й мо
лоді, то може в комітеті комсомолу 
лежить такий? ПІ. Василь, бачте, не 
був членом ВЛКСМ, так що я Секрета
ря комсомольської організації фабрики 
Миколи Соколова на душі тихо, спокій
но. Та іі навіщо Соколову якісь там 
молотки? Він верстатник, а з своїм вер
статом ще не кажуть приходити на 
роботу.

Спробуємо вдарити фейлетоном, ро
бітник, правда, гвіздка фейлетоном не 
заб’є, але для всякого недоліка цей га
зетний жанр — інструмент підходящий

С. БРОВЧЕНКО.
м. Новомиргород.

Аналізуючи діяльність 
лекторських груп при 

комітетах ЛКСМУ за перше 
півріччя 1972 року, можна 
з певністю відзначити, що 
наші активісти зуміли пра
вильно визначити напрямки 
своєї роботи по ідейно-по
літичному вихованню мо
лоді.

В новому руслі вони 
спрямовують її і тепер, ко
ли йде підготовка до 50-річ- 
чя утворення СРСР. Головна 
увага лекторських груп нині 
звернена на виховання під
ростаючого покоління в ду
сі комуністичної ідейності, 
відданості Батьківщині, не
порушної дружби народів 
Союзу PCP, соціалістичного 
інтернаціоналізму.

На підприємствах, будовах, в 
колгоспах, радгоспах, установах 
та навчальних закладах влаш
товуються цілі цикли лекцій. На 
ювілейну тематику молодими 
лекторами їх прочитано 1256. 
Пожвавилась робота комсомоль
сько-молодіжного лекторію «Іс

д® впоїш
«Молоці — 
світогляд», 
кінолекто*

торія розвивається по Леніну» в 
Кіровограді. Такі лекторії пра
цюють в Олександрії. Знам’ян
ці, Гайвороні, Онуфріївні. А ще 
спільно з обласною організацією 
товариства' «Знання» і облас
ною організацією товарнстаа 
охорони пам'ятників історії та 
культури створено в Кіровограді 
комсомольсько-молодіжні лек
торії: «Закон Радянської держа
ви — твій закон», 
матеріалістичний 
«Юність і планета», 
рій «Людина і суспільство». 
Розширення базових лекторіїв І 
кіиолекторГїв на місцях — го
ловний напрямок роботи лек
торських груп комітетів ЛКСМУ. 
З великим інтересом відвідує 
молодь колюспу «Іскра» Гий- 
веронського району лекторій 
«Наука і реліііи». Він працює і 
в колгоспах «Комінтерн» Оиуф- 
рПаського району та імені 
Т. Г. Шевченка Зішм’яиською 
району.

Аналіз лекційної пропа
ганди за перше півріччя 
1972 року показує, що комі
тети комсомолу приділяють 
особливу увагу розгортан
ню лекційної пропаганди 
безпосередньо в первинних, 
цехових, бригадних комсо
мольських організаціях, за 
місцем проживання і відпо
чинку юнаків та дівчат. Це 
стосується в першу чергу 
організації лекційної пропа
ганди на республіканській 
ударній комсомольській бу
дові — Побузькому нікеле
вому комбінаті, В травні 
сюди було направлено цілу 
групу лекторів. Тут і працює 
комсомольсько - молодіж
ний лекторій «Юність і пла
нета», де з лекціями часто 
виступають лектори облас
ної організації товариства 
«Знання» і лекторської гру
пи обкому ЛКСМУ.

Помітне дальше поліп
шення якості і тематичної 
спрямованості лекційної 
пропаганди. Провідне місце 
в діяльності комітетів ком
сомолу, як і раніше, посідз- 
ла пропаганда життя і ді
яльності 8. І. Леніна, акту
альних проблем марксист
сько-ленінської теорії. З 
цієї тематики влаштовано 
більше 1200 лекцій, прове
дено 850 ленінських читань. 
Ленінська тема була основ
ною в роботі молодіжних 
лекторіїв і кінолекторіїв, те
матичних вечорів, усних 
журналів.

Важливою складовою лек
ційної роботи була широка 
пропаганда документів і ма
теріалів XXIV з’їзду КП Ук
раїни, XVI з'їзду ВЛКСМ і 
XXI з їзду ЛКСМУ. За цією 
тематикою відбулося 2020 
лекцій.

у Містах і селах області 
працюють спеціальні лекто
ри, організовані цикли лек
цій, широко практикуються 
зустрічі молоді з делегата-

ми з їздів партії, партійни
ми, радянськими, господар
ськими та профспілковими 
працівниками. Слід від
значити роботу лектор
ських груп Бобринецько- 
го та Олександрівського РК 
ЛКСМУ. На високому ідей
но-політичному рівні там 
проходять молодіжні чи
тання за матеріалами пар
тійних з’їздів.

Комітети комсомолу області 
стали краше врауевуваїи підви
щений інтерес моделі зо сучас
них досягнень науки і техніки, 
посилили пронйпіиду серед 
юнаків і дівчат техніко-еконо- 
мічних знань. На цю тематику 
відбулося більше 1250 лекцій. 
Головна увага приділяється 
роз’ясненню наукових принципів 
господарювання, економічної по
літики КПРС, проблем конкрет
ної економіки, участі молоді _ в 
здійсненні планів дев’ятої п я- 
тирічки. До цієї роботи широко 
залучаються вчені, спеціалісти 
провідних галузей народного 
господарства, передовики і но
ватори виробництва.

Виконуючи настанови пар
тії, ЦК ВЛКСМ, комітети

комсомолу розгорнули се- І 
ред молоді широку пропа- 8 
ганду правових знань. В по- ■ 
рівнянні з минулим роком | 
кількість лекцій на правову У 
тематику зросла в півтора я 
раза. У Гайворонському, я 
Голованівському районах, 
Олександрії і Світловодську 
вже стало традицією прове
дення тижнів правової про
паганди, тематичних вечо
рів, усних журналів, вечорів 
запитань і відповідей, кон
сультацій з питань права.

