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І/ ОЛИ механізатор кол- 
" * госпу «Прогрес» Олек- 
сандрівського району Петро 
Данилович Хорунжий ді
знався про рішення доньки 
Ольги піти його стежкою— 
особливої радості не було. 
Навпаки, був сумнів: ну за- 
сина Івана, тракториста, 
червоніти не доводиться, а 
ось Ольга, ну який з неї 
тракторист. Всупереч отим 
сумнівам, Ольга стала трак
тористом. А що механіза
тор з неї відмінний — то , 
підтвердить і молодий бри
гадир другої тракторної 
бригади Віктор Бихрист, і її 
колеги по праці. Разом із 
чоловіком Павлом Будкеви
чем комсомолка працює 
позмінно на новому трак
торі. Подружжя Ь/Дкеви- 
чів — члени ланки по виро
щуванню гібридної куку
рудзи. Не стихає робота на 
100-гектарному поі.і. То 
Ольга та Павло Будке^ичі 
роблять післясходове боро
нування плантацій.

Інші механізатори дру
гої тракторної бригади 
зосередили свої зусилля на 
обробітку цукрового буря
ча. На 183 гектарах тут зо
бов'язались зібрати по 265 
центнерів коренів. Особли
во завзято трудиться на 
міжргднпму обробітку цук
рового буряка з одночас
ним внесенням мінераль
них добрив комсомолець 
Анатолій Браславський. Як і 
Ольга, Анатолій недавно 
оволодів професією хлібо
роба. В бригаді працював 
на практиці, здружився із 
хлопцями, тому після за
кінчення профтехучилища 
попросився до давніх зна
йомих. Одержав юнак ново
го трактора, ударно пра
цює, відповідаючи на тур
боту правління колгоспу. 
На міжрядному обробітку 
молодий хлібороб ВИКОНУЄ 
змінні завдання на 140—150 
процентів. Не менш завзято 
працює перуч з Анатолієм 
комсол^слець Дмитро Ва
щенко.

Л. КРАВЕЦЬ, 
В КОВПАК.

Колгосп «Прогрес» 
ОлекСЙидрІЕСЬКОГО 
району.

ПОВНА
ПІДТРИМКА,

СХВАЛЕННЯ
ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ШКОЛА ІДЕЙНОГО ГАРТУ
До завершення навчального року у системі 
комсомольського політнавчання

у ФОРМУВАННІ марк- 
•' систськй - ленінського 

світогляду, вихованні актив
ної життєвої позиції юнаків 
і дівчат провідне місце на
лежить системі комсомоль
ського політичного на
вчання.

1976—1977 навчальний рік 
для комітетів комсомолу об
ласті став важливим етапом 
у справі виконання постанови 
Центрального Комі ге і у пар
тії «Про завдання партійно
го навчання у світлі рішень 
XXV з’їзду КПРС». Основ
ним змістом політичного і 
економічного навчання юна
ків і дівчат стало глибоке 
засвоєння ідей і положень, 
висунутих XXV з'їздом 
ЯГРС, матеріалів жовтнево
го (1976 року) Пленуму ЦК 
КПРС, постанови ЦК КПРС 
«Про 60-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції», промови Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва на XVI з’їзді профспі
лок СРСР.

Враховуючи великий інте
рес молоді до матеріалів 
партійного з’їзду, у мину
лому навчальному році бу
ли введені нові дворічні 
курси для поглибленого ви
вчення ідей і положень, ви
сунутих форумом комуніс
тів. Понад 22 тисячі слуха
чів комсомольської політ- 
мережі і в наступному на- 
вчгльному році продовжать 
роботу у цих гуртках і се
мінарах.

Близько 6 тисяч слухачів 
навчалися у гуртках «Осно
ви наукового атеїзму», «Ос
нови правових знань», «Ос
нови комуністичної морал:». 
Завдяки цьому досягалася 
оптимальна відповідність 
системи комсомольського 
політнавчання загальноос
вітнім і професіональним 
особливостям і запитам різ
них груп молоді.

Все більшу увагу коміте
ти комсомолу області при
діляють економічній освіті 
молоді. В гуртках «Основи 
економічних знань», у шко

лах комуністичної праці 
проходили економічну під
готовку понад 15 тисяч мо
лодих робітників, колгосп
ників, службовців.

Критерієм ефективності 
системи комсомольського 
політичного навчання, її діє
вості служить рівень одер
жаних знань, уміння слуха
чів осмислити їх, використа
ти у повсякденній практиці. 
Готуючись гідно зустріта 
ювілей, молодь області ши
роко розгорнула соціаліс
тичне змагання за право 
підписати Рапорт Ленінсько
го комсомолу ЦК КПРС до 
60-річчя Великого Жовтня, 
великими досягненнями від
значена трудова вахта ком
сомольців і молоді «60-річ- 
чіо Жовтня — 60 ударних 
тижнів». 120 ко/лсом.опь- 
сько-молодіжних колекти
вів зобов'язались виконати 
план двох років десятсі 
п'ятирічки до 7 листопада 
1977 року. А ко/хсомоль- 
ськс-молодіжна Єригадз 
плавильників Світловод-

ськсго заводу чистих мета
лів (бригадир /А. Петров) 
виступила з почином: вико
нати до славного ювілею 
план трьох років п’ятиріч
ки. Уже зараз на її трудо
вому календарі липень 
197£ року.

Неухильному підвищенню 
якості вироблюваної про
дукції сприяє вміле ЗЗСТЭ® 
сукання на практиці знань, 
одержаних слухачами в 
гуртках «Основи управлін
ня якістю». На Кіровоград
ському заводі друкарських 
машинок, виконуючи ряд 
практичних завдань, гурт- 
кіеці домоглися здачі з пер
шого пред явлення близько 
95 процентів продукції, яку 
випускає завод. Слухачі 
гуртка О. Баранов і Т. Нікі- 
тіна, котрі мають стаж ро
боти лише два роки, за
воювали високе звання кра
щих за професією.

Зустрічі з героями війни 
і праці, делегатами партій
них з'їздів, наставниками 
молоді ввійшли в практику 
роботи більшості гуртків і 
семінарів комсомольського

(Закінчення на 2-й стор.).

З великим піднесенням 
зустріли радянські люди 
проект нової Конституції 
СРСР, доповідь Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
Голови Конституційної ко
місії товариша Л. І. Бреж
нєва, рішення травневого 
(1977 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. Робітничий клас, 
колгоспне селянство, -на
родна інтелігенція Украї
ни, як і всі трудящі Ксаїни 
Рад, одностайно схвалю
ють ці історичні докумен
ти, заявляють про повну 
підтримку внутрішньої ' 
зовнішньої політики пар
тії, про палке прагнення 
примножити зусилля в бо
ротьбі "д Еичонанн« 
шень XXV з’їзду 
самовідданою 
зміцнювати 
СЕОЄІ СНчІалІСТИЧНОЇ 
чизни. Обговорення про
екту О'-нпрчого Закону 
Союзу РСР повсюдно ви
ливається в яскраву де
монстрацію мепооиц'ного 
слання парті” і народу.

Пленум Центга-нчот 
Комітету Ие*-паотіт '/краї
ни, який відбувся 10 ЧЄОЕ- 
ня. розглянул питання 
«П-,гч проект КочСТИТуцр 
СРСР і завпання пг-т иних 
організацій республіки 
іио випливають з до-юеіді 
Геир-.-'-і.ногО секретаря 
ЦК КПРС товаоиша Л. І. 
Боежигпл і пчпечь травне- 
рггг- /1977 о.) Пленуму '_1К 
КПРС». З доповіддю Ви- 
гтнпига член Попітбюоо 
ЦК КПРС перший секре
тар сіК Момпаптії України 
течоиш Е. В. Шеобииький.

