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С АНТЬЯГО-ДЕ-КУ Б А. 
(Спец. кор. ТАРС). Тут 
триває II фестиваль друж
би радянської і кубинської 
молоді. Делегати форуму 
зробили поїздку по місцях 
революційної слави міста. 
Вони відвідали, зокрема, 
казарму Монкада — цита
дель кривавого режиму 
Батісти, яку в липні 1953 
року атакувала група мо
лодих революціонерів на 
чолі з Фіделем. Кастро. Ця 
іероїчна акція, що покла
ла початок новому етапові 
боротьби кубинського на
роду за свободу і незалеж
ність, завершилась у 1959 
році перемогою. Відразу 
ж після революції, казар

му Монкада було перетво
рено в школу їм. 26 липня.

Тепло зустріли сотні її 
учнів делегатів фестива
лю. Вони провели учасни
ків форуму по світлих* 
просторих класах, показа
ли свій музей.

В галереї мистецтв 
«Ор’єнте» почала працю
вати виставка «БАМ — 
ударна комсомольська бу
дова».

У театрі «Ор’свтс» від
бувся концерт, на якому 
виступили відомі вокаль- 
по-інстру мента я ьпі ансамб
лі Сантьлго-дс-Куба, а та
кож учасники художньої 
самодіяльності.

А. БЕРЕЖНОЕ.

ХЛІБ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ

РЕЛПКЦІЇ 
гізети 
«МОЛОДИЙ 
КОНУНИР»

Центральний Комітет ВЛКСМ 
гаряче поздоровляє колектив 
редакції, авторський актив та 
читачів «Молодого комунара» 
із 40-річчям виходу газети. 
Висловлюємо впевненість у то
му, що «Молодки комунар», 
який зробив вагомий внесок у 
справу комуністичного вихо
вання молоді, буде й надалі з 
честю виконувати свій обов’я
зок — нести в маси ідеї партії, 
мсбілізовувати юнаків і дівчат 
на ударний труд, відмінне на
вчання.

Центральний 
Комітет ВЛКСМ

КИЇВ. (РАТАУ). У дтсаа- 
фівців столиці України велике 
новосілля: в місті відкрився 
найбільший у республіці буди
нок військово-технічного на
вчання, споруджений па кошти 
Добровільного товариства. У 
сучасному багатоповерховому 
будинку — актовий зал на 450 
місць, навчальні класи її лабо
раторії, спортзал. Новий комп
лекс, в якому одночасно змо
жуть навчатись понад 1000 чо
ловік, стане важливим центром 
•оборонно-масової роботи і вій
ськово-патріотичного вихован
ня молоді міста-героя.

— У республіці створено міц
ну матеріальну базу для підго
товки підростаючого покоління 
до служби у Збройних Силах, 
для забезпечення народного 
господарства технічними кадра
ми, — сказав кореспондентові 
РАТАУ голова ЦЦ ДТСААФ 
УРСР гсисрал-лсіпспакт авіації 
О. Д. Цоротчепко. — За остан
ні роки наша молодь одержала 
в своє розпорядження нові бу
динки авгошкіл у Калуші н Ко
нотопі, 83 будники військово- 
технічного навчання, Палац під
водного спорту в Києві та інші 
об’єкти. Усі лабораторії, кабі
нети, класи оснащуються сучас
ним обладнанням. Па черзі 
розв'язання головного завдан
ня — створити в усіх областях 
навчальні та спортивні комп
лекси, адже кожен третій при
зовник проходить підготовку в 
організаціях ДТСААФ.

я приходжу до своїх 
І ** юних друзів на душевну 
І -розмову, мені стає по-доброму 
І заздрісно. Справді, яка пер-
I спектива, які можливості по- 
Я стають перед ними, молодими, 
Л грамотними, завзятими! Чув

якось на зльоті наставників: у
■ колгоспі імені Горького вось-
II микласника величали Сергієм 
У Петровичем. С. Поліщуку ще
■ тільки п’ятнадцять, а він уже 
І жнивував разом з батьком,

П. В. Поліщуком. Він —- поміч-
■ ник комбайнера, а треба — 
І слюсарюватиме. Хлопець знає,

як доглянути машину, щоб ео- 
I . на працювала безвідмовно ці-
■ лий сезон. Мине ще два роки,
■ продовжуватиме вивчати меха

нізаторську науку,, чаклуватиме
І е шкільних і колгоспних май- 
I сгернях, захоче — вступить до 

технікуму чи інституту і буде з 
І цієї молодої людини зразковий 
І інженер. Буде, бо . любить 
И хлопець техніку, землю, Йому 

не байдуже, коли вона не так 
І доглянута. І він намагається 

взнати те, що знають ровесни
ки його батька, ці загартовані 
працею хліборобською звитяж
ці. Ми допоможемо йому від
крити все, що нам відомо. Бо 

К це для нашого спільного бла
га — щоб молоділа і ставала

> щедрою земля. А моїм одно- 
Іі літкам довелося йти до цього 
В довгими шляхами багато років. 
* Отож я й кажу:, наші сини .пі

дуть далі, так передбачено в 
1 їхній трудовій біографії.

Л. І. Брежнєв, виступаючи на 
XVIII з’їзді ВЛКСМ, сказав: 
<.Створення добрих умов для 
життя і праці на селі, вихован
ня поваги до праці землероба, 

І любові до рідної природи, до 
землі-матікки, вміння і бажан
ня докласти до неї своїх рук— 
ось наш метод залучення під
ростаючого покоління до робо
ти на полях і фермах».

Заради досягнення цієї мети 
» комсомольські організації райо- 
■ ну розробили цілий комплекс 

; заходів, спрямованих на вихо- 
■ ванкя молодих хліборобів, на їх 

І ідейно-політичне, трудове, мо
ральне загартування. Молоді 

І хлібороби навчаються разом зі 
своїми старшими товаришами 
в 13 школах економічних знань 
І комуністичної' праці, трьох 
постійно діючих школах пере- 

I дового досвіду. У ножному гос
подарстві діють школи механі- 

■ загорського всеобучу. Цього ро- 
| ну, який погодою не балував, 

молоді женці району зібрали 
урожай зернових на 7433 гекта- 

■ рах і намолотили 223 тисячі 
■ центнерів хліба. У жнивах взя

ли участь 13 номсомольсько- 
і молодіжних збирально-тран- 
■ спортних загонів, 12 сімейних, 
І 25 комбайнових, 11 маткових, 
І 52 автомобільних, 37 трактор- 
■ них екіпажів. Всі ці жниварі бу

ли пройняті турботою справж- 
_ ніх господарів за долю врожаю- 
І 79, а тепер дбають про долю 
І майбутнього.