В лекційній роботі серед 
молоді більше уваги приді
ляється викриттю суті і ме
тодів антикомуністичної 
пропаганди, питанням бо
ротьби проти буржуазної і 
реформістської ідеології, 
ревізіонізму, «правого» і 
«лівого» опортунізму.

Лектори комітетів ЛКСМУ 
активно включилися у про
ведення Всесоюзного Ле
нінського заліку «Рішення 
XXIV з’їзду КПРС —~ в жит
тя» і Ленінського уроку 
«Сьогодні працювати про
дуктивніше, ніж вчора». В 
Олександрійському, Петрів- 
ському, Вільшанському ра
йонах вони входили до 
складу атеїстичних комісій, 
читали лекції, давали кон
сультації під час вивчення 
праць В. І. Леніна.

За перше півріччя 4972 року 
помітне поліпшення ідейно-полі
тичної 1 науково-методичної під
готовки лекторських кадрів. За 
цей період спільно ®. обласним 
товариством «Знання», облас
ним судом проведено три об
ласні семінари: лскторів-ііраво- 
БНКіВ, керівників лекторських 
груп МК. РК ЛКСМУ, лекторів, 
які виступають на економічну і 
науково-технічну тематику.

_ Навчання майбутніх орга
нізаторів лекційної пропа
ганди ведеться у обласній 
школі молодого лекторз- 
міжнародника, яка буде го
тувати кваліфікованих лек- 
торів-міжнародникіа, і в 96 
школах молодого лектора, 
де нараховується 2869 слу
хачів.
уУ^РУІ?ЧИСЬ РІшенййМи 
лхіу з їзду КПРС і XXIV 
з їзду КП України, XVI з’їз
ду ВЛКСМ, лекторські гру
пи комітетів ЛКСМУ мають 
зробити все, щоб ще вище 
Піднести ідейний гарт моло
ді. допомагати їй твоочо 
оволодівати революційною 
‘борією, виховувати асебіч- 
л^Л°ЗВИ"ЄНИХ’ ініціативних 

юдеи, ЯКІ можуть самостій. 
ТИ ' п«иРЧ° МИСЛИ™, ВОЛОДІ, 
ти почуттям ВИСОКОЇ Відпо- 
ст1Г^ОСТ‘ Перед суспіль
ством | колективом,

г. УСТИНЧУК, 
зав. лекторською гоу- 

____  пою обкому ЛКСМУ
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Р. ТУРБАИ, В. ЦВЯХ величному записничку. Цей записничок надмі
ру цікавив Дикого: а що там і для чого 
нотує після кожнісінької о села Юрій Іванович, 
колишній «презренный попутник»? Чи не кон
тру яку?.. А нотував Юрій Іванович назви сіл 
і деталі пейзажу, щоб потім зіадатн прина
гідно. Назви сіл карбували в пам’яті марш
рут, а пейзаж Юрій Іванович пристрасно лю
бив і навіть казав, що їде у подорож голов
ням чином для того, щоб втішатися зміною 
рідних пейзажів: ліс, лісостеп, степ. А те, що 
письменник взагалі не може бути без запис
ника, без нотаток. — цього Дикий не знав, 
звідки йому знати?

В Кривому Розі Юрій Іванович вперше по
бував у залізорудній шахті. Ного захопив 
пневматичний молоток, — толі то була ще 
новинка на зміну обушкові, — І червоний, ір
жавий колір рудного пилу, у який було пома
льовано все: речі, людська одежа, обличчя.

З подорожі — вже під осінь, коли баштани 
кучугурилися кавунами і динями. — Юрій 
Іванович повернувся, сповнений заиіяття до 
творчої роботи»,

— Так, із подорожей Юрій завжди повертав
ся з добрим настроєм, з багатими задумами, 
—ствердно хитає головою Олена Іванівна.

Знову шурхотять сторінки.
«Влітку 1936 року ми з Яновськнм вируши

ли о нашу чергову автоподорож. З нами їха
ли Мате Залка і Павел Болеславович Зе’нькс- 
вич. Маршрут — басейни полтавських річок: 
Псла, Ворскла і Сули. Іменно «Псло» і «Вор
скло» — так вимагав казати Юрій Іванович.

То була чарівна подорож.
Того літа ми всі жили з родичами в Біли- 

ках (ЛІщиніпці) на Полтавщині. їо дорогі 
для Залки місця: тут він воював в громадян

ську війну, тут, у боях за Білики, буп важко 
поранений. Це він І загітував нас усіх їхати 
відпочивати до Біликів. Побачивши ж, шо у 
нас з Яновськнм є машина (газик), негай
но запропонував податися в мандри.

Полтавщину того ліга мн об’їздили вздовж 
і впоперек — від міста до містечка, від села 
до мало не кожнісінького хутірця. 1 кожний з 
нас мав свій інтерес. Матвію Михайловичу 
кортіло ще раз пройти по місцях боїв І по
шукати місцевих однополчан. Інтерес Павіа 
Болеславовича був професійний, як перекла
дача: послухати полтавські говірки... Юрія 

Івановича цікавив - полтавський 
пейзаж, а також старовина: ар
хітектура церков, х'уторніііа піс
ля столипіпських куркульських 
одрубів, що перейшли тоді як
раз у колгоспні 
моріальні 
і Панаса

ІЦо не. 
спогад.