Доповідач і поомоєці 
відзначали, що за своєю 
значущістю, за впливом на 
все внутрішнє життя на
шої дєожави. на обетачсЕ- 
иу в світі тпавневий Пле
нум ЦК КПРС лайме особ
ливе міспе. Доповідь то
вариша Л. І. поєжнєва на 
Пленумі, в якій дано мзрк- 
систсьис-г.енінський ана
ліз докорінних змін, що 
відбулися в житті нашого 

є міжндьод- 
становищі 
держави 

нині

КПРС.
пр.аиею 

МОГУТНІСТЬ 
Віт-

Радян- 
з часу 

діючої

суспільства, 
нему 
ської 
прийняття 
Конституції, всебічно об
грунтовано необхідність 
ствооення нової Конститу
ції й охарактеризовано її 
головні, ОСНОВНІ риси, 
справила незгладиме вра
ження, викликала у радян
ських людей почуття ве
ликої гордості за нашу 
партію, за нашу еелику 
Батьківщину. Проект Кон
ституції СРСР став резуль
татом величезної роботи, 
яку провели Центральний 
Комітет КПРС. Попітбюпо 
ЦК. Конституційна комісія. 
її Голова товариш Л. І. 
Брежнєв.

Трудящі Радянської Ук
раїни, як і есісї країни, з 
глибокою заінтересованіс
тю ЕИВЧсЮТЬ І обговорю
ють проект нової Консти
туції. матеріали травнеЕО- 
го Пленуму ЦК КПРС. Мі
тинги І збори, ЩО ПОЕСЮД-

но проходять, численні 
ЛИСТИ: як' надходя-ь у 
партійні і радянські орга
ни, в редакції газет, радіо 
і телебачення, нове підне
сення політичної і трудо
вої активності, зрослий 
розмах соціалістичного 
змагання за гідну зустріч 
60-і річниці Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції переконливо Є81Д- 
чвть про всенародне схва
лення проекту Основного 
Закону СРСР, положень і 
висновків доповіді това
риша Л. І. Брежнєва. До
кументи «Пленуму, проект 
нової Конституції набули 
якнайширшого міжнарод
ного резонансу.

Характеризуючи най- 
СЗЖЛИЕІШІ особливості І 
риси проекту нової Кон
ституції, товариш В. В. 
Щербицький підкреслив, 
що еони відображають 
глибокі зміни, які в і дбу- 
лися в нашій країні за чо- 
тиси десятиліття, той факт, 
що у нас псбудсЕанс роз
винуте. зоїле соціалістич
не суспільство. Бєликі, 
принципові зміни торкну
лися всіх сторін суспільно
го життя. їх глибину і мас
штабність добое видно на 
прикладі кожної радян
ської республіки, в тому 
числі і України.

Переконливих результа
тів досягнуто в розвитку 
економіки республіки --
складово? частини єдино
го народногосподарського 
комплексу країни. Обсяг 
промиє нового виробни
цтва збільшився за 40 ро
ків у 17 разів. Продуктив
ність праці за цей час 
зросла в 7,2 раза.

Глибокі 
відбулись у 
річні виробництва, в 
рактері праці. Іншим ста
ло наше село. Тут рік у рік 
зростають оснащеність 
технікою, поставки міне
ральних добриЕ. масштаби 
меліоративного будівни
цтва. Аграрний сектер де
далі більше стає на інду
стріальну основу. Вро
жайність зернових підви
щилась з 10.4 иентнера є 
'936 соці до 27,9 центне
ра е минулому році, ви
робництво м яса і молока 
за цей період зб'їлешилесь 
V —2,9 разе, яєць — у
З 6 раза. Разючі зміни від
булися в галузі соціально
го розвитку. Торік ж*пла 
введено майже в 9 разів 
б пьше, ніж у *936 році. 
Б ’ І разів зріс товарообо
рот. Що ж до реальні« 
доходів населення, то во
ни порівняне навіть з 1960 
речем зросли в два ра-и, 
а суспільні гЬогіди спожи
вання — в 3,5 раза. Поч.т- 
”я законної гордості ви
кликають досягнення в 
культурному б’. д ЕНИЦ'ЕІ.

Таких результатів Еда- 
лося добитися за рони, на 
які припадає і період Ве
ликої Вітчизняно' війни, 
коли практично есє на- 

(Закінчення на 2-й стер.)0

якісні зміни 
технічному 

хе-



ПОВНА 
ПІДТРИМКА, 
ОДНОСТАЙНЕ 
СХВАЛЕННЯ

( (Закінчення.
' Поч. на 1-й стор.). 

родне господарство Ук
раїни було зруйноване. 
Тільки завдяки самовідда
ній, справді героїчній пра
ці робітничого класу, се
лянства, інтелігенції рес
публіки, братерській до
помозі всіх націй і народ
ностей нашої країни ста
ли можливі велетенські, 
справді історичні звер
шення,

Принципово важливим, 
відмічалось на Пленумі, є 
те, іцо в проекті Основно
го Закону належним чи
ном відображено керівну 
роль КГІГ-’С, яка є провід
ною, спрямовуючою і мо- 
білізуючою силою радян
ського суспільства і дер
жави, з честю виконує за
повіт великого Леніна — 
спрямовувати й організо
вувати новий лад, бути 
вчителем, керівником, 
еождем усіх трудящих.

Проект Конституції, під
креслювалось у ДОПОВІДІ 
та виступах, передбачає 
дальше розширення і по
глиблення соціалістичної 
демократії. Розвиток у 
проекті положень про со
ціально-економічні і полі
тичні права та свободи 
радянських громадян, на
голос на реальних гаран
тіях цих прав, їх матері
альному забезпеченні — 
яскраве свідчення перева
ги соціалісгичноі\демокра- 
тії над демократією бур
жуазною.

Слюсар - інструменталь
ник Харківського електро
механічного заводу Л. Ф. 
Глущенко в своєму висту
пі сказав, що проект Кон
ституції яскраво показує, 
як втілюється в життя го
ловний принцип нашої 
партії і держави — все 
для людини, все в ім'я 
людини. Велико щастя 
жити в країні, де кожному 
надано право на труд, від
починок, охорону здо- 
роє’я, житло, освіту, куль
туру, в країні, де створено 
всі умови для розвитку 
творчих талантів. Але ми 
усвідомлюємо те, що, 
крім прав, у кожного з нас 
е й великі обов’язки пе
ред державою, перед су
спільством. Промовець 
розповів про велике тру
дове піднесення в колек
тиві, широке розгортання 
змагання за дострокове 
виконання планів п'яти
річки.

Нова Конституція, від
значали учасники Плену
му, стане ще одним пере
конливим свідченням тор
жества ленінської націо
нальної політики КПРС, 
непорушної дружби всіх 
націй і народностей на
шої батьківщини.

Трудящі Радянської Ук
раїни, як зіницю ока, бе
режуть і завжди зміцню
ватимуть єдину союзну 
державу, непорушну друж
бу українського народу з 
російським народом, з 
усіма братніми народами 
Країни Рад.

Велике місце на Плену
мі було приділено завдан
ням партійних організацій 
у зв'язку із всенародним 
обговоренням проекту і 
прийняттям нової Консти
туції. їх першочерговий 
обов язок — організувати 
вивчення і роз'яснення 
трудящим проекту Кон
ституції, доповіді това
риша Л. І. Брежнєва на 
травневому (і977 р.) Пле
нумі ЦК КПРС, матеріалів 
наступної сесії Верховної 
Ради СРСР, забезпечити 
широку пропаганду цих 
надзвичайно важливих до
кументів усіма засобами 
політичної роботи.

