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Світлана Пампушко — комплентувальниця третього механоскла
дального цеху зайоду «Червона зіриа», вона навчається на п’ятому 

■ курсі Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобу
дування. Третій рік молода комуністка виконує почесне доручення — 
пропагандист гуртна комсомольської політосвіти. Минулого ропу 
очолювала гурток «Основи правових знань», нині — «Молоді про 
партію».

Фото В. ГРИБА.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА

ПЕРША КОЛОНКА

ЗОЛОТИЙ 
ФОНД ПАРТІЇ

Цими днями відбулися зустрічі членів 
і кандидатів у члени бюро обкому пар
тії, членів бюро обкому комсомолу з 
пропагандистами системи партійної ос
віти, комсомольського гюлітнавчання, 
гуртків економічних знань, шкіл комуні
стичної праці області. І в обкомі партії, 
і в обкомі комсомолу йшла розмова про 
високе покликання пропагандиста — 
нести в дгаси слово партії, сприяти гли
бокому розумінню слухачами її внут
рішньої і зовнішньої політики, актуаль
них зєвдань будівництва комунізму. Бу
ло підкреслено, що сьогодні, в умовах 
розвинутого соціалізму, коли духовні за
пити радянських людей дуже високі і 
постійно зростають, ідеологічні бійці 
мають завжди бути на висоті тих зав
дань, які ставить. КПРС, по-ленінському 
боротися за її лінію. Згадаймо слова 
Володимира Васильовича Щербицького, 
сказані у виступі на зустрічі з пропаган
дистами в ЦК Компартії України 26 ве
ресня 1979 року: «Партія довіряє ідео
логічним кадрам свій найбільш неоці
ненний капітал — людей, їх уми і серця. 
Еіна довіряє їм найвідповідальнішу ро
боту — формувати у наших людей ідей
ність, високу моральну культуру і, в кін
цевому підсумку, виховувати у них го- 
тсекїсть, Есшо і вміння будувати кому
нізм».

Ось чому необхідно постійно поглиб
лювати свої знання, майстерність, уміти 
словом і особистим прикладом завойову
вати повагу і довір'я слухачів. Саме так, 
наполегливо й послідовно, втілює в жит
тя ленінський заповіт «Учитися комуніз
му» комсомольський пропагандист Не- 
єватнівсьного відділка радгоспу Другого 
імені Петровського цукрокомбінату Ма
рія Микитівна .Скічно. Конкретною про
грамою ї'і роботи постійно є особистий 
творчий план,- у якому вона передбачає 
свою методологічну підготовку, організа
цію навчального процесу, виховання со
ціальної активності слухачів. Марія Ми
китівна завжди уважно стежить, як гурт- 
нівці сприймають її виступи, яку участь 
беруть у співбесідах, цікавиться показ
никами роботи, громадською активністю 
кожного слухача.

Своєю другою професією вважає пар
тійне доручення комсомольський пропа
гандист Голованівської санітарно-епіде
міологічної станції Петро Іванович Сидо
ренко. Одним а головних чинників під- 
і.іяцення ефективності політнавчапня він 
вважає вивчення індивідуальних запитів 
слухачів, знання, порівняння та аналіз 
їхньої виробничої і громадської актив
ності. Заняття в гуртку Петро Іванович, 
як правило, починає з політінформацП 
про найважливіші події в країні і за ру- 

і'бсжем. Нову тему висвітлює у формі лек- 
' ції-бесіди. а потім переходить до повто

ре) Ш Я пройденого матеріалу. Пропаган
дист учить молодь уміння аналізувати 
прочитане, виділяти головне, самостійно 
поглиблювати свої знання. Все це якнай
краще сприяє формуванню комуністично
го світогляду юнаків і дівчат.

Неабияке значення для підвищення 
рівня і якості роботи пропагандиста має 
створення належної навчально-матері
альної бази. Цікавий досвід у цій справі 
має Кіровоградська районна комсомоль
ська організація. Як і належить, куток 
комсомольського політнавчаннл спершу 
обладнали в райкомі комсомолу. Це стало 
дійовим прикладом для первинних ком
сомольських організацій. Потім було ви
ділено окремі кімнати для політнавчан- 
ня, згодом вони переросли в кабінети 
комсомольського політнавчання. В них 
обладнано спеціальні стенди, зібрано 
методичні матеріали, потрібну політичну 
літературу, матеріали з досвіду роботи 
кращих пропагандистів області, встанов
лено технічні засоби пропаганди.

Прикладів того, що ми сьогодні маємо 
всі необхідні можливості для форму
вання комуністичної свідомості молоді, 
можна навести багато. І найважливіша 
роль тут, у цій благородній і складній 
роботі, безумовно, належить ідеологіч
ним працівникам, яких Леонід Ілліч 
Брежнєв назвав «золотим фондом пар
тії». Будьмо ж гідними такого високого 
визнанняі

тСТОРІЯ — не давно минулі події, 
явища. Історія — це й сьогоднішній 

день і майбутній. Історія — цс люди...
Має свою історію й Кіровоградський 

машинобудівний технікум. Найперша зу
стріч із нею відбувається тоді, коли 
потрапляєш до недавно створеного му
зею закладу. І з перших же хвилин від
чуваєш відгомін тих далеких років.

