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КОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Могутнє патріотичне піднесення 
і трудовий ентузіазм викликали у 
комсомольців, усіх юнаків і дів
чат нашої країни сердечні слова 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва, 
сказані ним на спільному урочи
стому засіданні ЦК КПРС, Вер
ховної Ради СРСР і Верховної 
Ради РРФСР 21 грудня 1972 ро
ку; «Ми звертаємося із словами 
привіту до нашої молоді, яка гід
но приймає естафету старших по
колінь і від якої багато залежить, 
яким буде Союз Радянських Со
ціалістичних Республік на поча
ток третього тисячоліття нашої 
ери». Це — висока оцінка пар
тією діяльності Ленінського ком
сомолу. В ній висловлено тверду 
віру КГІРС в нашу радянську мо
лодь, яка була, є і буде актив- 
ним помічником партії у справі : 
побудови комуністичного суспіль- 8
ства.

Першочерговий і найважливі
ший обов’язок комсомолу — мо
білізувати радянську молодь на 
успішне виконання планів 1973 
року. Про цс говорили учасники 
VIII пленуму ЦК ВЛКСМ, який 
відбувся в Москві 19 січня.

З доповіддю про завдання ком
сомолу, шо випливають з рішень 
грудневого (1972 рік) Пленуму 
ІІ.К КПРС і доповіді Генерально
го секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва «Про п’ятдесяти
річчя Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік» виступив 
перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельников, Комсомольці, 
уся радянська молодь, сказав він, 
з почуттям гордості за свою ве
лику Батьківщину схвалюють

внутрішню і зовнішню політику 
КГІРС і Радянського уряду, не
втомну діяльність Центрального 
Комітету партії; Політбюро ЦК 
КПРС по втіленню' в життя істо
ричних рішень XXIV з’їзду пар; 
тії, планів комуністичного будів
ництва. . '

Святкування 50-річчя утворення 
СРСР назавжди .залишиться не
забутньою подією в житті 'Ленін
ського комсомолу і радянської 
молоді. Майже. 120 мільйонів юна
ків і дівчат пройшли за ці 50 ро
ків у комсомолі школу комуніс
тичного виховання, школу інтер
націоналізму, братерства, • солі
дарності і взаємної поваги всіх 
націй і народностей Радянського 
Союзу.

Важливу роль в успішному ви
конанні планів вирішального року 
п’ятиоічкн, підкреслив Є. М. Тя- 
жельп.чков, партія підводить Ле
нінському комсомолові і радян
ській молоді. З великим підиесен: 
ня.м і ентузіазмом почала 1973 
рік молодь. Тепер немає такої 
республіки, краю, області, де б 
молодіжні колективи не виступа
ли з цікавими й корисними почи
наннями. У перших рядах бійців 
вирішального року йдуть комсо
мольці й молодь Москви, Ленін
града, України — ініціатори' ма
сового руху «П'ятирічці — удар
ну працю, майстерність і пошук 
молодих». Понад 200 тисяч юна
ків і дівчат столиці достроково 
завершили виконання ювілейних 
соціалістичних зобов’язань, 107 
тисяч з них борються за виконан
ня п’ятирічки за чотири з поло
виною роки.

Широку підтримку серед моло-
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рік, працювати на 
ресурсах. Бюро 
міськкому партії 

ініціативу бригад

ді столиці- дістала ініціатива ком
сомольсько-молодіжної бригади 
верстатобудівного заводу імені 
Серго Орджонікідзе Віктори Озе- 
рова,-яка організувала змагання 
за перетворення найвищого виро
бітку, в щоденну- трудову норму 
кожного, молодого робітника, а 
також ініціатива комсомольсько- 
молодіжної бригади монтажниці 
Галини Ареф’євої з московського 
заводу електровакуумних прила
дів, ніо взяла зобов'язання одну 
годиїїу на тиждень, а значінь ві
сім днів на 
зекономлених 
московського 
схвалило ‘
В. Озерова і Г. -Ареф'євої і ре
комендувало . якнайбільше поши
рювати ці .починання.

■ Комсомольські . організації Ле
нінграда і Ленінградської облас
ті- широко й уміло розгортають 
рух молоді по виконанню п'яти
денних завдань за чотири дні. За 
два роки п’ятирічки вони зуміли 
добитися загального "випереджен
ня виконання -планових завдань 
на півтора, мільйона людино- 
днів. -..Молоді -ленінградці гідно 
продовжують славні- традиції 
ударних бригад.

Великих успіхів у розгортанні 
соціалістичного змагання доби
лась Красноярська крайова ком
сомольська організація, яка по
чала масовий похід комсомоль
ців і молоді під девізом; «Від 
кожного — найвищу продуктив
ність праці». В похід включилися 
понад 253 тисячі комсомольців і 
молодих трудівників краю. Тут 
кожен третій молодий трудівник 

підвищив кваліфікацію, освоїв 
другу суміжну професію, оволо
дів передовими методами праці.

З ініціативи молодих тракторо
будівників Волгограда розгортає
ться рух за економно металу. Пе
редові комсомол ьсько -молодіжні 
колективи шахт Донбасу, мета
лургів Уралу, машинобудівників 
Білорусії, Прибалтики взяли зо
бов’язання виконати план 1973 
року до дня народження комсо
молу.

Від імені комсомольців, усіх 
юнаків і дівчат країни Є. М. Тя- 
жельнпков і промовці, які висту
пали в дебатах, запевнили ленін
ський Центральний Комітет пар
тії, що комсомол, радянська мо
лодь ударною працею і відмінним 
навчанням ознаменують третій, 
вирішальний рік п’ятирічки, вне
суть гідний вклад у здійснення 
історичних рішень XXIV з’їзду 
КПРС.
• Пленум ЦК ВЛКСМ прийняв 
постанову, в якій його учасники 
звернулися до всіх членів Кому
ністичної Спілки Молоді, до всіх 
юнаків і дівчат з закликом вклю
читись у всенародне соціалістичне 
змагання за дострокове виконан
ня планів 1973 року, ударною 
працею і відмінним навчанням 
ознаменувати кожен день вирі
шального року п’ятирічки, гідно 
зустріти‘50-річчя з дня присвоен
ия комсомолу імені В. І. Леніна, 
віддати всі свої сили, знання й 
енергію втіленню в життя рішень 
XXIV з'їзду КПРС.

(ТАРС).

Ьудіасльнііки Нурекеької - 
ГЕС на ріці Вахт в Таджи
кистані здобули велику тру
дову перемогу — другий аг-, 
регат потужністю 300 тисяч 
кілогат дав промисловий 
струм. Штучне водосхови
ще С.ТСгДрОСТдЯЦи дасть по- 
дч республікам Середньої 
Азії. ' . .

На фото: Нурекське водо-• 
сховпше на ріпі Вахш.
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У ПОЛЬОТІ 
«КОСМОС- 
544»

20 січня 1973 року в Радянсько* 
му Союзі проведено черговий за
пуск штучного супутника Землі 
«Космос-544». На борту супутни
ка встановлено наукову апара
туру, призначену для продов
ження досліджень космічного 
простору відповідно до програ
ми. оголошеної ТАРС 16 берез* 

. ля 1962 року.
Апаратура працює нормальное 

Координаційно - обчислювальний 
центр обробляє одержувану ін
формацію.