Уся робота по роз’яс
ненню і обговоренню 
проекту Конституції, за
значалося в доповіді това
риша В. В. Шербицького і 
виступах, повинна бути 
якнайтісніше пов’язана з 
вирішенням господар
сько-політичних завдань, 
підвищенням творчої іні
ціативи трудящих у бо
ротьбі за виконання рі
шень XXV з'їзду КПРС, 
завдань десятої п'ятиріч
ки, соціалістичних зобо
в’язань по гідній зустрічі 
60-річчя Жовтня.

У прийнятій постанові 
Пленум одностайно схва
лив проект нової Консти
туції (ІРСР, рішення трав
невого Пленуму ЦК КПРС, 
положення і висновки до
повіді Генерального сек*. 
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Конституційної комісії то
вариша Л. І. Брежнєва і 
прийняв їх до керівництва 
і неухильного виконання. 
Пленум висловив упевне
ність у тому, що комуніс
ти, всі трудящі Радянської 
України примножать вклад 
у здійснення історичних 
рішень XXV з’їзду КПРС, 
зміцнення могутності со
ціалістичної Батьківщини.

(РАТАУ).

МОЛОДйЙ ХОМуВЛр“ --------- -------------------------------- -- червВЯ

Першого літнього місяця в шкалі — різні турботи. Піонери відпочнваюгь, посьмиклас-
■ ' пики і дев’ятикласники ібираюр&ся до таборів праці і відпочинку. У коридорах пливе *.апах

фарб і штукатурки — близький ремонт. Але і. глибинах складного шкільного організму, 
настроєного на літні канікули, ще б’ється пульс .звичного розміреного учнівського жит
тя — ідуть останні екзамени. Випускні. Давайте завітаємо разом з нашим ґіозанітат-

■ ним кореспондентом О. І’ІЗНИЧЕНКО до одного з навчальних закладів міста Кірово
града — середньої ніколи № 17 і проведемо кілька хвилин серед веселих і дружних ті 
старшокласників.

П ’ Я ТІР К А,
ПІ ДРУ ЧII и к
І ТЕМПЕРАТУРА...
або п’ять хвилин біля екзаменаційної
у настрої дещо ліричнім

1077 рожу •—

ШКОЛА
ІДЕЙНОГО

ГАРТУ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

— Гляньте, Шаманська!
— Та ну? В неї ж температура...
— Оце дає — з дому втекла!
Так, у коридорі з’являється Люда Ша

манська і простує до дверей кабінеіу, 
біля якого зібралися однокласники, з 
явним наміром «прорватися» всереди
ну. Ніякі заборони лікарів не можуть 
зашкодити рішучості дівчини. Хто ска
зав, що екзамени перевіряють тільки 
знання.А характер? .
' Сьогодні — біологія. Вірніше, екзамен 
з біології. Один із семи екзаменів у 
двадцяти семи учнів десятого «В». По
пуляції і мутаціі, про які протягом року 
вие.іулоі’ува.іи десятикласники від Ган
ни Олександрівни Кривенко тепер, слід 
повернути «тією ж монетою.- — чіткою 
логічною розповіддю, жтпім розумінням 
предмета. 1 навіть... любов’ю. Бо ж і 
екзаменатор, і її асистенти—завуч шко
ли Катерина Мишина Чайка, викладач 
хімі. іа.мара Василівна /цукова — лю
ди, які люолять свою справу і хочу і ь, 
аби їх вихованці несли те ж у душі.

— і і.іьк:: 0 не оЕтнм, тільки о не мілкії...
-- Слухай, а популяція
— Запитан у іціцшкіної, вона о;і підручник 

уже до Г.НфЙ Т.’іріІЖ!. ДОЧИІ 'Ч!
— Поуозч, розу:.іще...
/Киїтя є житія, проза е проза. Біля дверей 

екзаменаційної — чергова варіація ил г.-му 
«НІдміпиики і люд’і». Цвета Проінкніа. як і 
ї.'ііія иортнова відмінниці і німо не сум- 
шг.аєїься, що золотин імвск їх мсдп.тси — 
надійна реа.тї.іїІс7ь. Але, ззич ійио, не бу н- 
і.з.ч сімнадцять, якщо ц.і тема і:с знайде сіп : о 
відображення у <класному фольклорі -. 
Жанр — дружній я арі. ьи ж десятий -.-В» без 
Жарту, як і Оса дружин -- пзмнс.інмнй!

Про цс прекрасно зг.ае одна людина, 
чия поява теж викликає у коридорі шко
ли радісне пожвавлення. 'Марія Федорів
на Василенко — класний керівник деся
того «Б» приняла «поболіти» за «своїх». 
Вовні, як заводії, незворушна... На її 
очах ці двіідцять сім. хлопчиків і дівча
ток (а для вчителя, як і для мами, вони 
завжди будуть просто діти) виросли в 
слюдей з майбутнім», майбутнім, яке 
не за юрами. Яким воно буде? Згадую
чи їх дй’спути і коп і рольні, усні журнали 
і «сповіді» сам на сам, вона ще раз ви- 
гажує головне — а чи готовий ти, голу
бе, до самостійного життя, чи все ми да
ли тобі на дорогу? 1 вірить, що всі 
двадцять сім її учнів, будуть справжні
ми людьми. У цій вірі — її життя.

— Шаманська — «п’ять»!

0«

— Бессаліцпн — «чотири»!
— Бара — «гри»!
Усім трьом цим, таким різним, оцін

кам класні дотепники враз дають спіль
ний заголовок — «У жкгті завжди є міс
це подвигу!» Люда Шаманська відпові- 

’ла на «відмінно», незважаючи па темпе
ратуру і недомагання. Хоча до комсор- 
гозої самовідданості звикли і в класі, і 
в школі, ас могли стримати захоплення 
і цього разу. Людина!..

Бігя Бесса.: і ціні — здивував «несподі- 
ьан*>». Типовий «середнячок» зблиснув 
на екзамені прекрасною відповіддю і 
тільки деякі Його ПОІ рішності в ЛОГІЦІ 
викладу не дозволили комісії вивести 
проти прізвища Віктора незвично висо
кий бал — «п’ятірку».

Ьіч»;:,.. Ох, Во.;идя, Ьолбдя. Скільки разів 
звучало його прізвище на квасник зборах у 
такому неприємному контексті, як «Д.ЧІЙХ.1». 
«бсззіді.і’ві дальність», «мало щкавнться иа- 
ЕЧаїїііям», скільки продумала комсомольська 
група над тим, як' «Відірвати» учня в.д гіта
ри, щоб неде-творятв «лірика» у ефі піка». 
і ІО‘їа результати колективних зусиль протя- 
ІІІ.М року 1>ЛІ!( хорошими (жодної двійки у 
нібеїі Ьари і ік і не побувало), асе ж. коли 
Володя бере а рук-і білет, всі мимоволі зата
мовують подих. «ВитризіЛ;1 полегшено 
зітхають. як і сам винуватець хвилювання, ко- 
«и позитивна оцінка звучить оптимістичний 
марнієм ( Витримав!»), юді ііайтсплііпий по
гляд дістається -.без п'яти хзн.:н:і медалістці» . 
Свсіі ІІрошкініїі, яка с.ог і. десь збоку із 
нерозлучним підручником. Вона — "«винуваті?- 
ця- чещено! маленькії перемоги, спасибі. 
Світ.іаіо. за доломиту!

До полудня, мов хвилі прибою, у 
шкільному коридорі — ІОМІИ. Сміх змі
нюється стурбованими голосами, весела 
розмова — гарячковим торганням сторі
нок, наспівування — дотошннм розгін гу
панням чипу «Ну як, не ріжуть?» Шкіль
на сесія. Останні екзамени в школі, ікі- 
псіїШ — у самостійному житті. Поки 
гцб — результати хороші. Біологію скла
дено без- двійок, вісім старшокласників 
очріім ЇЛИ п’ятірки.

