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НАТХНЕННА ПРАЦЯ — ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬНОМУ t

НАМ ЗАПОРАНОЮ — ЗАВЗЯТТЯ
Вас у ланці — шестеро.
Коли в колгоспі проходили Всесоюзпі 

комсомольські збори, ыи вирішили взяти 
на вирішальний рік п’ятирічки підвищені 
зобов'язання.

— Виростимо по 100 центнерів купу! 
рудзи? — запитав я хлопців.

— Виростимо, — відповів Василь Цех- 
нс-нко.
і — Обов’язково, — сказали Віктор 

Слюсареико, Адам Приймак та піші 
хлопці.

Так і заявили на зборах.
Чому саме про кукурудзу виникла 

думка? Справа в тому, шо вона в на
шому колгоспі являє собою великий ре
зерв для валового збору зерна. Підви
щимо врожайність.кукурудзи — значно 
збільшиться цифра врожайності зерно
вих. А про її значения для народного 
іосподарсгва, думаю, всім відомо.

Підготували ми площу, — 90 гекта« 
рів, — старанно. Внесли по 20 тонн ор* 
гаиічних і по о центнерів мінеральних 
добрив на гектар. Здобримо землю і при 
досіві.

Зараз наша техніка — па лінійці го
товності. Нові сорти кукурудзи, які прн*і 
дбав колгосп, — ГС-400 і ГС-330, — ви-і 
сокоурожайні сорти. Отже, тепер справа 
8а вчасним висівом і дбайливим догля
дом.

Настрій у нас чудовий. Всім хочеться 
домогтись високого врожаю, виконати 
взяті зобов’язання. Впевнений, що слоч 
ва свого дотримаєм.

Я. МАРИЧ, 
ланковий механізованої комсомоли- ’ 
сько-молодіжної ланки по вирощу
ванню кукурудзи.

Колгосп «Шлях до комунізму» 
Долинського району.

ПРИЙОМ 
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ СРСР 

Голова Ради Національностей Верховної Ради 
СРСР Я. С. Насріддінова 10 квітня прийняла керів
ників делегації організації Соціалістичної молоді 
Арабської Республіки Єгипет, яка прибула в Радять» 
ський Союз для участі в четвертому тижні дружби 
радянської і єгипетської молоді. Зустріч пройшла * 
теплій, дружній обстановці. У розмові взяв участі 
посол ЛРЄ в СРСР Ях’я Абдель Кадср.

(•ТАРСЬ З

ИРОЗВІТУЄМО
ВЧАСНО...

Що посієш — тс й збереш, — маже на
родна мудрість. А хлопці з нашої бригади 
(Грохл перефразували ці слова: як посієш, 
,так і збереш. Бо і дійсно. Період весняно- 
польових робіт — чи пе найвідповідальні
ший для хлібороба. В ці дні вирішується 

1 доля майбутнього врожаю. І багато в чому 
»зона залежить від якості та своєчасності 

., посіву зернових.
Члени бригади отримали добрі знання в 

агротехнічній школі. Готувалися старанно і, 
як тільки погода дозволила сіяти ранні зер- 

’Мїлрві, всі приступили до роботи. Трудилися 
.1 злагоджено. 400-гектарну площу засіяли 
н ячменем, вівсом, горохом, багаторічними 
; • .травами, як і зобов’язувалися, за три доби. 

‘ Радісний настрій’у всіх, хороше на душі. 
] не тільки від того, що в найоптимальніші 
строки справилися з роботою, а й тому, що 
в цей напружений, гарячий час нашу робо
ту помітили, про успіхи бригади тепло ві
дізвався двічі Герой Соціалістичної Праці 

.. Олександр Васильович- Гіталов.
Радісні і збуджені ходили хлопці, ще завзятіше 

бралися до роботи. За одну добі’ в дна сліди за
крили вологу на всіх площах. Після боронування 
і шлейфування зробили культивацію з одночас
тин внесенням у грунт аміачної подн. Під час 
посіву вносили на кожен гектар по 60 кілограмі» 
лміачної селітри, а потім провели коткування з 
боронуванням легкими райборінкамн. Випещупа- 
ли кожну діляночку. Дорідним має бути врожай, 
бо ще ж й дощ в пору. 1 озима пшениця гарна 
стоїть — підживили її Ьчасно, проборонували 
важкими боронами. Сьогодні закінчуємо сівбу 
цукрових буряків. А як скінчимо усі роботи, по
їдемо до друзів по змаганню — у комсомольсько- 
молодіжні колективи колгоспу імені Ульянова 
Ульяновського району, де бригадиром Анатолій 
Харкавші, та п тракторну бригаду ордена ЛЬніна 
колгоспу імені Леніна Таращанського району 
Київської області, де бригадиром Василь Слюса
рсько. Перевіримо, як там працюють молоді хлі
бороби, візьмемо, що є повчального, а якщо тре
ба — допоможемо.

Олександре Васильовичу, відповідаємо, 
що це змагання — перевірка совісті, хлібо
робської честі і майстерності кожного меха- 

Ай»атора. Приємно, коли твоя праця поміче- 
їга і відзначена. Але зараз мова не про на
шу бригаду, а про багатотисячний колектив 
механізаторів Кіровоградщцни. Соціалістич
не змагання, його гласність мають набрати 
широкого розмаху, стати вірним помічни
ком у виконанні планів третього, вирішаль
ного року п’ятирічки. Якщо кожен працю
ватиме завзято, творчо, допомагатиме това
ришу, то й нива буде буйною і врожай до- 
рідшім..

Члени нашої бригади не пошкодують ні 
енд, ні вміння, ані трудового завзяття, щоб 
достроково рапортупати. про виконання 
взятих соціалістичних зобов’язань.

В. ЛУЗАНІВСЬКИЙ — бригадир 
комсомольсько - молодіжної бригади,
A. ЖИЖЧЕНКО — групкомсорг,
B. ДОВЖЕНКО, М. ГАЛЕТА, М. РУ- 
СЕНКО, А. ОЛІЙНИК — механізато- 
рн-камсомольці.

Колгосп «Жовтень:?
Новомнргородськоґо району.

ДЕНЬ нашої Батьківщини щедрий 
на багаті звершення. Радянський 

народ успішно виконує плани дев’ятої 
п’ятирічки, робочий пульс третього, ви
рішального з кожною годиною набирає 
есс більшого прискорення.

Радіо, преса, телебачення постійно 
знайомить нас з іменами переможців 
соціалістичного змагання, передовиками 
виробництва, на рахунку яких високі 
трудові здобутки.

Наша радянська дійсність — неви
черпне джерело натхнення для фото- 
мнтиіо. Неспокійні люди небайдужими 
фотооб'єктивами пишуть літопис Країнв 
Рад. Залишають для історії зосеред
жене обличчя вченого, старт космічної 
ракети, напруження сталевара біля до
менної печі, пуск пового заводу, ра
дість трудової перемоги робітника і 
колгоспника...

Зараз и Москві демонструється ви
ставка документальної та художньої 
фотографії «Країна моя». Це одна з 
найбільших подібних виставок. Фото- 
митці з усіх кіпці» Радянського Союзу 
представили 2200 майстерно виконаних 
робіт. Серед учасників виставки є Й 
наші земляки. Непогані відгуки зали
шають у глядачів твори А. Дібровного, 
В. Ковпака, Л. Миргородського, Р. Ру
біна, О. Петрова.

А нещодавно фотомнтні країни зібра
лися па свій перший Всесоюзний семі
нар. На ньому йшлося про здобутки 
вітчизняної фотодокументалістйки, про 
завдання на майбутнє.

На фото: загальний вигляд зали 
фотовиставки (внизу зліва); під час 
семінару часто виникали подібні сбго- 
ворсин» (внизу справа); фото В. КОВ
ПАКА, яке демонструється на впставці 
в Москві (вгорі).

