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прийшли 46 учнів 
технічного учили-

з якими юнь учи- 
голоси
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І В обстановці висоної 
літичної і громадської 
тивності відбулися в нашій 
нраїні вибори до Верховної 
Ради СРСР.

Справжнім святом народо
владдя стали вони на Кіро- 
воградщині. Трудівники сте
пової області одностайно 
назвали своїми кандидатами 
в депутати Верховної Ради 
кращих із кращих представ
ників народу — механізато
ра, двічі Героя Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталова, ро
бітника В. І. Гетьманця, 
доярку Л. Г. Лівітчук, пер
шого секретаря обкому Ком
партії Унраїни М. М. Кобиль- 
чака, заступника Голови Ра
ди Міністрів СРСР Г. Т. Но
викова.

Вперше на виборчу діль
ницю N° 127/339 міста Кіро
вограда 
міського 
ща N° 2

Думки, _ ............
лища віддавала свої 
за кандидатів непорушного 
блоку комуністів і безпар
тійних, висловила Ольга 
Гаврилова.

На знімну: голосує
О. ГАВРИЛОВА.

Фото В. ГРИБА.

Глибоко схвилював 
молодь Кіровоград
щини виступ Генераль
ного секретаря ЦК 
КПРС, Голови Прези
дії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєва 
перед виборцями Бау- 
манського виборчого 
округу міста Москви. 
До редакції надхо
дять листи, в яких 
юнаки і дівчата схва
люють політику партії 
та уряду, діляться 
враженнями від вис
тупу Леоніда Ілліча, 
планами на майбутнє.

НА БОРОТЬБУ 
З ВТРАТАМИ

вііступі дорогого Лсо- 
Ілліча Брежнєва не
виборними Бауман- 

ського виборчого округу 
я знайшла рядки, що без
посередньо стосуються і 
нас, хліборобів. Говорячи 
про раціональне, ефектив
не використання виробле
ного, Леонід Ілліч під
креслив, що пси фактор 
має вирішальне значення і 
в сільському господарстві. 

Минулого року ми одер
жали по 320 центнерів 
цукрових буряків з гекта
ра. Цього року поведемо 
рішучу боротьбу з втрата
ми і подолаємо 350-нент- 
нернпй рубіж.

л. килимник, 
ланкова колгоспу імені 
Калініна Новоархан- 
гельського району.

Однією з інНІважливішіїх частин кому 
ністичііоґо' виховання підростаючого по
коління є шефство комсомолу над СІЛЬ
СЬКИМИ школами. Багатий досвід розвит

ій ку цього руху нагромадити комсомоль
ські організації нашої області.

У ході Всесоюзного соціалістичного 
змагання за поліпшення \мов роботи 

: сільської загальноосвітньої школи ком
сомольські організації Кіровоградщини 
постійно дбають про завершення пере
ходу па кабінетну систему. Нині це 

, .роблено в багатьох середніх і восьми
річних школах.

Предметом особливої турботи КОМІ1С- 
| ТІЬ КОМСОМОЛУ ІірОМНСЛОЕНХ підприємств, 
1 колгоспів, установ обласіі є добір кра

щих комсомольців для роботи з піонера
ми. Гоїовие завдання піонерських вожа- 
т ііх-вііробнпчіїиків — виховувати у своїх 

. підшефних повагу до трудових традицій 
робітничого класу і -колгоспників, проф
орієнтаційна робота.

Комсомольські організації взяли ак
тивну участь у двомісячнику підготовки 
ііікі.т до нового навчального року. Прп- 
іі'^гено в порядок спор і піші майданчи
ки. тисячі наочних посібників і книг. 
«Турбота про сільську школу — наша 
турбота» — такий девіз бур у бійців сту
дентського будівельного загону «Філо
лог» Кіровоградського педінституту, що 
працював па спорудженні «малого 
БАМу» — залізниці Долішська —- По
мічна Ремонт Степапівської восьмиріч
ки Бобринецького району, ’ створеній в 
районному центрі консульгпункту для 
ВИПУСКНИКІВ шкіл, які готуються до 
вступу у вузи поповнення гласними 
книгами шкільної бібліотеки — ось 
практичний результат їхньої роботи.

Тракторна бригада двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова стала 
кузнею підготовки молодих механізато
рів з учорашніх випускників школи. З 
ініціативи комітету комсомолу шефів 
для старшокласників організовано ви
вчення курсу «Основи тваринництва». 
Веде його головний зоотехнік, член бю
ро райкому комсомолу Віталій Кобедь. 
Поряд з теоретичними заняттями, читап- 
і:яу- лекцій старшокласники практично 
Мій-йомляться з роботою доярок на тва
ринницьких комплексах.

Разом з тим міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ, первинні комсомольські органі
зації в цій справі багато ще недороб
ляють. В Новоархапгельському районі, 
наприклад, не виконали зобов’язань по 
створенню технічних гуртків у школах і 
добору їх керівників із числа молодих 
виробничників. В Опуфріївському райо
ні протягом двох останніх років у шко
лах не створили жодної спортивної сек
ції, не залучили до керівництва ними 
вежатіїх-виробничппк'в. Слабо займаю
ться питанням участі комсомольських 
організацій у соціалістичному змаганні 
за дальше поліпшення умов роботи 
сільської загальноосвітньої школи Олек- 
,ИЙИР'11 ськ и». У с г і н і і вськ 11 й, Голов а 11 і в- 
Сужші райкоми комсомолу.

Організація громадськості на подання 
допомоги сільській школі — одне з не
легких завдань. Тут потрібен контакт 
ііаріійшіх, профспілкових, юсподар- 
сі.кііх, комсомольських організацій, пе
дагогічних колективів Та ініціатором, 
душею всієї шефської роботи над шко
дою повсюдно повинен стати комсомол.
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ЩОБ КОЛОСИЛАСЯ НИВА
ЗНАМ'ЯНКА. Щосуботи* в 

Будинку культури села Петро
вого збираються механізатори 
місцевого колгоспу «Шлях до 
комунізму». І щоразу вони ве
дуть мову про передовий дос
від вирощування кукурудзі) 
про шляхи підвищення врожай
ності соняшнику, збільшення 
віддачі кожного гектара буря
кового ноля Всі вивчають бу
дову нових машин, іцо надхо
дять у господарство, а молоді 
механізатори детально знайом
ляться з основами грамотного 
господарювати, щоб у четвер
тому році десятої' п’ятирічки 
закріпити минулорічні успіхи.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РА
ЙОН. Перші дні весни зустрі
ли в степу механізатори кол
госпу імені Карла Маркса. Так, 
Володимир Бондаренко вивів 
спій агрегат на поле озимої 
пшениці ще на світаїіку, щоб 
підживити мінеральними доб
ривами якомога більшу площу, 
поки підійметься сонце і грунт 
підтане.

ПЕТРОВЕ. З нетерпінням че-

хає початку сівби тракто
рист колгоспу імені Леніна Ва
силь Барбара. З нетерпінням, 
бо лише восени минулого року 
гін повернувся з дійсної служ
би в рядах Радянської Армії. 
ГІому довірили новий трактор 
Т-70С. І Ісзабаром Василь клас
тиме в грунт насіння цукрових 
буряків, а тоді ціле літо догля
датиме посіви, адже комсо
мольці господарства візьмуть 
шефство над вирощуванням 
урожаю цукрових буряків та 
кукурудзи.

СВІТЛОВОДСЬК. У колгос
пі імені Котовського весняні 
польові роботи планують поча
тії під девізом: «Комуністи і 
комсомольці — па передньому 
краї боротьби за врожай». То
му завчасно склали і комплекс
ний план усіх робіт. Кожен ме
ханізатор знає, на якому полі 
працюватиме, що буде сіяти, де 
культивуватиме грунт. Так. 
комсомольці Григорій Ворошко 
та Олександр Бондаренко го
туватимуть грунт і сіятимуть. 
Володимир Коваленко підвози-
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тнме до аїрсгагів посівний ма
теріал, мінеральні добрива.