(ТАРС).

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ 
БУДІВЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ № 2 КОМБІНАТУ «КіРОВОГРАДВАЖБУД»

Постанова ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС І ЦК 
ВЛКСМ про розгортання Всесоюзного соціалістичного зма
гання викликала нову хвилю трудового піднесення. Колек» 
тив підприемстпа, прагнучи внести гідний вклад у виконання 
рішень XXIV з’їзду КПРС та третього, вирішальною року 
п'ятирічки бере соціалістичні зобов’язання:

«— завершити річний план будізельно-монтажних 
робіт до 28 грудня. За рахунок впровадження пере
дової технології, підвищення рівня механізації робіт 
добитися підвищення продуктивності праці на 0,2 
процента проти плану, добитися за рахунок береж
ливого і економного ставлення до будівельних мате
ріалів зниження собівартості будівельно-монтажних 

робіт, зекономити 60 тонн цементу, 20 кубометрів лі
соматеріалів, 200 квадратних метрів скла, 10 тонн ме
талу; впровадити 10 рацпропозиція з економічним 
ефектом близько 37 тисяч карбованців, забезпечити 
високу якість будівництва, всі об’єкти здавати лише 
на оцінку «відмінно» та «добре»;

— охопити навчанням у школах робітничої молоді 
ЗО молодих робітників, добитись, щоб 130 молодих 
будівельників підвищили кваліфікацію, 65 — оволо
діли суміжними професіями;

—- Широко розгорнути соціалістичне змагання між 
комсомольсько-молодіжними колективами під деві
зом: «Більше, дешевше, якісніше».

-------- -----

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РАДНІШОЇ 
МОЛОДІ

Всесоюзний фестиваль ра
дянської молоді, присвяче
ний 50-річчю утворення 
СРСР, передбачає зокрема, 
дальший розвиток трудової 
і громадсько» політичної ак
тивності юнаків і дівчат.

Про це сьогодні «Моло
дий комунар» розповідає 
на своїх першій, другій і 
третій сторінках.

У червоному кутку комсо
мольсько-молодіжної ДІЛЬНИЦІ 
цеху комуністичної праці № 2 
заводу тракторних гідроагрега
тів. де бригадиром Г. Шевчен
ко на видному місці — портрет 
Героя Радянського Союзу П. Д. 
ПІКНІКА. Він посмертно зане
сений в список членів колекти
ву . бригада названа його ім’ям»

Тут, у брніаді, працює син 
героя — Павло Ліннік. Трудо
вик день він починає зустріччю 
а батьком. Як і всі члени брига
ди, (Розповідь про бригаду 
Шевченка — па 2-й сторінці).

На фото: наладчик Павло 
ЛІННІК. Фото В. КОВПАКА.

ЕЭ ТОБІ. 1 
ТОАТІІЯ 
(МИЛЬНІШІ



<=■“*-- —........ ... . ............--------------—-----,„,,, , „ЛІОЛГОДДЙ ЕОЛЇУЯАР» ■ n - .w., п„.„n.......................---тї-г——- ___93-сІчйяіЯ?^^ВШ

И Д Е ВСЕСОЮЗНИЙ ФЕ С Т И ВАЛЬ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ

СТВОРЕНО 12 КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНИХ

Вже в осінні дні комсомоль
ці та молодь Новомиргброд- 
Щини задумуються над тим, 
щоб отримати великий хліб в 
наступному році. Як бойову 
програму дій сприйняли По
станову ЦК КПРС, Ради Міні
стрів СРСР, ВЦРПС . та ЦК 
ВЛКСМ «Про розгортання Все
союзного соціалістичного зма
гання працівників сільського 
господарства за збільшення 
виробництва і заготівель зер
на та інших продуктів земле
робства в 1973 році». З райо
ні, спочатку в комсомольсько- 
молодіжній тракторній брига
ді колгоспу «Жовтень», наро
дилась і пішла по області іні
ціатива про нагромадження і 
збереження вологи в грунті в 
зимовий період шляхом виго
товлення і розстановки сніго- 
затримних щитів.

Комсомольські організації 
зараз ведуть боротьбу за те, 
щоб вийти переможцями в 
цьому змаганні. Так, зокрема, 
в ініціаторів почину вже зиго- 
товлено понад 7.000 щитів, і 
вони розставлені по ози/лих 
на площі під кукурудзу.

В колгоспах імені XXII з’їз
ду КПРС, «Прогрес», імені 
Чкалова, Златопільському зоо- 
технікумі виготовлено понад 
500 щитів. Про свої здобутки 
комсомольці рапортували на 
Всесоюзних комсомольських 
зборах, а кожен комсомолець 
став до лав учасників зма
гання.

В період Всесоюзних ком
сомольських зборів було 
створено 12 комсомольсько- 
молодіжних ланок по вирощу
ванню високих врожаїв куку
рудзи, а 6 ланок вестимуть

боротьбу за 100 центнерні 
врожаї качанистої. Серед ос
танніх --- КОМСОМОЛЬСвКО-МО-
лодіжні ланки колгоспу «Жов
тень», колгоспу імені Шевчен
ка, колгоспу імені Чкалова та 
інші.

Конкретну допомогу нада
ють комсомольські організа
ції промислових підприємств, 
установ, шкіл району по виго
товленню снігозатримних щи
тів. Це — зокрема, заводу 
будматеріалів, райоб’єцнання 
«Сільгосптехніка», Панчіоської 
і Капітанівської СШ.

Головне завдання комітетів 
комсомолу сьогодні — приве
сти в дію всі резерви у вирі
шальному, 1973 році і забзз- 
печити зростання всіх ланок 
виробництва сільського юспо- 
дарства.

В. СЕРЕДА, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Новомиргородського РК 
ЛКСМУ.

Позаду три трудових 
тижні третього, виріша
льного. Попередні підсум
ки показують: комсомоль
сько - молодіжна бригада 
токарів Галини Шевченко 
взяла успішний старт, пе
ревиконуючи систематич
но змінні завдання на 35 
процентів. Темпи нароста
ють.

Із заступником секретаря комітету 
комсомолу Євгеном Дяконенком ми 
прийшли в другий цех Кіровоградсь
кого заводу тракторних гідроагрега
тів за кілька хвилин до кінця зміни. 
На дільниці втулки — всі на робочих 
місцях. Тут твердо дотримують пра
вила: всі 480 робочих хвилин — ви
робництву.

Та ось один за одним замовкають 
верстати. Дівчата і хлопці гуртують
ся біля бригадира комсомольсько-мо
лодіжної — Галини Шевченко. Всіх 
цікавить одне: змінний виробіток.

— І сьогодні, дівчата, перевикона
ли норму. 135 процентів.

А вже поті/у\ розповідає про будні 
бригади:

— Напередодні нового року на 
дільниці панувало трудове напру
ження. Не тому, що колектив поспі
шав надолужити згаяне. Ні. Річний 
план виконали ще двадцятого грудня. 
Всі, ставши на ударну 50-денну тру
дову вахту на честь 50-річчя утворен
ня СРСР, прагнули працювати якнай
краще. Інакше й не могло бути, ад
же наша бригада — ініціатор цьо
го почину.