КРАЇНА В ФОТООБ'ЄКТИВІ

КЛАСИКОВІ РОСІЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ
Є художники, творчість яких становить 

славу і гордість світової культури. Саме 
таким був Олександр Миколайович 
Островський, чиї твори увійшли в золо
тий фонд російської драматургії. «Театр 
Островського» і сьогодні актуальний, 
популярний, справді демократичний, То
му 150-річчя а дня народження видатно
го російського драматурга відзначається 
як свято багатонаціональної радянської 
культури, солто всього прогресивного 
мистецтва світу.

Виявом народної любові, поваги і 
вдячності до таланту і життєвого подви
гу О. М> Островського стело- II квітня

урочисте засідання, присвячене ювілею 
великого сина Росії,
• На урочистому засіданні у Великому 
театрі Союзу PCP були присутні товари
ші В, В. Гришин, К. Т. Мазуров, П. Н. Де- 
мічев, М. С. Соломен це в.

Його відкрив голова Всесоюзного ко
мітету по проведенню 150-річчя э дня 
народження О. М. Островського, Герой 
Соціалістичної Праці письменник Є, В. 
Михалков.

Творчість класика російської літера
тури, —- сказав він у вступному слові, — 
дорога нам не тільки тим» що відіграла 
велику прогресивну роль в розвитку ро
сійського суспільства XIX століття, але й 

тим, що вона вірно служить людям єьо« 
годні, тим, що вона служить нашій ps« 
дянській культурі. Ось чому ми назич! 
ваємо Островського своїм сучасником« 

Талант Островсьного, відданий людям^ 
сказав наприкінці С. В. Михалков, учитіг 
бути справжньою людиною.

«Слово про Островського виголоси» 
голова правління ВТТ, директор аивда* 
мічного Малого театру, Народний артист 
.СРСР М. І. Царьов,

Урочистий вечір, присвячений велико«» 
му драматургові, завершився аепимйМ 
святковим концертом. Зі сцени звучало 
невмируще слово Островського. Мий« 
стри мистецтв, артисти московських те« 
атрів, посланці братніх республік еиио<= 
мали фрагменти з драм, комедій І мул 
зичних творів, написаних на сюжети ве« 
ликово майстра сцени.

(ТА>Є>



„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

орієнтир КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ

V КІНЦІ минулого року Полю Федоро- 
& ву обрали секретарем комсомоль
ської організації колгоспу «40-річчя 
Жовтня». За цей час вона вже встигла 
підшити чотири протоколи комсомоль
ських зборів, провела семінар-навчання 
членів комітету і секретарів відділкових 
комсомольських організацій, що па пра
вах первинних. Словом, все менше днів 
залишається у Нелі, щоб числитись в 
«новачках». І все ж враження, що зу
стрінусь з початкуючим комсомольським 
працівником, не залишало. Адже Неля 
Федорова секретарем обрана вперше.

В партком! колгоспу стояла та особлива, 
навіть трохи уроча тиша, яка буває в га
рячі дні в селі: почалися весняні польові ро
боти. Тут, у партком!, і зустрілись з комсо
мольським ватажком. Ніби вибачаючись, що 
но в полі, Неля кивнула на аркуші перед со
бою:

— Днями комсомольські збори, го
туюсь до виступу, —і почала розповіла-

ЗА »0 ІТИ
ИИОІИ
ти, як молоді хлібороби йшли назустріч 
весні, про комсомольські справи. Гово
рила жиаво і схвильовано, 
далась, що бракує досвіду, 
віді видавав — подобається 
зі своїми ровесниками.

— Може що й підзабула, 
рероала себе,— ось прогляньте 
протоколи для певності, — запропонува
ла.

На обговорення двох останніх комсо
мольських зборів винесли питання вну
тріспілкової роботи 27 січня на порядку 
денному стояло: «Про стан та заходи по 
дальшому поліпшенню внутріспілкової 
роботи в світлі рішень VIII пленуму ЦК 
ЛКСМУ». Першим після доповіді взяв 
слово секретар партійної організації 
О. 3. Кушніренко і повів мову про ви
соку свідомість комсомольців:

— Якщо комсомолець прийняв вішення, дао 
слово — повинен і виконати його. Колгосп 
одержав п’ять нових тракторів. Ось і маєте 
можливість довести статутний обов’язок — 
оволодівати технікою.

У відповідь тракторист Дмитро Яковлєв вніс 
спою пропозицію.

— Треба розподілити роботу так. щоб па 
нових машинах поруч з молодими працювали 
досвідчені механізатори. Питання так стоїть 
— довіряти нам техніку і контролювати, як ви
користовуємо її.

Самокритично висловився Дмитро. 
Критика звучала і в більшості виступів 
взагалі. Люда Алаєва доповіла, що з’я-

часом зізна- 
а тсн розпо- 
Нелі робота

— нараз пс- 
наші

вились пропуски на заняттях гуртка 
комсомольської політосвіти в бригаді 
№ 1, начальник штабу «КІІ» Олена Нес
терова обурювалась, іцо комсомольці ча
сом байдуже проходять повз недоліки на 
робочих місцях. І вже на наступних збо
рах питання порядку денного поставили 
досить конкретно: «Як комсомольці ви
конують статутні вимоги». Юнаки і дівча
та звітували перед своїми товаришами 
на право носити звання комсомолець:

Галина Михайлова: «Я вже п’ять років 
працюю на фермі. В минулому році від 
групи пегелів надоїла понад дві тисячі 
кілограмів молока на кожну корову і 
випередила в соціалістичному змаганні 
свою суперницю Клаву Драгсєву. В 
цьому році вирішила перекрити минуло
річні досягнення». Коментуючи цей ви
ступ, можна сказати, добросовісно ви
конує обов'язок комсомольця Галина — 
показувати приклад в труді, підвищува
ти продуктивність праці.

Марія Дмитренко — завідуюча дитячими 
яслами: «Нещодавно закінчила в Доброве- 
личківці курси підвищення кваліфікації. Ба
гато нового і цікавого я там взяла. Постара
лась все запозичене застосувати у вихованні 
дітей». Так розуміє всій обов'язок — безпе
рервно удосконалювати спою кваліфікацію, ак
тивно підтримувати все нове і прогресивне — 
вихователь підростаючого покоління.

Олена Нестерова — начальник штабу «КП»! 
«Комсомольський прожектор» випускаємо ре
гулярно. Па фермі № 2 організували «Боно
вий листок». В комсомольській організації 
Олену ставлять за приклад того, як треба 
точно виконувати комсомольські доручення.

...Двоє зборів підряд з питань внутрі
спілкової роботи — чи не забагато? Сум
нів цей швидко розвіюється, коли ближ
че познайомишся з планами господар
ства на цей рік. А вони чималі і значно 
вищі, ніж в 1972 році. На площі в 2305 
гектарів зобов’язалися виростити і зібра
ти по 32 центнери зернових, в тому числі 
озимої пшениці — по 33,4 на площі 1350 
гектарів, цукрових буряків — по 270 на 
площі 320 гектарів; на 100 гектарів сіль
ськогосподарських угідь мають одержати 
по 299 центнерів молока, виробити на 
100 гектарів зернових по 130 тисяч штук 
яєць. На всіх ділянках виробництва тру
дяться комсомольці колгоспу — плани 
господарства стосуються їх безпосеред
ньо. Тому комітет комсомолу з початку 
року спрямував свою роботу на поліп
шення внутріспілкових справ, з тим, 
щоб підняти активність кожного молодо
го хлібороба в боротьбі за успіхи па 
ланах і фермах в третьому, вирішально
му.