ОЛЕКСАНДРІВКА. Як і то- 
глк, знову вирощуватиме куку
рудзу в рідному колгоспі 
Іскра» комсомолець Григорій 

Чсрпявськпй. Хоча він ще зов
сім молодий, але вже має в ній 
справі чималий досвід, зареко
мендував себе дбайливим гос
подарем ниви Та інакше її не 
можна, адже Грнгорій — де
путат районної Ради народних 
депутатів. Уже повністю гото
вий до робо і и закріплений за 
ним трактор, давно полагодже
но грунтообробну техніку.

ОЛЕКСАНДРІЯ. Вже не 
оди» рік триває наполсі лива 
боротьба за перемогу в соціа
лістичному змаганні між ко
лективами першої та другої 
тракторних бригад колгоспу 
імені Леніна, які очолюють ка
валер орденів Леніна. Жовтне
вої Революції та Трудового 
Червоного Прапора П. М. За- 
лєвський і Д. 1. Стасеико — 
кавалер тих же орденів. Трудо
ве суперництво триває й ніші, 
піл час останньої підготовки до 
вссі’яіпіх польових робіт.

ВІДПОВІМО 
ДІЛОМ

З великою с вагою про
слухали робітники Кіро
воградського заводу ра- 
діовиробів виступ Леоніда 
Ілліча Брежнєва перед 
в 11 бор ця м її Ба у м а і іськог < 
виборчого округу Особли
во.схвилювали слова про 
турботу партії про іс. щоб 
кожна радянська людина 
могла відчувати свою при
четність до державних 
справ, була впевнена, що 
її думка, її голос буД'.ть 
почуті і враховані при ви
робництві великих і малих 
рішень.

Подарунком нашого ко
лективу виборам до Вер- 
ховнбї Ради СРСР стало 
виконання плану першого 
кварталу до І березня 1979 
року Бригада зобов’яза
лась виконати річний план 
до другої річниці Консти
туції СРСР. Наступне на
ше трудове досягнення 
буде відповіддю МОЛОДИЧ 
заводчан на вимогу партії 
працювати продуктивніше, 
якісніше, економити мате
ріали. не марнувати час.

В. РЯБЧЕНКО, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди регулювальників ра- 
діотелеапаратури Кі
ровоградського заводу 
радіовиробів.

ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ: СТИЛЬ РОБОТИ КОМІТЕТУ

Четвертий рік іде Всесоюзний 
огляд роботи міських і районних 
комсомольських організацій по 
виконанню рішень ХХУ з’їзду 
КПРС. Огляд, під час якого три
мають екзамен на якість внутрі
спілкової діяльності, готовність 
виконати наказ партії комсомоль
ські організації Кіровоградщини 
на чолі зі своїми комітетами. Вже

шість разів, за результатами 
шести кварталів п'ятирічки, підби
вав підсумки огляду обком ком
сомолу. Чотири квартали з шести 
перехідний Червоний прапор ЦК 
ВЛКСМ «За успіхи в комуністич
ному вихованні молоді» завойо
вувала Світловодська міська ком
сомольська організація.

ВАЖЕЛІ
АКТИВНОЇ ПОЗИЦІЇ

«Сьогодні ти вступаєш до нашого 
дружного трудового колективу. Прий
нявши цю почесну естафету з рук стар
шого покоління, своїм комуністичним 
ставленням до праці ти починем при
множувати славні трудові традиції заве
ду, віддавати всі сили, вміння, знання, 
горіння молодого серця в ім’я великої

і світлої мети — будівництва комунізму 
в нашій країні». Це слова з наказу ве
теранів Дніпровського заведу тєер.сих 
сплавів молодому поповненню. Після їх 
проголошення юнакам і дівчатам вруча
ють, уперше в житті, трудові книжки, 
робочі інструменти. Так щороку відбу- 
єеється хвилюючий, урочистий і неза
бутній ритуал трудового виховання мо
лоді підприємства — посвячення в ро
бітники. Один лише момент у широкому 
комплексі заходів комітету комсомолу 
по вихованню гідної 'трудової зміни. 
Але сповнений він глибокого змісту, не

се великий моральний та емоційний за
ряд. Саме народження урочистого ри
туалу засвідчує те велике значення, 
якого комітет комсомолу заводу, ком
сомольська організація надають справі 
трудового виховання молоді.

Така увага до життєво важливого пи
тання — характерна риса стилю внутрі
спілкової роботи на Дніпровському за
воді твердих сплавів, стилю діяльності 
комітетів комсомолу СвІТЛОВОДСЬКО’о 
району в цілому. Напрями зосереджен
ня зусиль чітко визначено комітетами 
комсомолу із самого початку п ятиріч- 
ки, із самого початку Всесоюзного огля
ду роботи комсомольських організації 
по виконанню рішень XXV з’їзду КПРС. 
Про головні з них і піде мова.

1. НАРОДЖЕННЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОГО

Не змовляючись, уже зе традицією, 
після звітно-виборних зборів працівники 
міськкому комсомолу вирушають у ті 
комсомольські організації, де обрано 
нового секретаря або набагато оновна- 
ся склад комітету 3 цієї причини пер- 

(Закінчення на 2-й стор.).



2 епюр. --------------------------------- „МОЛОДИЙ КОМУНА І'“
у ПАЛАЦІ

Важелі активної позиції
(Продовження. Поч. на 1-й стор.). 

ший секретар міськкому Сергій Якимен
ко завітає у колгосп імені Котовського. 
Мав намір подивитися, як новий комсо
мольський ватажок господарства Григо
рій Воробйов пов’язує обоз язки секре
таря і роботу зоотехніка на тваринниць
кому комплексі. І зрозумів з першого 
візиту — хлопцеві необхідна допомога, 
з нього ще потрібно зихозузати органі
затора молоді.

Неадоззі сюди приїхав завідуючий 
відділом комсомольських організацій 
міськкому Володимир Тиханський. г’а- 
зом із Григорієм варобйозим обійшов 
тваринницький комплекс, зустрівся і по
говорив майже з усіма молоди,ми пра
цівниками. Для себе спочатку з’ясував 
одну загальну деіаль. Є у молодих іаа- 
ринників багато спільного: одні плани, 
завдання, одні труднощі і проблеми, ось 
тільки розв'язують чомусь їх нарізно.

— Послухай, Григор.ю, — звернувся 
заворг до секретаря комсомольської 
організації, — та у тебе ж тут мало не 
на долоні комсомольсько-молодіжний 
колектив.

— Що маєш на увазі? — недовірливо 
спитав секретар.

— Молоді ж тут на комплексі... Лічив?
У комітеті комсомолу ще довго ви

вчали кандидатури майбутніх членів 
комсомольсько-молодіжного колективу. 
Того дня з цього приводу відбулася 
розмова з головою колгоспу Ф’. С. Крн- 
воручком, секретарем партійної органі
зації П. К. Запорожцем. Було б пере
більшенням сказати, що пропозицію 
заворга і солова, і парторі зустріли з 
радістю: мовляв, спасибі, що підказав. 
Але загомими аргументами переконував 
Тиханський. Останній, котрий перемі; 
вагання обох, був такий: у районі немає 
жодного комсомольсь со-могоДіж і зі о 
колективу, який би не виконував соціа 
лістичних зобов'язань.

— Доведеться йти на перестановку 
кадрів, — уже як остаточне рішення 
прого-зориз голова колгоспу. — Це ке 
гросто і не легко, — повчально закінчив 
думку.

Не престо і не легко. А хіба легко бу
ло міськкомові комсомолу організову
вати перший комсомольсько-молодіж
ний колектив у будівельному управлінні 
«Цивільбуд»? Не один місяць затратили 
на це. А хіба просто появилися інші? З 
нальоту, як то кажуть, колективу ке 
створиш. Ці думки заворг лишив неви- 
сповненими — програма його відряд
ження була ще далеко не вичерпана. 
Побував він і в тракторній бригаді кол
госпу імені Котоаського. Га ж картина 
що й на тваринницькому комплексі: чи
мало молодих механізаторів трудиться/ 
Володимир Тиханський попросив зібра
ти членів комітету — не міг їхати з кол- 
юспу, не поговоривши з ними, не зару
чившись їхньою підтримкою. На зустрі
чі доповів про аналіз розстановки моло
ді на виробництві, зроблений ним. І не- 
нав’язлиао, але переконливо підвів чле
нів» комітету до спільного висновку ---
створення комсомольсько-молодіжних 
колективів у господарстві відкладати на
далі аж ніяк не можна.