У нвшій бригаді на поля вже 
І вивезено 22 600 тонн органін- 
I них і 660 тонн мінеральних доб

рив. 58 механізаторів підвищу- 
кють свій професійний рівень з 

тим, щоб почати весняний засів,

/лаючи вищу 
класність. ■

'Усім нам
Андрія Трюхана, комбайнера з 
радгоспу «П’ятихатський» Пет- 
рівського району. Зібрати на 
381 гектарі 16 120 центнерів 
зерна — це справді велике до
сягнення. У нашому ж. районі 
таких показників не домігся

• ніхто. У весняний день, у жнив
ну пору кожному сівальному 
іа збиральному екіпажеві ви
значали менший клин. Головна 
мета — швидше і краще. Такий 
розподіл можна робити, якщо 
є достатньо техніки, якщо є по
трібний загін механізаторів, що 
працює у дві зміни. Ми теж 
вітаємо тих, хто йде попереду, 
хто в рівних умовах виходить 
переможцем змагання. Але пе
ремога вагоміша, коли висоту 
беремо колективом, усі. іпа- 
товський метод, збирально- 
транспортні комплекси, про
гресивна технологія — звідси 
«секрет» того, що комсол\оль- 
ська організація нашого райо
ну мала на цьогорічних жнивах 
найвищі показники в області. В 
такому напрямі боротьба за ви

механізаторську

відомий рекорд

За формулою
особливої
надійності

Найвищої нагороди комсомолу — Почесного знака ЦК ЕЛКСМ — удостоєний кращий 
молодий комбайнер області Андрій Трюхай з радгоспу «П’ятихатський» Петрівського 
району. Нинішнього року з площі 381 гектар він зібрав 16 120 центнерів зерна.

соку культуру зсмлерооства 
триватиме і далі. Кажу так, ві
рячи своїм молодим друзям, 
які прийняли від нас, своїх на
ставників, естафету хлібороб
ської майстерності.

У нашій бригаді, наприклад, 
35 тракторів, 8 комбайнів. Ма
шинно-тракторний парк і нада
лі зростатиме. Та це ще не роз
в’язання проблеми. Хочеться 
зробити все належне, аби мо
лоді механізатори по-господар
ському розпорядились тим, що 
мають, тобто, треба намагатись 
підвищувати коефіцієнт корис
ної дії машин і механізмів.

Не менш важлива турбота — 
про кадри, підвищення їхньої 
кваліфікації. Чому, скажімо, 
комбайнер А. А. Воронівський 
завжди у числі правофлангових 
соціалістичного зл\агання? Ео 
він досконало знає техніку. Ка
жуть, метал — не живий орга
нізм, може підвести. Та Во- 
ронівський, починаючи косо
вицю пшениці чи збирання 
цукрових буряків, твердо 
переконаний — його комбайни 
діятимуть безвідмовно цілий 
сезон. Бо він усе зробив для

того, щоб машина не підвела. 
Так на/иагаються працювати і 
молоді механізатори брати 
Петруки — Іван і Микола. Під 
час збирання кукурудзи, на під
нятті зябу ці комсомольці до
вели, що і в них не гірший по
черк. Вони теж максимально 
завантажують машини і меха
нізми, прагнуть домогтись їх 
найвищої ефективності. Семе 
завдяки таким механізаторам 
виробіток на еталонний трак
тор за 11 місяців року у брига
ді доведено до 1262 гектарів.

А. А. Воронівський бачить 
успіх у тому, щоб у кожній лан
ці, на кожній ділянці була взає- 
мозаміна. Молодий механіза
тор повинен знати все, аби при 
потребі пересісти з трактора 
на комбайн, езятись за кермо 
автомобіля.

По-справжньому грамотний 
механізатор не побоїться пе
реглянути технологію, замінити 
устаткування. Такі поб’ють усі 
денні рекорди не тим, що про
довжать свою робочу зміну, не 
якимось ривком. Успіх, перед
усім, у тому, щоб машина пра
цювала ритмічно впродовж 
усього робочого часу.

Усім нам відома вказівка 
XXV з’їзду КПРС: підвищити 
ефективність машинно-трактор
ного парку. Підвищити ефек
тивність. Як це зробити? Краще 
використовувати машини, до
магатись найвищої віддачі. Все 
це залежить від керівника 
бригади, ланки, і, звичайне, від 
ножного механізатора.

А. ПИЛИПЕНКО, 
бригадир тракторної брига
ди колгоспу імені Богдана 
Хмельницького, лауреат 
Державної премії УРСР. 
Ульяновський район.

МОЛОДІТИ ЗЕМЛІ
Відбулась XXVIII Комианіїв- 

ська районна комсомольська 
конференція. З доповіддю ви
ступив перший секретар райко
му комсомолу С. В. Верко.

Коли за хліборобське діло 
беруться СПІШ і дочки хліборо
бів, перейнявши від своїх бать
ків ианмудрішу науку любові 
до праці/ землю називають мо
лодою. 1 цвісти їй молодечії:! 
завзяттям, напруженими буд
нями, високими врожаями. Про 
це говорили делегати у своїх 

виступах па конференції, 1 од
ностайно вирішила боротися за 
ефективне використання кож
ної сотки землі, за одержання 
максимально можливих вро
жаїв всіх сільськогосподар
ських культур. «Я — господар 
землі» — так назвали цей пат- 
ріотичипіі почин юнаки та дів
чата Компаиіївідпнп,

* * *
Па конференції виступили 

М. І\. Пашолок — перший сек
ретар Компавіївського райкому 
вартії, М. І. Успаленко — ре
дактор газети «Молодий кому
нар».

У роботі конференції взяли 
участь В. М. Вієвськнй — ДРУ’ 
пій секретар райкому вартії, 

Я. С. Дсмлдепко — голева рай
виконкому.