«До речі, про мій дрібнокалі
берний карабін ТОЗ — з ним 
також пов'язано наші пригоди. 
По-перше, десь недалеко від 
Гадяча, кулею просто в серпе, 
я забив чорного крука, якому 
Залка, знавець на птахах, ви
значив віку сто двадцять років. 
Крук сидів зверху на телеграф
ному стовпі при дорозі, п стрі
ляв з упора — з вікна маши
ни, кроків за тридцять, 3 про
битим серцем,' він широко роз
махував крила, спланерував 
долі спіраллю. Розмах крил
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Сдойо Щ0О

11. ПОДОРОЖ - 
БЛАГОДАТНА РІЧ 
ДЛЯ ЛІТЕРАТОРА

Повернувшись на звільнену від ворога укра
їнську землю, Юрій Іванович багато подоро
жує. Він побував на Корсунь-Шевченківщпні, 
Криворіжжі, Вінниччині, на Кіровоградщині і 
Звеннгородщнні, у Каховці і Чигирині...

Яновськнй взагалі любив багато подорожу
вати. У своєму блокноті ще 29 квітня 1934 ро
ку Юрій Іванович зробив такий запне: «Мрію 
серйозно про подорож по всій Україні (не по
їздом). Яка це благодатна річ для літера
тора...»

А через рік. ІЗ вересня 1935 року, записує 
радо: «От I справдилася моя давня мрія: їду 
подорожувати по Україні. Надзвичайна осінь, 
тепла, тиха, сонячна. Вирушили двома маши
нами. «ГАЗ» і «ФІат», вона ж «Антилопа 
гну», вона ж «Камо грядеші». В руках у ме
не карта-десятнверстка, маршрут намальова
но червоним олівцем...»

Скупі і водночас об’ємні дорожні нотатки в 
записнику.

«14.IX. Гадяч.
Прийшли з квітами піонери, мн тіішлн з ни

ми до клубу... величезний потяг дітей до му
зики, співу, винахідництва. Насилу нас від
пустили... Понад берегом в лісі « хата Ол. 
Пчілни, де жила 
біля 9 години

Леся Українка... Нарешті 
погранили до Є ороч н нень. 

Оглянули музей Гоголя (хату, де він народив
ся), оглянули церкву, де Гоголя хрестили, чу
десне барокко, чисто мужицьке. Художня різь
ба — дерев’яний іконостас. їреба зберегти — 
це ж творчість народна. Панів апостолів чорт 
забрав, а мистецтво залишилось нам. Коло 
пам’ятника Гоголю фотографувались».

В 1932 році, подорожуючи по Херсонщині, 
Яновськнй занотовує З.УІ:

«Рівний прекрасний херсонський степ. Лю
дина, що народилася а степу, — живе просто 
на землі, відчуває себе на ній і над собою не
бо, і ніякої меблі. А люди в горах, в місті, 
в лісах ніби народилися в квартирі і поміж 
ними і землею є мебля... Треба в розділі «Пе
рекоп» (роман «Вершинки» — Ц. Т.) дати 
розлогий степ, у степу любов до життя, від
чуття обсяжності круглої землі».

Цей ось запис зроблений в 1933-му: 
«7.VI. Краматорськ.

__. Директор Краммагкомбінату. Коногон. Шах- 
~ тьор. Чл. партії з 13 року... 130 тисяч дерев 
X- насадив, за 8 років залишилось ЗО тисяч. Те- 
3 пер буде обсаджувати трояндами, терном та 
— іншими колючими рослинами, щоб привчити 
X До того, щоб поважали зелені острови».
З Як згадує Тамара Юр’ївна, «в 1933 році

Юрій Іванович здійснив подорож по Чорному 
морю на паруснику «Товариш»... Подорожу
вав він і в 1934-36-38-39 роках».

-- Любив Юрко подорожувати, зустрічатися 
з людьми, — розповідає сестра Олена Іванів
на. — Мені здається, то найдокладніше про 
ті мандрівки сказано у книзі Юрія Смолима 
«Розповідь про неспокій триває».

Згодом та книга з автографом автора: «На 
згадку Раді-про дядю Юру, 27.Х.69 р.» лежа
ла на столі. Читаємо:

«Чимало ми з Яновськнм і поподорожува- 
лн. Наприкінці літа тисяча дев’ятсот трид
цять п ятого року — вп’ятьох — Яновськнй, 
я. Дикий, Муратов і Юхвід — зробили велику 
подорож автомашинами по Україні: Харків
щина. Сумщина, Полтавщина, південь Київ
щини, Дніпропетровщина і Криворіжжя.

Влітку тридцять шостого — автомашиною 
вчотирьох; Яновськнй, я. Мате Залка і Зінь- 
кевич — по містах і селах Полтавщини,

Сорок четвертого року, в дні війни, ми об’
їхали Закарпаття — тоді ще не радянське — 
з півночі на південь: від польського кордону 
за Перечнном та Люшморамн І до кордонів 
угорського і румунського — за Хустом і Рако
вом».

Про подорож 1935 року Юрій Смолич пише: 
«Мн їхали двома машинами: Муратов з Юх- 

відом — тазиком, ми з Юрієм Івановичем і а 
Антоном Диким — величезною колимагою 
фіата; прозвали ми нашу машину «Камо гря
деш!», бо вона весь час обламувалась.’а прі
звище шофера було Сенкевич. І Юрій ‘ 
анч після кожного села робив замітки

цього «доісторичного» крука 
метри. Друга пригода була, так би мови
ти, перманентна: ми пили боржом і спорож
нену пляшку завжди негайно розстрілювали 
— для практики. Патронів в обоймі ТОЗа чо
тири, нас теж четверо — кожному один по
стріл. І от за всю подорож, на всіх Гї етапах, 
при стрільбі на відстані двадцять нроків, 
Яновськнй не промазав ні разу, я — один раз, 
Зенькевич — разів зо два, Всі троє мн були 
людьми глибоко штатськими, в армії ніколи 
не служили, бо були «білобілетніїками», А 
Залка — герой громадянської війни, з двома 
орденами Бойового Червоного Прапора і зо
лотою зброєю за хоробрість, сім разів пора
нений — кулями і шаблями, майбутній герой 
I вадалахари, генерал Лукач — у боржомну 
пляшку (полторачку)... не влучив ні разу.., 
Вдачі Залка буп гарячої, І такий фронт ста
рого рубаки перед штафіркамн ранив його в 
самісінське серце і щиро його смутив. Юрій 
Іванович — як відомо, завжди охочий гіід'юд- 
жити — щоразу перед змаганнями Залку 
дражнив. Залка дратувався і вже, певна річ, 
влучити не міг.