...А гюи-реду — незрима риса, відділе
на і.гі.идо'.і випускного балу — самостій
ність. Ідуть останні приготування до то- 
го мсмсигу, коли яскрава флотилія мо
лодих доль вийде на життєві просторі; з 
вічно прекрасної гавані, ім'я якій — 
Школа.

О. РІЗНИЧ£НКО, 
старша піонервожата середньої 
школи № 17 м. Кіровограда, по
заштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

політнавчання. Яскравою 
демонстрацією єдності різ
них поколінь радянських 
людей став Ленінський урок 
«Революційний тримаємо 
крок!». Звіряючи свої спра
ви і помисли з героїчними 
подвигами полум’яних бор
ців революції, юнаки і дів
чата області виступили з іні
ціативами, спрямованими 
на дострокове виконання 
зобов'язань, взятих до юві
лею. За себе і за бійця ре
волюції працюють комсо
мольці цілого ряду колек
тивів і організацій Добре- 
□ еличківського і Новоукра- 
їнського районів. У спиоши 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДИК- 

ного колективу автогаража 
колгоспу імені Карла Марк
са Доброзеличківського ра
йону занесений перший го
лова комітету незаможних 
селян Я. А. Волосик, у спис
ки тракторної бригади № 1 
колгоспу імені Шевченка 
Ноаоукраїнського район/— 
перший організатор комсо
моли району І. Демченко.

Ленінський урок перекон
ливо продемонстрував від
даність молодого ПОКОЛІННЯ 
заповітам Ілліча, справі ве
ликого Жовтня.

Підвищення ефективності 
і дієвості комсомольського 
політнавчання у минулому 
навчальному році стало 
можливим завдяки постій
ній увазі і турботі партій
них комітетів області до 
ідейного загартування мо
лоді. Неухильно поліпшує
ться якісний склад КОМСО
МОЛЬСЬКИХ пропагандистів, 
і— АГ АТО пропагандистів

стали справжніми ідей
ними наставниками молоді. 
Переконливим словом і си
лою особистого прикладу 
вони добиваються всебічно
го розвитку трудової і гро
мадсько-політичної актив
ності молодих трудівників. 
З року в рік удосконалю
ють свою майстерність про
пагандисти В. С. Бондар — 
голова колгоспу «Аврора» 
Більшанського району, С. Г« 
Верникова — бібліотекар 
колгоспу «Комінтерн» Ьоб- 
ринецького району, Л. К. 
Хлівна — інженер Олек
сандрійського електроме
ханічного заводу, П. Г. Цяп- 
кало — завідуючий відді
лом Нозоукраїнсьчої ра-« 
йснної лікарні.

Аналізуючи підсумки на
вчального року, який завер
шився в системі комсомоль

Завтра—День 
працівників 
легкої 
промисловості

КІРОВОГРАДСЬКА ВЗУТ
ТЄВА ФАБРИКА. НИНІ 
ТУТ ВИПУСКАЄТЬі 3 52
МОДЕЛІ ДИТЯЧОГО ТА 
ШКІЛЬНОГО ВЗУТТЯ, з 
НИХ — 42 НОВИХ ЗРАЗ
КИ. з яких ггять моді:- 
ЛЕИ ЗІ ЗНАКОМ ЯКОСТІ.

У ЛАБОРАТОРІЇ ФАБРИ. 
КИ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ НО. 
ВІ ЗРАЗКИ ВЗУТІ«!. РЕС
ПУБЛІКАНСЬКОЮ ХУ
ДОЖНЬОЮ РАДОЮ ВЖЕ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 45 МОДЕ- 
\ПЕП. З НИХ 28-3 ВІДМІН 
1ІО1О ОЦІНКОЮ. ЦЕ ВЗУТ
ТЯ ФАБРІ і КА ВППУСКА - 
ТИМЕ Б НАСТУПНОМУ 
РОЦІ.

НА ФОТО: (ЗЛІВА НА
ПРАВО); МОДЕЛЬЄРН- 
КОНСТРУКТОРИ ГЕОРГІЙ 
СУШИН, ВАСИЛЬ ВА
СИЛЬЧЕНКО, ЛЮДМИЛА 
БЬГДА ЗА~ РОЗРОБКОЮ 
НОВИХ МОДЕЛЕЙ ВЗУТ« 
ТЯ. .

Фото В. КОВПАКА,

ського політнавчання, слід 
відзначити, що окремі ко
мітети комсомолу Олек
сандрійського, Кіровоград
ського, ААаловмсківського, 
Устинівського районів не 
налагодили дієвого контро
лю за проведенням занять 
на місцях, їх змістом та від
відуванням. Передбачені 
програмою теми, в деяких 
гуртках і семінарах слабо 
пов взувалися з рішенням 
конкретних завдань, які 
стоять перед колективами. 
В ряді гуртків і семінарів 
слабка навчально-методич
на база, повільно впровад
жуються активні форми за
нять, технічні засоби про
паганди.

Комітети комсомолу об
ласті покликані ретельно 
проаналізувати стан справ 
на місцях, обговорити під
сумки минулого навчально
го року на комсомольських 
зборах, засіданнях бюро 
комітетів комсомолу, намі
тити дальшу програму дій 
Для вдосконалення марк
систсько-ленінського на
вчання комсомольців і мо
лоді. ,

М. ГАРБА, 
завідуючий відділом про- 
паї акди і культурно-ма
сової роботи обкому 
<ЛКС!И України*
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Лишився рік до відкриття в 
Гавані XI Всесвітнього фести
валю молоді і студентів. І в 
кубинській столиці дедалі від
чутнішим стає його наближен
ая. Повним ходом іде споруд
ження будинку, де розмісти
ться Міжнародний підготовчий 
комітет. На будівельному май
данчику чути різні мови. Тут 
із серпня минулого року тру
диться інтеонаціональна буді
вельна бригада імені Хуліо 
Антокіо Мельї. В ній працю
ють представники різних країн, 
що переміняються кожні пів
року. Залишаючи Кубу, члени 
бригади везуть із собою на 
батьківщину теплі спогади про 
незабутні дні перебування на 
Острові Свободи, про дружні 

Зустрічі з кубинськими ровес
никами.

Прогрссинна молоді, усього світу 
розгорнула широку підготовку до 
фестивалю. В багатьох країнах 
створено національні підготовчі ко
мітети. Всього на Кубу влітку 1974 
року приїдуть близько 20 тисяч 
юнаків і дівчат з усіх континентів. 
Фестиваль має підтримку переваж
ної більшості національних і між
народних молодіжних організацій. 
Переконливе тому свідчення — 
участь представників 69 країн і 15 
міжнародних організацій у засідан
ні Міжнародної о нідютовчого ко
мітету фестивалю, що відбулося у 
кнітпі в Гавані.

— Глибоко символічно, що саме 
на Кубі буде проведено фестиваль, 
який пройде під лозунгом «За ан
тиімперіалістичну солідарність, мир 
і дружбу між народами!» — сказав 
у розмові з кореспондентом ТЛГС 
ггрелидент Всесвітньої федерації 
демократичної молоді П’єтро Лапі-

До XI Всесвітнього фестивалю молоді і

ГОТУЄТЬСЯ
з У С Т Р

чірелла. — Кубинський народ іде 
в перших рядах прогресивних і де
мократичних сил, які борються про
ти імперіалізму, постійно виступав 
за їх згуртованість, за мир у всьо
му світі. Юнаки і дівчата рішуче 
підтримують ідею проведення фес
тивалю на Кубі і висловлюють 
упевненість у тому, що він мати
ме велике значення для зміцнення 
єдності молоді планети в боротьбі 
за спільні цілі...