Першим секретарем Компа
нійського райкому комсомолу 
обрано Всрка Сергія Васильо
вича, другим — Великорода 
Івана Олександровича, секре
тарем — завідуючою відділом 
учнівської молоді — Євдіщенко 
Тетяну Анатоліївну.
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господарстаа, а точніше, про 
взаємодію між окремими його 
підрозділами. Скажімо, праців
ники управління ремонту при 
всьому бажанні не можуть за
микатися а колі своїх завдань, 
бо багато в чому залежать від 
постачальників.' А в тих — свої 
суміжники... Ось чому молодий 
інженер у нас повинен мати 
широку професійну ерудицію. 
І знання загальних формул 
основ планування, іцо їх 
вуз, замало.

Отже, хоч наставників у 
шому об’єднанні бракує, 
наставництва не обійтись,
части проблема розв язується 
силами молодих спеціалістів, 
котрі вже мають практичний 
досвід. Новачки, в який би вони 
відділ не прийшли не залишаю
ться без уваги. Це дає відчутні 
плоди у плані, так би мовити, 
внутрішньої спеціалізації, але 
мало впливає на розв’язання 
питань взаємодії окремих під
розділів. Тому, мені здається, 
рада молодих фахівців позич
ка всерйоз зайнятися розв я-

Я ЇХ не знав особисто. Про 
них нам розповідали на 

уроках мужності вчителі, цс- 
ЮраїШ ВІЙН!!, КОЛІШШІ иідні.ч'.- 
іііікп і партизани. Історнчиі до- 
кумейтп свідчать, що Кірово- 
! радськч НІДІІІ.’ПЛЮ-ДІІІТСРСІЙІ І 
< рганізацїя налічувала понад 
700 патріотів. За час окупації 
вони провели 082 диверсії, мій- 
щн.тн понад 1660 ворожих сол
датів і офіцерів. Збвралн та-

тяжців прагнули всі мої одно
літки. Але як? Загартувати себг» 
фізично та ідейно? Мало. Брати 
учзсть у воєнізованих спортиз* 
них змаганнях? Теж мало. По
долати багатокілометровим
марш-нидон, вирушивши в до
рогу зі зброєю, з речовим сол
датським мішком? Зміг. Все од
но цс не те, що закрити о бою 
товариша, піти в дзобій з пере
важаючими силами ворога. Пі
ти і перемогти...

Нам, комсомольцям сімдеся
ти.'; років, належить зробити ін-

дає

на- 
без 
Гіо-

——НА УРОК МУЖНОСТІ

Ми-однодумці

Один з них — мій батько, яко
му >0 ІІ Йші-П («адцять Впиняй 
рік. Він кипу» і ранату, та ВфНВД 
не зуіілйяла смерть, що паблк« 
жалась. Іван Кулііц кидає друї, 
і у. іаіік закр’. і.ївся иа місці, 
ро •.Мін уючи пишмаїовану гусе- 
ііішю. Але кулемет продовжує 
стріляти. Лежачі; ке дістанеш 
корім а. ( тоді co. ід а. підводи
ться па човпші з|»іет, кидає гра
нату. Ворог„був знищений. По- 
рашінй іі гдерівсі.кою кулфо, 
батько ніби ц це намічав ЦІНііи 
крові, що сіі ала но його тілуз 
Іван К’..ііш (ііііщів перенести в 
Сезнечіс кісно иіраиепош дру-

ДУМАЮ, ніхто не дорікне ме
ні за нескромність, коли 

скажу, що молодий спеціаліст 
нині — одна з головних фігур 
на виробництві. Га й не тільки 
на виробництві. Щоб нз ходити 
далеко за прикладом, назву 
обласне виробниче об єднання 
по виробничо-технічному за
безпеченню сільського госпо
дарства, де я секретарем ком
сомольської організації. Із 54 
комсомольців більше половини 
— інженерно-технічні праців
ники. Багато молодих спеціаліс
тів останнім часом очолили від
діли та управління об'єднання. 
Василь Ворона — начальник 
відділу постачання запасних 
частин, Віктор Зятькоа — го
ловний інженер управління ка
пітального будівництва, Віталій 
Дзюба — головний інженер уп
равління технічного обслугову
вання сільськогосподарської 
техніки...

Як бачимо, існує тенденція 
до омолодження інженерних 
кадрів. І тут я виділив би два 
моменти. Звичайно, приплив

занням проблеми розширення 
спеціалізації новачків. І не по
кладатися в цьому лише на від
рядження, які, не заперечую, 
збагачують молодих досвідом.

Якими б не були об’єктивні й 
суб’єктивні фактори розвитку 
наставництва, робота вимагає 
ЕІД Інженерів особливої ЦИМОГ- 
ливості до себе в оволодінні 
тонкощами професії. Все-таки 
існують розбіжності між теорією 
і практикою (причина, як л уже 
сказав, у специфіці структури 
об'єднання), отже, від новачка 
теж багато залежить. Трапляє
ться, новоспечені інженери де
що переоцінюють свої можли
вості, працюють за принципом 
«до всього дійду сам». Що ж, 
упевненість у власних силах — 
риса непогана, коли вона не пе
реростає у самовпевненість, яка 
не має під собою реальної осно
ви. Із такими людьми працюва
ти важче. Саме над розв’язан
ням проблеми самоутвердження 
належить добре попрацювати 
комсомольськім організації об'
єднання спільно з радою моло
дих спеціалістів.

кож розвідувальні дані для 
Червоної Армії, розновсюджу- 
га.'іи серед населення листівки, 
кідоівп. Смертю хоробрих пре. 
впкО.йаниі бонових завдань по
лягли 103 иарінзаїш і нідпілі- 
іінкіі: іі. /Іах'.маи, 1. Гончарен
ко, О. Бур'янова, 10. Голи'-, 
Т. Жабо, В. Коїїарєв, Г. Мама
лига, інші їхні бойові товариші. 
Думаю собі: яку відвагу треба 
мати, щоб напасти на штаб во- 
І’Огкої військової частини! А 
члени підпільної молодіжної 
організації комсомольці ІО. іо- 
луб, Б. Рибалкін, 1. Вол'ощепко 
iiiiii.ui на такий крок без вагань, 

■і виконали бонове завдання: 
знищили п’ятьох офіцерів, де
сятки солдатів, захопили і від
правили в ліс до партизанів 
тарою, боєіір:шас:і. Багато це. чи 
мало — не берусь судити. Але 
переконаний: щоб передати лю
дям хоч одну листівку, яка спо
віщала про переможні бої на
ших військ.—потрібні неабиякі 
сила, »iiipiiMi.il, мужність...