Втім, то була, власне, єдина прикрість а 
усій подорожі.

...Пікіровка .між Яновськнм та Залкою — 
добра, дружна, не зла — тривала нескінчен
но. Єдине, на чому о ту подорож вони були 
одностайні, однодумні — то Іспанія, події а 
Іспанії, війна іспанського народу проти фа
шизму. Мандруючи по глушниннх закутках 
Полтавщини та Подніпров'я, віддалених ііі- 
колн від залізниці за сорок і п'ятдесят кіло
метрів, ми все ж таки вихитрювались щодня 
добувати свіжу газету і першим ділом про
читувати інформації з поля битв за ПІрінея- 
мн. Юрій Іванович возив з собою у чемодан
чику дпі карги: одну — в великому масшта
бі, геодезичну — Полтавщини,' другу — ма- 

вндерту, либонь, з енциклопедії, — 
'Щодня мн схилялись над цією кар-

володіння: ме- 
міснн Лесі Українки 

Мирного»,
сторінка, ю цікавий

деньку.
Іспанії, . ......... ...... ........ .. ....., .....
тою. завбільшки в сторінку з учнівського зо
шита, і злостились, що к такому малому мас
штабі не позначено, певна річ, всіх тих насе
лених пунктів, які згадувались у воєнних зве
деннях. Єдиним військовим, І військовим з чи
малим досвідом та спеціальною освітою, буа 
поміж нас Задка, і, орієнтуючись за зведен
ням з газети та каргою з енциклопедії. Мате 
робив нам щось на кшталт штабного огляду 
бойових операцій — з своїми тактичними й 
стратегічними міркуваннями».

...Чимало доріг пройшов Юрій Іванович, про- 
слідковуючн життя. і побачене в умілих ру
ках майстра засяяло переконливо в оповідан
нях, нарисах, романах. Нарис, написаний у 
серпні 19-45 року так-1 називається «По Украї
ні в 1915 році». «Вклоняюся тобі, мій народе, 
що у велетенському людському груді очища
єш споганену фашистами рідну землю... Одне 
почуття володіє мною тепер, коли я пишу ці 
рядки, — глибокий захват і благоговіння пе
ред трудовим подвигом народу. Хочеться ски
нути шапку І вклонитися до землі чудовим 
нашим людям». — пише Яновськнй а цьому 
нарисі. Ці слова ще раз підтверджують, скіль
ки снаги надавили письменнику подорожі, зу
стрічі з людьми.

К і повогоа д—• Київ—Кі повагра д.

На фото: ІО. і. Яновськнй і редактор газети 
«Радянська Україна» Лука Хомич Поломар
чук. Місто Остер, ІЗ червня 1941 року.
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Після кількох відряджень в Ульяновський район

■

ДВОЄ однокурсників збиралися 
в дорогу. Перший запрошував 

товариша в село на недільний 
день, обіцяв влаштувати гарний 
відпочинок. І коли вже повертали
ся назад в місто, запитав:

— Ну, то як, чим сподобалось 
наше село?

— Хороші люди у вас. А от се
ло ніби й обновилось цегляними 
будинками, на вулиці прокладена 
бруківка, та розповісти про нього 
отак відразу наче й нема чого. 
Хіба що стовп, на якому посели
лись лелеки, кинувся у віч>...

Про цю підслухану розмову я 
ненароком згадав, побачивши в 
селі Лозуватому теж двох моло
дих людей — молодого лікаря Ва
силя Чаповського і його друга з 
міста, — яні задивлялися на висо
кий обеліск слави, що красується 
коло Палацу культури. На граніт
них плитах викарбовані імена 179 
во’нів-земляків, які не вернулися 
з далеких фронтових доріг. По
руч — барельєф двох загкорбо- 
чених жінок. А далі — сквер.

—• Тепер підемо на стадіен, —• 
знову запрошував свого гостя Ва
силь Чаповський. — Він тут, он по 
той бік.

Але звідси не можі.а було по
бачити ні футбольного поля, ні 
баскетбольного та волейбольного 
майданчика. Бо од вулиці їх відді
ляли шеренги ясенів і осокорів.

Через кілька хвилин друзі вже 
йшли тротуаром на центральну 
площу. Зупинились перед Пала
цом культури.

В фойє Василь вже не без гор
дощів говорив:

;— На ЦІЙ картині зобоажені на
ші кращі колгоспники. Посереди- 

г ні — перша трактористка Олек
сандра Митрофанова. А онде Ар
хип Маніта, Герой Радянського Со
юзу, який в Берліні повторив 
подвиг Олександра Матросова...

Хлопці рушили далі заасфальто
ваною вулицею, повернули з про-

вулок. І тут знову гість зупинився, 
дивуючись:

— О, іще один сквер. І знову 
портрети, стенди.

— Портрети зроблені кращими 
художниками Кіровограда. То всі 
наші орденоносці — трактористи, 
доярки, бригадири.

Показавши товаришеві дитячий 
комбінат, сільську Раду, школу, 
лікарню, ставки, наакого яких роз
рослися верби та осокори, Василь 
Чаповський вів його в протилеж
ний кінець центральної вулиці.

СІЛЬСЬКА
ВУЛИЦЯ

Обабіч рівними рядами на світ за
дивлялися широкими вікнами нозі 
будинки, тягнулася однаковою 
ширмою огорожа. І, нарешті, той 
будинок, до якого вів друга моло
дий лікар.

— Музей наш. Музей Архипа 
Маніти...
/’’’ ЕЛО Лозувате — не єдине в 

Ульяновському районі, де мо
лодь разом з старшими своїми 
товаришами дбає про його обно
ву. Ні, то ще не есе зроблене, ко
ли весною посадиш сквер чи парк» 
Головне — доглянути його, зроби
ти так, щоб він став справжньою 
прикрасою села, місцем для від
починку сільських трудівників.