Кубинський народ готується 
гостинно зустріти представни
ків молоді світу. Тут створений 
і провадить велику роботу на
ціональний підготовчий комі
тет, очолюваний першим сек
ретарем ЦК Компартії Куби, 
головою Державної ради і 
Ради Міністрів Республіка Ку
ба Фіделем Кастро. Організа
ційний комітет займається ко
ординацією діяльності різних 
установ га організацій по під
готовці до фестивалю. Комісії 
при міністерствах і установах 
забезпечують матеріально- 
технічну базу для проведення 
заходів фестивалю. Працюють 
також комітети підтримки фес
тивалю, до складу яких увіхо
дять видатні діячі культури, на
уки, виробництва, військові і 
спортсмени..

Підготовчі фестивальні комі
тети, створені в кожній провін
ції, безустанно пропагують ідеї 
фестивалю, розробляють захо
ди на честь цієї знаменної по
дії в житті молоді світу.

Керуючись рішеннями І з'їз
ду Компартії Куби, які стосую
ться фестивалю, кубинські тру-

ГОСТИННА
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дящі сприйняли як свою кров
ну справу підготовку до фору
му юності планети. Величезна 
роль у мобілізації мас на вті
лення в життя цих рішень на
лежить комуністам і комсо
мольцям.

Широко розгорнуте в країні 
соціалістичне змагання, при
свячене фестивалю, має для 
молоді особливе значення. 
Його переможцям, які доб’ю
ться найвищих показників, бу
де виявлено велику честь ста
ти членами кубинської делега
ції на XI Всесвітньому фести
валі молоді і студентів.

Осі. лише кілька прикладів, що 
підбивають атмосферу високої по
лі іичної активності та ентузіазму, 
н якій проходить підготовка до 
фестивалю на Кубі. В місті Моа, 
важливому центрі гірничорудної 
промисловості, молоді робітники 
вирішили в невизначений час заро
бити 152 тисячі песо і передати їх 
до фонду фестивалю. 4,5 мільйона 
песо внесуть до фонду фестивалю 
робітники і селяни, студенти та 
учні вищих і середніх навчальних 
закладів, члени комітетів захисту 
революції провінції Сантьяю-де-Ку- 
ба. Цю суму буде одержано в ре
зультаті випуску надпланової про
дукції, добровільної роботи на 
плантаціях цукрової тростини, на 
ударних будовах, під час масових 
суботннків і недільників. Характер
ною особливістю соціалістичного 
змагання на честь фестивалю є йо
го масовість. Наприклад, на остро
ві Пінос у ньому беруть участь 96 
процентів юнаків 1 дівчат.

Широку програму заходів не 
честь наступного молодіжного 
форуму підготували кубинські 
діячі культури і мистецтва. До 

початку фестивалю вони ство
рять десятки нових творів лі
тератури, музики та образо
творчого мистецтва. Готується 
до випуску велика кількість 
плакатів і листівок, буде роз
горнуто різні виставки. До 
творчої бригади імені Всесвіт
нього фестивалю молоді і сту
дентів увіходить група молодих 
артистів, поетів і художників, 
які на підприємствах зустрі
чаються з виробничими колек
тивами, виступають з концер
тами, влаштовують виставки.

Емблему фестивалю — зем
ну кулю з п’ятьма пелюстками, 
вписаними в крону пальми, — 
можна бачити сьогодні по всій 
країні.

— Для юнаків і дівчат нашої 
країни фестиваль має величез
не значення, — заявив корес
пондентові ТАРС молодий ро
бітник Гаванського рибного

Ю. СВЕРДЛОВ, 
кореспондент 1АРС. 

Гавана.

МОЛОДА КУБИНКА. Фото з журналу «Куоа».

порту, ударник праці Рафаель; 
Камбас. — Його проведення на 
соціалістичній Кубі є свідчен
ням зростаючого міжнародно
го авторитету республіки, ви
знання її заслуг у боротьбі 
проти імперіалізму, за мир і 
соціальний прогрес. Я, як і всі 
мої ровесники на Кубі, впев
нений, що XI Всесвітній фести
валь послужить справі дальшо
го зміцнення солідарності і 
сдності молоді всієї землі. Зу
стрічі, дискусії, інші фести
вальні заходи, в яких візьмуть 
активну участь кубинська де
легація і молоді жителі Гава
ни, — все це сприятиме зміц
ненню взаєморозуміння, друж- 
би і співробітництва між мо
лоддю Куби та інших країн.

рЕІЦОДАВНО КО
ЛЕГІЯ МІНІСТЕР
СТВА КУЛЬТУРІ! 
УРСР ПРИСВОЇЛА 
ПОЧЕСНЕ'ЗВАННЯ 
ІСАМОДІЯЛЬН И И 
НАРОДНИЙ» ЧО
ЛОВІЧОМУ ХОРО
ВІ ГАЙВОРОН
ІВ КОГО РАЙОН
НОГО БУДИНКУ. 
КУЛЬТУРИ.

КРИЛА КОЛЕКТИВНОГО ТАЛАНТУ
12 ІДДЗЗЕНІЗ третій республі-

■ камський тур І Всесоюзного 
фестивалю самодіяльної худож
ньої творчості трудящих. Ніде 

-Справди діти, деякі самодіяльні ко
лективи, непогано виступивши з 
ньому, одразу ж влаштували собі 
канікули. Мовляв, до наступного 
фестивалю ще далеко.

Цього не скажеш про чоловічий 
хор Гайворонського районного 
Будинку культури. Ставши лауреа
том фестивалю, колектив не по
чив на лаврах. Як і раніше, ре
гулярно, двічі на тиждень, тут 
проводять заняття.

...До початку чергової репетиції 
залишалося кілька хвилин. Вона 
мала відбутись о 10 годині ранку 
в хоровому клас: Гайворонської 
дитячої музичної школи. Неспо
дівана радість — удвоє приємна. 
Протелефонував директор облас
ного Будинку народної творчості 
В. А. Селін: «Тільки-що прийшло 
повідомлення з Києва: Гайворон- 
ському хорові присвоєно звання 
«Самодіяльний народний». Потім 
були вітальні листи, дзвінки, теле
грами з Кіровограда, Києва...
• Але давайте відкладемо^ їх убік 
і повернеліося в рік 1970-й рік 
створення хорового колективу.

. ...На Ґаіївороііщині люблять співати. 
Майже в кожному Будинку культура 
.чи клубі е хорові гуртки, солісти, сво
го часу гриміла слава ансамбля бан
дуристів села бутового. Був подібний 
Ансамбль і при районному Будинку 

"культури. Саме на його основі і ство
рено 1970 року чоловічий хор. Мірку- 
тали так: ансамбль бандуристів добре, 
•■•■.с їх у районі два. В той же час 
життя вимагало створення цілком су
часного колективу, якому був би під 
Ділу сьогоденний, багатобарвний ре
пертуар. Так народився чоловічий хор. 
Колектив став працювати ж академіч
ному шіапі.

Починали співати вісімнадцять чоло
вік. нині їх — тридцять вісім. Це — 
робітники, мистецька інтелігенція, 
культосвітні працівники, службовці, 
спеціалісти сільського господарства. 
Кожного разу поспішає на репетицію 
комсомолець Віталій Рижий. Він пра
цює керівником духового оркестру в 
колгоспі Ілліча (село Таужна). Любов 
до пісні привела його в хор. З Могиль
ного їздять на репетиції директор і 
художній керівник сільського Будинку 
культури Борис Колісник та Михайло 
Байбуз. Охоче виходять па сцену ро
бітники та службовці Леонід Ткачен
ко, Микола Куб’як, Василь Костюк. 
Петро Я щук, ІОрііі Сокур. За 25 кіло
метрів їздить на репетиції ветеран 
культурно-освітньої ниви в районі, пал
кий ентузіаст художньої самодіяльнос
ті, заслужений працівник культури 
УРСР Пантелеймон Григорович Воло
шин. Йому вже близько сімдесяти, але 
любов до пісні не згаса в його душі. 
У своєму селі Буговому він уже понад 
ЗО років керує ансамблем бандуристів, 
завідує клубом ніс з 1929 року. .Для 
молодих хористів він приклад відда
ності самодіяльному мистецтву.