Коли мене призвали на дійсну 
військову службу в армію, л 
часто розповідав однополчанам 
про своїх славних земляків, пи
шаючись тим, що пройшов ти
ми дорогами, на яких вони гро
мили ворога, спочатку о загоні 
чс-рвоних слідопитів, а потім як 
учасник походу комсомольці« 
та молоді «Шляхами слави бать
ків». Бути схожими на цих зви-

ше. Abi стерегли кордони рідної 
Батьківщини, були готовими до 
випробувань. 1 коли комусь із 
і ас, відмінників бойової і полі
тичної підготовки, командири 
дякували за зразкову службу, 
ми гордились, що змогли вико
нати накази тих. хто нроводждн 
у армію — батьків і ветеранів 
і.ійші, своїх учителів і старших 
товаришів.

Нині я курсант вищого вій
ськово-політичного училища. 
Хочу, як і мій батько, стати 
офіцером Радянської Армії. Від- 
говідальніст ь покладатиметься 
на мене велика — виховувати 
молодих воініз, учити їх, допо
магати здобувати високий ідей
ний гарт. Отже, і самому треба 
бути, як кажуть, у належній 
формі, знати і вміти багато.

Так, бувлє важко. І в най- 
сярутніші години я згадую бать
ка, який у війну був солдатом- 
десантником. Ось тільки один 
невеликий епізод із його боно
вої біографії, що спонукає до 
роздумів.

...Сталося цс в районі озера 
Балатон. Невеликий підрозділ» у 
якому був і мій батько, Іван 
Сппрплоновяч Куліш, відбивав 
атаки ворожих танків. Кілька 
Бреста і нх броньованих потвор 
уже диміли на полі бою. Z\ фа
шисти все йшли і йшли. Ось 
один гітлерівський танк про
рвався на правий фланг наших 
позицій. Навперейми йому ки
нулись два радянських бійці.

га. 1 тільки поклав його В ОКОПІ
на землю, сам втратив свідо-
місти. .., - -

Гіо, о чекала нагорода — Оір-
ден Слави III сіуиеая.

Після одужання — зиову
сотні вогненних кілометрів. А. 
по пінні офіцер Іван Куліш-eras 
гоїипм па фронті боротьби з 
пору шинками громадською по- * 
рядку. Тепер він на заслу «гно
му відншаїїйсу. Але солдат за
лишається солдатом: він зав
жди ютовий стати на захист 
рідної Вітчизни. А з ним стане
мо і мн> молоді, ті. ?ло прийняв 
естафету від свої?: батьків. 
Щоб не схибити, щоб зуміти пе
ребороти труднощі, щоб бути 
впевненим, що ти не підведеш 
друга, треба завжди пам’ятати 
нам, воїнам, немає перепочинку 
і спокою. Тільки вперед, — 
серцем, розумом, всім ЄСТВОМ 
уперед. Бо нас покликала Бать
ківщина буні її вару.чиїми і бе
регти мирний день тих, хто пле
кає на землі пшеничний колос і 
яблуневий сад, хто прокладав 
БАМ, ставиш в неспокійні бойо
ві загоїш нашого славного Ле
нінського комсомолу, в наші 
ііорчагіиські, стахаиоиські, га- 
гарінсі.кі загони. Проймімося ж 
цим святим покликом на все 
життя, щоб нами пишались на
ші батьки, щоб були щасливі 
матері і діти наші. z

В. КУЛІШ, 
курсант Новосибірського 
вищого військово-політич
ного училища.

, свіжих сил позитивно впливає на 
роботу об єднання в тому пла- 

і ні, що випускники вузів і техні- 
кумів вносять у неї струмінь 

і творчості, ентузіазму, прагнуть 
’ втілити набуті знання у прак

Завдання становлення моло
дого інженера як фахівця—не 
самоціль. Воно випливає з кон
кретних умоз. Ми повинні за
безпечувати оперативну і висо
коякісну підготовку техніки до 
сільськогосподарських робіт, 
вміло управляти складним про
цесом цієї підготовки.

Хочу сказати і про ініціатив
ність, яка, до речі, і є необхід
ною умовою самоутвердження 
в будь-якій професії.

1979-й —
Ц, ■гзп&'тгкгзмшаавві 

м Міжнародний

рік дитини

тику.
Але процес омолодження, не 

сеирег, далеко не позбавлений 
проблем. Ще не знайдено ре
цепта стопроцентної віддачі 
знань молодого спеціаліста. 
Йдеться про становлення ново- 
споченого інженера, адаптацію 
його в нозих умовах — умовах 
практики.

Давно минули ті часи, коли 
на одного новачка припадало 
двадцять наставників (я почав з 
наставництва, бо, на мою дум
ку, воно с головним у процесі 
становлення молодої людини: в 
цьому переконався на власно
му досвіді). Практично в кожно
му відділі об’єднання працю
ють молоді спеціалісти, котрі 
прийшли на зміну старшим то
варишам. Та й учити інженера, 
людину з вищою чи середньою 
спеціальною освітою, погодьте
ся, не так і легко.

А вчити, наставляти необхід
но... Справа в тому, що вузи і 
технікуми не готують спеціаліс
тів для нашої системи. Тим, хто 
приходить працювати в об’єд
нання, доводиться дещо пере
кваліфіковуватись.

І ще одне. Інститут не дає 
повного обсягу знань, потріб
них виробництву, яке розвиває
ться, удосконалюється швидше, 
ніж вузівська програма. Я да
лекий від категоричності. Свою 
вузьку спеціалізацію молоді 
інженери знають досконало, і 
проблема специфіки виробни
цтва в цьому випадку розв’я
зується дуже просто: у прак
тичній роботі. Інша річ, коли

Ось уже рік працівники Кі
ровоградського інституту сіль
ськогосподарського машино
будування розробляють техно 
логію процесів відновлення 
спрацьованих деталей. Цю ідею 
висунув молодий спеціаліст, го
ловний інженер управління ре
монту Сергій Зеїров. Справа в 
тому, що нині дуже гостро 
стоїть проблема забезпечення 
господарств дефіцитними за
пасними частинами, зокрема 
деталями до зернозбиральних 
комбайнів. От і виникла в Сер
гія думка поставити процес їх 
відновлення на солідну техно
логічну основу. Так уклали ми 
договір з КіСМом. Правда, не 
обійшлося без перешкод фі
нансового характеру, але хто 
стукає, тому відчиняють... Вже 
є перші результати.