В селі Грушці, наприклад, секре
тар комсомольської організації 
колгоспу імені Шевченка розпові
дав мені, як він разом з секрета
рем парткому цього господарства 
міркував про те, щоб якось по-

огорожі

вперше

те, щоб

збутись пустирів. Були еони і на 
околицях Грушки, і в центрі се
ла — коло клубу, поруч магазину, 
за тваринницьким містечком. Де
хто пропонував просто виорати 
забур'янені місця і вимостити ка
менем. Та грушківські комсомоль
ці зробили по іншому ---
ли там тополі, фруктові 
заклали квітники, клумби, 
ли стенди, лозунги.

Потім подумали і про 
за селом, біля ставу не корови 
столочували береги, а теж можна 
було відпочити людям в гарному 
місці. Прийшли сюди механізато
ри, почали рівняти берег, який по
тім хочуть облицювати дошками і 
каменем. Інші юнаки і дівчата роз
чистили лісосмугу. І вже то було 
не сплетіння густих осокорів, а 
справжній парк — з алеями, май
данчиками для відпочинку дітей.

Вище цього парку в центр села 
потягнулась вулиця, на якій тепер 
живуть сім’ї молодих колгоспни
ків. Новосілля тут справили недав
но. А вже й яблуневі садки закри
ли білі стіни будинків, і бруківка 
пролягла, і оригінальні 
навколо садиб з’явилися.

Запитайте людину, яка 
побувала в Грушці, про її врзжен- 
ня од відвідин села. І одразу по
чуєте відповідь:

— Тут і жити веселіше.
Так і в селі Вільховому, і 

Синьках, і в Кам'яній Криниці. 
Всюди обнову роблять по-своєму, 
по-різному. Тож і обличчя села 
розпізнаєш одразу...

Перший секретар Ульяновського 
райкому комсомолу Микола Редь
ко якось сказав, що найбільша 
турбота молодих трудівників ра
йону —• дбати про високу культу
ру землеробства. А потім додав: 

—• Зробити свої села з зовніш
ньою і внутрішньою красою — то 
теж нам під силу. І ми беремось 
за цю справу.

посзди- 
дерева, 
виставиг

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ЧЕРВОНІ БДЖОЛИ“ -
Юному кіноглядачеві менш за все діла до того, хто ре

жисер або автор сценарію «Мандата» чи «Білого флюгера*... 
Всі його душевні сили спрямовані на дію — він захоплюється 
спритністю й хоробрістю нечисленного особового складу армії 
«Трясогузки», відважністю двох Глібін Прохорових 
шого й молодшого, які з ленінським мандатом ‘ 
завдання по забезпеченню революційного Петрограда

Проте, проходить час. і любитель пригод починає цікави
тись тим. хто створив ці захоплюючі кінорозповіді. 
ться, що сценарії названих кінофільмів написали А. 
і А. Млоднк.

Багатьом хочеться знову зустрітися з улюбленими’ 
роями. Але. як відомо, навіть кінотеатри повторного 
не можуть врахувати усіх замовлень. Тут І приходить 
помогу книга. Така, як книга «Грозовими стежками», 
об'єднує, три знайомі твори: зз четвертим на студії 
фільм» щойно знято кінофільм «Червоні бджоли».

стар- 
виконують 

хлібом.

дізнає- 
Власов 

І 
КІЙОГЄ*4 
показу 
на до-; 

що' 
«Лей-’ і 

«Неширока ріка розділяє містечко на дні зовсім несхожі 
одна на другу половини. Правий високий берег весь у вес
няній зелені. Вулиці тут прямі, чисті. Будинки затишні, че
пурні.

На ліпому болотистому березі чорніє відгоролжепнй діря
вим тином завод, шо зупинився. Навколо нього розкидані 
завулки й тупики з робітничими бараками II халупами».

Ось перший ВОДОДІЛ — у прямому й переносному-значен» 
ні. — який проведено на самому початку твору.

Далі — від ніби жартівливих сутичок між заводськими 
хлопчаками і їхніми ровесниками — скаутами а багчгою 
правого берега до боротьби зі злочинами, які організовують 
Антик Димбаєв. син колишнього хазяїна місцевого заводу 
та Валько Гсбарєв. син власника пмрома.

Автори зовні спокійно і ніби безпристрасно говорять про 
дітей з різних берегів Основне слово віддано дітям І попе«! 
ДІНЦІ самих підлітків. Заводські — непрпиітпі з дочкою «спе
ца* Стеллою, яка знається зі скаутами; вони осуджують си
на сторожа за те. що він через особисте образу залишив 
свій берег задля скаутів.

Дуже владо поставлена і правдиво. на наше думку. вирі
шена авторами проблема колективізації.

Ефектна і приваблива єдина форма сквутів. Та г.она не 
скільки об'єднує їх. як прикриває основний принцип взаємин 
у цій дрібнобуржуазній дитячій організації — залежність по
ведінки й лій від вожаків, сиикіп ияйбзгагшнх батьків, 
кий організаційний лад дозволяє лідерам поряд з повсюдним1 
верховодством загрібати жар чужими руками, використо
вуючи тих вихідців .з бідноти, хто «клюнув» па скаутську 
бойопнтісгь і зовнішній шик Таким шіявипси Сенька.

Хлопці з лівого, робітничого береіа також гуртуються» 
•Червоні бджоли» — називають нони свою організацію, які 
протистоїть скаутам. Не зародок спілки нового типу — спіл
ки колективістської. Тривке колективне начале, при якому 
npaxonvcu.cn думка кожного, а не тільки ватажка. — основа 
перспективності I працездатності нової організації, перлин 
линв здорових настроїв повою «вулика» стався вже при ви
борі командира: не схвалили товариші намір Ссньки утрг-Р* 
дитп авторитет сили, його кандидатура не пройшла: onpn.ii, 
може, менш дужого I спритного, але більш < праиедлипог 
Й колективістського Кольку, брата нового директора заводу, 
комсомольця Василя.