ФАКТ ПЕРШИЙ. 1870 рік. У Слисавет- 
іраді відкрився новий навчальний заклад 
— реальне училище. Першими виклада
чами були професор В. Григорович, архе
олог 1 етнограф В. Ястребов. природо
знавець Я. Близпін, композитор П. 11і- 
швнеький. художник Ф. Козачинський...

У 1905—1907 роках вихованці училища 
брали активну участь у революційних 
подіях.

Одними-з перших вихованців училища 
були фізик І. Тамм, художник П. Покар- 
•л-евський, знаменитий артист М. Садов- 
ський. відомий радянський письменник 
10. Яиовський, композитор К. Шимапов- 
ський.

1926 року на базі училища ‘виникає 
Єлнсаветградська профтехшкола № 1, а 
через чотири роки, у вересні 1930-го. за
початковано машинобудівний технікум 
(КМТ). Цей факт яскраво свідчить про 
бурхливе зростання промисловості на
шого краю.

Зустріч з історією відбувається й тоді, 
поли йдеш просторими, світлими коридо
рами, піднімаєшся сходами, зазираєш в 
аудиторії, виробничі майстерні, розмов
ляєш з вихованнями технікуму — колиш
німи й нинішніми.

ФАКТ ДРУГИЙ. Олексій Омелянович 
Задоя — випускник КМТ 1934 року Ді
знавшись про півстолітній ювілей техні
куму. піп приїхав v Кіровоград з міс і а 
Горького.

ВОНИ — МАЙБУТНІ МАШИП0ЕУ- 
ДІВІ ПІКИ.

УЧНІ КІРОВОГРАДСЬКОГО МАШИ
НОБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ. ВІДМІН-* 
ПИКИ НАВЧАННЯ (ЗЛИВА НАПРАВО): 
САШКО КАГАНОВИЧ. ВАСИЛЬ СТЕБ
ЛИНА І ЛЮДМИЛА ПЕЧЕНА.

Фото В. ГРИБА.

На Кіровоградському 
заводі тракторних гід
роагрегатів працює 14 
комсомольсько - моло
діжних колентивів. до 
складу яких увіходить 
близьно 500 юнаків І 
дівчат.

На підприємстві ши
рокого розмаху набрало 
змагання за успішне 
завершення п’ятирічки 
і гідну зустріч XXVI 
з’їзду КПР.С. 150 моло
дих виробничників ЕИ 
нонали особисті п’яти
річки. В їхньому числі 
токар другого механо
складального цеху Юрій 
Леонов,

ЕЛ РИ1 стурбований. Лс- 
щодавно їхшо дільни

цю по випуску шестерень 
до гідронасосів перемісти
ли на нові площі. Швид
ко розмістили устаткуван
ня, налагодили йото. Ви
никлії тимчасові усклад
нення в постачанні охолод
жувальних мастил для 
верстатів. Біля них подеку
ди рівчаки, якими прокла
дуть необхідні для забез
печення нормальної роботі) 
дільниці комунікації. /\ тут 
іще на початку зміни один 
із двох Юрієвих токарних, 
верстатів лишився без 
живлення. Так що Леоно
ву та його товаришам є. 
про що турбуватися: і про 
доведення площ до необ
хідних технологічних кон
дицій, і, разом з тим, про 
головне — виконання ви

робничого завдання. Сьо
годні, як і завжди, його 
«зривати» не можна.

Своєрідний (у хорошому 
розумінні цього слова) ха
рактер має молодий токар 
Юрій Леонов.

Коли я прийшов „а діль
ницю, маючи деякі відо
мості про хлопця з уст 
секретаря заводського ко
мітету комсомолу В Дуд
ника, Юрій із захоплен
ням. жваво повів розпо
відь про операції які вико
нує, обробляючи заготовки 
шес терень. Гіодумалосі: 
«Технократ-» Але ні. Віл 
справді закоханий у свою 
професію токаря. хоча й 
готувався до іншої...

Здавалося б чого ше тре
ба? Закінчивши Кірово
градський машинобудівний 
технікум дістав направ
лення па роботу н кон
структорське бюро підпри
ємства Потім дійсна служ
ба в лавах Радянської Ар
мії. (Ці рядки з біографії 
Юрія Леонова необхідні, 
бо потім...) Потім він кру
то змінить професію. ПІ-

ЮВІЛЕЙ

...І РАДІСНІ 
БУДНІ

СЬОГОДНІ КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
МАШИНОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 
ВИПОВНЮЄТЬСЯ 50 РОКІВ.

— Після закінчення технікуму я дістав 
направлення на одне з великих горьнсіз- 
ських промислових підприємств, — ка
же Олексій Омелянович. — Працював 
майстром, пізніше, коли здобув вищу ос- 
віту, став інженером-конструятором. Ос
танні вісімнадцять років був начальни
ком цеху.

... Гудуть верстати. Перегукуються між 
собою напилки, молотки. У прекрасно об
ладнаних виробничих майстернях прохо
дять практику уші третього курсу.

шояшн працювати тока
рем.

— Ще під час навчання 
в технікумі ми практику
валися з токарної справи. 
Тоді якось'не замислював
ся над и необхідністю. 
Мовляв, предмет передба
чений програмою — зна
чить. треба виконувати. А 
вже потім задумався — де 
виявлю себе краще, де бу
ду потрібвіший людям У 
КБ чи в цеху Биоііини, що 
в цеху, і не помилився. — 
розповідає Юрій Леонов.