Творчий поступ хору видно з то
го, що спочатку для виконання 
брались прості твори, а зараз 
йому під силу найскладніші. За 
порівняно короткий час колектив 
освоїв такі складні твори, як «і а- 
малія», «Закувала та сива зозуля». 
Більшість аматорів володіють нот
ною грамотою, грають на музич
них інструментах.

Методично грамотно, на висо
кому професійному рівні прово
дить заняття художній керівник 
А. В. Ковальчук. Він — випускник 
Кіровоградського музучилища, а 
головне — людина безмежно за
кохана в мистецтво пісні, щедра 
на душевну віддачу. Скільки часу, 
знань, вміння він віддав хорові, 
щоб піднести його до вершин 
мистецької майстерності! При ви
вченні того чи іншого твору узаж- 
цр слідкує, щоб трактування кож-. 

ної музичної фрази відповідало її 
змістові* Так відбувається станов
лення характеру пісні.

Хор неодноразово виступав у 
селах свого району та області. 
Двічі його слухали і дивилися те
леглядачі. Колектив був відзначе
ний дипломом ла/реата фестива
лю самодіяльного мистецтва, при
свяченого 50-річчю утворення 
Союзу РСР.

Але справжнім тріумфом стаз 
його виступ у III турі- Першого 
Всесоюзного фестивалю самоді
яльної художньої творчості тру
дящих. Цьому передувала напо
леглива робота. До репертуару 
ввійшли «З Леніним навічно», 
«Семнадцатый год», «Вставай, 
страна огромная», «Ой, Дніпро, 
Дніпро» — загалом двадцять тво
рів. Зате ж, як високо оцінило 
виступ гайворонців республікан
ське жюрі: перші серед лауреатів 
і почесне звання. Хор було назва
но одним з кращих самодіяльних 
колективів республіки.

...Дзвенить над Бугом пісня. 
Про партію і Леніна, про красу на
шого життя, трудові будні радян
ських людей, про нашу славну ми
нувшину, про сонячне майбуття.

У колективу великі плани: 
гастрольна поїздка за межі рес
публіки, вокально-музична ком
позиція до 60-річчя Великого 
Жовтня. На його сцені буде , про
ведено кілька занять районного 
університету культури.

Що дає вам участь у хорі? На це 
запитання відповіли ветеран П. Г. 
Волошин і комсомолець Віталій 
Рижии: «Насолоду нести радість 
людям»,

./І. НАРОДОВИЩ

Пам’ятники Кіровоградщини

ДЕ ЧУДОТВОРИВ ПИРОГОВ
1-Й МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ — 200 РОКІВ

1!а південно західній околиці Кіровограда, між крислатих 
тополі, і розкішних дкаціії, у Самому центрі колишньої фор
теці святої Єлизавети розкинулися корпуси першої міської 
лікарні. Цей лікувальний заклад відомий кожному жителю 
обласного центру. Га ііс всі, певне, знають, що у ці дні лікар
ня відзначає друге сторіччя свого існування.

...10 червня 1777 року комендант фортеці Єлизавети Андрій 
Соколов одержав «височайший» указ — відвести одну із кім
нат, що належала фортечному гарнізону, під військовий ла
зарет. Полковник розумів, чим обумовлено рішення команду
вання — російські війська вели постійні суперечки з турками 
і татарами. Фортеця втратила па той час своє стратегічне 
значения, оскільки кордоні: Російської держави відсунулись 
далеко па південь^від Інгулу. Це був уже тил, де розміщу
вались військові казарми, інтендантські служби, склади. Те
пер ось буде і оцей лазарет.

Думав обійтися старий служака однією кімнатою. Та де 
там — із фронту поступали ії поступали солдати. По розпо
рядженню О. В. Суворова, а пізніше М. І. Кутузова до фор 
теці відсилалися «за іісспособпостию быть в полевой служ

бе», тобто сотні поранених воїнів, л
Уже наступного року невеликий лазарет перетворився у 

Єлисазстградсі.ку «генеральну гошпнталю». При пін відкри-! 
ли хірургічну школу — один з перших навчальних медичних 
закладів на Україні. Ініціатором створення її був хірург 
Д. В. Волга нецький. У школі викладачами працювали відомі 
па той чає фахівці терапевт О. Ф. Звіряков та хірург Є. П. 
Мухін, ім’я якого сьогодні носить Кіровоградське медичне 
училище. Учні вивчали тут анатомію, акушерство, хімію, 
теорію, ботаніку, хірургію. Провчившись шість років, воші 
ставали лікарями.

Однак місцеве населення практично не одержувало медич
ної допомоги — майже всі каЛрщ що їх готувала школа, на
правлялись у діючу армію. Царизм дбав перш за все про за
воювання нових територій, ту'рботн про цивільне населення 
не займали уряд. Па утримання'хворого у лікарні відпуска
лися мізерні суми. Потрапити1 до лікарні люди практично 
ьс маля змоги. І .

Кбжсн. хто приходить сьогодні па територію лікарні, неод
мінно зверне увагу на бюст, що височить па високому поста
менті. То — птм’ятнпк видатному російському вченому, 
основоположнику військово-польової хірургії Миколі Івано
вичу Пирогову. Тому Пирогову, який врятував життя тися
чам росінсікпх чудо-богатирі», що боронили рідну землю ВІЛ 
нападу чужинців під час Кримської війни. Тому відважному 
хірургу. хто вилікував тяжко пораненого героя Італії, леген
дарного Джузеппе Гарібальді. Знаменитий майстер хірургії 
деякий час працював у Єлпсавстг’радському військовому 
госпіталі,-

Першій міській лікарні сьогодні двісті літ. З тісного, испри- 
стосованого госпіталю вона перетворилася у значний ліку
вальний заклад, в якому понад гриста лікарів і середніх ме- 

, дичніїх працівників, озброєних сучасною технікою і міцними 
знаннями, стоять на варті здоров’я трудящих міста.

ІО. МАТІВОС.
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Перша
У радісклзсі Птахів бував не менше двох 

разів на день. Надівав спеціально скоп* 
сгруйоо; ш;й бра ?лет, до якого на ланшогу 
був підвішений металічний вантаж, і відтак 
розроблялася кисть руки. Він почав з азів—• 
учився передавати поєднання коротких і 
довгих сигналів. Зціпивши зуби, ледве 
стримувався, щоб не запустити, як бувало, 
на двадцять груп за хвилину. «Нам іноді 
дуже важливо зуміти побороти самого се
бе!» — не раз застерігав Агатов.

У неділю, зайшовши до класу, Птахін по
бачив там Гарая.

— А Діда? Ти сьогодні не дзвониш їй?
Гарзй не чув її голосу давно. Вона 

переконана, що він найкращий. Вій упевне
ний, що то звичайнісінька помилка.

— Валентине, так не можна!
Птахів надів па зап’ястя браслет, підче

пив вантаж і почав відстукувати знаки. 
Треба давати, як автомат, як трапеміггер.

— Коли зніму оцей тягар? — поскар
жився.

А в Гарая був камінь на піні! Бій диву
вався: як і досі тримається на поверхні, не 
пішов на дпо?..

Пгамн ніби вгадав пі думки. Він з грю
котом кинув браслет з ланцюгом і ванта
жем.

•— Ти. по-моєму, не нікчема який нсбудь 
і не скиглій. Па плечах у тебе такі ж пото
ми, як у нас усіх. Сідай, дай па всю катуш
ку «соленого». Прийняти я прийму. Потім 
запишись в увільнення, подзвони йіді. Нема 
грошей — позичу?..

Нікуди віп не пішов. І ке став дзвошітЯ. 
Пі сьогодні, пі через тиждень чи навіть че
рез місяць. Віп ніс службу і вчився.