Про все це і розповідала новий секре
тар комсомольської організації Ноля 
Федорова.

14 кві/тия 1973 року

ДОБИ

творчість

В. ОЛЕКСЕНКО.

у цей день 
радіослуха-

В об-

НН ПУЛЬСІ

організації 
Костогрнзов

• ВІДБУВСЯ
ДЕНЬ 
ПОЕЗІЇ 
НА КІРОВОГРАДЩИЩ

Вчора відбувся традицій« 
ний обласний День поезії 
на Кіровоградщині. Цього 
року він був особливим. 
13 квітня нашому землякові 
визначному пролетарсько
му поету Дем’яну Бедному, 
на честь якого запровадже
не поетичне св-ято, виповни« 
лося 90 літ. Тому, зустрі
чаючись з читацькою ауди
торією, кіровоградські лі
тератори звіряли свій по
етичний голос з тією бойо
вою громадянськістю, якою 
відзначалась вся 
Дем’яна Бедного.

Свій творчий звіт 
вони склали перед 
нами та телеглядачами, 
ласному центрі на ремонтному 
заводі «Укрсільгосптехніки» пе
ред робітниками виступили го
лева обласного літоб’єднання 
Віктор Погрібний, поети Воло
димир Базнлевський. Володи
мир Бондаренко. Олег Попов, 
Балат Ембергснов. Олександр 
Швець та інші члени літстудії 
«Сівач».

Цікава, схвильована роз
мова про призначення по
етичного слова в гарячу до
бу трудових звершень ра
дянського народу відбулася 
в Кіровоградському проф
техучилищі N° 1, обласній 
бібліотеці імені Н. К. Круп- 
ської. З

Зустрічі місцевих літера
торів з читацькою аудито
рією відбулися Е багатьох 
містах і селах о5ла'~і

г

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Вільшанський район.

17* ОЛИ ЛЮДИНІ виповнюєть- 
•" ія п'ятнадцять чи сімнад
цять, перед нею неминуче по
стає питання — «ким бути?». 
Звичайно, набагато менше су- 
іііать голову нині над цим ті 
старшокласники, для яких вибір 
Професії — справа не останніх 
$ніп навчального року. Легше 
утвердитися у своєму виборі 
У^ЧНЯМ шкіл, де протягом років 
успішно виконувалося головне 
йардання професійної орієнта
ції молоді — формуваннд у 
неї готовності до свідомого ви
бору професії, де справа про
форієнтації була добре проду
маним заходом педколективу, 
підприємства - шефа, громад
ських організацій і, безумовно, 
Комсомольських організацій.

І Одннк огляд листів, що одержав 
ЧДовІдкошій відділ» газети з почат
ку року від старшокласників з 
ХщіЛюючим проханням порадити 
«ким бути?», дав підстави зробити 
висновок, що її багатьох школах сй- 
ДОПсті в профорієнтаційній роботі до
пущено значні хиби, котрі, природ
но, обернулись непідготовленістю 
УЧНІВ цих шкіл до вибору професії.

Як вчинити учневі, КОЛИ В КІПЦІ 
Їчбового року йому дають аавдаи- 

й, що нанівець руйнує Його власні, 
ФвЕНчаено — правильні думки. Для 
прикладу лпет з с. Лозупатс Уль

яновського району: «Дорога редак
ціє! Прошу вас дати відповідь на 
запитання «Що робити, коли жодна 
професія не подобається?». Таку те
му мені дали, щоб я підготувала 
її і прочитала у класі. Я ж думаю, 
що немає людини, якій не подоба
лася б жодна професія».

«Ким бути?» прохають пора
дити випускники. Важко дати 
конкретну рекомендацію. Іим 
більше, що чимало прохань 
типу «хочу бути артисткою 
(артистом)», «моя мрія —•

II I* II ї а 11 І» 
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ОГЛЯД - КОНКУРС 
СІЛЬСЬКИХ ХУДОЖ
НІХ АГІТКУЛЬТ- 
БРИГАД

«Культармійці — трудівникам 
села» — такий девіз обласно
го огляду-конкурсу сільських 
художніх агіткультбрнгад та 
автоклубів районних Будників 
культури, який розпочався в 
Устинівці виступом агіткульт- 
бригад із Устинівського, Бо- 
бринецького та Компаніївсько- 
го районів. Від усіх поперед
ніх цей огляд-конкурс від
різняється тим. що проводить
ся не на сцені, як раніше, а 
на виробничих діїьнішях кол
госпів I радгоспів — на польо
вих станах траї; гарних бригад, 
молочнотоварних Фермах

До молочнотоварної ферми 
колгоспу імені Ватутіна авто
клуб Бобрннсцького районно
го Будинку культури прибув 
під час обіднього доїння. Зу
пинився автобус біля стану, 
поблизу будиночка тваринни
ка. І коли доярки, закінчивши 
роботу, виходили із примі
щень. відразу побачили закли
ки: «Ширше розмах Всесоюз
ного соціалістичного змаган
ня», «Завдання третього, ви
рішального року виконаємо 
достроково!».

Поки тваринники оглядали 
художньо оформлені coi.la.ik- 
тичні зобов’язання трудівнн 
ків району, знайомилися іт 
змістом плакатів, де йшлося

про перепотій досвід. огляда
ли портрети переможців у 
соціалістичному змаганні, все 
було підготовлено до виступу. 
І п повітрі пролунали слова: 
«Вас вітає лауреат республі
канського фестивалю —• 
агіткультбрнгада «Степівчан- 
ка». Розпочалася серйозна, 
цікава і в той же час весела 
розмова.

Із задоволенням слухали 
тваринники слова подяки до
ярці - чотиритисячний! 
колгоспу «Комінтерн» О. Но
вак, кращому молодому ком
байнеру Кіровоградщнни Г. На
заренку, взнали про те, 
що механізована ланка з кол
госпу імені XX з’їзду КПРС. 
яку очолив Б. Трегуб, нині 
на 122-гектарнІй площі боро
тиметься за 100-центиериІ про- 
жаї зерна кукурудзи. Віршо
ваний текст сценарію допов
нили також пісні.

Приємно почути про успіхи 
свого колективу від приїжд
жих аматопів. То ж, коли 
культармійці прославляли зви
тяжну працю кращих доярок 
колгоспу імені Ватутіна Ган
ни Краніолицької. Олени Ве
личко. Надії Псчерської. Ніни 
Япмоиіенко, механізаторів 
Григорія Те-ленка. Леоніда 
Дорошенка. їм аплодували не 
тільки за високу виконавську 
майстерність, а за оператив
ність, за те, що сказали доб
ре слово про передовиків ви
робництва й вказали на ле
дарів і нероб.

із

По закінченні програми сек- 
ретар партійної 
колгоспу ї. Г. 
вручив Надії Печорській, яка 
за три місяці і першу декаду 
квітня показала найкращі ре
зультати в роботі, пінний по
дарунок, а культармійці по
дарували їй пісню.

— Спасибі за пісні! За чу
довий настрій!

— Приїздіть до нас ще!
ЦІ вигуки чулися, коли 

культармійпгв проводжали ДО 
райцентру. Нова форма прове
дення конкурсу сподобалася і, 
думається, приживеться.

Цього ж дня на польових 
станах тракторних бригад та 
МТФ колгоспів імені Леніна. 
Імені Карла Маркса, імен! 
Петровського виступили вгіт- 
культбригада Новоградівсько- 
го І Витязівського сіль
ських Будинків культури (Ба- 
брикецький оайон). 
ського районного 
культури, Компаніївського 
РБК. та Зеленівського сіль
ського будинку культури 
(Компаніївськнй район).