Перше місце в соціалістичному 
змаганні серед колективів цеху, дру
ге — серед комсомольсько-молодіж
них бригад підприємства — такий 
доробок молодих виробничників у
ювілейному році. Понад план виго

товлено 15 тисяч 
втУлокг за рахунок 

/О- бережливого і ра- 
; -Л. & № ціонального став-
-Л;, лення до техніки

зекономлено 1000 
карбованців, впро- 

.;і ваджено три рац- 
1 препозиції.

Про все це комсомольці дільниці 
говорили на Всесоюзних комсомоль
ських зборах. А як ознайомилися із 
Постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про роз
гортання Всесоюзного соціалістично
го змагання працівників промисло
вості, будівництва і транспорту, взя
ли підвищені соціалістичні зобов’я
зання.

— Головне, чого ми майже доби
лись, — продовжує розповідь Гали
на, — це взаємозамінність. Зменши
лись втрати робочого часу і змінні 
норми виконуємо щонайменше на 1 25 
відсотків. Всі оезоїли суміжні профе
сії фрезерувальника, слюсаря, тока-

ря. А ось деякі пункти наших соціа
лістичних зобов’язань: виконати річ
ний план до 10 грудня, за рахунок 
збереження інструменту зекономити 
1500 карбованців.

Вже давно закінчилась перезміна. 
За верстатами стояли інші юнаки і 
дівчата. Через десять пар рук про
ходять заготовки. Першу операцію 
виконує Ніна Сіденко — підрізає то
рець, обробляє внутрішню стінку от
вору, потім Зоя Гудзенко фрезерує 
лиску. Над виробом чаклують Га
лина Бабоша, Іван Сорока і, нарешті, 
Віра Чернова передає блискучо-сріб
ні деталі контролерові. Одну, другу, 
третю... Інколи буває, що сотні дета
лей перевіряються контрольно-зи- 
мірними приладами, але жодної бра
кованої. 99 відсотків втулок дільни
ця здає з першого пред'явлення.

Ю. ЛІВАШНІ1КОВ, 
спецкор. «Молодого комунара».

«Ударна комсомольська...» ' Викликають ці два слова картини далеких будов.
Покликала романтика. Юнакам і дівчатам КІровоградщини браму в цю зманливу краї

ну відчиняє ударна комсомольська будова в Побужжі.
Днями з головним інженером Побузького нікелевого заводу Віктором Івановичем СЕР- 

ПОВИМ зустрілась наша кореспондент О. БЛСЕНК.0 і взяла в нього інтерв'ю.

ПОПЕРЕДУ -
ДРУГА ЧЕРГА

Трудова перемога на честь 50-річчя СРСР — це 
акорд напередодні нових. В зв'язку з цим, що ви 
можете, Вікторе Івановичу, розповісти про плани 
«а третій рік п’ятирічки?

—- В иі дні на будівельних майданчиках, в це- 
:ах і службах заводу йде широке обговорення 
Іостанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ИДРПС і ЦК ВЛКСМ «Про розгортання Всесоюз-, 
ого соціалістичного змагання працівників иро- 
шсловості, бухіиніш-іва і транспорту за досгроко-

Феронікель другої черги плануємо одержати 1 
яипня. Все зараз вирішують будівельники, темпи 
їх роботи.

Друге завдання року випливає із такої загальновідомої 
іксіомн — кадри вирішую гь все. Хоч І пішов промисло
вій феронікель, та завод не укомплектовано кваліфіко- 
цінимн майстрами металургійної справи. Наявні кадри 
цс 'Грена пчнтн і вчити, адже багато молоді, що прий
шла на завод, народжений металу ніколи не бачила. За- 
равп розжареного сплаву, фейєрверк сонячних брівок 
приборкувачі погніо, що мов казкові велети, чаклують 

іди печей — видовище неповторне У СВОЇЙ красі, зоаб- 
ппс. /іедармд з такою повагою говорять про металур- 
в — людей вогняної професії, піддаючи шану їх ііелсг- 

іи прані. Молоді властивий потяг до красивого, роман
ічного. Але вогняній професії греби вч.ітись. У нас на 
іподі зараз такий лозунг серед юнаків і дівчат, модо- 
їх робітників — вчись сам, вчи Іншого, другий — тре- 
>ого.
П, хто буде працювати па ЛНЗ, це будуть люди висо« 
І кваліфікації. Пояснення просте: ми магмо облалніїн- 
і, якого поки що немає, на багатьох заводах країни.
Завдання на третій рік п’ятирічки у будівольни- 
в і експлуатаційників заводу великі. А яке місце 
їх оирішонні належить молоді?

— Наше підприємство єдине в своєму роді. На 
досвіді ного роботи будуть збудовані нові заводи, 
реконструюються багато діючих. Смисл такий — 
від нас зараз чекають і якнайшвидше остаточних 
цифр і даних но опрацюванню технології та всіх 
процесів виробництва. Звідси й місце молоді у ви
рішенні планів вирішального року п’ятирічки — 
ударною працею, трудовою звитягою прискорити 
пуск заводу.

Заспівувачами змагання за дострокову здачу в 
експлуатацію другої черги ПНЗ серед молоді ви
ступили кращі комсомольсько-молодіжні кслектн- 

Бригади О. Велита, В. Шмаровоза зобов'яза
ння норму виробітку щозміни виконувати не мен
ше, як на 110—120 процентів. Комсомольсько-мо
лодіжна зміна плавильного цеху, очолювана мо- ЛОаиМ І£Х»МЄОЛІІЦЛЛ*С І1-- МиПП«- ««-•
Всесоюзне змагання працівників промисловості, 
будівництва, транспорту, вирішила достроково 
опанувати технологією отримання феронікелю і 
.«кісно освоїти потужності другої черги заводу. З 
^0го боку заявку па ударний рік зробили комсо
мольсько-молодіжні колективи ремонтно-механіч
ного цеху. їх зобов'язання — забезпечити безпере
бійний і якісний ремонт обладнання цехів і служб

■—■і,—

урок ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

НА ФОГО (ВГО
РІ): СЬОМУ
ОПЕРАЦІЮ ВИ
КОНУЄ ГАЛИ
НА БАБОША:

ТОКАР ІВАН 
СОРОКА, ЯКИЙ 
СИСТЕМАТИ Ч - 
НО ПЕРЕВИКО
НУЄ ЗМІННІ 
ЗАВДАННЯ;,

СЬКО - МОЛО
ДІЖНОЇ БРИГА

НА ЗМ 1 Н У 
ПДУТЬ ЧЛЕНИ 
комсомо л ь -

заводу.
З введенням в дію другої черги буде спущено 

прапор ударної комсомольської будови республі
ки. Чи закінчаться цією акцією повноваження ком
сомолу на будові? Думаю — ні. Саме тоді наста
не пора комсомольській організації області, а, 
можливо, її республіки, взяти шефство над пер
венцем кольорової металургії на Україні за якнай
швидше освоєння потужностей нового підприємст
ва. Ми із задоволенням приймемо таке шефство — 
чекаємо в наші цехи крайніх молодих людей з пу
тівками комсомолу — випускників середніх ШКІЛ 
і Ш’У, спеціалістів з середньою і вищою освітою.