Герої «Червоних бджіл* поповнили ряди тих. які залам 
торуються надовго.

М. КОДАК, 
аспірант інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка.

npaxonvcu.cn
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР" лііпнл 1972 пою>

1 ЧЕКАННІ НА КРАЩЕ
ДО ПІДСУМКІВ ПЕРШОГО КОЛА ФУТБОЛЬНОГО

ЧЕМПІОНАТУ

Команди першої зони другої групи класу «А» закінчили перше коло 
чемпіонату країни з футбола. Кіровоградська «Зірка» 12 липня провела 
свій останній перед проміжним фінішем матч у Донецьку. Любителі фут
бола із задоволенням зустріли звістку про перемогу кіровоградців над до
нецькими залізничниками з рахунком 1:0. Тому, іцо це був виграш після 
тривалої смуги невдач і перші два очка, записані в цьому сезоні після гри 
на чужому полі.

Турнірна таблиця команд зони на стику двох кіл має такий вигляд;

ГОДИННИК ПУЩЕНО
Довгожданий матч на першість світу з шахів, 

нарешті, розпочався.
Перша партія показала, що «війна нервів», ого

лошена претендентом чемпіонові, не досягла го
ловної мети — не змусила Б. Спаського надто 
нервувати.

Після 40 ходів партія була відкладена в пози
ції, де слон і три пішаки чемпіона світу проти
стояли п’ятьом пішакам Р. Фішсра. При догра
ванні претендент визнав себе переможеним. У 
другій партії йому зараховано поразку за неявку.

Отже, у матчі з рахунком 2:0 веде чемпіон сві
ту Борис Спаськнй.

1 В н 11 М О
«Металург» 23 13 8 2 41 — 19 34
•Спартак» 23 13 8 2 26-15 34
«Динамо» 23 9 11 3 30-17 29
«Таврія» 23 13 2 Я 30—15 28
«Суднобудівник» 23 11 5 7 25-14 27
«Будівельник» 23 9 9 5 23-18 27
■«Автомобіліст» 23 9 9 5 20-10 27
«Будівельник* Т 23 10 0 7 . 32-26 26
«Локомотив» В 23 9 8 в 27-21 26
«Говерла» 23 10 5 3 31-23 25
СК (Чернігів) 23 9 0 8 27-20 24
«Шахтар» Кд 23 9 5 !) 23—22 23
«Локомотив» X 23 11) 3 10 28-37 23
«Шахтар» М 23 7 8 8 25—23 22
«Авангард» С 23 7 S 8 14-18 22
«Авангард» Р 23 8 5 У) 23-25 21
«Зірка» 23 5 11 7 21-27 ?1
«Шахтар» Г 23 4 12 7 23-18 20
«Фрунзенеиь» 23 7 5 11 20—26 19
•Хімік» S3 6 7 10 14-26 19
«Буковина» 23 4 8 11 11—31 16
«Маяк» 23 2 16 - 11 12-31 14
Команда м. Луцька 23 2 9 12 11—32 ІЗ
«Локомотив» Д 23 3 0 Я 16- 43 12

Як бачимо, боротьбу за перше місце і право участі у фінальному тур.
мірі вайсильніших команд другої ліги класу «А» ведуть між собою «Ме
талург» і «Спартак», які на п’ять очок підірвалися від найближчого пере
слідувача — Хмельницького «Динамо». А втім, попереду ще половина фут
больного марафона і на цій довгій дистанції може відбутися багато змін. 
Однак вгорі вже згуртувалися найсильиіші команди зони і навряд чи хто, 
крім тих, хто входить до першої десятки, може сподіватися на перше 
місце.

Вперта боротьба йде між аутсайдерами. «Фрунзенець», який довго за
микав турнірну таблицю, зумів вирватися вперед і зараз в небезпечній 
зоні три колективи: ».Маяк», команда м. Луцька і донецький «Локомотив», 
Але їм теж ше вистачає часу, щоб наслідувати приклад сумських футбо
лістів. Звичайно, якщо вистачить для цього майстерності І наполегливості.

Не радує нині своїх прихильників кіровоградська Зірка». Розпочавши 
сезон досить вдало, вона не зуміла довго продовжувати виступи в такому 
плані. Почалися нічиї, а потім і програші, причому не лише в юстях, а й 
на своєму полі і навіть командам, які в той час знаходилися нижче «Зір
ки» в турнірній таблиці. Бувало так, що іра йде на рівних, а то й кірзво- 
градці мають територіальну перевагу, а виграшів немає — в кращому ра
зі нічия.

Звичайно, одним спортивним невезінням, як це було, наприклад у мат
чі з севастопольським «Авангардом», в грат «Зірки» пояснити не можна. 
Далися взнаки, очевидно, недостатня і фізична, і мооально-вольова, і так
тична підготовка команди. Згадаємо хоча б матч з ровснським «Авангар
дом» в Кіровограді. Ровенчани тоді мали гірші за «Зірку» турнірні показ
ники, грали на чужому полі, а в результаті перемогли з рахунком 3:1. Цс 
був не прикрий випадок у грі місцевих футболістів, вони й потім продов
жували виступати блідо, втрачаючи очки, разом з цим, спускаючись вниз 
по турнірній сходинці.

Останнім часом матчі в Кіровограді відвідує все менше й менше гляда
чів. Це об’ясннмо. Любителі футбола протягом п’яти років звикли бачити 
«Зірку» в числі лідерів зони, спостерігаючи цікаві, насичені емоціями 
спортивні поєдинки, в яких вирішується доля не лише поточної зустрічі, а 
йде боротьба за право переходу у гнідий клас.