Кущові огляди вже відбули
ся також у Новгородків-ькому 
та Світловодському районах, 
пооходнтнмуть на виробничих 
дільницях Гайворпнського, 
Олександрійського, Лоброве- 
личківського та Новомирго- 
родського районів. 2’ квітня 
у Кіровограді відбудеться за
ключний концепт переможців 
огляду - конкурсу.

Ю. СТОРЧАК.
Устинівськпй район.
На фото: виступає агіт

бригада «Степівчанка».
Фото автора.

Устннів- 
Будинку

до «середнього» студента, «серед
нього» спеціаліста, коротше непов
ноцінного трудівника виробництві.

Несерйозними нам здаються лис
ти: «...Чи можна вступати в Інсти
тут з восьми класів, щоб дев'ятий І 
десятий закінчувати заочно?» (Лю
ба С. с. Антонівка, Долинського 
району): «Чи потрібно на артиста 
вжитися? — запитує Михайло Г. з 
с. Лозуватки Малопнсківського ра
йону; а ще таке: «Хочу вступати 
до Чернігівського юридичного тех
нікуму, але не знаю, що являє 
собою ця професія. Напишіть. а 
то мені говорять різне» — вимагає

перше: відсутність елементар
них відомостей про робітничі 
професії. Лист учениці восьмо
го класу Підлісненської СШ 
Олександрівського району На
талки Ц.: «Мені дуже подоба
ється професія будівельника. 
На превеликий жаль, я дуже 
мало про неї знаю». Спеціаль
ністю шофера хоче опанувати 
Наталка О. з села Кам’янки 
Добровеличківського району, 
ия»

Я Б У РОБІТНИКИ ПІШОВ...
стюардеса», «з дитинства мрію 
стати диктором», дуже хочу 
стати фігуристкою» — просто- 
напросто гонитва за давнішньо 
красивими, ефектними і ро
мантичними професіями. Те ж 
саме з стюардесою.

Поверхово уявлення про ряд про
фесій та шляхи їх здобуття призво
дить до небажаних помилок в об- 
раїїні фаху, а цс в спою чергу -*

Веля III., с. Новостародуб, Петрів- 
ського району.

Радують листи, автори яких 
обрали робочі професії —- то
кар, перукар, швея, шофер, бу
дівельник. В першу чергу по
трібні народному господарству 
країни ті, хто створює матері
альні цінності. Проте на шляху 
цієї групи випускників знову, 
«але», до того ж і не одне. По-

кранівниці — Наталка Б. з м. 
Новоукраїнки, водія тролейбу
са — Надія Д. з с. Іванківців 
Знам янського району та інші. 
І в листах до редакції Єдине 
грохання повідомити адресу 
де можна опанувати обраним' 
фахом.

Поруч — перешкоди Іншого по
бачити "ама’ кгпра иеодміино хоче бачити енна чи дочку студентом

інституту з гучною назвою, дирек
тори шкіл, котрі, не звертаючи ува
ги па бажання восьмикласників —• 
вступати до технікумів, училищ, -— 
не віддають документи, цим самим 
збивають їх з правильно обраної 
життєвої стежки. З проханням до
помогти розібратися в такій ситуа
ції звернулися учні 8-го класу Ио- 
вомиргородської 8-річної школи. 
Рая Т. з с. Іванівни ІІовоукраїн-^^^ 
ського району, Наталка 3. восьми-чЙу’ 
власниця Нсрубайської 8-річної 
школи Олександрівського району, 
Галина К. з с. Кам’янки Новомир- 
геройського та чимало інших.

...Випускник обирає собі до
рогу в життя. Кожний вільний у 
своєму виборі. Однак внаслі
док окремих помилок, що ма
ють ще місце в профорієнта
ційній роботі деяких шкіл, 
скільки буде сліз, нарікань і 
розчарувань після вступних 
екзаменів. А їх могло б бути 
значно менше, коли б школи, 
комітети комсомолу та Інші 
зацікавлені організації допо 
могли випускникам відкрити 8 
собі талант, талант стати тока
рем, будівельником, шофером, 
перукарем, трактористом, шве
ею.

А. БАБАК.
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ЗРОЗУМІЛО, що виховання у вій
ськово-фельдшерській школі по

клало значний відбиток на погляди 
( молодого Прндворова. Революційні 
V ідеї він сприйняв не відразу. В авто

біографії, написаній в 1931 році, поет 
згадував, що «після приголомшливої 
для мене революції 1905—і906 років 
і ще більше приголомшливої реакції 
наступних років я втратив все, на чо
му тримався мій обивательсько-бла- 
гонамірний настрій».

Та згодом знайшов неоціненне — 
щастя боротьби за світлу долю люди
ни, своєї Вітчизни. І в цій боротьбі 
зайняв чільне місце, оскільки знав 
життя народу і його прагнення. Для. 
революції він значив багато. Тому 
переконливе свідчення — висока оцін- 
ка творчості В. І. Леніним. В. Бонч- 
Бруєвич згадує, що «як тільки з’яви
лись перші вірші, а потім байка 
Д. Бедного у нашій «Звезде», яка ви
давалась за розпорядженням Цент
рального Комітету нашої партії, то 
незабаром від Володимира Ілліча при
йшов до нас в редакцію лист, в яко
му він запитував, хто такий Дем’ян 
Бєдний, звертав нашу увагу на цього 
молодого, даровитого поета і радив, 
як можна ближче залучити його в 
наше коло, до нас в газету. Він ха
рактеризував його твори, як дуже до
тепні. чудово написані, влучні, такі, 
що б ють в ціль. І з того часу він 

Лезмінно ставився найуважніше до 
творчості Дем’яна Бедного».

В спою чергу пост писав, ідо «в усьому, 
п усьому, навіть у роботі моїй, відбилося 
ленінське керівництво». А у віршованому 
фейлетоні «В защиту басни» читаємо такі 
рядки:

Чтоб я не бпл по дичи мелкой.
А бил по зубрам бы, бродившим

по лесам,
И по свирепым царским п'-ам, 
Моею басенной пристрелкой 
Руководил нередко Ленин сам.

До лав більшовицької партії Де
м’ян Бєдний вступив у 1912 році. Че
рез рік вийшла збірка його творів 
^Басни». Володимир Ілліч, прочитав
ши їх, писав Максиму Горькому: 
«Видали ли «Басни» Демьяна Бедно
го? Вышлю, если не видали. А если 
видали, черкните, как находите».

Листуватись Дем’ян Бєдний почав 
з Володимиром Іллічем у 1913 році, 
а перша їх зустріч відбулася незаба
ром після повернення Леніна з емі-

д. ЦВЄТУРАЄВ

грації. Після цього з’являються його 
знамениті «Коммунистическая мар
сельеза», «Проводи», «Про землю, 
про волю, про рабочую долю». З’яв
ляються вірші і в Єлисаветградськнх 
газетах «Коммунист» та «Известия».

У 1921 році — він делегат XI з’їз
ду РКП (б), знову зустрічається з

Володимиром Іллічем Леніним.
Про величезний вплив Леніна на поетич

ну творчість сказав красномовно сам Де
м’ян Бєдний. Хочеться підкреслити, що у 
творчості поета Ленін, партія і народ — 
цо одне ціле. Оспівуючи прекрасні ідеали, 
закликаючи «жити ленінськими заповіта
ми», пост нещадно викривав пережитки, 
вів нещадну боротьбу Із чужою нам Ідео
логією. Все робив для перемоги комуністич
них ідеалів, переконаний був у цій пере
мозі..

В буремний 1941 рік ізііі писав:
«Пусть приняла борьба опасный оборот, 
Пусть немцы тешатся фашистскою 

химерой,
Мы отразим врагов. Я верю в свой народ 
Несокрушимою тысячелетней верой».

200 творів вийшло з-під пера Де
м’яна Бедного за період Великої Віт
чизняної війни. Це були твори-біііці, 
що кували перемогу.