До книги обліку відвідувань первин
них комсомольських організацій, яку ве
де міськком комсомолу, Тиханський 
уже пізно ввечері того дня записав. 
«Разом із членами комітету комсомоль
ської організації колгоспу імені Коїов- 
ського вирішили до кінця лютого ство-

Цілий день провіз завідуючий відді
лом комсомольських організацій у кол- 
юспі імені Котовського. Не тільки тому, 
що там комсомольський ватажок зовсім 
недавно прийняв справи. На практиці 
працівники міськкому побачили—ефект 
їхніх перебувань у первинних комсо
мольських організаціях тим вищий чим 
глибше вони можуть вивчити стан справ 
на місцях. Поверхове знайомстзо при
зводить лише до поверхових єиснозйа. 
Виходить, наче щось і робиш, а під
рахуєш — нуль. Від порочної практики— 
за день побувати з трьох і більше ор' а- 
нізаціях відмовились. Допускається мож
ливим відвідати на більше двох. До сти 
лю керівництва організаціями ввійшов 
гак званий виїзний день працівника мі
ськкому комсомолу в первинну. Так, са
ме день, протягом якого представник 
головного штабу комсомольської робо
ти району мас змогу і повинен добросо
вісно, глибоко, всебічно вивчити стан 
діяльності первинної комсомольської 
організації, зробити її аналіз і, головне, 
подати практичну допомогу комітетові, 
комсомольському активозі на місці. 
Словом, зробити есе, щоб кожен Приїзд 
чи візит працівника міськкому комсомо
лу на ділі послужив згодом поліпшен
ню внутріспілкової о життя.

— Стосується це не меншою мірою Й 
мг-лочисельних організацій, — уточнює, 
перший секретар міськкому комсомолу 
Сергій Якименко. — Навіть якщо пер
винна налічує її)—15 чоловік — у неї 
свої проблеми, які не завжди за день 
розв'яжеш.

Запитання не риторичне. В ньому — 
П ЗІ ляд не позиці! міськкому щодо ро
боти з первинними комсомольськими 
організаціями. Однакова увага і до ве
ликої, і до ючиспенйоі, бо за кожною — 
конкретні МОЛОДІ ЛЮДИ. КОМСОМОЛЬЦІ.

Запровадженні -і виїзного дня праців
ника міськкому комсомолу з первинну 
організацію виправдало сподівання. 
Гіерш за все ці виїзди дали змогу ви
явити асі можливості для створення 
комсомол ьсько-м о л од іжних колективів. 
Закономірно, що міськком разом з ко
мітетами первинних організацій на міс
цях не обминає жодної ситуації, спри
ятливої для цього. А в результаті — що
річно кількість комсомольсько-молодіж
них колективів зростає. Ось статистичні 
дані з початку п'ятирічки. 1976 рік — у 
районі 111 комсомольсько-молодіжних 
колективів, 1977 рік — 124, 1978 рік — 
132.

...Згадую аргумент, яким завідуючий 
відділом комсомольських організацій 
міськкому комсомолу звітував у колі ос
лі імені Котовського: «В районі немає 
жодного комсомольсько-молодіжної о 
колективу, який би не виконував соціа
лістичних зобоз язань». До цього слід 
додати, що чимало серед них у трудо
вому суперництві на вахті п’ятирічки 
утвердили своє ім’я добрими справа
ми. Комсомольсько-молодіжні бригади 
М. Петрова із заводу чистих металів та 
В. Приступа з Дніпровського заводу 
твердих сплавів одними з перших в об
ласті рапортували про завершення 
виконання п'ятирічних завдань. Біль
шість комсомольсько-молодіжних бригад 
зобов’язалася план четвертого року п’я
тирічки виконати до 60-оіччя комсомолу 
України, а п’ятирічку — до 110-ї річниці 
з дня народження В. І. Леніна.

Живуть, творять, діють у погодженні 
з вимогами часу комсомольсько-моло
діжні бригади, зміни, дільниці, колекти
ви Саітловодськбго району. Бо до їх 
створення комітети підійшли не фор
мально, а з почуттям високої відпові
дальності.

ДИТЯЧОЇ!' 

РАДОСТІ

Зон ім ік'.;..ііши іостнн 
НО .И.’ІЧІІНЇ-.ІІ днер- А'ІГЯЧІІІ'. 
Сії.с«Зо.іОТІїЙ • промпіь- 
комбіна і у «Кіровоград- 
важбуд» Щоран:.\ вед\і'- 
сіо.иі своїх онучок і віг, .;іч 
бабусі 1.1 дідусі 1 ’І'ке 
иє'Н'.'і не гіха іуі і'11'і 
чий галас.

Весело, дружно живуть 
малюки в садку. Світлі 
приміщення, цікаві кіпки 
та іграшки, охайна їд.іль 
ия білосЛіжна постіль - 
уСе це створюс домашню 
да і пшик, вабит ь. діт>й.

З першої о дня , працю
ють у дитсадку кихова ге
лями ки.мсолФ/Нііі Світла
на Бронська і І апиа Аш- 
колаеііко. Лагідні, добрі, 
вони протягом цілого дня 
заміняють хлопчика V. і 
дівчаткам їхніх- мам. Д » 
кожного свят Ь роз'ом з ма
люками розучують ЦІСІІІ, 
вірші, ганці. Дуже люб- 
лян. діти брані у часі І. у 
конкурсах иа кращий ма
люнок, іграшки з п.тасні- 
ліпу чи випину серветку.

І мшцо батьки назива
ють дні садок палацом ди
тячої радості, то, мабуп», 
у цьому с сенс.

Па фото О.. Плужника 
(зліва направо): 1. Мики- 
лаєііко і С. Крітська обю- 
зорюють клан роботи.

ДЛЯ ВАС,

МЕХАНІЗАТОРИ

риги комсомольсько молодіжні колекти
ви на тваринницькому комплексі і в 
тракторній бригаді. Заходи: розробити 
умови соціалістичного змагання, створи
ти актив у колективах, провести паспор
тизацію, затвердити колективи на бю- О. БАСЕНКО,
Р°*- спецкор «Молодого комунара».

Колектив Кіровоградсько
го філіалу інституту «Укр- 
міськоудпроект» закінчив 
розробку документації на 
спорудження нових навчаль
них корпусів Бобринецько- 
го, Гайворонського та Они- 
кіївського (іУїаловиснінський 
район) сільських профтех
училищ.

Поруч навчальних корпу
сів планується збудувати 
туртожитки, виробничі май
стерні, спортзали, титлові 
будинки для викладачів. Пе
редбачається також облад
нати спортмайданчики на 
території закладів.

На малюнку архітектора 
А. О. СИДОРЕНКА зображе
но загальний вигляд нового 
ї!,Л«а-.ЛЬНОГ° «®Рпусу Они ні 
нзського профтехучилища.

в березил 19?9 року

Ч[Р В 0НІ

БІБЛІОТЕЧКА

«МОЛОДОГО

КОМУНАРА»

ВІХИ
Робітнича молодь прилу

чається ДО роботи КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій. За 
нею ПІШЛИ МОЛОДІ трудів
ники села. Комсомолі* 
тих років бере найактивні
шу участь у політичному 
вихованні неспілкової мо
лоді, з діяльності частин 
особливого призначення 
(ЧОН), з гуртках сприян
ня робітничо-селянській 
інспекції, у боротьбі з ди
тячого безпритульністю 
тощо. Давалося все 
нелегко: за явок з 
ром був слабким, 
гулярним.

Крім економічної 
сталості, <

це 
цент- 
нере-

Крім економічної від
сталості, господарської 
розрухи, складність обста
новки, в якій доводилось 
відбудовувати 
господарство

народне 
____ _  Єлисавсг- 

градського і Олександрій
ської о позігів, подвоюва
лась неврожаєм 19іі — 
1922 рр. Трудящі краю і, 
з першу чергу, комуністи 
та комсомольці дружно 
відгукуються на заклик 
паріії — всіляко допомог
ти голодуючому населен
ню південних губерній Ук
раїни і Поволжя, врятува
ти найдорожче — нашу 
надію, наше майбутнє — 
дітей.