Щоденно, заходячн в клас і 
розпочинаючи урок, вчитель 
ставить собі за мету: донести 
до кожного учня розуміння на
шого життя, усвідомлення йо
го сьогоднішніх потреб. І як 
результат — виховати в нього 
почуття обов’язку. Це не за
лежно, який урок —• літератури 
чи фізики, історії чи природо
знавства. Адже ефективність 45 
хвилин не лише у вмінні засво
їти матеріал і переказати, а у 
внутрішньому усвідомленні йо
го поєднання теорії з жпішм 
ІІПВКСЛІПШІІМ світом. Якщо цьо-

го ми досягаємо — учитель за
лишає клас задоволений, а в 
класних журналах з'являється 
все менше незадовільних оці
нок.

Наприкінці минулого року в 
школі відбулися Всесоюзні 
комсомольські збори «Ударною 
працею і відмінним навчанням 
ознаменуємо вирішальний рік 
п'ятирічки».

Цс турбота і комсомольської 
та піонерської організацій. В 
ході зборів прозвучали відвер
ті слова на адресу тих комсо
мольців, які втратили почуття

свого обов’язку, які Тягнуть 
клас, школу назад, підводять 
своїх товаришів. А рішення 
стало тією програмою, якою 
ми керуємося в цьому півріччі 
вирішального року п’ятирічки. 
Наголошено яа питанні кращої 
організації Індивідуальної та 
самостійної роботи учнів, звер
нуто увагу на більш активну 
діяльність учнівських лекторіїв, 
намічається провести цикл бе
сід з метою прищеплення інте
ресу до знань тощо. Періодич
но в школі проходять предмет
ні тижні, Зараз триває тиждень

хімії. Все це створює в школі 
обстановку ділової зацікавле
ності не лише педагогів, а й са
мих учнів в тому, щоб кожна 
відповідь біля дошки приноси
ла відчуття на совість зробле
ної роботи.

Комітет комсомолу вирішив 
підійти до питання успішності 
з точки зору всебічного аналізу. 
Розроблені спеціальні анкети, 
в яких єдине питання-. «Які 
причини організаційного харак
теру, на твою думку, негативно 
впливають на успішне виконан
ня завдань? Що може зробити 
комсомольська організація з 
метою усунення цих недолі- 
ків?А Йдеться до того, щоб ко-

жен учень задав собі принци
пове „пнтдння: все я роблю
для того, щоб •Чтйравдатн на
дію батьків, школи, держави?

Напрямок роботи школи не 
можна характеризувати єдиним 
словом, бо кожне спілкування 
учителя.й учня по складний 
процес — від його чітко усві
домленого завдання залежить 
майбутня доля нашого вихо
ваний. Ким він стане? Яку 
користь принесе людям? Ш 
питання хвилюють нас. вчите
лів. І в цією думкою ми роз
починаємо кожен наш урок.

Л. КОШОВА,
заслужена вчителька УРСР, 
організатор иозакласної ро
боти Компаніївської СШ.



ІОПЕРЕДУ - 
ДРУГА ЧЕРГА
Трудова перемога на честь 50-річчя СРСР — це 

«?рд напередодні нових. В зв язку з цим, що ви 
ожете, Вікторе Івановичу, розповісти про плани 
а третій рік п’ятирічки! •<
— В ці дні на будівельних майданчиках, в це- 

ах і службах заводу йде широке обговорення ' 
Постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ІЦРПС і ЦК ВЛКСМ « Про розгортання Всесоюз-, 
ного соціалістичного змагання працівників нро- 
мгоовосгі, будишщва і транспорту за достроко
во. ж»\к дарод\\отос\\одарсдл;ото на.

рік». .
І Феронікель друге! черги плануємо одержати І 
липня. Все зараз вирішують будівельники, темпи 
їх роботи.

Друге завдання року випливає із такої загальновідомої 
аксіоми — кадри вирішуюгь все. Хоч і пішов промисло
вії» феронікель, та завод не укомплектовано кваліфіко
ваними майстрами мсталургіПної справ». Наявні кадри 
*Че треба вчнтн і вчити, адже багато молоді, що прнй- 
•и.та на завод, народження металу ніколи не бачила. За
грави розжареного сплаву, фейерверк сонячних бризок 
І приборкувачі вогню, що мов казкоиі велети, чаклують 
біля печен — видовище Неповторне у своїй красі, зваб
ливе. Недарма з такою повагою говорять про металур
гів — людей вогняної професії, віддаючи шану їх нелег
кій прпці. Молоді властивий потяг до красивого, роман
тичного. Ллє вогняній професії треба вчитись. У нас на 
заводі зараз такий лозунг серед юнаків і дівчат, моло
дих робітників — вчись сам, вчи Іншого, другий — тре
тього.

Ті, хто буде працювати на ПНЗ, це будуть люди висо
кої кваліфікації. Пояснення просте: ми маємо обладнан
ий. якого поки що немає на багатьох заводах країни.

Завдання на третій рік п'ятирічки у будівельни
ків і експлуатаційників заводу великі. А яке місце 
в їх вирішенні належить молоді?

поспілі його роботи будуть збудовані нові заводи, 
веконсгруїоіоться багаю діючих, Смисл такни 
їй нас зараз чекають і якнайшвидше остаточних 
нніЬО і Даних но опрацюванню технології та всіх 

ршесів виробництва. Звідси и місце молод, у ви- 
пКні планів вирішального року п ятир.чки - 
ударною працею, трудовою звитягою прискорити 
пуск заводу.

Заспівувачами змагання за дострокову здачу в 
експлуатацію другої черги ПНЗ серед молоді ви
ступили кращі комсомольсько-молодіжні кслекти- 

Бригади О. Велнта, В. Шмаровоза зобов'яза
вся норму виробітку щозміни виконувати не мен
ше, як на 110—120 процентів. Комсомольсько-мо
лодіжна зміна плавильного цеху, очолювана мо
лода ко^’вісіом В. Медведевым, цупивши у 
Всесоюзне змагання працівників промисловості, 
будівництва, транспорту, вирішила достроково 
опанувати технологією отримання феронікелю і 

ЗВІСНО освоїти потужності другої черги заводу. З 
.Ж^го боку заявку на ударний рік зробили комсо

мольсько-молодіжні колективи ремонтно-механіч
ного цеху. їх зобов'язання — забезпечити безпере
бійний і якісний ремонт обладнання цехів і служб 
заводу.

З введенням в дію другої черги буде спущено 
прапор ударної комсомольської будови республі
ки. Чи закінчаться цією акцією повноваження ком
сомолу на будові? Думаю — ні. Саме тоді наста
не пора комсомольській організації області, а, 
можливо, Гі республіки, взяти шефство над пер
венцем кольорової металургії на Україні за якнай
швидше освоєння потужностей нового підприємст
ва. Ми із задоволенням приймемо такс шефство — 
чекаємо в паші цехи кращих молодих людей з пу
тівками комсомолу — випускників середніх шкіл 
і ПТУ, спеціалістів з середньою і вищою освітою.