...В нарисі «Поет пролетаріату», вп- 
друковапому в журналі «Красная ни
ва» (№ 15 за ЗО травня 1931 року) 
до 20-річчя співробітництва Дем’яна 
Бедного в більшовицькій пресі, А. Єф- 
ремін писав, що творчий шлях поета 
«складний і в той же час простий, 
простий тою простотою, яка робить 
поезію Дем’яна Бедного пролетар
ською, масовою».

Ці рядки можна повторити й сьо
годні. Лиш варто додати, що за ці 
десятиліття значно розширилася чи
тацька аудиторія поета, що й дев’я
носторічним він такий же молодий, 
як і в роки революції, що, як і рані
ше, він крокує в одній шерензі із бу
дівниками світу нового.

Дн ю космонавтики 
присвячені

80 найснльніших велосипедистів області взяли 
участь у шосейних гонках, присвячених Дню 
космонавтики. Першою стартувала командна гон
ка дівчат на 20 кілометрів. її виграли авангардів* 
ки з Олександрії кандидати в майстри спорту 
Галина Тюрина, Наталка Шумська та Валентина 
Огородня. Лише секунду програли лідерам вело
сипедистки товариства «Колос», тре гімн були 
спартаківки.

І в командній гонці на 50 кілометрів серед юна
ків неперепершенимн виявилися олсксандрійці -■« 
вихованці ДЮСШ № 1 першорозрядники Олек
сандр Криволап, Микола Лейко, Микола Соснов- 
ськнй І Олександр Булейко. 1 туг другими фіні
шували представники «Колосу», а третіми — 
«Буревісника».

Боротьба за приз у груповій гонці на 25 кіло
метрів точилася в основному між Людмилою 
Грннчук («Колос»), Галиною Тюрнною («Аван
гард», Олександрія) і Тетяною Дзідзсй («Буре
вісник»). В такому порядку вони й зайняли три 
призові місця.

53 велосипедиста взяли старт у груповій гонці 
на 80 кілометрів. Один за другим першими фіні
шували олександрійські авангардіїїиі Микола Ра- 
башок і Володимир Ганжа, за ними — Олександр 
Булейко.

У командному заліку перемогли спортсмени 
олександрійської міської ради «Авангард». Па 
другому місці — гонщики «Колоса», на третьому 
— ДЮСШ № 2 м. Кіоовограда.

М. ДМИТРІЄВ.

(Закінчення. Початок в газеті 
за 12 квітня).

ЩОРІЧНО, в квітні жовтенят че- 
кає веселий тиждень, що ного 

Організовують спеціально для них 
Ьтарші друзі — піонери, вожаті, 
Комсомольські працівники, вчи* 
їелі. На час проведення планую
ться різноманітні заходи. Тут — 
зустрічі з улюбленими героями 
казок та літературних 
У'і^урси, різноманітні змагання,

творів.

ТИЖДЕНЬ— 
ЖОВТЕНЯТАМ

трудові десанти. Присвячується 
Тиждень дню народження В. І. 
Леніна. Щоб він пройшов змістов
но та цікаво, обласна дитяча біб
ліотека імені Гайдара пропонує 
До послуг організаторів відповід
ну літературу.

Цінним посібником є книга «На
ше имя — октябрята». Вона роз
повість малятам про В. І. Леніна, 
про пашу Батьківщину, про подви
ги піонерів-героїв, познайомить з 
історією дитячих організацій різ
них країн світу. Є в ній розділ 
«Майбутнім піонерам», розрахова
ний на жовтенят, то готуються до

На фото: 
Ф. ДЗЕРЖИІІ- 
СЬКИЙ (в цен
трі) і Д. БЄД
НИЙ (крайній 
праворуч) на 
параді на Крас
ній площі в 
1920 роді.

Браво, гімнастки!
Нового успіху добилися гімнастки Кіровоград

ської дитячо-юнацької спортивної школи As і •— 
вихованки тренерів Валентини і Юзефа Толчип- 
ських. Перемігшії у зональних змаганнях школя
рів, вони знову продемонстрували високий клао 
у фіналі, що проходив у Івано-Франківську.

Тон задали наші майстри спорту Людмила Шу* 
михіна і Тетяна Калінічева. Суперництво за зван
ая чемпіона виводило вперед то одну, то другу, 
Остання вправа принесла перемогу Людмилі. У 
Тетяни — срібна медаль. Сестра Тетяни майстер 
спорту Наталя Калінічева зайняла четверте міс
це. ' „ .

Кіровоградські гімнастки в третій раз підряд 
завоювали звання чемпіона республіки серед 
команд Міністерства освіти УРСР. Вони нагород
жені кришталевим кубком, а їх наставники -w 
значками «Тренеру — переможцю змаїапь школя
рів УРСР»,

Вперше па подібних змаганнях розіграно фінт* 
ли в окремих вправах. Тетяна Калінічева, сестри 
Людмила 1 Надія Шумнхіни завоювали сій 
золотих, срібних і бронзових медалей. Надія Шу- 
михіна вперше викопала норматив майстра спор
ту.

В. СТЕПАНЕНКО.

вступу в піонери. А ще вона по
радить, які нові пісні, ігри, танці 
можна розучити з жовтенятами.

Про життя в республіках на
шої країни розповідає збірка 
«Рідний дім», а книга Л. Гри- 
гор’євої «Діти різних народів» 
пропонує матеріали про життя, 
навчання дітей у братніх соціалі
стичних країнах.

Книги «Весела зірочка», «Ты в 
звездочке запевала», «Приглаша
ем в Октябрятск» стануть у при
годі вожатим жовтеиятських зі
рочок. А такі книги як «Людина 
з червоним галстуком» А. Алек
сина та А. Воронкова, «Ти — пі
онер» Г. Мамлин та А. Соко- 
ловського познайомлять жовте
нят з історією піонерської органі
зації, допоможуть підготуватись 
до вступу в піонери.

До дня загадок можна викорис
тати такі книги, як «Піч регоче — 
короваю хоче», «Черный конь ска
чет в огонь» та інші.

Тож завітайте до бібліотеки, де 
на вас чекають щирі друзі та по
мічники — книги.

П. НАТОЧ1Й, 
зав. відділом бібліографії.

• Наші розповіді про митців

шлр ним а сиїжігя

НА ЗУСТРІЧ З МУЗИКОЮ
^Лихоаанню у дітей лю- 
Чві до прекрасного, при
свячена діяльність Світло- 
ВОДСЬКОГО ДИТЯЧОГО секто
ру Палацу культури імені 
Володимира Ілліча Лені
на. Тут з особливим ста
ранням поруч з іншими 
видами мистецтва знайом
лять юнь з чарівницею- 
музикою.

На одному з занять 
юних любителів музики 
ознайомили з творами 
композитора Локтєва. піс
нями Фельцмана «Музичні 
іграшки», музикою Адлсра 
»Велетень і миша», п'єса
ми І. Чайковського із 
»Дитячого альбому». До 
проведення бесід залуча
ться вихованці сектору 
Д старшокласники, акти
вісти. Розповіла про зна
чення музики в житті Ми
коли Островського учас
никам танцювального ко- 
п»кТ-Нау л*оав Штефав, а 
рРо біографію «Іитернаціо- 
калу» а прослуховунанням

партійного гімну. —п0* 
сьмнкласмиця Юлія Ми- 
гачова. На заняттях гурт- 
ка художнього слова 
В. П. Зубова регулярно 
знайомила вихованців з 
циклом мелодій «Чиї пісні 
ти співаєш?»

З ініціативи завідуючої 
дитячим сектором Палацу 
культури імені В. І. Лені
на О. К. Равілової створе
но «Клуб любителів музи
ки». Силами його членні 
випущено красиво офор
млену «Музичну Віктори-
ну».