Він вирішив прасильп'о. 
Бо коли л галмтап чи по
вернувся б до НБ. якби там 
запропонували «золоті го
ри*. піп без питання відпо
вів. «ПІ в якому разі. Тут 
моє місце».

Так. саме з колективі, 
де працює впродовж тріюх 
років, де сформувалися 
характер. ставлення до 
праці Як не дивно, але 
Юрій має свій вимір вико
нання п'ятирічного зав
дання Ви зараз перекона
єтесь. що цей вимір не 
розходиться з державним. 
Вважається. що з ураху
ванням роботи під час вій
ськової служби в будівель
ному підроздіїі і подаль
шої — на заводі трактор
них гідроагрегатів Леонов 
уже виконав особисту п'я
тирічку. Він з цим згоден 
А ось напередодні наступ
ного року мине три роки і 
для місяці, як вій тут. на 
підприємстві От саме в 
цей строк він зобов'язався 
виконати п'ятирічку тока
ря. суто тутешню — за
водську. Погодьтеся, пра
вильне рішення! Воно ба
зується на його унікальній 
працелюбності нн високо
му авторитеті. який він 
устиг завоювати в колек
тиві.

Про високий авторитет 
Юрія Леонова свідчить 
ще й таке. Ного визнають 
буквально всі Незважаю
чи на його молодії і ь йо
му довіряють наставниць
ку справу. Ніші, наприк
лад, він учить .токарництва 
тридцятиВОС! милі т п ь о- 
го(!) виробничника. І не
безуспішно...

... Я дивлюся, як оброб
ляє заготовки шестерень 
Юрій Леонов. Чітко, виві
рено. без зайвих рухів за
кріплює їх у шпинделі’вер
стата. Здається. час не 
встигає за роботою. 1... 
100... 500... 1800! Три нор
ми за зміну.

Гак працює групкомсорг. 
кращий молодий токар Мі
ністерства тракторного ії 
сільськогосподарського ма
шинобудування СРСР 
Юрій Леонов.

А. ШИЛОШИЙ 
спецкор «Мспсдсго 
комунара».

Біля верстата Ніна Конюх. Працює 
швидко, вправно. Мить — і в металево
му пальці готовий отвір. Таких отворів 
треба зробити за певний час аж 141). Для 
дівчшш цс невелика норма. її вона вико
нала ще го.-цшу тому. Якість роботи — 
відмінна.

Піна та її товариші набувають спеці
альності техвіка-технолога автоматичних 
ліній і різальних інструментів. Донедав
на вони прийшли сюди, боязко ди
вилися на обладнання, а тепер сміли
во і впевнено орудують усіма інструмен
тами, верстатами. Своїми вмінням і 
знаннями хлопці і дівчата зобов'язані 
викладачам Г. Я., Мусі, В. П. Щсрбі, 
А. Б. Єлнсаветському, майстрам €. Т. 
Довгому, Ю. М. Іванюті.

ФАКТ ТРЕТІЙ Вихованці технікуму... 
За роки свого існування КМТ підготував 
майже 15 тисяч висококваліфікованих

(Закінчення на 3 сюр.).
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„ВЕРЕСНЕВИХ 
САМОЦВІТІВ"

СьогоДні на площі С. М. 
Кірова відбудеться урочис
те закриття десятого юві
лейного свята «Вересневі 
самоцвіти». Кіровограді^ і 
каші гості зможуть поди
витися великий театралізо
ваний концерт майстрів 
мистецтв із Києва, Ріп и,

Ворошіїловграда, кращих
„мжпіх колективів об

ласті, зустрінуться з пере
можцями театральних кон
курсів.

Свято театрального мис
тецтва завершиться виста
вою Київського державно
го ордена Леніна театру 
імені І. Франка «Украде
не щастя», яку буде пока
зано на сцені обласного 
музично-драматичного те
атру імені М. Л. Кропнв- 
пнцького.

В усіх районах і містах 
області степівчани зустрі
чалися з митцями. Гірники 
Оленсандрії привітали 
франківців. Саме тут

місцевому театрі «Сурма*, 
народився 
нолемтив
І. Франка, 
яного став 
тист СРСР Г. гі. [ЇОра. У Бу
динку культури 
«СвІтлопільська» 
ангори показали олоксанд- 
рійцям виставу «Украдене 
щастя».

прославлений 
театру імені 
білп колиски 
народний ар- 

‘ П. іЮоа. У

СТОРІНКИ

ТОВАРИШ КОМСОРГ

СПИТАИТЕ БУДЬ-КОГО З МОЛОДИХ ВОДИВ АВТОМОБІ
ЛІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ КОЛОШІ УКРУПНЕНОГО АВТОГОС
ПОДАРСТВА ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ < ДІПІІРОЕНЕР- 
ГОБ У Д ІНДУСТРІЯ». НА КОГО ВОНИ РІВНЯЮТЬ СВІЙ 
КРОК. І ВИ ПОЧУЄТЕ ВІДПОВІДЬ; «ІІА ГРуПКОМСОРГА 
ІВАНА ГИРИЧА*.

ПЕРЕДОВОГО ВИРОБНИЧНИКА ВИ БАЧИТЕ НА ЗНІМКУ 
НАШОГО ПОЗАШТАТНОГО КОРЕСПОНДЕНТА Л. ТАРА- 
СЕІІКА.

ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

Готуючись гідно зустріти XXVI з'їзд КПРС, радян
ські люди зиявг.яють підвищені й інтерес до всього, 
що г.оз’язане з діяльністю Комуністичної партії, до 
її революційної теорії, внутрішньої і зовнішньої 
політики. Ленінський заповіт про те, що роль пере
дового бійця може виконати іільки гартія, яка ке
рується передовою теорією, звучить у сучасних умо
вах з новою силою. Тому кожен комуніст і комсо
молець, усі трудівники повинні добре знати осно
ви марксизму-ленінізму, історію КПРС, сучасиу еко
номічну й політичну стратегію і тактику партії, акту
альні проблеми світового революційного процесу.

У всіх формах політичного й економічного навчан
ня новий, 1980—1981 навчальний рік починається з 
вивчення геми «Ленінська Комуністична партія — 
розум, честь і совість нашої епохи» на одному-двох 
заняттях за таким планом:

1. .Ленінська Комуністична партія — партія науко
вого комунізму.

2. КПРС — випробуваний авангард радянського 
народу, натхненник і організатор наших перемог.

3. Ленінська зовнішня політика КПРС.
4. Непорушна єдність партії і народу.

І.
При викладі першого 

питання рекомендується 
спочатку ззернути увагу 
на те, що важливою за
слугою З, І, Леніна перед 
робітничим класом, перед 
світовим комуністичним 
рухом є стзорення і зміц
нення більшовицької пар
тії.

З ім’ям Леніна, з його 
вченням поз’язані найваж
ливіші події XX століття. 
Володіючи непереверше- 
ним даром наукового пе
редбачення, глибокого 
проникнення в суть подій 
і явищ, які відбуваються, 
творчо розвиваючи марк
сизм, В. І. Ленін створив 
учення про партію нового 
типу — революційну пар
тію робітничого класу, яка 
покликана бути керівником 
революційного переходу 
людства від капіталізму до 
соціалізму і комунізму.

Володимир Ілліч іще во
сени 1917 року писав про 
Комуністичну партію: «їй 
ми віримо, в ній ми бачи
мо розум, честь і совість 
нашої епохи». Комуністич
на партія завжди була 
гідною високої оцінки 
свого засновника, вчителя 
і вождя. Сзоєю ПОСЛІДОЕ- 
ною боротьбою проти 
рабства і гноблення, за ут
вердження ідеалів ко
мунізму вона завоювала 
авторитет і визнання у 
мільйонів людей праці на 
всій планеті.

Пропагандистові слід під- 
креслити, що КПРС виник
ла на гранітній основі пе
редової революційної тео
рії марксизму-ленінізму. 
Ніяке інше вчення не вису
вало такої грандіозної 
програми перетворення 
суспільства і не зустріча
ло такого опору реакції. 
Марксизм-ленінізм — не

шахти 
столичні

Наш агітавтобус губить
ся в рахманних просторах 
компапіївських степів. Са 
ме тих, які так

са-
натхненно

оспівав Ю. І. Японський. 
Ми їдемо на його батьків
щину. в рідне село ІІечаїв- 
ку.Стишеною вулицею села 
йдемо до сучасної споруди 
літературно- меморіальної о 
музею 10. І. Японського. 
Директор Н. 10. Загрійчук 
уводять нас у хвилюючий 
світ слова і життєпису ви
датного українського ра
дянського письменника і 
драматурга. Світлі, затиш
ні зали ніби тамують не
квапливу ходу Юрія Івано
вича.

Ось його письмовий стіл. 
Він звично вмощується на 
твердому СТІЛЬЦІ і бере в 
руку недописаний аркуш 
рукопису. Через деякий 
час переходить на низень
ку канапу. захопивши з 
книжкової полиці старень-

І цього року, 
— до дня народжен
ня комсомолу, буде ви
значено лауреатіз облас
ної комсомольської пре
мії імені Юрія Янозсько- 
го, яка присуджується раз 
на два роки за високу ви
конавську майстерність і 
за кращий твір літератури, 
живопису та архітектури. 

На здобуття обласної 
комсомольської премії ни
нішнього року висуну;о 
поетів і прозаїків, архітек
торів і художників, кращі 
хореографічні й вокаль
но-інструментальні ансам
блі, народні театри та агі
таційно-художні бригади 
області.

Ім’я краєзнавця Дмитра 
Миколайовича Хлюєниа 
добре відоме на Кіровс- 
градщині. його перу нале
жать ряд статей, нарисів, 
художні й публіцистичні 
твори «Гартовані партією», 
«Ступені мужності» (у 
співавторстві з 3. В. Чаба
ненком), «Прославлені у 
віках». Нині письменник 
закінчує роботу над новою 
книгою «Комсомолець з 
Аджамки» — про учасника 
італійського руху Опору 
Миколу Андріяшевського.

На здобуття обласної 
комсомольської премії ви
сунуто книгу Д. Клюєнкз 
«Хлопці з нашого села». В 
ній розповідається про 
юних піонерів села Підліс
ного на Чіровоградщині, 
які виявили героїзм у бо
ротьбі з німецько-фашист
ськими окупантами і заги
нули від рук есесівських 
катів.

Кіровськнй райком
ЛКСіИУ м. Кіровограда ви-

У ЖОВТНІ
ла дк

переможний. Сила його в 
тому, що з самого засну
вання він був не просто 
теорією., а гармонійно по
єднував у собі найвищі до
сягнення людського розу
му, теорію і практику, на
уку і політику.