Я за ініціативність. Але вона 
приходить не сама по.собі. Во
на формується, а якщо точні
ше, іі формують ті, хто оточує 
молодого спеціаліста, хто може 
передати свій досвід молодому 
товаришеві, хто бачить у ньому 
колегу, якому потрібен цей 
досвід. Є закон самоутверд
ження. Це коли людина прохо
дить через пошуки, невдачі і 
знахідки, гартується на цьому 
шляху, як сталь. І головне — не 
дати їй охолонути, зневіритись 
у собі. Тоді вона стане майст-
ром своєї справи, справжнім 
спеціалістом, людиною на своє
му місці.

Імоаа йде про особливості об’
єднання по виробничо-техніч
ному забезпеченню сільського

М. РЯБИГА, 
начальник управління ре
монту обласного виробни
чого об’єднання по вироб
ничо-технічному забезпе
ченню сільського госпо
дарства. І

Всю ласку і ніжність, все тепло душі ми 
віддаємо наймолодшим громадянам Країни 
Рад. Партія і держава у своєму піклуванні 
про найменших керуються принципом «Усе 
найкраще — дітям». Тільки на Кіровоград- 
щині ніші працює 825 дитячих садків, у яких 
виховується 63 500 маленьких синів і дочок 
робітників, колгоспників, службовців. До
свідчені иедагоіи, медичні працівники н.:і;і 
гаються зробити все належне, щоб їхнім 
вихованцям тут жилося радісно і щасливо, 
відкривають перед ними світ прекрасного і 
доброго, виховують у малят любов до Віт
чизни, до народу, до землі. Над дошкільними 
дитячими закладами шефствують колективи 
заводів і фабрик, колгоспів і радгоспів.

На знімку: вихованці дитячого садка 
№ 33 місі а Кіровограда.

Фото Л. РІЗНИМ ЕНКА.

І
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•------- в грудня 19Г9 року
И^——. — „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ ---------З ПОТРОЄНОЮ ЕНЕРГІЄЮ <3 опор.

ВИ НАМ ПИСАЛИ...

ТОВАРИШ СУЧАСНИК

«ВИРОЩУВАТИ ХЛІБ — МІЙОБОВ’ЯЗОК»«...3 усіх професія, про які я знаю, — наймяліша наша, хліборобська». Це слова Іі виступу третьокурсника Новгородківсь/.ого СИТУ № в, стипендіата Ленінсько- Ї’О комсомолу Василя Якнмо- еича ка районній звітно-виборній комсомольській конференції .Потім, розповіді про довфі ців, юнака хвиля спогадів і понесла туди, де починалася ного життєва дорога...Неподалік від Новгородці Братоліо- району, закінчив

коли він слухав своїх ровесників справи комсомолі»- огорнула тепла
р.кжиііу.тося село бівка Долннського Тут Василь виріс, пісім класів. Тут живуть його батьки. Сім'я хліборобська: §атььо Трохим Олександрович — тракторист хйсцевого колгоспу «Зоря комунізму», мати Соломія Степанівна — &іец буряківничої лапки. Старший брат Степан, ідучи в армію, пообіцяв: «Відс.іу- |ку, знову оратиму ці поля», — і навкруги новів ру- £&о...Же'ст той бачився Василеві не раз: і коли він влітку разом Із батьком трудився Трактирі, 1 коли допізна

бз

на загиджувався над коцсяектами і иідру'іииками, і коли зневіра іноді охоплювала його.Пригадую розмову 5 цим серйозним сімнадцятирічним нл'ліцем.• — Нам часто кажуть: «1 чого ого рветеся до роботи? Малі ще, підростете, — вистачить 1 на вас...* А я з цим абсолютно не згоден, бо відбуваю: своїми руками можу вробнти багато., Якимович серед користуютьсяІ як відмінник як комсорг, і як. Мрія є. заповітна: піднятися в на планері власної рои- Уі ЦІЇ. З ВИСОТИ ПОДІП5ИТІЧ- на бсзмежіїу, чарівну зем- лог.тядом охопити її ГС’П- далеко,'аж за лінію горй- . Землю, на якій бути господарем, яку хоче- нрнкрашати своїм тру- заквітчати повпозерним

однокурс- авторите- навчавдя, нецоганпй в хлопця.

Ростуть крила у ярії.
Т. БОРИСОВА.

<М'г Новгород««!
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ЗРОБЛЕНО 
В КІРОВОГРАДІ

На листопадовому (1979 р.| Пленумі ЦК КЛРС товариш 
Л. 1. Брежнєв чітко визначив основу нової п’ятирічки: лЩоб 
послідовно підвищувати добробут народу, необхідно з подвоє
ною, потроєною енергією проводити в життя курс партії на 
підвищення ефективності і якості. Цьому курсові альтернативи 
немає, і він повинен неухильно проводитися з одинадцятій 
п’ятирічці».

У цих словак максимально сконцентрований зміст основних 
положень матеріалів Пленуму ЦК КПРС, другої сесії верхов
ної Ради СРСР десятого скликання, які вивчають сьогодні у 
трудових колективах, у пслітгуртках.

Вивчають, щоб керуватись ними у своїй повсякденній роботі 
та’ навчанні. Поле діяльності тут для кожного робітника, кол
госпника, студента чи інженера широке: наступної п'ятирічки 
в країні необхідно буде забезпечити динамічний і пропорцій
ний розвиток суспільного виробництва, підвищувати ефектив
ність і якість роботи в усіх панках народного господарства.

На знімну: комсомольці Кіровоградського машинобудів
ного техніиуму Людмила ПЕРЕПЕЛИЦЯ, Андрій ШЕВЧУК, Ва
лентина ЕГОРОВА знайомляться з матеріалами листопадового 
(1979 р.) Пленуму ЦК НПРС. Фото П. ХМУРИ.

СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ кок- «з 
струк горському бюро Кіро- 

БОградського заводу радіовиро- 55 
бів усього дев’яті, років. Та за 
цей короткий час тут розробле- 
по баї ато цікавих і корисних - 
тем, створені нові прилади, іоне 
невипадково Оргкомітет Олім- 
иіади-80 замовив СКБ заводу 
пересувну телевізійну контроль
ну станцію, призначення якої 
— контролювати якість телепе
редач з ефіру.

Чимало часу пішло на виго
товлення сіанції. і ось вона го
това. Випробування показали: 
якість роботи нового виробу 
першокласна. Телеглядачі мо
жуть бути впевнені, що поба
чать найцікавіші моменти Олім
пійських ігор, бо чутливі прила
ди допоможуть телеоператорам 
провадити високоякісні зйомки.