Активісти клубу налаго
дили мінний зв’язок 
педагогічним колективо і 
Свігловодськоі дитячої му 
зичної школи, місцевим 
композитором М. €. Дон
цем. Зустрічі юних з му
зичними фахівцями відбу
валися на сторінках ви
пусків усного журналу 
«Хочу все знати».

Запам’ятався учням
святковий ранок «Музика

навколо нас», присвяче
ний Всесоюзному тижню 
музики. Зустріч прикраси
ла змістовна лекиія-кон- 
церт «Музика для всіх», 
яку дуже цікаво провела 
викладач музичної школи 
В. ЛІ. Вериицька. Лекцію 
супроводили твори компо
зиторів Чайковського. Шо
стаковича, Шопена. Сло- 
німського у виконанні уч
нів школи. Дітям сподо
бався і виступ місцевого 
композитора А. І. Загрс- 
бельпого. Злучали героїч
ні, ліричні І жартівливі 
мелодії, написані компози
тором. Щирими оплесками 
нагородили присутні А. І. 
Загребельного. коли він 
разом з сином Анатолієм 
виконав музичну картинку 
«Експрес».

І. КАРАНТ, 
наш позаштатний 
кореспондент.

м. Світловодськ.

ЛДЧИНИЛОСЯ вікно, і у 
високості сплив дужий 

чоловічий голос:
Россия, Россия.
Нет слова красивей.
Нет слова дороже для нас...
А потім помірно і проник

ливо звучала мелодія пісні 
Бабаджаняна «Хлопці, яких 
нема»:

Голос, к живым п^ыцпющнй, 
В наши сердца пропик, 
Мы поклялись, товарищи. 
Прожить за себя и за’ них...
Ні, ні, — це не голос співа

ка під час концерту. Викладач 
Кіровоградського педінститу
ту Володимир Воловенко при
йшов сьогодні на репетицію 
хорової капели за годину ра
ніше. Бо його як соліста за
просили взяти участь у теле
візійній передачі «Музичний 
салон». Потім будуть концер
ти на сценах палаців культу
ри. в філармонії. Отож, треба 
готуватись. Сівши за форте
піано, почав з вокалізмів І 
арпеджіо, згадував найважчі 
фрагменти з оперних арій.

Шість років тому Володимир 
Воловенко, закінчившії Одеську 
консерваторію, став професійним 
співаком, музикантом. Він сліпав 
у державному народному хорі Ко
мі A PCP, створив хоровий сту
дентський колектип в Уманському 
педагогічному інституті, не раз 
буп лауреатом конкурсу комсо
мольської пісні, мав нагороди під 
час телевізійних фестивалів. При
надний соковитий баритон за
хоплював аудиторію не лише си
лою звучання голосу І милозвуч
ним тембром. Глибокий внутріш
ній підтекст, емоційна напруга, 
часом сила драматизму і ніжності 
були співзвучні з епічним дихан
ням слів поета. В його піснях — 
сповідь мужнього І ніжного сер
ця, яке переповнене добрістю до 
людей. Прислухайтесь до них, І 
у пас почне світліти на душі. і 
світ, який пас оточує, постане в 
новому окресленні і в нових бар
вах. То пісні про Вітчизну, радян
ського солдата - визволитетя, про 
рівну землю і любов...

А ВЛІТКУ минулого року він 
отримав листа від свого 

друга з Кіровограда, Стар
ший викладач педінституту, 
керівник студентської хорової 
капели Борис Притула пові-

домляв, що їде вчитись в 
аспірантуру. Отже, потрібен 
новий керівник відомого о 
області мистецького колек
тиву. І Володимир Воловенко 
приїздить до нашого міста. 
Працювати ..з хоровою капе
лою довелось значно важче, 
аніж він сподівався; Бо біль
шість співаків, закінчивши ін
ститут, залишили капелу. От
же, треба починати все зано
во. І Володимир Воловенко 
зумів згуртувати щонайкраще 
ядро мистецького колективу. 
Завчасно перед початком 
республіканського фестивалю 
самодіяльного мистецтва, 
присвяченого 50-річчю утво
рення СРСР, була готова кон
цертна програма. І була за
служена нагорода — золота 
медаль фестивалю.

Нині в програмі хорової ка
пели близько 50 ноеих пісень. 
Це й «Ленін по світу йде»

ва похвали він адресує студен
там Надії Цимбал та Людми
лі Христич, Семену Торбенку 
та Михайлу Поляновському, 
Віктору Орєхову і Людмилі 
Буяновій. Разом з концерт- 
мейстром Ольгою Титовою 
він допомагає учасникам хо
рової капели якнайкраще ви
вчити музичну грамоту, зна
йомить з елементами диригу
вання, одкрити найпотайніші 
нюанси хорової пісні. Його 
перші помічники — студенти 
факультету музичного вихо
вання, в яких він теж перший 
наставник...

ДРИЧІ на тиждень збира
ються студенти-співаки в 

актовому залі інституту. І 
допізна з одчинених вікон 
у високості зринає пісня. Во
лодимир Воловенко і його 
молодші друзі готуються до 
нових зустрічей з шануваль
никами хорового співу.

М. ВІНЦЕВИЙ.
Кос-Анатоль- 
ського, «Під 
небом Украї
ни» С. Коза
ка, це і давній 
гімн латин
ських студен
тів «Таудеа- 
мус», значна 
частина кон
цертних но
мерів — тво
ри компози
торів - класи
ків, народні 
пісні.

Володимир 
Воловенко пе- 
рекон а н и й, 
що більшість 

його вихован
ців після за
кінчення пед
інституту 8 
школах, зумі
ють створити 
теж непогані 
мистецькі ко
лективи. Сло-

II а знімку: диригує В. ВОЛОВЕНКО
(під час репетиції). „в,.пиіпіглФото А. ПЕЧЕНІОКА.



4 стор. ^МОЛОДИЙ КОМУНАР“ — 14 ивїнінл 1073 року,хх 4 ;

Міцна дружба зв'язує комсомольців Кіровоград- 
щини і моряків Червонопрапорного Чорноморського 
флоту. Нещодавно наш кореспондент побував на 
крейсері ^Дзержинський». На цій сторінці розпові
дається про мирні будні військових моряків.
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ІЖ
ЗВИЧАЙНИЙ ДЕНЬ

МОРЕ КЛИЧЕ ВІДВАЖНИХ
ЛИСТ МОРЯКІВ КРЕЙСЕРА «ДЗЕРЖИНСЬКИИ» 
ДО ПРИЗОВНИКІВ НАШОЇ ОБЛАСТІ

Екіпаж корабля складається з 
добре підготовлених офіцерів і 
матросів. Досить сказати, що за
раз у нас 62 проценти »ід усього 
особового складу — відмінники вашої області, 
бойової і політичної підготовки і 
95 процентів — класні спеціаліс
ти. Новачок, який приходить на 
крейсер, швидко увіходить у темп 
ного життя, наполегливою пра
цею набуває навичок і досвіду.

Пройдені крейсером милі — то 
велика і напружена праця всього 
екіпажу, тренування і навчання, 
вогневі вправи і аврали, — де
сятки великих і малих спраи, що - 
складають бойову готовність ко
рабля. І ратну працю нас, «дзер- 
жинців», вінчала висока нагоро
да. За досягнуті успіхи в соціа
лістичному змаганні на честь 50-

Безмежна голуба далечінь. Хто 
з вас, вісімнадцятирічні, не мріяв 
про неї. Хто не уявляв себе у 
формі військового моряка на па
лубі бойового корабля.