НА ЗМІНУ
ЙДУТЬ ЧЛЕНИ 
комсомо Л Ь - 
СЬКО - МОЛО
ДІЖНОЇ БРИГА 
ДИ ГАЛ и н и 
ШфІЧЕНКО,2

Щоденно, заходячи в клас і 
розпочинаючи урок, вчитель 
ставить собі за мету: донести 
до кожного учня розуміння на
шого життя, усвідомлення йо
го сьогоднішніх Пиіреб. І як 
результат — виховати в нього 
почуття обов’язку. Це не за
лежно, який урок — літератури 
чи фізики, історії чи природо
знавства. Адже ефективність 45 
хвилин не лише у вмінні засво
їти матеріал і переказати, а у 
внутрішньому усвідомленні йо
го поєднання теорії з живим 
навколишнім світом. Якщо цьо

го ми досягаємо — учитель за
лишає клас задоволений, а в 
класних журналах з’являється 
все менше незадовільних оці
нок.

Наприкінці минулого року в 
школі відбулися Всесоюзні 
комсомольські збори «Ударною 
працею і відмінним навчанням 
ознаменуємо вирішальний рік 
п'ятирічки».

Це турбота і комсомольської 
та піонерської організацій. В 
ході зборів прозвучали відвер
ті слова на адресу тих комсо
мольців, які втратили почуття

свого обов’язку, які Тягнуть 
клас, школу назад, підводять 
своїх товаришів. А рішення 
стало тією програмою, якою 
ми керуємося в цьому півріччі 
вирішального року п'ятирічки. 
Наголошено на питанні кращої 
організації індивідуальної та 
самостійної роботи учнів, звер
нуто увагу на більш активну 
діяльність учнівських лекторіїв, 
намічається провести цикл бе
сід з метою прищеплення інте
ресу до знань тощо. Періодич
но в школі проходять предмет
ні тижні. Зараз триває тиждень

хімії. Все це створює в школі 
обстановку ділової зацікавле
ності не лише педагогів, а й са
мих учнів в тому, щоб кожна 
відповідь біля дошки приноси
ла відчуття на совість зробле
ної роботи.

Комітет комсомолу вирішив 
підійти до питання успішності 
з точки зору всебічного аналізу. 
Розроблені спеціальні анкети, 
в яких єдине питання: «Які 
причини організаційного харак
теру, на твою думку, негативно, 
впливають на успішне виконан
ня завдань? Що може зробити 
комсомольська організація з 
метою усунення цих недолі
ків?» Йдеться ДО ТОГО, щоб ко-

в. ков-

нує змінні 
ЗАВДАННЯ:,

жея учень за дав собі принци- 
ііов_е_пніііяня: '»все я роблю 
для того, щоб ’.’/ініравдати на
дію батьків, школи, держави?

Напрямок роботи школи не 
можна характеризувати єдиним 
словом, бо кожне спілкування 
учителя, н учня не складний 
процес г— від його чітко усві
домленого завдання залежить 
майбутня доля нашого вихо
вання. Ким він стане? Яку 
користь принесе людям? Ці 
питання хвилюють нас. вчите
лів. І з цією думкою ми роз
починаємо кожен наш урок.

Л. КОШОВА, 
заслужена вчителька УРСР, 
організатор позакласної ро
боти Компаніївської СШ.

женому ритмі продовжу
вали вантажити і возити в 
поле місцеві добрива.

ТОРІК комсомольсько- 
молодіжна бригада 

Анатолія Харкавого, всу
переч складним погодним 
умовам, на площі 1847 гек
тарів одержала по 35,6 
центнера зернових, у то
му числі озимої пшениці 
— по 40,1 центнера на 
площі понад тисячу гек
тарів. Вибороли також ви
сокий урожай цукрових 
буряків — по 384 центне
ри на Площі 590 гектарів. 
Групкомсорг бриі-ади 
ланковий механізованої 
ланки Валерій Желудков 
разом зі своїми механіза
торами одержав 487 цент
нерів цукристих.

У третьому році п'яти
річки члени комсомоль
сько - молодіжної трак
торної бригади, включив-

УЛЬЯНОВЦІ—П0103ІН
шись у Всесоюзне соціа
лістично змагання за 
збільшення виробництва 
рослинницької продукції, 
вирішили ще підвищити 
виробничі показники. Зо
крема, пшениці зобов’яза
лися взяти з гектара по 50 
центнерів, а кукурудзи —

Комсомольсько-молодіжна тракторна брига
да Анатолія Харкавого зобов’язалася в ни
нішньому році виробити по 100 центнерів зер
на кукурудзи па кожному гектарі і настійно 
працює, щоб взяти високий рубіж. В районі 
створено 52 механізовані ланки.

по 100 центнерів у зерні.
Нині особлива турбота 

про урожай кукурудзи. 
Адже таких показників по
ки що не має жодне гос
подарство Ульяновського 
району. Щоб досягти на
міченого, познайомились 
із досвідом вирощення 
100 - центнерноґо уро
жаю кукурудзи в трактор
ній бригаді Героя Соціа
лістичної Праці, лауреата 
премії Ленінського комсо
молу Василя Моторного. I. 
звичайно, дбають про те, 
щоб завезти потрібну кіль
кість мінеральних добрив, 
щоб побільше нагромади
ти місцевих. До речі, що
дня на поле доставляється 
150—200 тонн добрив, де 
їх кагатують, щоб не ви
вітрились поживні речови
ни.

— Буде по 100 центнерів 
зерна кукурудзи з гекта
ра, — запевнив бригадир.

— Обов'язково буде! — 
почули ми увечері від го
лови колгоспу В. П. Крав
ченка на засіданні прав
ління. колгоспу.

Потім була бесіда в рай
комі комсомолу з першим 
секретарем Миколою Ре- 
дьком. І стало відо/ло, що 
бригада Анатолія Харка
вого з колгоспу імені Уль
янова — не виняток. Хлі
бороби Ульяновського ра
йону борються за те, щоб

на всій площі посіву ви
ростити по 100 центнерів 
зерна кукурудзи на гекта
рі. Для цього створено 52 
механізовані ланки, які 
очолили найбільш досвід
чені механізатори.

Ланкові механізованих 
ланок пройшли 6-денний 
семінар в районній школі 
передового досвіду, по
бували на 3-дснному се
мінарі на обласній сільсь
когосподарській дослідній 
станції, члени ланок вив
чають агротехніку виро
щення кукурудзи в агро
технічних гуртках.

Райком комсомолу и ці 
дні займається комплек
тацією комсомольсько- 
молодіжних бригад і ланок 
по вирощенню високого 
врожаю кукурудзи. В ми
нулому році таких бригад 
і ланок не було. Тепер во
ни будуть і виростять по 
100 і не менше центнерів 
кукурудзи з гектара.

в. цвях, 
позаштатний кор. «Мо
лодого комунара». 
Колгосп імені Ульяно
ва Ульяновського райо
ну.
На фо то: вгорі: бригадир 

комсомольська - молодіжної 
тракторної бригади А. ХАРКА
ЛИ П під час засідання прав
ління колгоспу; внизу: 
вивезення місцевих добрив.

Фото А. Будулатьєва.

ВИКЛИК ПРИЙМАЄМО
НА
ФЕРМАХ —
МОЛОДІ
ГОСПОДАРІ

На засіданнях 
комітету комсо
молу колгоспу іме
ні Леніна завжди 
присутні спеціаліс
ти, керівники гос
подарства. Є над 
чим подумати 
разом: молоді до
ярки нинішнього 
року борються за 
3300 - кілограмо
ві надої, меха
нізатори виро
щуватимуть на 
площі 1000 гекта
рів 100 - центиер- 
ні врожаї куку
рудзи в зерні.