...У жовтні па польових заняттях Лггтов ч ефі- 
ііерамн підрозділу фіксували влічпя рапшео 
з’явитися — в такий спосіб. аби їх діям 
уже ніхто не міг перешкодити. Гараю по не вда
лося. На заключному стані підвела за-йбка 
млапана біля кісточки правої ног:г. Невчасно роз
стебнулася і зачепилася за суху гілку. В тиші її 
звук пролунав пострілом. Поки -ссріїших розбирав 
иедоліізі. те й иіе пояснюючи наскрізь промок іо* 
»V Гараю, шо дрібниць Гати не моя:с. і нокаку
вав техніку ПОСТІЙНОЇ перевір!’!! 1!3 собі ОДНІ У, 
імиїряджст’я. зброї, поруч з ним на повеП зріст 
появився солдат у плямистому йпскхататі. У ру
ці в нього був оголений навчальний ніж. Офіцер 
і Гарай эазмерли від несподіранкн. Тільки комі 
розвідник з; яв пукаг-зці і з .•шия маску, впізнали, 
що то був Птахіп.

— Ясно! — вигукнув офіцер — У розвідці як? 
Можеш з муками подолати поповзом кілометри і 
погоріти п.ч сантиметрах.

Гарай був .тапчеапии па повторне заняття 
наступного дня. Птахіп бачив, що віп не пе
речив наказові повторити все’з початку на
віть внутрішньо. Це була перемога! Значно 
більша, ніж, якби все вийшло гладенько і 
Гарай не був готовий сприйняти будь-який

(Закінчення. Початок див. «Молодий 
комунар» за 7 і 9 червня ц. р.).

неприємний наказ як своє власне рішення,
* $ ф

Навчання почалися в перших числах 
грудня, коли кілька діб підряд лаяли хо
лодні доїці. Сльота, короткі дні ft чорні, на
бубнявілі пологою ночі. Варто лише зійти 
з підніжки машини, як чоботи загрузали в 
плямкаючій глині. Але машини, світячи га
баритними вогнями, впевнено йшли одна за 
одною. Не вірнлося, що гака потуга покір
но підкоряється звичайним вісімнадцятн- 
двадцягирічнп.м хлопцям. Підкорялася, та 
ще як! Гуркіг моторів, брязкіт гусениць, 
стукіт коліс... Могутній рух не зупинився.

Вийшли в район великого перепочинку.
— І .їдав, доберемося до стоянки, — при

знався Хміль у колі солдатів, — упаду й на 
льоту засну!..

Очі його були стомлені більше, ніж в інших. 
Комсоргові вистачало турбот, окрім прямих сол
датських обов’язків. Па пЬперсдньому привал) 
проведено .збори, а туз уже побачив свіг «бойо
вий листок», на марші по рхка.х солдат пішли 
дві пнетівки-«б .іі!скавк;і» про кращих водіїв. 
Правда, ны гп разу було леї к е. бо в редколегії 
з'явилася ще одна людина"— Гарай.

— Нічого! — Ііідб ІЛЬОрнв Хміль ПтЛХІИЛ. —• 
Ось тільки приймуть тебе, тоді заляжемо. Ох і 
зд>роп-:чо! .

Птахіп справд’ переживав і хвилюваная Поза
вчора на дььовці відбулися партійні збори. Май
же все було вирішено, лпШклсся проголосувати, 
<■ тут — сигнал.

Е.'і бічіїлн його занепокоспая. 1 хоч ні в кого 
г,е було сумніву, що приймуть, його хвилювання 
леред: «.'лося і їм: справа надто важлива.
~ Струнко’ — скомандував раптово 

Хміль, першим помітив Агатова і пра
порщика Зозулю.

Начальники зовні, по одягу, не відрізня
лися від своїх підлеглих, тільки замість ав
томатів — пістолети па поясі, та замість зі
рочок па головному уборі — одноколірні 
зелені кокарди.

— Вітьно’ — віддав честь Агатов. — Ось 
ДВІ лоб!) ft пролетіли, — звернувся він м'я
ко до Птахінз.

— Куди там пролетіли!—скатав Хміль. — 
Вони, товаришу майор, для нього безкінеч
но тягиулгеи, Ніяк не діждеться зборів. Та 
боїться: раптом з іону сигнал!

Агатов усміхнувся: ч
— Я для того вас знайшов, товаришу 

Пта.\іи, аби попередити: та чверть годи
ні* — збори.

Пораділи солдати, ніби мова йшла про 
них самих. Прапорщик Зозуля напівжарто
ма поквапив:

— Any. переодягнутись!
— Єсть! — іяддав честь і відразу ж по

біг до машини Птахіп.
Зібралися у великій палатці похідної ле- 

піікької кімнати. Рядові сержанти, багато 
прапорщиків і офіцерів Тут вони всі були 
рівні. Ще чулися розмови, короткі вигуки.

Як завжди перед зборами, панувало по- 
жв.'-влсііпя. 1,Це б пак! Передбачаються

труднощі, і немалі, і дуже 
добре, що вдалося, бодай на 
коротку часину, зібратися, 
побути разом. Цс додає 
сил. Послухати інших, висло
вити власні думки. Недар

ма є звичай присісти перед дорогою. .
Та ось перестали жартувати, сміятися, 

иглестіиі газетами. Тиша. Тільки чути, як 
знадвору дихнув вітер, знову почався дощ.

— Продовжимо збори, — сказав голо
вуючий Агатов. — Прошу, товаришу Пта
хів. Ми його вже слухали. Особиста справа 
в цілковитому порядку.

— Біографію розповідав, — вставив воїн 
у танкошолом! із звисаючим шнуром.

— Статут і Програму партії знає.
— Видно: відмінний солдат!
*— Дарма, що мав колись дисциплінарне 

СТЯТ1ІСПИЯ. тепер його не впізнати.
— Пропоную зборам прийняти товариша 

Птахіна кандидатом у члени КПРС!
— Інших пропозицій немає?
Гулко калатало серпе в грудях Птахіиа: 

здавалося, всі чують його стук.
Гіо брезенту палатки барабанили крупні 

дощеві краплі.-
— Голосую. Хто за тс, щоб товариша 

Птахіиа Євгена Івановича прийняти канди
датом у члени КПРС? Прошу піднести ру
ку. іак. Прошу опустити. Хго проти? Не
має!..'

4 « *

А глухої печі виходили на завдання. 
Манер Агатов докладно розповідав, як тре
ба діяти за них обставин, коли сил і часу 
було обмаль. В його мові не було й натяку 
на роздратуваппя.

— Ви тепер досвідченіші!
Складний розвідувальний пошук, немож

ливо пропустити жодного клаптика землі. 
Вони потратили багато часу па поверпеїпія 
до вихідної точки. Зброя стала надто важ
кою. Спирало дух. молотками стукало в 
скронях. Коли небо ледь посіріло, бігли на
півзігнувшись, а спалахнула світанкова зо
ря, — поповзли па животі. Задихані, час 
від часу витираючи спітнілі обличчя, впин 
продовжували обстежувати квадрати. Це 
нічого не дало. Та. паренні, попереду від
крилася піщана, нахилена в їхній бік, міс
цевість із недалеким горизонтом.

Над невеличким гаєм вони помітили ціль.
Птахіп підняв руку — кожний збагнув, 

що треба ребити: Баташвїлі по карті тут 
таки підготував координати, з допомогою 
Олеіа Долгих настроїв радіостанцію Гарай. 
ІЦс швидше передав віл координати вияв
леної цілі.

Все!. Тепер пошвидше відходити до своїх.
г » ♦ »

На розборі всім їм було оголошено по
дяку. Для Гарая вона була першою. І Іерша 
заслужена щирим старанням подяка. І то
му особливо дорога — вона по-справжньо
му ріднила його з усіма товаришами по 
службі.