8 Єлисааетграді, Олек
сандрії, Знам’янці, Ьоб 
оинці та інших великих на
селених пунктах за участю 
комсомольців створюю
ться спеціальні комісії до
помоги голодуючим. У 
первинних організаціях 
проходять відкриті збори 
з порядком денним: «Не 
залишимо з біді братів 
Поволжя!», «Напівголод
ний, ділись з голодним!», 
«Допоможіть голодуючим, 
віддайте їм частину свого 
пайка й заробітку!»

Обпалений вогнем гро
мадянської війни, наш 
степовий край болісно 
стискають лещата небаче
ної нужденності і розру 
хи. Тільки режим найсуво- 
ріших самообмежень міг 
врятувати найдорожче за
воювання — Радянську 
владу.

Люті зороги називають 
все це фанатизмом, за 
дзвінким фразерством на
магаються приховати свою 
звиродніло-патояогічну не
нависть до незламних ко
муністів і комсомольців. А 
продзагонівці з неймовір
ними труднощами форму
ють на станціях Єлисавет- 
~рад. Знам'янка, Долин- 
ська. Помічна. Олександрія 
хлібні поїзди, відправля
ють їх углиб країни, а са
мі туї же знемагають аід 
голоду. Це був святий фа
натизм в ім’я світлого май
бутнього. Під час прове
дення тижня допомоги го
лодуючим дітям Поволжя 
ТІЛЬКИ КОМСОМОЛЬЦІ І МО
ЛОДЬ Олександрії з і 922 
році зібрали понад 100 
мільйонів карбованців і 10 
пудів борошна.

|7 цей важкий період у 
нашому краї за ініціати
вою КОМСОМОЛІ'! проводя
ться тижні палива. Зна- 
М янсьні комуністи і ком
сомольці. вважаючи себе 
','1гб_;Лі3ймними, посилено 
заготовляють дрова а упп 

пя~®ляю.,ь ,х для опалення 
паровозів та жител.

Комсомольські організа-

ції обох повітів були (
не зміцнілими, ослаблені 
втратами на фронтах гру- ! 
мадянської війни і в під- | 
піль ній боротьбі. В осеред- і 
нах бранузало міцною 
пролетарського ядра. На
віть у 1921 році Єлисавет- , 
градській міській комсо
мол ьській організації не 1 
здається повністю охопиш 
своїм впливом молодь ко
лишнього заводу Ельзорт: 
(тепер завод «Червона на 
кз» - 3. « І. хоча це під
приємство було основною 

лролетарською-базою краю. 
Та о рязультагі зростання 
авторитету комсомолу і по
глибленої масово-роз’яс- 
нюзальної роботи в моло
діжному середовищі тут у 
травні 1922 року організо
вується заводський комсо
мольський осередок. Одно
масно такий же виникає на 
колишньому заводі Бур- 
гардта (тепер завод Біл3 
шовик»).

Червень 1922 року, і 
Єлисаветграді скликається 
перша загальноміська 
конференція металістів. 
Вона пройшла під безпо
середнім керівництвом 
комсомолу, що здружила 
юнь комсомольських осе
редків з неспілковою мо
лоддю. На місцевих під
приємствах спостерігає
ться помітне зростання 
комсомольських лав.

На цей період при
падає початок комсо
мольської юності май
бутнього російського ра
дянського письменника- 
публіциста Євгена Гіопов- 
кіна. він без вагань замі
нив убитого з куркуль
ського обрізу в Кам'янці 
секретаря місцевого ком
сомольського осередку 
Івана Стоднова. Саме тут 
Євген Юхимович пройшов 
справжню школу комсо
мольського гарту і гостра І 
класової боротьби, про 
він пізніше з художньою 
яскравістю і правдивою 
достоаіоністю повідає на
шим сучасникам у відо
мих широкому загалу ро- І 
манах «Большой разлив», ■ 
«Сім'я Рубанюків» та ін
ших талановитих творах.

У Ново миргородському І 
районному історико-крає- 
знавчому музеї є стенд з 
матеріалами про нашою 
славного земляка. 8 жит
ті радянських людей Є. Ю. 
Попоакін залишив поміт
ний слід як езоєю актив
ною громадсько-політич
ною діяльністю, так і ви
датними художніми тво
рами.

Головною турботою ком
сомолу з цей період ста
ло професійне навчання 
молодих робітників. Іф\*А 
створеної при заводі «Ч’лІ* 
вона зоря» школи ФЗН 
відкривається ще один 
професійний навчальний 
заклад — «Пищевкус»-

Місцева промисловість 
зідчуває новий приплиз 
робочої сили. Серед мо
лоді, як і дорослого насе
лення, різко скорочується 
безробіття, зростає мате
ріальний і культурно-осьіт- 
ніи рівень трудящих. Б 
Єлисазетградському окру

(Продовження. Початок
♦У «Молодому комунарі 

I за 4, Ю? |7 лютого).

31 ко*лсомопьські організа- І 
ції під керівництвом міс- ! 
цевих партійних комітетів '■ 
створюють і зміцнюють 
базу для подальшого 
витку ПОЛІТИКО-ОСВІТнЗ^‘ 
Роботи. Чи не найпопуляр- | 
Ніизими у молодіжному І 
середовищі ТОДІ був ТЮ" І 
зунг: «Гризіть молодими І 
зубами граніт науки!»

(Далі буде).
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«Спасибі за увагу»
Після закінчення середньої школи Алла БАЩЄНМО по

їхала на навчанл до Харнова. Незабаром, після закінчен
ня всесоюзної школи медичної оптики, повернулася а 
рідне селище ЦоОровеличківку.

Щодня десятки вдячних відвідувачів «Медтехніни» ка
жуть молодій працівниці А. Бащенно: «Спасибі за увагу», 
«Щиро вдячні вам за пораду».

Уважність і чуйність — це характерні риси, що визна
чають ножен трудовий день Алли.

Фото В. МЛСЛЕННИДОЗА.

СЛУЖБА СЕРВІСУ

——11

ЗАПРОШУЄМО до РОЗМОЗИ

В ЄДИНОМУ РИТМІ
Ще н року не минуло нк 

комсомолки Галя Мамрсн- 
ко, Наталя Красна. Люда 
Логвиненко проходили 
практику в Маловискіо- 
ськом у рай поб у тком б і латі, 
у бригаді по титло верх

нього чоловічого одягу, 
яку очолює Надія Грпіо- 

• рівна Месевра.
Зарекомендували вопи 

себе старанними, допитли
вими ученицями. ОТОЖ 
звістку нро те, іцо дівчата 
маю’іь'бажаиня по закін
ченні профтехучилища взя
ти направлення саме в цей 
комбінат, у бригаді сприй
няли з радістю. Старші то
вариші швачки Людмила 
Мальована, Людмила лр- 

Ггишко, трудовий стаж 
яких понад 20 років, не за
лишають поза увагою 
іоііііх колег. Вони завжди 
допомагають їм щирим 
словом, з батьківською 
увагою стежать за їхньою 
роботою.

— Цінними для нас (- 
поради старших товари
шів, — каже секретар ком
сомольської організації 
Галя Мамренко. — Час 
іде невпнкпо, змінюються 

Близько сотні юнакіз
і д із чат зідгукнулися 
на матеріал «Дівоча 
гордість, яка вона!», 
зміщений у газеті за ЗО 
січня цього року.

Любов і гордість. Як 
часто ці поняття стоять 
поруч! Якось в одному 
місті тринадцятьом чоло- 
зікам-холостйкам розда
ли анкету, яка починалася 
із запитання: —Якби у вас 
був вибір, кому б ви від
дали перевагу — Тетяні 
Ларіній чи комусь із іа- 
роїнь, зіграних зарубіжни
ми кінозірками?» Дев ять 
холостяків підкреслили

, ім’я «старомодної» пуш- 
кінської героїні. Хоча 1е- 
тянв першою написала 
листа Онєгіну, та асе ж 
зона лишилася навіки 
символом цнотливості і 
жіночності. Чому? Бо зна
ла і вірила в Онєгіна: 
«...но мне порукой ваша 
честь и смело ей себя
вверяю...» Інстинктивно 
зідчула Тетяна чесне, доб
ре серце Онєгіна, яке, на 
жаль, не здатне було від
повісти на іі любоз.