На фото: па за
сіданні комітету 
комсомолу госпо
дарства виступає 
голова к о л- 
госпу М. О. МИР- 
КАЛЕНКО.
Фото ІО. ЛІВЛШ- 
1ІИКОВА.

КОЛИ ми приїхали до
Анатолія в бригаду, небо 

спохмурніло, хмарки об
важніли, знизились. А на
стрій у бригаді був соняч
ний. І в трактористів Гри
горія Бондаря, Бориса 
Івахнюка, і у групкомсор- 
га Валерія Желудкова, і у 
бригадира.

— Так, нарешті сніг бу
де. Дуже він потрібний! 
— погодився бригадир 
Анатолій Харкавий.

І повіз у поле, показу
ючи, як на озимих вста
новлені щити. Так, що 
вітер за будь-яких умов

за них «перечепиться», 
При цьому Анатолій 
академічною точністю роз 
повідав, яку прибавку вро 
жаю дає кожна тонна збе 
реженої чи затриманої во
логи.

Поки бесідували, дійс
но пішов сніг, але зміцнів 
і вітер, перебігаючи по
лем, густо помережаних 
щитами. Коли наблизи
лись до ферм, вільну піс 
ню вітровію владно заглу 
шив могутній рокіт мото 
рів. Не дивлячись на мо 
роз, на віхоли, комсомоль 
ці в спокійному і злагод-

Комсомольські збори групи, де ми обговорили 
Постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та 
ВЦРПС про розгортання Всесоюзного соціалістич
ного змагання за збільшення виробництва і заго
тівель продукції тваринніщтва відбулися’ трохи 
раніше. А в суботньому номері «Молодого кому
нара» прочитали про трудові діла доярок .моло>ь 
нотовариої ферми колгоспу «Шлях Леніна» Онуф
ріївського району, які’ викликали наш колектив на 
соціалістичне змагання. Текст ваших зобов’язань, 
дівчата, ми читали разом, радились. Виклик ваш 
приймаємо із задоволенням і говоримо: ми докла
демо всіх зусиль, використаємо всі резерви, аби 
дати країні якомога більше молока, щоб перемог
ти у цьому змаганні.

Ось наші зобов’язання: надоїти в 1973 році на 
кожну корову по 3.300 кілограмів модока, що на 
100 кілограмів більше, ніж минулого року; в пер
шому півріччі надоїти від кожної корови 1.750 кі
лограмів молока; на 100 корів одержимо 99 те
лят, добившись повного збереження молодняка; 
підсумки соціалістичного змагання підбивати кож
ні 10 днів, щомісяця, щоквартально.

Все це допоможе нам добитися високих показ
ників. А ще покладаємо надії на навчання. Марія 
Тимчур заочно навчається в Олександрійському

сільськогосподарському технікумі. Інші дівчата 
відвідують створену при фермі школу зоотехніч
ного навчання. На заняттях аналізуємо хід соціа
лістичного змагання, складаємо раціони годівлі, 
вчимося одержувати молоко першого класу.

Не. забуваємо ми і про відпочинок. Всі члени 
бригади — учасники гуртків художньої самодіяль
ності. Нещодавно співаки їздили до Кіровограда, 
де брали участь в обласному фестивалі самоді
яльного мистецтва, присвяченого 50-річчю утво
рення СРСР. Часто виступаємо в Будинку куль
тури.

Виробництво молока на нашій фермі щороку 
зростає. В третьому, вирішальному, працюватиме
мо так, щоб цю традицію продовжити. І в цьому 
нам допоможе сповнене напруги соціалістичне 
змагання із комсомольсько-молодіжною фермою 
колгоспу «Шлях Леніна» Онуфріївського району.

Надія МОСКАЛЕНКО — групкомсорг ком
сомольсько-молодіжної Ферми колгоспу імені 
Леніна, Марія ТИМЧУР, Надія ДРІБНИЦЯ, 
Оксана ВІТРЯК. Ірина ВІТРЯК — доярки, 
Одарка «ЛИХОДІД — секретар комітету ком
сомолу.

Долинський район.
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
Ц Е ЗАВЖДИ є потреба бити в ціль з 

крупного калібра. Іноді для цього 
досить дробинки. Га ще* коли вона має 
достатню напругу, йде з точним приці
лом. Тоді вона незамінна. Те ж саме 
можна сказати і про сатиричні мініатю
ри, під вогнем яких викриваються на
віть глибокі людські вади,

У молодого письменника Івана Вла
сенка, який дав життя книзі мініатюр 
«Едельвейс кохання», що вийшла увйдав-

ництві «Радянський письменник», широ
кий вибір цілей. Він влучає й нероб і 
бюрократів, разить міщанство, в яких би 
проявах воно не виступало в нашому 
житті. Від гострого зору сатирика не 
сховаються навіть ті, хто рядиться в то
гу сучасності, а в душі сповідає мораль
ні категорії старого освіту. /

Хіба не з самого життя взято отаке. 
Коник-стрибуйець хоч і співак гарний, 
та н ледар такий, якого світ не бачив. 
Взятися б за нього, поставити па своє 
місце. Але ж то — зайвий клопіт. Вед
мідь, який управляв лісом, розсудив 
так; «Гадаю, Коника слід кинути в здо
ровий колектив». Кинули до мурахів, і 
ледар знову безтурботно виспівує.

Як бачимо, об’єкт сатири вагомий, 
зримий, удар по ньому дошкульним. І 
серед двохсот байок таких багато. Ді
ють у прозових байках і. Власенка тра
диційні герої з класичних творів — Ли
сиці, Вовки, Ведмеді, Осли, Барани, Си
ниці, Соловейки та інші. Часто повторю
ються і традиційні сюжети відомих ба
йок, народних казок, приповідок, анекдо
тів, притч. Але кожного разу автор зна
ходить свій поворот сюжету, надає йо-

му нового, сучасного іаСв^влслвя. Хю 
не знає, наприклад, к."зки про курочку 
Рябу. Знесла вона золоте яєчко — дід 
радим, баба рада. Тільки сучасні (ма
ється на увазі — з банки І. Власенка) 
дід і баба’ вже не хочуть обмежитись 
одним яєчком, їм давай цілу гору таких 
яєчок, їм давай широку с.їііьу: «Ось яка 
у іїас курочка!»- «І так затягали, заштов
хали бідолашну, що Ряба не тільки зо
лоті, а й звичайні яєчка нести переста
ла»...

. Або, скажімо, «Квартет». Починається 
традиційно: «Мавпа, Осел, Козел та Ко
солапин захотіли зіграти симфонію. І 
вшкварили. Але поворот цієї теми зов
сім ксспсдіванкй: «Невдовзі Глухар ут
нув’рецензію. «Новий струмінь "у музи
ці». , ..

Д ТРЙБУТИ сучасності; см 
• А розповідь, налають байкам 
го гумористичного звучання, 
ст.рцбулця гиклнкакть тепер на 
збори, і •докоряють йому за те, 
клював 'па критику». Ведмідь 
на виробничій нараді і т. д. Мова міні
атюр образна, Соковита, насичена іроніч
ними підтекстами.