У колективі багато молоді. 
Зокрема, у створенні пересувної 
телевізійної контрольної станції 
взяли участь Микола Шаганок, 
Олександр Ложкін, Олександр 
Виноградов — молоді, перспек
тивні інженери.

Радує колектив СКБ ще один 
неабиякий успіх — недавно за
гущена у серійне виробництво 
пересувна телевізійна відеоза- 
нисувальна станція ПТВС-3 
ЦТ. Вона призначена для зйо
мок у кольорі. Це — велика 
підмога кіно-і телеоператорам.

Н а зТі і м к а к: у цехах за
воду радіовиробів; новинка — 
для Олімпіади-80.

Фото Р. ЄПЕІЙКІЯА.

"Дорога редакціє!
Я — молодий 

працюю другий 
про міжнародний 
дих~ механізаторів «І ____
— Толбухін». Чи не могли б ви 
розповісти про нього доклад
ніше?

З повагою
Микола С<>

Компаніївський район».

механізатор, 
місяць. Чуй 
клуб мопо- 

КіровоградКЛУБДІЄ
Десять років тому за спіль

ним рішенням Кіровоградської о 
обкому комсомолу і Толбухін- 
ського окружного комітету ком
сомолу було створено міжна
родний клуб молодих механіза
торів. Він є новою формою ді
яльності по зміцненню інтерна
ціональних зв'язків між комсо
мольськими організаціями, мо
лоддю СРСР і Болгарії. Членами 
илуоу стали молоді механізато
ри і спеціалісти сільського гос
подарства віком до ЗО років, а 
також колективи комсомоль
сько-молодіжних ланок, бригад.

Керує міжнародним клубом 
молодих механізаторів рада, по
чесним головою якої обрано дві
чі Героя Соціалістичної Праці, 
депутата Верховної Ради СРСР 
бригадира тракторної бригади 
колгоспу імені XX з'їзду КПРС 
Новоукраінського району Олек
сандра Васильовича Гіталоаа. 
Члени клубу «Кіровоград — 
Толбухін переймають хлібороб

ським досвід Олександра Васи
льовича, вчаться у нього люби-- 
ти землю, працю. Своєрідною 
лабораторією майстерності ста
ла для членів міжнародного 
клубу і тракторна бригада знат
ного механізатора. Тут молоді 
толоухінці і кіровоградці глиб
ше пізнають секрети майстер, 
•юсті прославлених хліборобів, 
набувають уміння високопро
дуктивно використовувати тех
ніку.

Десятирічний досвід роботи 
клубу показує, що молодь Кіро
воградської області і Толбухін. 
сьного округу НРБ успішно по
глиблює інтернаціональні зв'яз
ки, бере активну участь у фор
муванні особистості молодого 
будівника комунізму.

Клуб стаз першою міжнарод
ною молодіжною організацією, 
яка відіграє значну роль у під
вищенні ефективності сільсько
господарського виробництва, 
дієвості соціалістичного змаган
ня, в активізації роботи комсо
мольських організацій, у підви
щенні загальноосвітнього і про
фесійного рівня молодих тру
дівників.

Це далеко не всі сфери діяль
ності міжнародного клубу моло
дих механізаторів «Ніровоград 
— Толбухін». Він став організа

тором соціалістичного змаганич 
між молодіжними бригадами і 
окремими механізаторами Кіро
воградської області і Толбухін- 
ського округу. Налагоджено 
систему обміну передовим дос
відом. Стало правилом, що мо
лоді хлібороби Кіросоградщини 
допомагають своїм болгарським 
друзям збирати врожай, навча
ють молодих толбухінціц екс
плуатувати радянські комбайни 
«Нива» і «Колос ». У спільній . 
поаці відточується професійна 
майстерність, розширюються 
ісрмзонти співдружності.

Красномовним прикладом 
ефективної діяльності клубу мо
лодих механізаторів є також 
обмін «секретами» технології 
виробництва, літературою, яка 
використовується при навчанні 
механізаторів і спеціалістів сіпь- 
сьііого господарства.

Раз на рік рада клубу прог.о 
дить засідання з участю прзд-. 
стовпиків області і округу. На 
них заслуховуються звіти про 
роботу, підбиваються лідсумня 
суперництва, визначаються і на
городжуються переможці.

Дні проведення чергового-за
сідання клубу (таких засідань 
відбулося вже дев’ять) перетво
рюються в дні яскравого прояву 
інтернаціоналізму, актизшго 
обміну інформацією і передовим 
досвідом. Гак на останньому за
сіданні керівник комсомольсько- 
молодіжної ланки по вирощу
ванню кукурудзи з колгоспу 
імені Леніна Долинського рано- 
ну Петро Шкарупа поділився з 
болгарськими друзями досвідої'« 
високопродуктивної праці. Ад
же очолюваний ним колектив 
став минулого року перемож
цем республіканського соціаліс
тичного змагання молодих ну- 
••УРУДЗоводів.

Став у пригоді болгарським 
хлопцям досвід роботи комсо
мольсько-молодіжної тракторної 
бригади кблгоспу імені Володи
мира Ульянова Ульяновського 
району, очолюваної Анатолієм 
Харнавим, комбайнера колгоспу 
«Більшовик» Гайворонсьиого ра
йону Станіслави Сторожуй».

Кіровоградській молоді було 
цікаво дізнатися, як працюють 
механізатор агропромислового 
комплексу у Наварні Тодор Мі- 
чес, молодіжна бригада ґеоргія 
Христова з селища Орляк.

Міжнародний клуб молодих 
механізаторів «Кіровоград — 
Толбухін» діє. Його плодотворна 
робота свідчить, що молодь 
двох братніх країн зміцнює 
свою дружбу, працює заради 
спільної мети — світлого май
бутнього всього людства.
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...Обидва хлопці вчилися не 
вельми «блискуче», /дали за
довільну поведінку — були, як 
кажуть, типовими «середняка
ми»... Один бешкетував, побив 
телевізор у громадському міс
ці і цим зганьбив своїх бать
ків, товаришів, учителів, запля
мував честь класу й школи. 1 
скільки після того посипалось 
неприємностей і справедливих 
докорів!