Отож правильно багато 
дівчат вважають у своїх 
листах до редакції газети 
«Молодий коглунар», що, 
посилаючись на Тетяну 
Ларіну ,не можна відпо
вісти категорично чи
можна освідчитись пер
шою а коханні? До кожної 
людини треба підходити 
по-рітчому. Все залежить 
еід того, якою людиною є 
ТВІЙ обранець, ЧИ ГІДНИЙ 
він твого довір’я. Але хіба 
мірило дівочої гордості
ТІЛЬКИ в тому, щоб не бу
ти гордою перед хлопця
ми чи щоб не освідчитись 
першою в коханні? А са
мій собі гордість не по
трібна?

Я хочу застерегти вас, 
дівчата, від помилок, зв 
які доводиться дуже до-

люди, зростають запити 
замовників. Тому ради
мось із досвідченими коле
гами, із закрійником Фе- 
ліксом Пилиповичем Гар- 
лшськнм. Ми працюємо за 
бригадним методом, де 
праця одного зливається з 
працею всього колективу.

Хвилювались дівчата й 
і оді, коли підписували до- 
ювір па трудове супер
ництво. Хотілося з перших 
днів увійти в трудовий 
ритм бригади, яка вже не 
один рік упевнено вдер
жує першість по райпобуї- 
комбінату. План четверто
го року п’ятирічки брига
да зобов’язалась викона
ні до Дня Конституції 
СРСР і робить усе для то
го. щоб слова дотримати. 
Свідченням цього є те, що 
з планом першого кварта
лу нинішнього року зона 
справилася ще 8 лютого. 
Цей успіх колектив при
святив знаменній події в 
житті кожної радянської 
людніш—виборам до Вер
ховної Ради Союзу РСР,

Г. ПРОДАНЧУК.
м. Мала Виска.

рого розплачуватись. Щас
тям, радістю, здоров’ям, а 
інколи й життям. В. О. Су- 
хомлинський повчаз мо
лодь, що кохання людське 
повинне бути не тільки 
красивим, відданим, вір
ним, а й мудрим і обачли
вим, пильним і розбірли
вим. І тільки тоді .коли зо
но буде мудрим і обачли
вим, воно може бути щас
ливим і красивим. Бути ха

БУДЬТЕ ГОРЛ НИИ!
зяїном свого почуття, бу
ти розбірливими, навіть 
перебірливими, — ось що 
він радив дівчатам. Я роз
повім одну коротеньку іс
торію про та, чого може 
добитись дівчина з гор
дим, безкорисливим ха- 
раїітером, про те, як са
мовіддане почуття вряту
вало коханого. Це сповідь 
дівчини, з котрою я ви
падково познайомилась.

«Мені 17 років, а йому 
20. Він кінчить технікум, а 
потім піде в армію. Пів
тора року тому віддавав 
увесь свій час танцям, ви
пивкам, хотів кинути тех
нікум. Я страждала від 
його неуважності і непо
ваги: він мені подобався. 
А він догадувався про це, 
знав, що я йому вибачу, і 
поводився, як йому хоті
лося. І тоді, зібравши 
свою волю, я відмовила 
йому, Генці, в дружбі, по
рвала з ним усякі стосун
ки. Генна здивувався, впер
ше замислився, чому я 
так учинила. Та буз він ду
же впевнений у собі і за
явив, що я підійду до ньо
го першою. Незважаючи 
ні на що, він мені продов
жував подобатись. Але я 
хотіла, щоб Гена став кра
щим, хай не дпя мене, 
для іншої, а перш за все

для самого себе. Щоб вів 
став людиною. Важко мені 
було, та я добилася свого. 
І ось почав він приходити 
до мене порадитись, як 
далі жити, дякувати за те, 
що спрямувала його на 
вірний шлях. Він пообіцяв 
кинути пити взагалі. Я 
знаю, що він дотримаг 
слова, бо я вірю йому і 
кохаю його...»

Отже, правильно вважає

магнітофон, усі почали 
танцюзати, співати пісень. 
Якось непомітно вимкну
ли світло, і хтось непев
ним язиком стаз пропону
вати мені вічну дружбу. 
Потім... Удома я збрехала, 
що злякалась повертатися 
додому пізно і лишилась 
ночувати у подруги. Мати 
нічого не помітила. Ми 
стали часто збиратися гур
том, тинялися по парках,

Ольга Абрамова з Кірово
града: «Дівоча гордість — 
це вироблений у тобі са
мій характер, який у житті 
потрібен. У кожної дівчи
ни повинна бути дівоча 
гордість. Людина має ві
рити з себе, у своє краще 
майбутнє».

Якщо немає почуття ді
вочої гордості то недале
ко й до біди. Гіереді мною 
анонімний лист, як крик 
відчаю. Ось вія:

«...На початку травня 
мені б виповнилося 18 ро
ків. Моїй дочці був би 
сьогодні рік. Про все, що 
відбулося зі мною, що пе
ретворило мене в матір, я 
повинна розповісти своїм 
ровесникам — тим, хто 
не рахується з дівочою 
гордістю, хто прагне ді
знатися про все забороне
не якнайраніше. Коли я 
вчилась у восьмому класі, 
до мене підійшла Алла, 
наймодніша дівчина в кла
сі, і прошепотіла: «Мені 
сьогодні стукне шістнад
цять. Буде вечірка». У при
значену годину а постука
ла а її двері. Мене з усі
ма познайомили. Запроси
ли до столу. До цього я 
не пила вина. Але мені на
ливали ще І ще, і як у ту
мані лунало: «Це ж легке, 
дамське вино». Завели 

чужих квартирах. Д взнала 
й смак горілки. Переміня
лися мої знайомі... Моя 
мати посивіла за тиждень.
коли довідалась про не
щастя зі мною. Донька 
моя народилася слабеиь- 
кою і померла. І ось ге
лер, коли д лишилась од
на в усьому світі, коли в 
моєму серці не зосталося 
ні краплини моєї минулої, 
дівочої радості, тепер, піс
ля приниження і ганьби, 
мені хочеться достукатись, 
докричатись до тих дівчат, 
котрі хоч у чому-небудь 
можуть повторити мою 
долю з дурного розуму. 
Дівчата, зупиніться’ Не 
вірте, що с легке ВИНО, Н9 
вірте, що поняття «дівоча 
гордість» застаріло, віді
йшло в минуле».

Дуже хочеться щоб ви, 
дівчата, у своєму першо
му почутті не принижува
ли своєї гідності. Але що 
Ж робити, КОЛИ він тобі 
подобається, а не звертає 
уваги? Є один надійний 
засіб. Зробіть усе, що від 
вас залежить, щоб вам ці
каво було жити. Незалеж
но від того, є любов чи її 
ще немає. Хай вам буде 
цікаво від книг, від науки,

НА ЧАРКУ
Колись наші молоді 

батьки, дідусі та бабусі, 
кличучи одне одного в гос
ті, казали: «Приходьте до 
нас па чашку чаю». Сьо
годні від дев'ятнадцяти
річних можеш почути таке: 
«Старий, загляни до мене. 
Є чудова пляшка коньяку».

Я вже пе кажу про те, 
що, мабуть, було б дуже 
дивно спостерігані таку 
картину. В кафе увечері 
зайшла група екстрава
гантних хлопців і дівчат у 
джинсах і модерних курт
ках, усілася за столик і 
покликала офіціанта: «Гар
соні Будь ласка, десять 
склянок чаю...»

Справді, вино і горілка

Ця трикілометрова до
рога зід села Веснянки до 
станції Помічна скоріше 
нагадує царстао вибоїн, 
калюж, болота і грудомах. 
Не знаю, можливо, на ній 
і можна випробовувати 
нерви автогонщиків, але 
дітям, які добираються 
нею до школи, це не ду
же до вподоби.