Хотілось би сказати і про те, що іно
ді в’ банках засудження вад буває де
що прямолінійним. Часом відсутня ота 
чз’рігша крупннечк.т — слово, яке по
роджує підтекст. Іноді його підмінено 
висновком: так погано, так негоже, ди
віться, який він і т. д. Обзивається, на
приклад, Кріт і обурюється: «І світла їм 
мало, і висот давай...» То й що? «Ех, 
моя б воля, вони б швидко і про сонце, 
і про висоти забули!» — каже він.

А ось Маківка, яка дозріла серед картоплі 
на юроді. Налилися соком її зернята, стало 
їм тісно, і покинули вони свою рідну хату — 
пострибали на землю. Лишилась Маківка са
мітня, все синів виглядає, «а тих давно вже 
меткі горобці подзьобали поодинці». Тут мож
на посперечатись з автором. Адже, якби зер
нятка не покинули стару засохлу маківку і не 
пострибали на землю, то більше б і маківок 
взагалі не було — з чого б вони проросли?

Мініатюра «Ховрах-спекулянт» оповідає: 
«Ховраха спіймали на спекуляції.

— Треба займатися суспільно-корисною пра
цею.
- А я пенсіонер. Своє відпрацював».
Чому тут діє Ховрах? З таким же успіхом 

можна Суло б назвати будь-якого іншого звір
ка або птаха. Герой не має тих виразних оз
нак, які б визначили його характер, в даному 
випадку — спекулянта. Тому цс ім'я не дав 
потрібної емоційної наснаги.

Наведені мініатюри в книжці І. Вла
сенка — незначна дещиця. Вся вона — 
цікава, написана в одному художньому 
ключі, оригінальна, гостра.

О. МОТОРНИЙ, 
письменник.

Творчість молодих при
ваблює, вона знаходиться 
під постійною увагою пар
тійних і радянських пра
цівників, старших товари
шів. Ось і цього року за
плановано провести ви
ставки молодих художни
ків — обласну в квітні мі
сяці і республіканську — 
в травні.

З цієї нагоди 19 січня 
в обкомі ЛКСМУ відбу
лась зустріч з молодими 
художниками. На ній було 
обговорено питання, що 
стосувались
Постанови ЦК ЛКСМУ, Мі
ністерства культури УРСР 
та Спілки художників Ук-

виконання

:о введені в 
яскрава- 
Колчка- 
загальні 
що «на- 
виступає П’ЯТЕРО 

ІЗ СІМ 
РІХЕРТА

ШЛ Ё Ілля Гельман

ЯоедитІ
і

НІ -
Продовження. Початок в газеті за 18 та 20 січня.

Нарешті написав додому.
Відповіді чекав і боявся. З першим листом просто: на 

місці, живий — здоровий, ось адреса.... А далі потрібні де
які подробиці, відповіді на запитання. Оце й хвилювало Чуй
на. Не мав він поки що чим порадувати батьків.

У листі не було докорів. Просто мати просила оільше 
так довго не затримуватися з відповіддю. А батько пе
редавав вітання від родичів: діда — із Запоріжжя, од
ного дядька — харківського, другого — донецького, тре
тього — з Нижнього Тагіле. Тітка з Казахстану знає, що 
Володя в армії, пишається ним, бажає великих успіхів. 
Далі Йшли вітаиня від друзів, які увесь час розпитують 
про нього.

Чуйко поклав листа в конверт, сховав у кишеню. Як 
бути з відповіддю? Коли її писати? На носі — заліки з 
статутів, стройової підготовки, ось-ось стрільби. Перед 
розподіленням у підрозділи справ вистачає, і нічого не

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 24 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9. 35 — Но
вини, (М). 9.45 — Для школя
рі». «Читаймісто». (М). 10.15 
— Кольорове телебачення. Те
левізійний художній фільм 
«ТІ, що йдуть за горизонт». 
Перша серія. (М). Л.20 — Те- 
левісті. (К). Н.35 — «Шкіль
ний екран». Історія для учнів 
б класу, (К), 12.05 •— Перший 
всесоюзний фестиваль моло
діжних телевізійних програм. 
(М). 16.20 — «На головних на
прямках п’ятирічки». (К). 
16.60 - «І ва тім рушникові».

(Львів). 17.30 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 18.00 — 
«Наодинці з книгою». (К).
18.30 — «Мій партійний кви
ток». (Кіровоград. 18.45 — 
Телефільм. (Кіровоград). 19.00
— Програма «Час». (М). 19.30
— Кольорове телебачення. 
Чемпіонат СРСР з жокея. 
«Спартак» — «Крила Рад». 
(М). 21.40 — Кольорове теле
бачення «Російський ро
манс». (М), 22.20 - Баскет
бол. Кубок володарів Кубків 
європейських країн. «Спартак» 
(Ленінград) — «Мобількуат- 
тро». ( Мілан). (Ленінград),
23.30 — Новини. (М),

Наша адреса і телефони
316050. ГСП,. Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36« 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаган
ди, відділу листів і масової роботи та інших відділів 
— 2-45-36,

К К П2ПЯ.З. Індекс 61197.

раїни про проведення ви- . його ім я до ї0 березня 
ставок. У вист/пах 
ків зустрічі було 
лено думку про 
виставки молодих 
стати подальшою 
кою їх творчого

Створено організацій
ний виставочний комітет. 
Він прийняв рішення — 
протягом січня—березня 
цього року командирува
ти молодих 
на будови, 
в колгоспи і радгоспи об
ласті для творчої роботи.

Оргкомітет звертається 
до всіх молодих самоді
яльних художників області 
з проханням вислати на

учасни- 
вислов- 
те/ що 
повинні 
сходи н- 
зросту.

художників 
підприємства,

його їм я н«/ лм
твори живопису, графіки^" 
скульптури, плакати, ес
кізи оформлення теат
ральних вистав, витвори 
декоративно-прикладного 
мистецтва, «іКІ створені 
протягом 1970—1973 ро
ків і відображають бойову 
і трудову історію нашої 

“ країни, боротьбу радянсь
ких людей за втілення в 
життя накреслень Кому
ністичної партії, активну 
участь юнаків та дівчат в 
комуністичному будівни
цтві.

активну

е. МОРОЗОВ, 
інструктор культур
но-масової роботи 
обкому ЛКСМУ,

Півтора року тому преса повідомила, що в сім'ї Ріхерга, 
яка проживає в польському місті Гданську, з'явились на світ 
п'ятеро близнят. З першого дня свого народжений вони були 
оточені увагою і турботою з боку держави І; громадських 
організацій країни. Регулярні спостереження- за малюками 
проводять медичні заклади Гданська. Про них готується кі
нофільм.

На фото: близнята (зліпа направо): АДАМ, €ВА, 
ПЕТРО, АГНЕШКА І РОМАН з новими чобітками, одержа
ними як подарунок від взуттєвої фабрики міста Лукова (Бі- 
лостоцькс воєводство). Фого-ЦАФ — АПН.

відкллдеш ні на хв.члчнку. Усе бігцем та бігцем. 
23.00 команда «відбій», останнього складу цієї 
команди вже но чуєш «Від!?» — і спиш.