Непорушною вимогою 
Комуністичної партії сто
совно теорії є:

— вірність марксизмові- 
ленінізмові, захист і від
стоювання його принципів, 
непримиренність до різного 
роду відступів від марк- 
сизму-ленінізму, рішуча 
боротьба з будь-якими 
спробами його ревізії;

— творчий підхід до те
орії, оволодіння теорією, 
розвиток її відповідно до 
змін умов життя суспільст
ва і завдань, що стоять 
перед партією на різних 
етапах будівництва кому
нізму, рішуча боротьба з 
догматизмом і начотницт
вом, з відривом від життя, 
практики революційної 
боротьби;

— органічна єдність тео
рії і практики в усій діяль
ності партії.

Пояснюючи ге, з якому 
розумінні прийнято нази
вати КПРС партією науко
вого комунізму, пропаган
дист має звернути увзгу 
на такі дві обставини:

По-перше, марксизм- 
ленінізм у поєднанні всіх 
його складових частин, 
тобто науковий комунізм у 
широкому значенні цьої о 
поняття, є теоретичним 
фундаментом політики 
партії. Партія, накреслю
ючи напрями своєї роботи, 
виходить з вимог об'єктив
них закономірностей сус
пільного розвитку, роз
критих науковим комуніз
мом,

-27 вересню 1980 рожу ------

лунали виступи бібліотека- І
пл А М. Мамій та вчитель- І
ки Н. Ю. Загрійчук, у яких ’ 
згадуаалясі імена славет
них письменників Ю. І. 
Яновського та І. К. Мики- 
теика (останній свого часу 
працював фельдшером у 
Нечаївці).

Після урочистої ч«ст“- 
нп місцеві учасники ху- 
дои.ньої самодіяльності 
стали повноправними гос
подарями сцени. Драмі урт- 
ківці села Долилівки (ху
дожній керівник І. норі- 
новський) показали виста
ву за п'єсою ‘Є-. Кравченка 
«До світла >.

(Матеріал передав з 
маршруту агітавтовуса
спецкор «Молодого комунара» 8. ГОНЧАРЕНКО).

кий томик улюбленого про
заїка М. Горького.

Сімейні фотографи, осо
бисті речі, кпити та афіші 
його п'єс «Дума про Бри- 
танку», «Потомки». «Дочка 
прокурора».

В експозиції музею 386 
експонатів. Вони розповіда
ють про щиру дружбу Ю. І. 
Яновського з майбутнім 
академіком С. П. Корольо- 
вим. легендарним Мате 
Залкою.

Свято театрального мис
тецтва в Нечаївці відкрив 
голова виконкому сільської 
Ради народних депутатів 
В. М. Шевцов. У своєму 
вступному слові він розпо
вів про творчі задуми, про 
участь у традиційному те
атральному святі.

З гордістю і теплотою

сунув на здобуття премії 
колектив народного самоді
яльного театру музичної 
комедії Будинку культури 
імені М. І. Калініна, кот
рий нещодавно відсвятку- 
ва своє двадцятиліття. За 
двадцять років у реперту
ар театру ввійшли такі за
гальновизнані й популярні 
твори, як оперети І. Каль
мана «Сільва>, «Маріца», 
«Баядера». < Містер Ікс» 
І. Дунаєвського «Вільний 
вітер». О. Рябова та 
Б. Александрова «Весілля 
в Малинівці* й Інші.

Театр — лауреат Всесо
юзного й республікансько
го фестивалів 
ної народної 
трудящих.

Популярний у трудівни
ків Олександрії ще один 
лауреат Всесоюзного й 
республіканського фести
валів — ансамбль народ
ного танцю «Віночок» Бу
динку культури Олександ
рійського електромеханіч
ного заводу. Ансамбль з 
успіхом виступав не тільки 
в рідному місті та облас
ті, й з Угорщині і Поріу- 
галії.

самодіяпь-
творчос ті

Широко ВІДОМИМ 
ласті хореографічний ан
самбль «Пролісок» Кіров і- 
градського Палацу піоне
рів. Виступи а піонерських 
таборах, перед учнями 
шкіл області, у військових 
частинах, перед трудівни
ками села — такий діапа
зон діяльності колектизу.

Петріво ький райком
ЯКОМУ висунув на здо
буття комсомольської пре
мії народну самодіяльну 
агітаційно-художню брига
ду «Обрій» районного Бу
динку культури. Творчий 
шлях колективу почина
ється з 19С1 року. Основна 
тема програм, з якими піп 
виступає, — показ бороть
би за підвищення ефектив
ності і якості роботи, ви
сокі врржаї, уславлення 
передовиків сільською 
господарства, тема орієнта
ції молоді па 
професіями 
тракториста, 
шинного доїння, 
мій ці славлять героїв пра
ці. їхні трудові досягнення 
щирою пісною, палким сло
вом.

Мабуть, нема в області 
такого любителя музики,

ОВОЛОДІННЯ 
комбайнера, 
майстра ма- 

Культар-

котрий не знав би жіночо- 
го зокзльнс—інструмен
тального ансамблю «Гар* 
ний настрій» Кіровоград
ського технічного учили
ща № 4 (керівник Олек
сандр Агура). Ансамбль 
постійно виступає перед 
молоддю обласного цент
ру, виїжджає з тривалі по
їздки по області, дає кон
церти для трудівників се
ла.