ІЗ ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 -■> 

Іїовнпн. 9.10 — К. т. ГімпаСтн^ 
ка. 9.30 — К. т. Мультфільм 
«■День чудовий». 9.45 — К. т. 
Фільм «Іванна в нападі»; 
10.50 — К. Т. «Очевидне -ф 
неймовірне». 14.30 — Доку
ментальні телефільмі!. 15.10 — 
«Творчість Б. І орбатова». 
15.55 — К. т. «Наш сад». 16.28
— Фільм «Друзі — товариші». 
17.40 — К. г. «Ми знайомимо
ся з природою». 15.00 — Но
вини. 18.15 — «Змагаються 
трудящі Чімкситської облас
ті». 19.00 — К. т. «Співає 
Є. Беляев». Фі.чьм-копцерТІ 
19.20 — К. т. «Наука Країни 
Рад». 14.35 — Р. Шсрідаи. 
«Школа лихослів’я». Фільм- 
внетава. (21.00 — «Час»). 22.3.) -
— К. т. «Скарби світової му- 
зичної культури». По закін
ченні — НОВИНІ!.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рій 
1947». 11.00 — К. т. Новини.
11.15 — К. т. Телефільм «Озир
нись, знайдеш друзів». 16.15-« 
Концерт фортепіанних дуетів. 
16.45 — «Партійне життя».
17.15 — «Назустріч виборам». 
17.30 — «На конвейєрі «Запо
рожець». Репорта»', з автоза
воду «Комунар». 18,00 — Рек
лама. Оголошення. 18.15 — 
«На лапах республіки». 18.30
— К. т. «Вісті». 19.00 — Перг 
шість СРСР з футболу: «Чор
номорець» — «Дніпро». 20.45 
—.«На добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.30 — Фільм «Від
важні». 23.00 — К. т. Новини.

14 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Повніш. 9.16 — К. т. Гімнагти- 
ьа. 9.30 — Р. Шсрідаи. «Шко
ла' Дііхослів’я». Фільм виста
ва. І4.3С — К. т. Докумен
тальні фільми. 15.30 — «Твор
чість А. Чехова». 16.30— К. г. 
«Наука сьогодні». 17.00 —
К. Т. «Адреси молодих». 18.00
— ііоіппіи. 18.15 — К. т. «Ве- «
селі нотки». 18.30 — Докумєи- * 
талшіий телефільм. 19.10 —
К. т. Концерт оркестру росій
ських паполініх інструментів. 
II. т. і В. р. 19.35 — К. т. 
Обговорюємо проект Кон
ституції СРСР. 19.50 —
Прем’єра художнього теле
фільму «Поосто Саіма». 21.00
— «Час». 21.30 — К. т. Доку
ментальний телефільм. 22.ПО— 
К. т. Чемпіонат СРСР з фут
болу: «Динамо» (Москва) -? 
«Динамо» (Тбілісі). По закін
ченні — попиті.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 — 
Дія дітей. «Сонечко». 1і)..Ч0 — 
Концерт ліричної пісні. 11.11П— 
К. т. Новини. 11.15 — К. т. 
«.Київ м V пічний». 12.05 —
Фільм «Відважні». 16..Ю — 
К т. Від піібопіп до виборів. 
17.00 — К. т. ■ Юні друзі ію- 
жсжііиків». 17.30 — «Рубежі 
10-ї п'ятирічки». Спорудження 
медичних комплексів на Дні
пропетровщині. 18.00 — Рек
лама. Оголошення, 18.30 — 
Музичний фільм. 18 45 — Об- 
говопюємо проект Конституції 
СРСР. 19.00 — К. т. «Вісті»’. 
19.30 — Концерт опкестоу на
родних інструментів 
ського з__ ...............
20.00 — ПеоіііГсть 
«Ьетболу: сКарпати»

Топпсдо» (Москва). 
0.45 — «На добраніч. 
1.00 — «Час». 21.30 - 

зичний фільм. 21.45 — К. т. 
Гі'-оніісті, СРСР з іііутболуі 
«Динамо» (Київ)—«Шахтно». 
По закінченні — к. т. Но-

І

ияинчв».
ПОГОДА

суботу.
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. . j Уираїн-
телебачення і падіо.

СРС.Р з 
(Львів)— 
(2 тайм), 

діти!»
- Му- 

К.

гя

ВАСИЛЬ Остапенко — ху- 
дожник. Як і має бути, 

ід рукою у нього завждп 
пензель і фарби. І в кабінеті 
безліч речей, які. певно, ма
ють оточувати виключно ху
дожника. Та окрім них з стін 
та шафи позирають на госпо
даря кабінету зелений (зовсім 
не страшний) крокодильчик, 
довірливий Чебурашка, розве
селяй Петрушка... Ці симпа
тичні фігурки — витвори його 
рук, адже Василь Остапенко— 
головний художник Кірово
градського обласною театру 
ляльок. Це він вдихнув життя 
у персонажів лялькових спек
таклів. він наділив їх рисами 
характеру. Він може «приму
сити» ляльку плакати і смія
тися. сумувати і радіти. Та
кий вже чарівний пензель у 
художника. 20 спектаклів у 
Кіровоградському театрі ля
льок та в інших театрах Ук
раїни оформив Василь Оста- 
ігсико. Віп — дипломант рес
публіканського огляду твор
чої молоді у 1972 ропі, учас
ник двох Всесоюзних і однієї 
республіканської виставок 
дожннків театрів. Ляльки, 
візи, макети, виготовлені 
іапеяком. експонуються в 
зсях Москви і Харкова.

2С років Василь Остапенко 
г.е розлучається з пензлем. 
1 якщо ви постійний читач 
«Молодого комунара», то. без
перечно. знаєте, що от уже 
десять років Василь Остапен
ко незмінний художній оформ- 
лювач обласної молодіжної 
газети.

НАШ ГІСТЬ-ХУДОЖНИК
-к.

Ф ПЕРСОНАЖІ КАЗКИ «ІВАСИК-ТЕЛЕ 
СИК». -

ф СЦЕНА З СПЕКТАКЛЮ «ПО ЩУЧОМУ
ВЕЛІННЮ».
ф ЕСКІЗИ ЛЯЛЬОК
А МАКЕТ РЕКЛАМНОЇ АФІШІ ДО СПЕК

ТАКЛЮ «СКАЖИ СВОЄ ІМ’Я. СОЛДАТЕ».

ПОСМІХНИСЯ
ЧЕБУРАШНО

Вдень ]| червня по області 
і місту передбачається мінли
ва хмарність, короткочасний 
Дощ. гроза, на півдні області 
можливий град. Вітер піпиіч- 
ио-західннй 11—12 метрів на 
секунду. Температура іісні-ря 
го області 20—25. пч місту 

тепла.
Українського 

12—16 червня 
мінлива хмар1 
короткочасний

«0—23 градусі!
За даними 

бюро ПОГОНІ! 
передбачається 
•гість, місцями .. ,г ... 
лощ. гроза. Вітер північно--а- 
хіліпііі. часом півдепно-зах д- 
чий 5-Ю, при грозі 10—15 
метрів на секунду. Температу
ра повітря вночі 11—16, вдень 
19—24 градусі! тепла.

то Наша адреса і телефо
Газета виходить

у вівторок, четвер
«молодоп КОММУНАР» 

оріан Кироопі радского обкома 
ЛКСМУ. г, Кирової рад. 

Газета печатается 
па украинском языке.

ТИРАЖ 
^СПОРТЛОТО»

т,1Рг1жу «Спортлото» і «Спортло-
7О*2->, яким відбувся 8 червня

«Спортлото.» — 18. 33, 28 35 1 З 
«Спортлото 2е - 35, 16, 23, 26'32 14.

1
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