Був час, коли н ми вперше з 
хвилюванням, піднялись па борт 
«Дзержнпського». Тепер ми во
лодіємо всіма секретами військо
вої майстерності. Минуть те ро
ки. 1 біля верстата, за кермом 
комбайна чи за креслярською 
дошкою згадуватимемо суворі 
будні служби на крейсері. Бо то 
— незабутнє.

Наш крейсер — могутня війсь
кова машина. Обладнаний найсу
часнішою зброєю. Серед кораб
лів Червонопрапорного Чорномор
ського флоту він недарма в чис
лі перших.

річчя утворення СРСР Централь
ний Комітет КПРС, Президія Вер
ховної Ради СРСР і Рада Міні
стрів СРСР нагородила крейсер 
Ювілейним Почесним знаком.;-

З вами, кіровотрадцямм, упас 
хороші ділові стосунки. Ми були 
у вас, милувалися широкими ни
вами, Садами, новобудовами. 
Приймали і в себе представників

Сподіваємось, що невдовзі 
ред поповнення, яке прийде 
крейсер, будуть і сьогоднішні 
тачі «Молодого комунара».

І пам’ятайте, що служити 
■»Дзержинському» — велика честь, 
На неї мають право найбільш ви
тривалі, фізично і морально під
готовлені, освічені юнаки. Впевне
ні, що серед вас таких багато.

Лист підписали — комсо
мольці, моряки крейсера 
«Дзержинськнй» К. РИМО»

се
на 
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РЕНКО, В.ТКЛЧОВ, К). ГОН
ЧАРОВ, В. НАКОНЕЧНИЙ, 
В. ЛИХОДЄЄВ. ї ї
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Звідси, через ілюмінатор, чайки ски
даються на голубів з міської площі. Не
великими групами вони гойдаються на 
сизо-голубих хвилях неподалік від ко
рабля. Над морем — теплий весняний 
день, тихий і лагідний, що, як твердять 
моряки, буває далеко не завжди. А тут, 
у кубрику — гаряча суперечка.

Власне, суперечкою назвати це мож
на лише умовно. Бо кожен виступ 
спрямований на вирішення одного пи
тання, і різниця між ними --- у ПІДХОДІ
до нього, у запропонованих засобах, у 
деяких нюансах. Йдуть комсомольські 
збори котельної групи електромехані ч
ної бойової частини.

Відправною точкою комсомольської 
розмови стала доповідь Л. І. Брежнєва 
«Про п’ятдесятиріччя Союзу Радячсь- 
ких Соціалістичних Республік». В ній 
юнаки у формі воєнних матросів відна
ходять і шляхи для вирішення невід
кладних завдань.

Білявий, середнього зросту хлопчина. 
Народився він під Воронежем, тут, на 
флоті його обрали членом бюро пер
винної комсомольської, організації. Те
пер Сергій Селезньов відповідає не 
тільки за себе, в й за своїх товаришів.

— Всі брали свого часу зобов’язан
ня. Подивимось, як ми їх виконуємо.

Сергій аналізує хід виконання соціа
лістичних зобов’язань, зупиняється на їх 
виховному значенні. Наводить слова 
Генерального секретаря ЦК КПРС. Про
цитуємо і ми їх, бо в них — зміст ви
ховної роботи.

«Сама суть комунізму визначається 
тим, що громадяни мають височу сту
пінь свідомості і почуття відповідаль
ності перед суспільством, високі мо
ральні якості. Саме тому виховання су
спільної свідомості всіх громадян — од
на з найважливіших складсзих частин 
процесу комуністичного будівництва».

Усвідомити всю вагомість поставле
них перед народом завдань, чітко ви
значити своє місце у величному процесі 
перебудови життя допомагають чорно
морцям праці В. І. Леніна, партійні до
кументи.

Секретар первинної комсомольської 
організації котельників Євген Харито-

нов вирішив вільний час присвятити по
глибленню своїх політичних знань. Він 
навчається у партійній школі. Женя вже 
грунтовно вивчив роботи Леніна «Зав
дання спілок молоді», «Лист до робітни
ків і селян України з приводу перемог 
над Денікіним», «Дитяча хвороба «лі
визни» в комунізмі».

Дмитро Скляр опрацьовує «Що ро
бити?». До речі, в день нашого знайом
ства головного старшину Скляра було 
рекомендовано в партію.

Серед тих, хто постійно працює над 
першоджерелами — киянин Костянтин 
Соболєвський та ще багато матросів 
групи.

Сюди, на борт «Дзержинського» час
то надходять листи. Одні з них читають 
наодинці (це — від коханих), інші — від 
рідних та друз’е — гуртом. Звідти, де 
споруджуються новобудови, виходять з 
конвейєра машини, сіється хліб, — пи
шуть морякам про трудові успіхи. А во
ни, хлопці в смугастих тільниках, що
день удосконалюють свою військову 
майстерність. Бо сьогодні вони у відпо
віді за недоторканість «орденів Віт
чизни.

Збори продовжуються. Йдеться про 
невідкладні справи. Декому, як ка
жуть, дістається «на горіхи». Але про 
це ми не будемо згадувати. Про окремі 
недоліки й говориться на зборах, щоб 
завтра їх не було. І, якщо з часом за
будуться окремі деталі, окремі слова, 
то з пам’яті не зітреться одне — діло
ва атмосфера щирої комсомольської 
розмови, прагнення моряків виконати 
свій обов’язок до кінця.

...Через кілька годин разом з офіце
ром Радковським ми спустились до ко
тельників. Олександр Юрійович саме 
знайомив з кораблем.

— Струнко! — пролунала команда 
командира групи. А далі — доповідь:

— На бойовому посту йдуть заняття! 
Звичайний учбовий день на крейсері. 
...А поруч, на хвилях, мирно гойдали

ся чайки.

Б. КУМАНСЬКИЯ, 
спецкор «Молодого комунара».

Борт крейсера «Дзержшіськнй».

У моряків-чормоморців. Фотохроніка ТАРС. 
......  ........... З . о

СПРЯМОВАНІСТЬ
ДВЕРІ хєготи секретаря 

парткому майже ис за
чиняються. Тільки що пішо» 
заступати на вахту мічман 
Анатолій Васнльйович Коло
мийцев. Вік забігав на хви
линочку довідатись, що ви
падає на його долю в зв'язну 
з початком обміну партійних 
документів. «Поки на вахті 
відстою, — каже, — прикину 
клан своїх дій».

Тільки за мічманом зачини
лись двері, як в них постукали 
старшина 2 статті Сергій Ефи
мов — комсомольський сеі|рс- 
тар групи управління арти
лерійський вогнем, і старшина 

2 статті Фаниль Яноорисов — 
молодіжний ватажок групи 
управління ракетною зброєю. 
Зайшли, кажуть, порадитись, 
як би цікавіше провести в 
своїх підрозділах Леніиські 
читання.

Слухаючи Юрія Івановича 
Савкіна, я помітив, що йому 
дуже приємно розповідати 
про людей, про комуністів 
партійної організації крейсе
ра, яку очолює уже третій 
рік. Розповісти е що. Тисячі 
і тисячі ми.Ть океанських до
ріг залишили сіль не лише на 
палубах і надбудовах крейсе
ра, але й припудрили скроні 
багатьом морякам.

Шлях до успіхів, звичайно, 
не був засипаний трояндами. 
Достатньо вчитатися в зміст 
протоколів засідань нартійно- 
го комітету, щоб уявити *тиль 
роботи бонового штабу колек
тиву комуністів. Вникав тій 
у всі деталі житія і бойового 
навчання екіпажу, своєчасно 
бпв тривогу, якщо щось у 
людей кс ладилась з» служ
бою, починались перебої в 
дисципліні, траплялись прома
хи в обслуговуванні техніки 
чн несенні похідної вахти.