На здобуття комсомоль
ської премії імені
ю. Японського представ
лено кіровоградського ар
хітектора Л. А. Пупкінв. 
Молодий архітекюр брав 
участь у розробці майже 
50 проектів планування і ' 
забудови сільських насе
лених пунктів області.

Хочеться відзначити
добру роботу по висунен
ню кандидатів на здобуття 
обласної комсомольської 
премії імені Ю. Японсько
го НІрОЕСЬКОГО й Ленінсь
кого (м. Кіровограда), Но- 
воарханггльського й Пет- 
рівського райноміз т* 
Олександрійського міськ
кому комсомолу.

Разом з тим такі числен
ні комсомольські організа
ції, як Знам’лнська, Світ- 
ловодсьиа і рпд інших, не 
знайшли достойних канди
датів на здобуття премії.

Обласна комісія розгля
не всі матеріали конкурсу, 
і до дня народження ком
сомолу ми взнаємо імена 
нових лауреатів.

О. КОРЕПАНОВ, 
заступник завідуючого 
відділом пропаганди 
і культурно-масової 
роботи обкому комсо
молу.

г*

По-друге, КПРС є партія 
наукового комунізму, бо 
вся її діяльність спрямова
на на те, щоб втілити в 
життя ідеали комунізму: 
вона вірно служить спразі 
будівництва нового сус
пільства, виступаючи як 
авангард радянського на
роду, як керуюча і спря
мовуюча сила нашого 
суспільства. Тут важливо 
підкреслити, що політика 
партії являє собою орга
нічну єдність революційної 
теорії і революційної 
практики, що реалізація 
цієї політики і творчої ді
яльності є практичним вті
ленням марксизму-лені
нізму, а вже потім пока
зати закономірність виник
нення революційної партії.

К. Маркс і Ф. Енгельс 
розробили теорію науко
вого комунізму, висунули 
положення про необхід
ність стзорення робітни
чим класом самостійної 
політичної партії, яка очо
лила б його в боротьбі за 
диктатуру пролетаріату. 
Спираючись на марксизм, 
на доезід російського і 
світового руху, В. І. Ленін 
створив учення про партію, 
розробив її теоретичні й 
організаційні основи, стра
тегію і тактику, норми пар
тійного життя і принципи 
партійного керівництва.

Слухачі повинні чітко 
усвідомити організаційні 
основи партії.

Розповідаючи про те, що 
під прапором марксизму-

ленінізму соціалістичні ре
волюції перемогли в ряді 
країн Єзропи, Азії, Латин
ської Америки, важливо 
виділити такі положення:

1. Країни соціалістичної 
співдружності, згуртовані 
на основі маркензму-лені- 
нізму, є авангардом соці
ального процесу, динаміч
ною, економічною і полі
тичною силою, оплотом 
миру та безпеки народів.

2. На сучасному етапі 
проблема ідеологічної бо
ротьби дедалі більше ви
сувається на перший план, 
тому рішуча боротьба з 
буржуазною ідеологією 
стає одним із головних 
завдань Комуністичної 
партії.

Боротьба двох ідеоло
гій іде по цілому ряду 
кардинальних ідейно-тео- 
ретичних питань. Але в 
центрі ідеологічного проти
борства лишаються питан
ня керівної ролі партії в 
революційному русі і В бу. 
дівництві нового суспіль
ства.

4. Звернути увагу слуха
чів на окремі течії буржу
азної ідеології, її різнови
ди, особливо — реформізм 
• ревізіонізм.

«закінчуючи розгляд цьо
го питання, слід зробити 
висновок про те, що маріс- 
систсько-ленінська теооія 
€ справді науковою ідео
логією Комуністичної пар
ти, і вірність цьому вчен
ню треба розглядати як 
запоруку успіхів у «ому. 

-ястичному будівництві.

II.
Друге питання є логіч

ним продовженням пер
шого. При його вивченні 
важливо показати, що 
КПРС, озброєна марксист
сько-ленінською теорією, 
з честю виконує роль ке
рівної і спрямовуючої ск
ли радянського суспільст
ва. ~ Голозний підсумок 
пройденого шляху — бу
дівництво розвинутого со
ціалізму. Конституція СРСР 
закріпила побудову такого 
суспільства, від якого по
чинається поступовий пе
рехід до комунізму. Прак
тика показала, що в зріло- 

сус- 
з ек-

му соціалістичному 
пільстві покінчено 
сплуатацією людини люди
ною, З особистою,власніс
тю на засоби виробництва 
з безробіттям. Це суспіль
ство спирається на багато
галузеву економіку, голов
ним завданням якої є пов
не задоволення потреб 
трудящих.

Соціалізм розвинув у 
Радянських людей почуття 
господаря країни. Серед 
трудівників повсюдно ут
верджуються справді ко
лективні відносини, відно
сини дружби, співробіт
ництва і взаємовиручки. 
Кожний громадянин Краї
ни Рад живе з твердою 
впевненістю в майбутне. 
Бажано наголосити, що иа 
етапі розвинутого соціаліз
му широко розвивається 
соціалістична демократія. 
Виконуючи ленінські за
повіти, КПРС на всіх етапах

у
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...І радісні 
будні

(Початок на 1-й стор.), 
спеціалісті» для машинобудівних під
приємств Барнаула і Одеси, Харкова і 
Новосибірська, Волгограда і Ростова-па« 
Дону, Цілинограда і Ташкента...
Сотні випускників успішно трудяться 

на базових заводах — «Червсна зірка» і 
тракторних гідроагрегатів. А гордістю 
машинобудівного стали його колишні уч
ні доктор технічних наук С. П. Гранов- 

.^•»ський, директор Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів, кандидат тех
нічних наук В. М. Жовтобрюх. Всі ці лю
ди — вихозанці минулих років.