Звичайно, покрити її 
щебенем дазно можна 
було б, і про це вже го
ворилося на бригадних 
зборах... два роки тому. 
Кажуть, обіцяного чекають 
три роки.

ГОСТРИМ ПЕРОМ

ТРИ КІЛОМЕТРИ БАЙДУЖОСТІ

від спорту. Спробуйте са
мі стати такою людиною, 
яка подобається вам, і ви 
будете цікавими для лю
дей — і для хлолціз і для 
дівчат.

Так, любоз — основне в 
житті дівчини, жінки. Але 
бувають моменти, кори 
зона, зрозумівши, що не
любима. повинна, стиснув
ши зуби і серце, піти, ро
зірвавши все і зберірши 

власну гідність, і це по
винні знати дівчата. Годі 
менше буде трагедій у 
юності. Треба зміги лиша
тися людиною й годі, ко
ли віддали перевагу ін
шій.

У шістнадцять років, ко
ли тридцятирічна жінка 
здається вже старою, рід
ко серйозно замислюю
ться над тим, що честь 
треба берегти змолоду, 
що і з сорок ти ще будеш 
жінкою з тими ж прагнен
нями. В шістнадцять часто 
здається, що коли сьогод
ні, зараз же нема успіху і 
щастя, то його ніколи не 
буде, що його треба за- 
зоюзати будь-що. І годі 
для найбільш слабких усі 
засоби здаються придат
ними. В шістнадцять часто 
дівчата, що хлопці, ставши 
мужчинами, одружуються 
з менш помітними, з не
доступними.

Справжнє кохання пе
редбачає визнання в коха
ному особистості, вимагає 
рівності і взаємності. Па 
відміну від захоплення, 
справжнє кохання — не 
скороминуще почуття, а 
стала людська прихиль
ність. випробувана часом, 
відстанню і життєвими 
труднощами, перевірена

... ЧАЮ
досить таки часто ви
тискують безалкогольні 
напої навіть із сімейних 
традицій. Адже, навіть 
справляючи день народ
ження шістнадцятирічно
му чаду, батьки закупову
ють на цей день «безне
винні» сухі й марочні 
ьина.

Невже для того, щоб 
позесе.іігніся, погрібно ви
пити чашку горілки за
мість чарки чаю? Чому 
для «настрою» обов’язки 
во треба оетограмитись’ 

Цікаво, якої думки що
до цього читачі «Молодо
го комунара»?

В. ВАСИЛЕНКО

Чекаємо. З нетерпінням. 
Власне, з цьому дописі 
мовиться не про три кіло 
метри дороги, а про три 
кілометри байдужості на
шого місцевого керівни
цтва, яке вперто не хоче 
«помічати», що нам, аес- 
нянківцям, цією дорогою, 
особливо навесні, до По
мічної можна діставатися 
хіба що на всюдиході. 
Але що ж дешевше — за
сипати дорогу жорствою, 
чч придбати всюдихід?

Г. КОНДРАТЕНКО.
с. Веснянка, Добро- 
величківського району.

практикою міцних друж
ніх взаємин. Труднощі ли
ше загартовують, посилю
ють його. Про це яскраво 
писав К Маркс у листі до 
Женні Маркс: «Досить 
тільки відстані роз’єднати 
нас, і я тут же переко
нуюсь, що час послужив 
моїй любові тільки для 
того, для чого сонце і 
дощ служать рослині — 
для росту. Моя любоз до 
тебе, досить тобі опини 
тись далеко від мене, ви
ступає такою, якою вона є 
насправді — у вигляді ве
летня; в ній зосереджую
ться вся моя духовна 
енергія і вся сила моїх 
почуттів. Я знову відчу
ваю себе людиною в пов
ному розумінні слова, бо 
переживаю величезну 
пристрасть». (К. Маркс і 
Ф. Енгельс. Твори, т. 29, 
стор. 419).

Любов треба здобути, 
створити, вирізьбити. В 
душі дівчини повинна жи
ти жінка — володар і по
велитель у коханні, сила 
яка виховує справжнього 
чоловіка. «Кохання люд-

• ське — це висока люд
ська культура. По тому, як 
людина любить, м.ожна 
зробити- безпомилковий 
висновок про ге, яка вона 
людина. Тому що в кохан
ні найбільш яскраво вияв
ляється відповідальність 
за майбутнє нашого су
спільства, за його мораль
ні підвалини». (8. О. Сухо 
млинський. Батьківська пе
дагогіка, стор. 251).

Сьогодні, як і в усі віки, 
найбільше з дівчині ціни
ться гордість. І скром
ність. І стриманість. І не
приступність. Хай менше 
буде дівчат, у яких не 
розвинуте почуття власної 
гідності. Будьте гордими!

к. МАЛИЧЕНКО. 
викладач Кіров«1РаА- ( 
ського педагогічного 
інституту, кандидат пс-

- дагогічіїик чгаук-
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Щодня на адресу редакції надходить багато лис
тів. Юнаки і дівчата діляться своїми міркуваннями з 
того чи іншого питання, підказують нові теми, ра
дяться щодо смаків та уподобань. Але с серед чис
ленної пошти й листи іншого характеру — розпачли
ві, тривожні. Як ось від першокурсниці Кіровоград
ського будівельного технікуму Тетяни Г.

СХОДЖЕННЯ ДО МЕТИ,
АБО ПРО ТЕ, ЧИ СУДИЛОСЯ ЗДІЙСНИТИСЬ ТАНИН1Й МРІЇ

ИЇВАЖКО зрозуміти дів- 
“ чину, якій у ранній 
юності не вдалося знайти 
саму себе. Шкода, що в 
неповних вісімнадцять вона 
зазнала гіркоти розчару
вання. Але давайте помір
куємо: що спонукало дів
чину до написання такого 
щирого, відвертого листа? 
Чи, може, не слід бити три
вогу? Може, краще заспо
коїти себе думкою: «Аби 
диплом у руки. Вчаться ж 
інші»?

Очевидно, Таня не з та
кого десятка. Не матеріаль
на, а моральна сторона хви
лює її над усе. їй не байду
же, ким і якою людиною 
стане вона в майбутньому. 
Тим-то ми вирішили влаш
тувати зустріч для Тані. 
Можливо, це переконає дів
чину в тому, що вибрана 
матір ю спеціальність — 
одна з нійпочесніших і най-

«...Навчаючись у школі, я ніколи не замислювалась , 
над тим, куди піти вчитися. Думалось: мама пора- Р 
дить. Так воно й сталося: підказала ненька, та не ге, і 
гро що я мріяла. І технікум наш хороший, і викла- І 
дачі — люди розумні, розсудливі. Та не по душі мс- І 
ні професія будівельника. У снах бачу людей у білих 
халатах, зримо уявляю себе серед них. І боляче 
стискається серце сід думки, ще мрії моїй не суди
лося здійснитись».

потрібніших на земній кулі. 
Про своє сходження до ме
ти розповідає кавалер двох 
орденів Трудового Черво
ного Прапора, заслужений 
будівельник УРСР Михайло 
Корнійович Батистоп:

— Я, як і Таня, послухав 
батьківської ради. І не шко
дую. Відразу ж по закінчен
ні семирічки пішов на буді
вельний майданчик. Було це 
в Долинській. Працював 
різноробочим, бетонником, 
арматурником. Після служ
би в армії поїхав на будів- 

ництео Криворізького мета
лургійного комбінату. Тут 
доріс до майстра, здобув
ши освіту у вашому ж тех
нікумі. Почалася для мене 
пора випробувань на міц
ність власних сил і набутих 
знань, на вірність вибраній 
професії. Скажу відверто: 

було важко. Не вистачало 
людей, умови праці були 
далеко не такими, як тепер, 
майже всі трудомісткі про
цеси ми виконували вручну, 
їа не боялися переробити
ся хлопці з моєї бригади. 
Були ініціативними, прагну
ли будь-що досягти постав
леної мети. І спорилося ді
ло. Вже після війни приїхав 

Кіровоград, заочно закін
чив Харківський інженерно- 
технічний інститут. Кров’ю 
обливалося серце, коли 
дивився на понівечене, 

зруйноване фашистами міс
то. Починати довелось, як 
кажуть, «з нуля». На місці 
згарищ поступово вироста
ли житлові масиви, там, де 
раніше нічого не стояло, 
закладалися фундаменти 
майбутніх чавуноливарного 
й агрегатного заводів, м’я- 

сокомбінату і швейної фаб
рики. І тепер я можу з гор
дістю сказати: то велике 
щастя — ходити вулицями 
міста, відбудованого і зве
деного власними руками.