ХОЛОДНИЙ грудень гнав сніговицю. Низько ______
чорні снігові хмари. Таким був день знайомства молодих 
солдат із зброєю та бойовою технікою.

На плацу перед казармою стоять танки. Грізна броня, 
довгі стволи гармат, п>дкяіі до гори зенітні кулемети. 
Поруч — багатоколісні бронетранспортери. Від усього 
ченого частіше забилось серце Чуйка. Таке й не

Потім демонструвалась практично апаратура 
змонтована в спецмашинах. Радіо, телеграфна, 
лейка. її обслуговували звичайні солдати.

Ось почувся тріск бензоелектричних агрегатів. ___ ___
металевий перебір телеграфної апаратури, почувся чіткий 
посвист з динаміків радіостанції. Чуйко почав читати: ті- 
га, ті-та-та. Він сприймав напам’ять знаки якогось текс
ту. Добре знав азбуку Морзе, але такої досконалої апа
ратури в ДТСААФ не було.

— Складна штука, — голосно видихнув один ,з моло
дих, здивовано оглядаючи роботу швидкодіючого теле
тайпа. — За сто років такого не вивчиш.

— Засвоїш, як милий. — доброзичливо посміхнувся бу
валий солдат. — Дивись, за сто днів ще й майстром ста
неш. Чув правило: не можеш — навчимо, не хочеш — 
примусимо. Наше, армійське прислів’я.

Чуйко, як І інші молоді солдати, був схвильований. Те
пер вже точно, що іі він матиме до всього цього відно
шення. А для початку необхідно вибити в тирі 26 очок 

підтягтись на тур- 
драбиною...
підрозділах, а 
стрільби з автома-

із ЗО можливих, мінімум — три рази 
. піку, взяти коня, оволодіти канатом, 

стало відомо, що ось-ось розподіл но 
і прийняття Присяги. Завтра — бойові 
та.

...В спеціальній кімнаті, на столах. 
: одного,

Колн u 
бажаної

звисали

ба- 
снилось. 
за язку, 
радіорс-

зазвучав

Вже 
там

стоячи один біля 
солдати готували зброю. Все вже сотні раз і>ува-

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20 
— «Країна будує КамАЗ». 
(М), 11.50 — Кольорове теле
бачення. Фільм - концерт 
«Єнісейські хороводи». (М). 
12.50 — Програма докумен
тальних фільмів. (М). 16.90 — 
«Радянська проза 20-х років». 
Навчальна передача з літера
тури. (М). 16.40 — а Плазуни». 
Навчальна передача (з зооло
гії. (М). 17.15 — Виступ пись
менника М. Воронова. (М), 
17.30 -• Для школярів. «Про 
Батьківщину, про дружбу, про 
себе». (М). І8.00 -- Новини. 
(М). 18.10 — «Науково - по
пулярна програма «Наука — 
сьогодні». (М>. 18.40 — Для

школярів. «Лети, наша піс
не». (М). 19.00 — Програма 
«Час». (М). 19.30 — Телена
рис «Людина 1 колектив». 
(К). 10.45 — Телематч з акро
батики. (Київ. Львів. Дніпро
петровськ). 20.45 — «На добра
ніч, діти'» (К). 21.00 — Ху
дожній фільм «Волги —• Вол
ги». (К). 22.40 — Тележурнал 
«Музична Україна». (К). 23.
Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР, 25 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.35 - Вовн- 
ни. (М). 9.45 — Для школя
рів. «Про Батьківщину, про 
дружбу, про себе*. (М). 10.45 
— Кольоропе телебачення. Те
левізійний художній фільм

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«Молодой коммунар», 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

Друкярня ім. Г. М, Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії І книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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кілька секунд 
автомат. Гака 
Завтра він нє<*

ло в руках, кожна деталь — знайома. В 
вони могли з закритими очима зібрати 
зброя! Автомат легкий, зручний, надійний, 
повинен підвести.

— Товариші солдатні — звернувся до 
дня в тирі керівник стрільб. —- Запам’ятайте назаежци: 
відмінне володіння особистою зброєю ані трохи не втра
тило свого значення і о атомний вік.

Офіцер взяв у першого в 
вийшов на вогневий рубіж, 
мішені пошкоджено.

— Вірити в себе і в свою 
стайні настанови офіцер.

Коли черга дійшла до Чуйна, він добро відповів 
питання з теорії стрільби, 
можна було сказати:

всіх наступного

шерензі солдата автомат 
Три короткі черги — і

зброю! — сказав, даючи

і 
три

ос-

на
Пройшов той час, коли йому 

«Подай лінію прицілу», і він ки
нувся б шукати цю саму уявну лінію між частин авто
мата.

— Рядовий Чуйко.
— Я!
— На вогневий рубіж — кроком руш!
— Слухаюсь!
За кілька хвилин:
— Заряджай!
Чуйко приєднав магазин з патронами, відвів назад і 

знову подав вперед затворну раму. Потім приклав палець 
— ------------ ’ ------- ж знайшовдо курка, відчув приклад автомата, і 

піль -- погрудну мішень. Закрив ліве 
— Вогонь!
'Гріскотнула коротка черга. 
Рвонув, він почув, що рвонув, а не 
Знайшов іншу ціль.

плечі, ис перетиснути 
Правильний спуск».

зразу 
око.

спустив 
«Утримувати рівномірно 
якою-небудь з рук.

(Далі буде).

«Ті, що йдуть за горизонт». 
Друга серія. (М). 11.25 —
«Майстри мистецтв у кон
цертній студії». (М). 12.00 — 
Програма телевізійних до
кументальних фільмів. (М). 
16.00 — «Батьківщині наші
думки, справи, таланти». (М). 
16.30 — «Бесіди про вихован
ня». (М). 15.00 — «Об’єктив». 
Передача для фотолюбителів. 
(М). 17.3 0— Для школярів. 
«Зустріїч з олімпійцями». 
(ЛІ). 18.00 —Новини. (М). 18.10
— Ленінський університет мі
льйонів. (М). 18.40 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.50 —>
«П'ятирічка, рік вирішаль
ний». Виступ першого секре
таря Кіровоградського обко
му ЛКСЛАУ М, Г. Гайдамаки. 
(Кіровоград). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». 
(К). (З включенням Кіропо- 
і рада). 19.30 — «Клуб люби
телів поезії». (К). 20.15 —
Концерт. (Миколаїв). 20.45 —
«На добраніч, діти!» (К). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30 
•— Художній фільм «Легенда», 
(К), 22.55 — Вечірні новини.

с

курок, 
приклад нн 

Рівна мушка.

L
W__

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.10 
Перший всесоюзний фестиваль 
телевізійних молодіжних про
грам. (К). 18.00 - «Трудовий 
переклик». (К). 18.30 — «За-» 
нон 1 ми». (Харків). J9.00 — 
Кольорово телебачення. Кон
церт на замовлення глядачів. 
(М). 19.30 — Кольорове теле
бачення. Токаєп. «Женихи»« 
Прем’єра телеспектаклю. (М)« 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ)«
21.30 — «Про балет майстри 
радянського балету». (М)«
22.30 — Кольорове телебачен- 
ня. Прем'єра документально
го фільму «Урал». (М). 23.00 
— Новини. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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