А інший того ж дня їздив у 
Новоукраїнку на екзамени в 
ДАІ. Тх він склав найкраще у 
своїй групі, «вісімка» у нього 
вийшла відмінна. Юнак одер
жав права на водіння мотоцик
ла... Обидві події, як не дивно 
зростали на одному грунті і 
відбувалися у вільний час.

_______

Будучи класним керівником 
десятого класу, я взявся про
вести експеримент. Якось 
взимку о 20 гоДині вирішив 
відвідати всіх двадцятьох моїх 
учнів. Цікаво, що вони роб
лять? Чим займаються в ці го
дини?

Відчиняв двері будинків мо
їх вихованців — і поволі по
ставала цікава статистика.

... Три учні ще розв’язували 
задачі. Двоє дочитували розді
ли з хімії та суспільствознавст
ва. Ще троє дивилися переда
чі по телевізору. Один завзято 
ремонтував свій радіоприй
мач.

Двоє дівчат вишивали {одна 
портрет Т. Г. Шевченка, інша 
— краєвид пшеничного лану}. 
Один хлопчина теж займався 
творчістю: клеїв із звичайної 
соломи картину. Гарно виходи
ло.

Один юнак уже спав.
Одна дівчина ще не повер

нулася з ферми, допомагала 
там матері-телятниці.

Двоє читали.
Двоє — він і вона — зізна

лися батькам — пішли на по
бачення.

Один переглядав блешні, го
туючись у вихідний день піти 
порибалити.

Останню, двадцяту я угле
дів сам. На побаченні з хлоп
цем...

Другого дня після занять ми 
повели розмову і про минулий 
вечір, і про те, як кожен про
водить свій вільний час. У де
сятикласників його обмаль. 
Бони відверто говорили: про
грама насичена, а вчителі да
ють так багато домашніх зав
дань, що вільного часу прак
тичне майже не залишається.

І все-таки вільний час є! У 
дні, коли «легші» предмети, у 
вихідний, у свята, у період 
осінніх, зимових, весняних ка
нікул (про літні потрібна ок
рема розмова).

То як його учні використо
вують? Про це дещо розпові
ла й «статистика» вечора. Та 
давайте послухаємо самих 
хлопців і дівчат.

— Коли у мене є вільний час,
— сказала Валя, — я люблю 
читати. Моє захоплення — пое
зія. Вона приносить мені і ра
дість, і наснагу. Уроки літера
тури е школі, програмні твори
— це лише краплина в морі. 
Скільки ж іще є цікавих пое
тів! Розкрила я книжечку Ва-> 

силя Симоненка, а там же такі 
вірші! Я їх учу напам'ять. По
добаються мені й літературні 
сторінки нашої районки, об
ласних газет. Вважаю, що хто не 
дружить з книгою, особливо з 
поезією, той дуже бідна лю
дина.

— Валі не хвалю, — почав 
Володя. — Вона й на перервах 
не розстається з поетичними 
збірками. Це однобокість. Не 
можна так. Я теж люблю чита
ти. Але займаюся й спортом. 
Узимку, як є-сніг — на лижі. 
Настають весна, літо — річки 
не мину. Хіба погано поплава
ти, загоріти, зміцніти? Ми, 
хлопці, не повинні забувати, 
що нас чекає Радянська Армія. 
До неї маємо прийти загарто
ваними, дужими. Вважаю, що 
спортом повинен займатися 
кожен. Тоді й учитись легше, і 
читається краще!

— Не діждуся весни, — ус
міхнувся Євген. — Тоді для 
мене кожна вільна хвилина — 
на вагу золота. Люблю працю
вати у саду. Знаєте, скільки у

мене на одній яблуні росте 
сортів? Сорок. Сам ПрИЩЄП- 
ЛЮЕаВ, доглядав.

Галина заявила, що вена час
то дивиться телепередачі. Бо 
вони збагачують знання з іс
торії, географії, літератури. 
Та й приємно подивитися хо
рошу БИСТсВу, виступи відомих 
акторів.

Василь (той, що клеїв каоти- 
ну з соломи), теж казав, що 
ота творчість приносить йому 
велику радість.

— Я йду допомагати мамі, 
— говорила Олена, — бо вва
жаю те своїм святим обо
в’язком.

Кожен виступ був своєрід
ним відкриттям світу юнацьких 
захоплень, мрій про майбутнє.

Обережно торкнулися й те
ми побачень. Секрети не ви
явились секретами. Одні дру
жили з хлопцями та дівчатами 
з нашого села, інші листували
ся з хлопцями, що служили у 
Радянській Армії. «А коли ж 
нам дружити? Як виповниться 
по сорок років? «Та хіба ж я 
у вільну хвилину не можу на
писати листа хлопцеві у Радян
ську Армію?»

Були й мовчальники. Дове
лося підняти й їх. І вони щиро 
зізналися, що вільний час про
водять абияк. Трапиться цікава 
передача, футбол, хокей по те

левізору — дивляться. Покли
че оголошення на цікаву кіно
картину — підуть. Весною при
гріє сонце — на річку. Почи
нається волейбольне змаган
ня — грають, «боліють». А 
отак, щоб мати якусь «зорю» 
е житті, щоб чомусь віддавати 
своє серце й душу — що ні, 
ТО НІ...

І почалася ланцюгова реак
ція.

Про дозвілля дітей уже гос
тріше пішла розмова на баїь- 
ківських зборах. Відверто го
ворили про те, що безцільно 
проведений вільний час у час
тини учнів породжує щілини 
для виникнення правопору
шень...

Давайте послухаємо батьків.
ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ: 

«Моя дочка захоплюється кни
гами. У неї є вже своя бібліо
тека. Десь близько п’ятисот 
книг. Я для неї грошей не 

шкодую. Бо давно помітив, 
якою доброю стає дочка під 
впливем читання. Допомагає 
Бона матері й мені не з обо
в’язку, а від щирого серця».

ІВАН ПЕТРОВИЧ: «Мій трак
тор знас, як п'ять пальців. Учив 
у школі. А закріпив знайня са
ме тому, що мав вільний час 
і вмів користуватися ним. Я 
допомагав йому. А результат, 
думаю, непоганий. Закінчить 
школу — колгосп матиме доб
рого механізатора».

ЯКІВ ВАСИЛЬОВИЧ: «Мій ду
має про армію. Хоче офіце
ром стати. Не пропустить пе
редачі «Служу Радянському 
Союзу». ! загартовує себе — 
на лижах, в походах, на річці».