Перед виходом на пенсію 
я працював керуючим бу
дівельним трестом. 1 тоді 
серед будівельників багато 
було юнаків і дівчат. Вдив
ляючись у їхні обличчя, я 
старався розгадати, про що 
ж вони мріють? Чи зуміють 
достойно продовжити нашу 
справу? Чи не зігнуться під 
ношею перших незгод? І ко
ли тепер зустрічаюся з ни
ми на будовах області, бачу 
ініціативних, грамотних, 
упевнених спеціалістів, ра
дість моя безмірна. Бо во
ни — продовження мосі 
людської гідності, мого 
життя, відданого нелегкій 
справі будівельника.

Твій лист, Танк», схвилю
вав мене, викликав у мене 

певні роздуми. Пригада
лась одна недавня зустріч 
із давнім знайомим — І. А. 
Андрієнком. Починав він, 
як і я, з будівельного май
данчика. Згодом перевели 
його в ремонтно-будівельне 
управління. І робота в при
міщенні, і заробіток вищий. 
Та зрозумів незабаром Іван 
Андрійович, що не його то 
місце. «Думаю повертатися 
назад, на будівництво, — 
сказав мені. — Так буде 
краще, та/.\ я потрібніший». 
Як вирішив, так і зробив.

Тож я звертаюсь до тебе, 
Таню, до твоїх подруг, до 
всіх тих, кого об'єднає не
забаром спільне ім'я — бу
дівельник. Наша професія — 
одна з найдавніших у світі. 
Все — від єгипетських піра
мід до сучасних споруд з 
бетону і скла — витвір люд
ських рук. Уявляєте, ви за
кінчили роботу, але труд 
ваш живе на землі ще дос- 
го-довго! І колись ви зн’ву 
повернетеся сюди, торкне
теся стіни будинку, теплої 
від весняного сонця, і з гор
дістю скажете своїм дітям 
чи внукам: «Це зробили 
ми».

Як і ги, Таню, ніхто не за
страхований від невдач, ва
гань, побоювань. Одначе не 
на них орієнтир. До них 
просто треба бути готовим. 
Глянь навкруги — яке ши
роке поле діяльності для 
тебе і твоїх ровесників! 
Партія та уряд дбають про 
те, аби забезпечити будів
ництво постійними високо

кваліфікованими кадрами, 
вдосконалювати систему їх
ньої професійної підготов
ки, впроваджувати передові 
методи праці.

Нещодавно Центральний 
Комітет КГІРС і Рада Мі
ністрів СРСР прийняли по
станову «Про заходи по 
дальшому поліпшенню під
готовки кваліфікованих кад
рів і закріпленню їх у бу
дівництві». В ній, зокрема, 
передбачається створювати 
випускникам професійно- 
технічних училищ належні 
виробничі й побутові умов«, 
включати їх у кращі брига
ди, прикріплювати до них 
досвідчених наставників.

Ось про що повідав нам 
кадровий будівельник, лю
дина досвідчена, всіма ша
нована. Звичайно, кожна
професія по-своєму хороша. 
А ще краща—людина в ро
боті, роботі наполегливій, 
цілеспрямованій. Хочеться 
побажати дівчині компе
тентності, діловитості, за
взяття. Бо саме від цих рис 
залежить успіх майбутньої 
справи.

Л. ВІЛЬЧИНСЬКА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ВІД РЕДАКЦІЇ: А що сна- 
жете ви, шановні читачі! 
Що б ви порадили Тетяні! 
Як шукаєте чи, може, вже 
знайшли си свій шлях ужит
ті з-поміж тисяч інших! 
Своїми думками ви можете 
поділитися на сторінках на^- 
шої газети. Запрошуємо до 
розмови.

СОЛО НА УДАРНІЇ?; ІН
СТРУМЕНТАХ ВИКОНУЄ П'Я
ТИРІЧНИЙ ВОЛОДЯ БЛИЗ
НЮК. БАТЬКИ ХЛОПЧИКА. 
ЗА ПРОФЕСІЄЮ ПЕДАГОГИ, 
ОСЬ УІКЕ КІЛЬКА РОКІВ 
ГРАЮТЬ В АНСАМБЛІ НА
РОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
БУДИНКУ ВЧИТЕЛЯ. КОЛИ 
СИНОВІ СПОВНИЛОСЬ ДВА 
РОКИ. ПОЧАЛИ ВОШІ БРА
ТИ ЙОГО НА РЕПЕТИЦІЇ. У 
ХЛОПЧИКА РАНО ВИЯВИ
ЛИСЬ МУЗИКАЛЬНІ ЗД16- 
8 ОСТІ. НЕЩОДАВНО ВО.ТО-

Я ДЕБЮТУВАВ. А ЩО ДЕ
БЮТ УДАВСЯ. ЗАСВІДЧИЛИ 
ПАЛКІ ОПЛЕСКИ ГЛЯДАЧІВ.

П'ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ ТО
МУ ТЕАТРОВІ ПАЛАЦУ 
КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ЖОВТНЯ 
(М. КІРОВОГРАД) ПРИСВОЇ
ЛИ ЗВАННЯ НАРОДНОГО 
САМОДІЯЛЬНОГО. ВІДТОДІ 
ЧИМАЛО ЙОГО ВИХОВАН
ЦІВ ПЕРЕЙШЛО НА ПРОФЕ
СІОНАЛЬНУ СЦЕНУ. СКЛАД 
ТЕАТРУ ПОСТІЙНО ОНОВ
ЛЮЄТЬСЯ СЛАВНІ ТРАДИ
ЦІЇ КОЛЕКТИВУ ПРОДОВЖУ. 
ЮТЬ ПРИМНОЖУВАТИ но 
ВІ ЛЮБИТЕЛІ ТЕАТРАЛЬНО 
ГО МИСТЕЦТВА. ЯКИХ ГУР
ТУЄ РЕЖИСЕР Л. Ф. САДОВ- 
СЬКА, ЗАКОХАНА у СВОЮ 
СПРАВУ ЛЮДИНА.

Фото Л. ЛАПІНЬ.

СПОРТ

БАСКЕТБОЛ. У Луцьну за
кінчився традиційний всесо
юзний турнір з баскетболу. 
В ньому брали участь коман
ди дівчат 1962 — 1964 років 
народження з Москви, Києва, 

Одеси, Вінниці, Миколаєва, 
Ровно, Кіровограда. Добре

КІРОВОГРАДЦІ— 
ЧЕМПІОНИ

У Ворошиловграді 28 лю
того — 3 березня еідбуласп 
особисто-командна першість 
Центральної ради товари
ства «Колос» зі стендової 
стрільби. Наші земляни 
втретє стали переможцями 
цих змагань, що дало їм

провели поєдинки наші зем
лячки — вихованки тренера 
Л. О. Вязовського з першої 
ДЮСІІІ обласного центру. 
Вони, після москвичок, зай
няли другу сходинку п'єде
сталу,

ФУТБОЛ. Федерація фут
болу України затвердила ка
лендар ігор чемпіонату краї
ни цього року для клубів 
другої зони, ігри першого 
кола почнуться ■ суботу 31 
березня. Цього дня «Зірка» 
гратиме в Миколаєві із «Суд
нобудівником». У середу 
З квітня кіровоградці в Ти

право на вічне зберігання 
перехідного кубка. На дру
гому місці — чернігівці, на 
третьому — житомирці.

В особистій першості чем
піоном на круглому стенді 
став наш земляк майстер 
спорту Валерій Вільний.

На траншейному стенді 
перше місце виборов черні
гівський майстер спорту 
Ростислав Кукса, друге — 
наш земляк нандидат у 

располі зустрінуться із 
«Стартом». У неділю 8 нвіт- 
ня «Зірка» на своєму стадіо
ні прийматиме севастополь
ську «Атлантику». 12 квітня 
її гостями будуть спортсме
ни «Океану» з міста-героя 
Керчі.