Нинішніми виступами «Зірка» сама позбавила себе можливості бути в 
числі провідних українських команд другої лііи класу «А», а тим більше 
<— надій на заповітну перемогу в зоні, яка відкриває можливість для 
участі у фінальній пульці претендентів.

Азе ще не все втрачено. Нині футбольну команду очолив заслужений 
тренер УРСР майстер спорту В. С. Жилій. Прийшов до керівництва ко
лишній гравець «Зірки», майстер спорту Б. ЛІ. Петров. Разом з заслуже
ним тренером УРСР В. М. Трстьяковим вони провадитимуть навчально- 
тренувальну роботу в колективі. Хочеться сподіватися, що друге коло кі
ровоградські футболісти проведуть більш зібрано, на вищому рівні і не 
раз порадують своїх прихильників красивою і змістовною грою,

М. ЛИЛИВЧУК.

Кубок у будівельників
Великою популярністю в новгородківнів кори

стуються футбольні змагання на кубок райкому 
комсомолу. Ось і цього разу в них брали участь 
майже всі колективи господарств.

Попередні поєдинки найкраще провели спорт
смени Новгородківської будівельної організації 
та колгоспу імені-Мічуріна. Ці команди зустріли
ся між собою у фінальному матчі. Гра розпоча
лася гострими атаками футболістів з колгоспі 
імені Мічуріна. У першому таймі вони забили у 
ворота суперників два м’ячі.

У другому таймі картина різко змінилась, Весь 
час атакували будівельники. Спочатку вони зрів- - 
нялн рахунок, а в кінці зустрічі їхній нападаю
чий Володимир Тетяннченко забив переможний 
гол.

Кубок райкому комсомолу вручено футболістам 
Новгородківської будівельної організації.

. в. ПОНОМАРЕНКО. ІНовгородківка.

М’ЯЧ У ГРІ.
Фотоетюд М. 1 ЕРНАВСЬКОГО.

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—1971
Училище готує кваліфікованих робітників для цук

рової промисловості таких спеціальностей:
апаратник варки цукру — слюсар; центрифугу- 

вальник — слюсар; сатуратчик — штукатур-маляр; 
оператор фільтрів — штукатур-маляр; випарник — 
муляр; бригадир вапняно-випалювальної печі — 
муляр; набирач дифузійних ножів — електрогазо
зварник; оператор дифузії — електрогазозварник; 
електромонтер; слюсар контрольно-вимірювальних 
приладів і автоматики; набирач дифузійних ножів — 
токар по металу; оператор дифузії — токар по мета
лу; центрифугувальник — столяр; апаратник варіння 
цукру — столяр.

В училище приймаються юнаки і дівчата віком з 
15 років, які закінчили 8, 9, 10 класів, без вступних 
екзаменів, за конкурсом по оцінках, які вказані в 
документах про освіту; е групу електрогазозварни
ків приймаються тільки юнаки віком з 16 років; в 
групу електромонтерів — юнаки і дівчата віком з 16 
років.

Учні забезпечуються безкоштовно триразовим 
харчуванням, одягом, натільною білизною, взуттям, 
комплектом постільної білизни і одержують трети
ну заробітку в період практики.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Гуртожитком в першу чергу забезпечуються сиро

ти і діти інвалідів Вітчизняної війни і праці.
Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.
Вступникам слід подати такі документи: заяву на 

ім’я директора із зазначенням обраної спеціальнос
ті, свідоцтво або атестат про освіту, паспорт чи сві
доцтво про народження (якщо, не виповнилось 16 
років), характеристику зі школи або місця роботи, 
довідку про стан здоров’я (форма № 286), довідку 
з місця проживання із зазначенням складу сім’ї, ав
тобіографію і шість фотокарток розміром 3X4 см.

Всі вступники проходять співбесіду з членами 
приймальної комісії, приїзд на яку в строки, зазна
чені у виклику, чи вказані особисто при подачі до
кументів.

Заяви приймаються до 10 серпня. Початок навчан
ня — 1 вересня 1972 року.

Адреса училища: селище Капітанівка Новомирго- 
родського району Кіровоградської області, МПТУ 
№ 10.

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома Л КОМУ, г, Кировоград,

316050 ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, від
ділу лиітів І масової роботи та інших відділів — 2-45*36.

Друкарня 1м. Г. М, Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровограді вул. Глінки, 2.
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£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 16 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Про
грама передач. (М). 9.05 — 
Ранкова гімнастика для Ді
тей. (М). 9.20 — Повніш. (М).
9.30 — Для школярів. «Марка 
країни Гондслупн». С. Моги
льовська. Телеспектакль. (М).
10.45 — Виступ міністра чор
ної металургії СРСР І. ГІ. 
Казанця. (М). 10.55 — Кольо
рове телебачення. Концерт на 
замовлення металургів. (М).
11.45 _ «Сільська година».
(М). 12.40 — Новини. (М).
12.45 — «Музичний кіоск».
(М). 13.15 — Для юнацтва.
Телевізійний клуб «Шукачі». 
(М). 14.00 — Для воїнів Ра
дянської Армії 1 Флоту. (М).
11.30 — Бесіда з міністром ко
льорової металургії СРСР 
П. Ф. Ломако. (М). 15.10 
Кіножурнал «Новини дня». 
(М). 15.20 — Телевізійний на
родний університет. (М). 16.05
— Телевізійний документаль
ний фільм «Злочинці на во
лі». (М). 17.00 — Кольорове
телебачення. «Клуб кіноподо* 
рожей». (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «США: пробле
ми і події». (М). 18.40 — Ху
дожній фільм «Клнч пустелі». 
(М). 19.45 — «Ласкаво проси
мо». Запрошує концертна сту
дія». (М). 21.00 — Програма
«Час», (М). 21.30 — Міжна
родна зустріч з футбола. 
Збірна Фінляндії — збірна 
СРСР. 2-й тайм. (Передача з 
Фінляндії). 22.15 — Концерт 
лауреатів фестивалю радянсь
кої пісні «В Зеленій Гурі». 
(Польща). 23.15 — Новини.
(М). ДРУГА ПРОГРАМА. 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. «Дівочі мрії». Ліузичва 
передача. (К). 17.45 — Теле
нарис «Здрастуй, Ямал». (К). 
18.00 — Для юнацтва. «Весел
ка». (Чернівці). 19.00 — «На 
меридіанах України». (Київ 
з включенням Кіровограда).
19.30 — Концерт, присвячений
Дню металурга. (Донецьк). 
20.J5 «— «Телеекран пошани
на жнивах*. (Миколаїв). 20.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (Лі).
21.30 — Художній фільм «Чер
воний намет». II серія. (К). 
22.50 — Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК. 17 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 — 
«Партійне життя». (Донецьк). 
17.30 — *Иа шкільних шпро-