ІРИНА СТЕПАНІВНА: «Спер
шу думала, що оте вишиван
ня — мимовільне захоплення. 
Аж ні. Вона ж хоче, щоб усе 
навколо було красивим».

ІЛЛЯ ДАНИЛОВИЧ: «Повер
нусь додому, пройду стежкою 
е саду, гляну на ту яблуню, де 
синок прищепив сорок сортів— 
серце радіє. Разом з тим я ду
маю й про інше. Чогось ти. 
Павле Григоровичу, мовчиш! 
Ти купив своєму мотоцикл і 
тим рс-збалував його. Бо 
хлопець знас одне — закінчи
лись заняття — і на мотоцикл. 
І на ньому гасає весь час. Часто 
і вночі».

Мовчальники... Між іншим, 
батьки отих синів-мовчальни- 
ків.

...Сини й дочки їхні згодом 
стали непоганими людьми, доб
рими трудівниками. Але при 
згадці про одного й досі зри
нає біль. Ні батьки, ні ми не до
дивились, куди йшов його віль
ний час. Невідомо звідки у ньо
го з’явився дорогий годинник, 
став він пити, украв велосипед, 
поцупив на автовокзалі валізу, 
спіймався на крадіжці грошей... 
Кінець цієї історії сумний, га
небний.

Тоді ж батьки закинули нам 
істотне звинувачення. Добре, 
що почалася така розмова. Але 
за розмовами потрібне й діло. 
От, скажімо, ми знаємо, що у 
школі є гуртки. Та не всі ж вони 
працюють, деякі з них існують 
лише на папері. Де ваш хор? Де 
драмгурток? Де спортивні гурт
ки? Де гурток юннатів?

Довелося на педагогічній ра
ді порушувати й це питання. 
Почали перебудовувати роботу.

Не есе зробилося враз, як у 
казці... Та як не згадати добрим 
словом керівника хору Гната 
Павловича? До хору записалося 
близько сотні дітей. Гнат Пав
лович усім давав раду, терпля
че вчив, систематично прово
див заняття. І той хор став ви
борювати призові місця на об
ласних оггедах учнівської са
модіяльності.

Як не згадати керівника дра
матичного гуртка Раїсу Мико
лаївну? Вона захоплювалася 
«Педагогічною поемою» А. С. 
Макаренна. Гуртківці ставили 
п'єси, важкі і для великих дра
матичних колективів. Напри
клад, було інсценізовано п’єсу 
О. Корнійчука «Загибель ескад
ри». І то було не профанацією 
мистецтва. Гуртківці самі поши
ли потрібні костюми, виготови
ли декорації.

Репетиції, підготовка костю
мів, вивчення ролей, участь у 
хорі, праця у навчально-вироб
ничій бригаді відбилися пози
тивно на навчанні й поведінці. 
Успішність учнів стала набага
то кращою, сссь учнівський ко
лектив став дружним, згуртова
ним, бойовим, здатним викона
ти будь-яке завдання.

Гуртки допомогли виростити 
нинішніх науковців, механіза

торів, учителів, тваринників, лі
карів. Як не згадати В. .Назарен
ка, Н. Миргородську, В. Осаі4\ 
чого, М. .Назаренка, братів В. і
A. Маткевичіо, Р. Осипову,
B. Жовту, В. Декусар, С. Швець 
і багатьох інших.

Що б не планували ми у кла
сах, у комсомольських органі
заціях, ніколи не забуваємо про 
вільний час. І нам здається, що 
треба робити наголос на спіль
ному, колективнолту проведенні 
його.

Мало, ще дуже мало ми ви
користовуємо і екскурсії. Маю 
на увазі близькі, екскурсійні 
прогулянки. Дехто ховається за 
твердження: такі екскурсії до? 
цільні для малят, для учнів мо
лодших класів — до річки, до 
ліска, до ставка. Дозволю собі 
навести ще один красномовний 
приклад. З тими ж десятиклас
никами ми провели екскурсію 
до Котовського лісу. Попроси
ли дозволу у лісництві пориба
лити у ставку. Поїхали на вело
сипедах... Слухали розповідь 
про Велику Вітчизняну війну. 
(Тут 1942 року рейдом прохо
див партизанський загін гене
рала Нау/лова). А потім купали
ся, Будили карасів, варили юш
ку, пекли картоплю, відпочива
ли. За всіх сказав Валерій:

— Багато пам’ятатиму про 
наш клас. Багато забуду, а от 
цього дня — ніколи...

Не забудуть вони й іншого 
дня, коли побували в Канежі, де 
у 1913 році Канізький партизан
ський полк підняв повстання і 
громив австро-німецьких оку
пантів. •

Екскурсія — похід на ріку, нз 
поле, у гайок — згуртовує ді
тей, дає їм наснагу для •' на
вчання.

Так ми непомітно підійшли 
ще до одного важливого питан
ня, про яке вже говорили: 
пробле/ла вільного часу справа 
не тільки самих учнів, а й учи
тельського колективу, батьків, 
громадськості. Багато ж хоро
шого, цікавого, потрібного є 
тут для комсомольських колек
тивів—починань, пошуків, дер
жань, знахідок.

У цих роздумах зачеплено 
проблему вільного часу пере
важно учнів. Та хіба вона менш 
важлива для кожної молодої 
людини?

Мені одверто зізнався один 
хлопчина, що недавно повер
нувся з лав Радянської Армії.

— На службі все було таким 
з/лістоЕним! На обліку була 
кожна хвилина. А тут... Вірите, 
я й не знаю, як зробити віль
ний час цікавим, щоб він давав 
і щось відрадне мені, і щось 
корисне людям. От учора три 
години ганяв кулі на більярд
ному столі. Що мені те дало?! 
Не знаю...»

— Думай, голубчику, плануй 
свої вільні години. Частина уч
нів, молодих людей берете їх. 
Але ж більшість, скажемо прав
ду, ніякісіньких планів не мас« 
Юнак і дівчина не в дитсадку, 
де кожна хвилина Етиснута у 
чіткий розпорядок.

Нам здається, що у цій про
блемі важливе інше. Треба ви
робляти в собі звичку, життєве 
правило — ке губити марно 
свого вільного часу.

А нам — педагогам, батькам, 
Естажкам комсомольських ко
лективів—треба пам’ятати про 
оте «не знаю» — і треба знати! 
Вчиги, радитись, допомагати, 
не обділяючи своїм уміння/л, 
знанням, порадами жодного 
юнака і дівчини.
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