А ось і сьогоднішні учні — Людмила 
Перепелиця і Світлана Коваленко. Дів
чата — подруги. Добре вчаться. Люда — 
відмінниця, у Світлани — кілька четві
рок. Якщо їх запитати про технінум, дів
чата можуть розповідати про нього го
динами. і як цікаво вчитися, і яка сер
йозна та відповідальна у них практика, 
і яка захоплююча пошукова робота 
(обидві — активні організаторки музею 
технікуму). А ще вони розповіли б, як 
весело й змістовно відпочивають, як пра
цюють бійці СБЗ технікуму, які спортив
ні досягнення їхніх товаришів.

Події, факти, люди... За 50-річне існу
вання машинобудівного технікуму їх зі
бралося багато. 1 кожен день із життя 
цього передового, одного з найстаріших 
в області навчальних закладів — то ще 
один рядок факт з історії технікуму. Хо
роший, вагомий, відчутний рядок. І з 
ник, отих рядків, і складаються навчаль
ні будні і радісні свята, наукові відкрит
тя і ділові бесіди. Все цс і є технікум — 

-у сьогодні, в майбутньому.
Т. КУДРЯ.

„Молгодж# КОМуИ&р“ З стор.

У музейній кімнаті технікуму.

Ь УЧЕНИЦІ III КУРСУ. КОМСОМОЛЬСЬКІ АКТИВІСТКИ ЛЮДМИЛА ПЕРЕПЕЛИЦЯ І СВІТ
ЛАНА КОВАЛЕНКО.

1939 рік. Тривожні вісті 
з-за кордону: «Гітлер за
гарбав Польщу, Чехосло- 
ваччшіу». 1940 рік. «Під 
чоботом фашистських 
військ перебуває пів-Єв
ропи». 1941 рік. «Війська 
німецької армії ’стоять па 
кордоні Радянського Сою
зу». Хлопчики співали піс
ні: «Якщо завтра війна, 
якщо завтра в похід...» А 
двадцятпдвохлітній ви
пускник Іркутського війсь
ково-технічного училища 
Олександр Торлопов роз
глядав місто свого при
значення — Краснодар. Ці
каве було юнакові все в 
цьому місті: і театр опери, 
і вулиця Красна, де прово
дили своє дозвілля трудів
ники міста... Радісно було 
на душі й тривожно; «Як 
приймуть у полку? Чи 
справлюсь?» Нараз поба
чив гоненьку струнку юн
ку.

— Як звати вас, дівчи
но?

— Люба.
— Люба? — А сам йо

ду мки додав: «Любушка, 
Любава»... — Покажіть 
мені своє місто, Любо.

І вони пішли залитими 
сонцем вулицями, щасли
ві цією несподіваною зу
стріччю. І не відчували по
заду холодного ' днханчи 
війни, ’ що наближалася. 
День 22 червня ввірвався 
в їхнє жптгя так навально, 
що вони спочатку не зро
зуміли; «Що трапилось?» 
«Є наказ: йому — на за
хід, а їй —в іншу сторо
ну...» Олександр зостався 
в Краснодарі, а Люба пі
шла • добровольцем на 
фронт, стала санінструкто
ром роти. Рятувала воїііів- 
сталінградців. Механік лі
така Олександр Торлопов 
зразу пірнув у холодний, 
жорстокий вир війни.

НА УРОК МУЖНОСТІ

ВДЯЧНІСТЬ

Одного разу на аеро
дром повернувся літак без 
правої частішії стабіліза
тора, яким керував 
чин Микола Петрович Куз
нецов. Літак потрібно було 
відремонтувати до ранку. 
Чотири чоловіка всю ніч 
порались біля машини. 1 
повернули її в стрій.

1942 року Олександрові 
стало відомо, що Любу 
поранено. Він розшукав її 
в коловороті війни. Напи
сав багато рапортів і таки 
домігся свого і Любу пе
реводять у ного частину 
і майже до кіпця війни во
ни воюють разом.

1944 року Олександр 
Торлопов працював викла
дачем Грозненсі кого вій
ськово-авіаційного учили
ща льотчиків. А Люба про
довжувала воювати, але 
знову далеко від чоловіка 
— па Україні, в районі Кі
ровограда. 
Перемоги воші 
разом.