Минулої неділі «Зірка» ви
їхала в Болгарію, де зустрі
неться з командою «Добруд- 
жа» міста Толбухіна. Там во
на проведе заключну части
ну підготовчого періоду до 
сезону-79.

В. ШАКАЛ і II.

майстри спорту Віктор Ма- 
коеєєо, третє — майстер 
спорту Віктор Юркевич 
(Олександрія). Серед жінок 
третє місце посіла Маргари
та Заєць із Кіровограда.

До змагань нашу команду 
готував тренер, почесний 
майстер спорту СРСР І. К. 
Вільний.

В. ТАТАРЧУК, 
суддя першої категорії.

7 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Часу. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — « Вогненні доро
ги». З серія. 10.10 — «Клуб 
кіпоподорожеіі». По іаіііп- 
чснпі — новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. філь
ми. 15.20 — «Справи мос
ковського комсомолу-». 
15.50 — К. т. Для дітей. 
«СрІбіЩЙ дзвіночок». (К-д). 
16.10 — « Відгукніться, сур
мачі!» 16;40 —«Веселі нот
ки». 16.55 — Урочисті .-^бо
ри, присвячені Міжнарод
ному жіночому дню 8 Пе
релил. 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — «Завгра — 
Міжнародний жіночий день 
8 Березня». Виступ заступ
ника голови виконкому об
ласної Ради народних де
путатів Є М. Чабаненко’ 
(К-П). 19.10 -- «День за
днем». (К-д). 19.20 — «Твор
чість юних». Концерт вихо
ванців Кіровоградської му
зичної ніколи № 1. (її-д). 
19.55 — Телефільм «Вог
ненні дороги» 4 сепія. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ви
става «Ці чапівні звуки». 
По закінченні — «Сьогодні 
у світі*.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Цо і
після прем'єри». 11.15 — 
Док. фільм. 11.25 — «Со
нячне гроно». 11.40 —
«•Шкільний екран». 10 клас. 
Українська література. 
12.10 — «Республіканська 
Фізико-математична шко
ла*. 15.55 — «Срібний дзві
ночок* 16 20 — Док. теле
фільм. 16,40 — «Сонячне 
поло*. 16.55 — Урочисте 
засідання, присвячене Між
народному жіночому дшо 
8 Березня. В перерві — 
«Пісня скликає друзів*. 
19.00 — «Акгупльпп каме
ра*. 19.30 —Концерт. 20.45
— «Па добраніч, діти!» 9.1.00
— «Час*. 21.35 — Теле
фільм «Аптоніна Брагіна*. 
1 серія. По закінченні — 
новини.

Уетве
8 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Вогненні до-

15.25
17.10
17.55

роги». 4 серія. 10 10 — По
здоровляємо наших мам. 
10.25 — «Пости — жін
кам», 11.05 — Телеклуб 
«Москвичка». 12.20 — Те
лефільм для дітей. «По сек
рету всьому світу». 1 і 2 
серії. 14.25 — Концерт з 
творів И. Штрауса. 14.55 — 
«Життя науки». • - "~ 
«Иу.мо, дівчата!» 
На арені цирку. ____
Мультфільми. 18.25 — Док. 
телефільм «Діалог про жін
ку»'. 19.30 — «Театральні
зустрічі». 21.00 — «Час». 
21.35 — «Голубий вогник«. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Кіно- 
програма. присвячена Між
народному жіночому дню. 
Телефільми. 11.00 — Пісні 
радянських композиторів.
11.45 — «Пташине моло
ко». Лялькова вистава.
12.45 — Танцюють В. Ка
ли новська і В. Круглов. 
13.00 — «Я допоможу то
бі, серце». Теленарис про 
академіка АМН СРСР Ге
роя Соціалістичної Праці 
Л. Т. Малу. 13.20 — Му
зичні вітання жінкам. 14 І0
— Чемпіонат СРСР з во
лейболу. 15.10 — Мульт
фільм для дітей. 16.05 — 
«Палітра». 16.35 — Філь.м- 
вистава «Наталка-Полтав- 
ка». 18.10 — «Мамине свя
то». Концерт. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Молодіжна Розважальна 
передача. 20.45 — «На доб
раніч. діти'» 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Аніо- 
піна Брагіна». 2 серія. По 
закінченні — новини.

9 БЕРЕЗНЯ

ПЕРІПА ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Концерт. 9.30 — 
«Дітям про звірят». 10.00— 
«Для вас. батьки». 10.30 — 
«Рух без небезпеки». 11 00
— «Ранкова пошта». 11.30
— «Ради і життя». 12.00 —
Пародій мелодії. 12.15 — 
«Здоров'я», 13.00 — «Роз
повіді про художників». 
14.00—Естрадний концерт 
з ПДР. 14.30 —«Наш край*. 
Кіпопрогпама про Сибір і 
Далекий Схід. 15.20 — Фільм 
для дітей. «Дівчинка, я 
якою я дружин». 16.35 — 
«Веселка». Ш Міжнародний 
фестиваль телепрограм на
родної творчості. 17.00 — 
Зустрічі за вашим прохан
ням. 17.45 — Музична про
грама. 18.15 — Мульт
фільми. 18.45 — «У світі 
тварин». 19.45 — «Радян
ський Союз очима зару
біжних гостей». 20.05 —
Телетеатр мініатюр «13 
стільців». 21.00 — «Час». 
21.30 — Вечір московсько
го циганського театру 
«Ромен». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новини. 10.15 — «Па
рость». Теленарис. 10 45 — 
«Іван — селянський син». 
Лялькова вистава. 11.30 — 
Концерт. 12.30 — О. Кор
нійчук «Сторінки щоден
ника». Вистава. 14.00 — 
«Село і люди». 14.35 —Спі
ває Едіта П'єха». 15.20 — 
«Слава солдатська». 16.10
— «З Кобзаревої криниці». 
Концерт. 16.55 — Теле
фільм «Великий приборку
вач». 18.15 — «Т. Г. Шев
ченко — художник*. 18 45
— Недільний сувенір». 
19.15 — «Актуальна каме
ра». 19.45 — Кіномознїка.
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час*. 21.40— 
«Євдокія». Фільм-вистава. 
По закінченні — ноїшіш.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

10 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дігей. 9.00 —■ Грає 
дует баяністів 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00
— «В гостях у казки». 12.30
— «Сільська година». 13.9,0
— «Музичний кіоск». 14.00
— Тираж «СпортлОтО». 
14.15 — Док. фільм. 15.15
— /). Глазуноіу Фрагменти 
з балету «Раймонда». 15.30
— «В будинку на Самотьо- 
ку». Фільм-вистава. 16.30
— «КЛУб КІГІОПОДОрОЖ'.ЧІ >. 
17.30—Мультфільми. 18.00 
—«Міжнародна панорама.-.
18.45 — Музична програ
ма. 19 30 — Міжнародна 
зустріч з бокси: збірна Ку
би — збірна СІНА. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Запрошує 
концертна студія в Остан- 
кіио. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Новини. 10.15 — « 
ботній репортаж». 10.45 
«Автомобіліст*. 12.30 
«Катоуеїш кінозал*'. 13.30
— «Доброго вам здоров'я».
14.00 — Фільм «Гра».
15.05 — Фільм - коннєрт.
«Рейс-прогулянка». 15.30
— «Комсомольська тради-
ітЯпо Іб'ЗО — «Закон і ми». 17.00 — Матч збірних
команд юніорів С.РСР — 
НДР зі швидкісного бігу
на ковзанах. 17.30 — Док. 
фільм. 18.00 - ~
вич.
19.00 • 
ра».
Фільм ___ „„„ „1шіи.,1(1
Солов'японко». 20.30—Док.

---- С. Людне1 
Кантата «Кавказ». 
- «Актуальна камс- 

19.30 — Музичний 
«Співає Анатолій 

фільм 20.45 — «Па добра- 
НІЧ. діти!» 21.00 — «Час». 
21.40 — Фільм «Етюд про 
жінок». По закінченні 
новини.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины,

I На украинском языке.
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