П’ять років тому здао 
справи і обов’язки другого 
секретаря Міпералводського 
райкому комсомолу, відклав 
на деякий час конспекти лек
цій Ставропольського сіль
ськогосподарського інституту, 
де навчався заочно, Юрій Саи- 
кін, колишній тихоокеанський 
радист і прибув на Червоно- 
прапорний Чорноморський 
Флот. Прибув, звнчанАо, Уже в 
новому званні: офіцсра-політ- 
праціввика.
ТО БУВ складний, але 

цікавий час. Молодий 
замполіт з головою поринув у 
роботу, якій здавалось по 
буде кінця. Савкіи не рахувап- 
ся з часом. Це по доброму• 
підмітили і матроси І коман
дир бойової частини, в той

час ще капітан - лейтенант 
І. Федоров. Разом вони в рік 
ленінського сторіччя внвелії 
бойову частину у відмінну, 
Восени Юрія Івановича Сав
кіна обрали секретарем пар
тійного комітету крейсера.

Тільки досвідчені в партій
ній роботі люди можуть ясно 
собі уявити, на стільки склад
на і багатогранна посада ссК- ’ 
ретаря парткому на кораблі. 
Неприємно стало иа душі у 
моряка, він заходить до каю
ти партійного секретаря. В 
будь-який час доби.

...Люди йшли і Йшли. Мсві 
хотілось залишитися з Сав- 
кіннм наодинці, щоб більше 
дізнатись про нього, його 
думки і плани, а явний піп > 
поїде па Всеармійську нараду 
секретарів парторгавізацій. 
ІЦе в політвідділі мені сказа
ли, що Сапчін закінчпн ,тдки - < 
сільськогосподарський інстн—** 
тут. Та на робочому столі се
кретаря серед інших КНИГ я 

'помітив методичні розробки 
та програми Військово-пслІтнЧ.
ної академії імені В. !■ Лені
на.

— Знову заочним, — посмі
хаючись, сказав Юрій Івано
вич.

Секретар парткому знову сів 
за підручники. Тепер вже ака
демічні. Завидна сг.рвмова- 
ХІСТЬ.

ЛГ. РАДЧЕНКО, 
офіцер.

------------ . --
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ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 15 КВІТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. ‘».Об — Ран
кова гімнастика >.ія дітей.
(М). ».26 — Нояніін. (М). 9.30 
— Для школярів. -Будиль
ник». (М). 10.00 — Для’ воїнів 
Радянської Армії і Флоту. 
<М). №.40 — *М}.ишціій кі- 
•ск». (М). 11.00 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 11.30 — «Сіль
ська готина». (М). 12.23 —
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм. (М). 13.5.5 —
Кольорове телебачення. Ч₽м • 
піонат світу з хокея. ЧССР — 
Фінляндія. (М). 16.25 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
міноподорожей». (М). 17.25 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат сійту з хокея, СРСР — 
Швеція - Концерт,

(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний театр 
мініатюр *13 стільців». (М). 
22.35 — Кольорбие телебачен
ня. «Танцювальний зал». (ЛІ). 
23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.40 - 
Програма передач. (К). 12.45
— «Товари — народові». (К).
13.15 — Художній фільм «При
годи иа ' берегах Онтаріо».. 
(К). 14.45 — Тільм-концсрг.
(К). 15 05 — Теленарис «Не
спокій». (К). 15.25 — «Екран 
молодих». (К). 16.25 — Р. На
заров. «Російський льотчик». 
Гелевистам. (Харків). 18.53 — 
«На меридіанах України». 
(К). З включенням Кіровогра
да. 19.25 — Художній фільм 
«Пропажа свідка». (К). 20.50
— Кольорове телебачення. 
Творчий вечір народного ар
тиста УРС.Р Д. Шевцова і 
заслуженої артистки УРСР 
.‘і. Зачорожчевої. (К). 22.30 -• 
Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 16 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.30 — 
Республіканська фізино-мате- 
матична школа. (К). 17.00 —

«Листівки з Кіровограда». (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення). 17.35 — «Сіль
ська бібліотека». (К). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — «Весняні 
брості». Передача, присвяче
на 90-річчю від дня народжен
ня Дсм’яиа Бедного. (К-д). 
18.40 — «Міжнародна панора
ма». (М). 19.10 — Д. Кабалсв- 
ський. Концерт для скрипки з 
оркестром. (М). 29.30 — «До
кументальний скрап». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Спортивна молодіжна 
програма. (М). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 - 
Кольорове телебачення. Доку
ментальний фільм «Мсксіка, 
народжена в віках». (М). 
17.00 — Концерт. (Кишинів). 
17.30 — Для школярів. «Вог
нище». (М). 18.00 — «Від по
неділка до понеділка». (К). 
18.15 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Телефільм. (К). 
19,(Ю — інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Дні
літератури і мистецтва о 
№. Києві і області. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К).

21.00 — Програма «Часа. (М).
21.30 — Художиій фільм «Ан
трацит». (К). 22.45 — Вечірні 
новини. (К).

ВІВТОРОК, »7 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Новини. (ЛІ). 0.15 — Для
школярів. «Вогнище». (М).
9.45 — Інформаційна програ’
ма. (М). 10.10 — Копцерт. (М). 
10.30 — «Товари — для наро
ду». (М). 11.00 — Тслеоісті.
(K). 11.15 — Фільм-балет. (К). 
11.35 — «Шкільний екран». 
(К). 12.10 — Концерт. (К). 16.40
— «На головних напрямках 
п'ятирічки». (Донецьк). 16.55
— Камерний концерт. (Сімфе
рополь). 17.20 — «Поради лі
каря» (Кіровоград). 17.30 — 
Телефільм. (К-Д). Г7.45 —
«Весна третього, вирішально
го». (К). 18.00 — «П’ятирічна, 
рік вирішальний». (К-д). Г8.10
— Програма телебачення Рес
публіки Куба. <М). 19.30 -
Художній фільм «Червона за
метіль». (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — «Музи
ка, кіно і телебачення»,. (М).
22.45 — Новини. (М).

Ніні Кониковській і Станіславу Мунтяну, 
Надії Гречаній і Василю Хожнлку, 
Зої Лісовенко і Павлу Швецю, 
Катерині Коломієць і Анатолію Князькову, 
Людмилі Тетирко і Олексію Шаповалову, 
Зінаїді Корніловій і Віталію Білану, 
Ніні Пілецькій і Василю Буцу, 
Олені Павловій і Олександру Вазикову, 
Любові Тищенко і Валерію Криворучку, 
Аллі Мальцевій і Олександру Разуєву, 
Світлані Михайловій і Григорію Смоляру, 
Любові Калабановій і Дмитру Рижикову, 
Не плі Портновій І Генріху Рабиновичу, 
Тамарі Тищенко і Олексію Косенку, 
Ларисі Гурячковій І Анатолію Мелишкевичу,
Тетяні Ссрватюк і Дмитру Щуцькому, , '
Зінаїді Вранцевій І Михайлу Алексееву, 
Ларисі Бондаренко і Володимиру Заїкіну, 
Людмилі Загорі І Станіславу Гавриленку, 
Людмилі Гавриленко і Олександру Либ,

які сьогодні реєструють свій шлюб в Кіровоград
ському бюро ЗАГС,

■------ -- ------- -------- —........ ......................... .......

•: «мммй НІНІ

.................. За редактора Б. КУМАНСЬЮМ

2Т6050. ГСП', Кфсвоград-50, аул. Луначарськоге, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського ЖИТТЯ — 2-45*35, відділу пропаганди, 

' відділу листів і Масово! роботи — 2-45-36, відділу вій. 
і ськево-латрїоткчного виховання та спорту — 2-46-87.
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