тах». (К), 18.00 — Телефільмі 
«Сліпий дощ». (К). 18.30 Л> 
Для дітей. «Білочка-ннигопйл 
та». (Харків). 19.00 — №
формаційна програма «Віііі 
ті». (К). 19.25 - -Кіноми?
стсцтво Країни Рад». Ху
дожній фільм «Крах імперії/; 
(Лі). 21.00 — Програма «Час/!,’ 
(М). 21.30 — В ефір) «М0а<й > 
дість». (М). 22.15 — Концепт; 
(К). 23,00 — Спортивна про»
і рама. (М). 23.20 — НовищИі 
(М). ДРУГА ПРОГРАМА! 
10.30 •— «Горький — СПІВАЦІ!» 
робітничого класу». (М). 17.30
— Для школярів «Вогнищеві
(Лі). 18.00 — Новини. (ЛІ)!
18.10 — «П’ятирічка, рік ДРУг 
гнй». (М). 18.40 — «Творчість 
народів світу». (М). 19.25 а* 
«Від понеділка до понеділка»« 
(К). 19.35 — Кольорове теле
бачення. ІО. Малюгіп. «Н;б| 
смішкувате моє щастя». Ви
става російського драмтеатру 
їм. Лесі Українки. В перерві
— «На добраніч, діти!». (К), 
22.00 — Концерт. (К). 22.30 ті 
Вечірні повний. (К).

ВІВТОРОК, 18 ЛИПНЯ» 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
Повний. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Маршрутами юиичу. 
(Лі). 10.30 — Кольорове, теїкй 
бачення. Телевізійний худож
ній фільм «Життя і смерть 
дворянина Чертопханова?і 
Перша серія. <М). 11.40 &
Кольорове телебачення. Кон
церт. (М). 12.10 — Кольорове 
телебачення. Документальний “ 
фільм «Іртиш—Караганда« 
(Лі). 18.00 — Новини. (М)2
16.30 — «Актуальні проблеми 
науки і техніки». (М). 17.ІМ)
— Для дітей. «Дітям про 
рнт». (М). 17.30 — «Комуніст 
і час?. (М). 18.00 — Новілій*
(М). 18.10 — Науково-пОІг^
лярна програми «Здоров’я/* 
(М). 18.40 — Телевізійний
фільм-коицсрт. (Вільнйсу! ■ 
19.00 — Кінофестиваль, при
свячений 50-річчю утворенії^ 
СРСР. Художній фільм «Вони 
були першими». (К). 20.45 
«На добраніч, діти!». (К), 
21.00 — Програма «Час». <М?«
21.30 — «Екран молодих». «Дій
плог». (Київ—Кіровоград ь
22.30 -ч Вечірні новини. (К)<

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
Для дітей. «Сурми грають л!\ 
то». (Львів). 17.30 — "Куль
тура слова». (К). 18.00 «її 
Фільм-копце'рт. (К). 18.30 »-І; 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.00 - «Спільні КЦ 
ломстрп». Про радянські?*; 
угорське співробітництво В ІЦ.І 
лузі автомобілебудування* 
(М). 19.50 — О. Крон. «Глибо-: 
ка розвідка». Спектакль Мов? 
ковського драмтеатру ім. Стй» 
ніславсьного. (М). 2І.С0 ед 
Програма «Час». (М). 21.30 
Продовжспня спектаклю.
22.35 — «Спортивний іцоде)<« 
пик». (М). 23.10 — Новн-
ни. (М). ,

ПОГОДА15—16 липня на території області і міста Кіроао- І града очікується • мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямів, слабкий. Тсмперату- ! ра повітря вночі 15—20, удень 27—32 градуси.
і—: ~~ . . 1

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

КОСТРОМСЬКА ШКОЛА ФЗН
ТЕКСТИЛЬНИКІВ
ОРДЕНА ЛЕНІНА
ЛЬОНОКОМБІНАТУ
ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 
1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Школа готує: прядильниць, ткаль, мотальниць, 
стрічкарок. Строк навчання від 7 до 15 місяців. При
ймаються дівчата віком 15 років і старші з освітою 
8—10 класів. Вступних екзаменів нема.

Навчання починаються 20 червня, 1 липня, 1 серп
ня, 15 вересня 1972 року. Учні забезпечуються без
платним гуртожитком, триразовим харчувань я?л, В 
період навчання учнівська зарплата з врахуванням 
переведення на відрядну оплату зростав г.ід 12 де 120 
карбованців на місяць.

При комбінаті є школа робітничої молоді.
Для вступу необхідно надіслати такі документи:’ 

свідоцтво про освіту, характеристику із школи, до* 
відку про склад сім ї, довідку з місця проживання, 
медичну довідку, заяву, автобіографію, 4 фотокарт
ки, для 15-річних свідоцтво про народження. Для 
16-річних паспорт пред’являється особисто.

Після перегляду документів висилаємо виклик.
Наша адреса: індекс 156601 м. Кострома*?, облас

ний, вуп. Комунарів, 1. Школа ФЗН льонокомбінату 
імені В. І. Леніна.

ДИРЕКЦІЯ.
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