Славшій бойовий і тру
довий шлях пройшло по
дружжя Торлонових. Лю

бов Валентинівна — 
фельдшер, лікар, капітан 
медичної служби. Нині — 
викладач Кіровоградсько
го медичного училища. А 
Олександр Григорович — 
механік літака, технік лан
ки, старшин технік ескад
рильї. За участь у визво
ленні міста Краснодара 
ного нагородили орденом 
Червоної Зірки. Та ще 12 
бонових медалей іскряться 
на грудях ветерана. Сьо
годні Олександр Григоро
вич працює контролерим- 
юстпрувальииком Кірово
градського заводу дру
карських машин. Він член 
ради наставників і ради 
ветеранів заводу. З його 

льот- участю оформлено завод
ський стенд «Воші захища
ли Батьківщину», підготов
лено «Вогник» для ветера
нів війни. Олександр Гри
горович працює 
№ 3, що посіпь 
«Цех високої культури ви
робництва», більша части
на робітників цеху пра
цює з особистим клеймом 
ВТК. І немала заслуга в 
цьому парторга відділу 
технічного контролю кон
тролера О. Г. Торлопова. 
Є чого молоді повчитися у 
ветерана. 1 появляється 
бажання уклонитися низь
ко і сказати: «Велике спа
сибі вам, Олександре Гри
горовичу, і нашій дружині, 
Любові Валентинівні, за 
вашу ратну й трудову пра
цю!»

в цеху
звання

ПРИРОДА І ТИ

1 все ж десь
зустріли

Л. ДИТУНА, 
контролер ВТК Кірово
градського заводу 
друкарських машин.
На знімку: О. Г. ТОРЛО

ПОВ.

ЧАРІВНИЦІ ІЗ ТАЙГИ
Грибники, відправляючись з кошиками 

в ці осінні дні в Савранські діброви, мо
жуть тепер милуватися новоселами цих 
місць, що раніше ніколи не зустрічались 
у Причорноморському краї. — білками.

Змінити «прописку? їм допомогли люди.
Здійснивши подорож на лі гаку з Уссу

рійської тайги, сто звіряток обгнивають 
великий масив листяно-хвойного лісу. 
Єгері місцевого лісгоспу змайстрували 
для них більше п’ятдесяти хатинок-схо- 
ганок, запасли горіхи, шишки, сухі гри-» 
би.

Кор. РАТАУ.

ЧЕСТЬ І СОВІСТЬ НАШОЇ ЕПОХИ
розвитку проводила і про
водить політичну лінію, 
яка відповідає інтересам 
робітничого класу, кол
госпників, інтелігенції, всіх 
націй і народностей, інте
ресам комуністичного бу
дівництва.

Треба відзначити, що 
підвищення ефективності 
виробництва і якості робо
ти КПРС розглядає як 
^йнтральну ланку бороть
би за виконання планів по
будови комунізму. Не ви
падково десяту п'ятирічку 
названо п’ятирічкою ефек
тивності і якості.

Одним з основних зав
дань партійних організацій 
сьогодні є ідеологічна й 
організаторська робота в 
масах, політичне вихован- 
ня трудящих, мобілізація 
зусиль радянських людей 
на виконання планів і со
ціалістичних зобов'язань 
завершального року п’яти
річки в цілому. Нарешті, 
необхідно наголосити, що 
будівництво комунізму ---
справа всього народу, 
справа кожної радянської 
людини. Від свідомості, 
ініціативи і майстерності, 
трудівників залежатиме 
виконання економічної 
5йр>грами комунізму.

НІ.
Переходячи до розгляду 

третього питання плану, 
пропагандист підкреслює, 

зовнішня політика 
- >.має класовий харак- 
тер. Основна п мета — за
безпечити радянському 
ііаР°Дові, нашим союзни

кам і друзям можливість 
жити і працювати в мирній 
обстановці. Ця мета збіга
ється з надіями всіх наро
дів планети. Прийнята
XXIV з’їздом партії Про
грама миру послідовно 
втілюється в життя. Орга
нічним продовженням цієї 
Програми стала схвалена
XXV з’їздом КПРС Програ
ма боротьби за мир і між
народне співробітництво, 
за свободу і незалежність 
народів на розв’язання 
цих завдань спрямова
но зусилля КПРС, нашої 
країни.

Характеризуючи зовніш
ню політику КПРС, про
пагандист повинен перека
зати глибокий марксистсь
ко-ленінський аналіз між
народної обстановки, да
ний на червневому 
(1989 р.) Пленумі ЦК КПРС, 
розглянути питання, пору
шені з ряді виступів това
риша Л. І. Брежнєва.

На Пленумі підкреслю
валося, що в складній між
народній обстановці Ра
дянський Союз виявляє 
справді ленінську витрим
ку, творчість і принципо
вість.

Велике значення в су
часних умозах мають згур
тованість і активні дії між
народного комуністичного 
руху, співробітництво 
братніх партій у боротьбі 
за мир і соціальний про
грес. Значною подією в 
цьому плані була недавня 
зустріч у Парижі пред
ставників 22-х європейсь

ких компартій. Прийнятий 
на зустрічі заклик «За мир 
і роззброєння», спрямова
ний на активізацію всі/, 
людей доброї волі на за
хист миру.

Важливою формою 
зміцнення соціалістичної 
співдружності стали крим
ські зустрічі на найвищому 
рівні. Життя підтвердипо, 
що таке обговорення ко
рінних проблем внутріш
ньої і зовнішньої політики 
допомагає братнім краї- 
нал\ знаходити ефективні 
шляхи розв'язання завдань 
господарського й культур
ного будівництва, колек
тивно визначати лінію в 
боротьбі за мир і міжна
родну безпеку.

Окремо слід сказати про 
те, що нікому не вдасться 
розмовляти з СРСР і на
шими союзниками з пози
ції сили. Радянський Союз, 
країни соціалістичної 
співдружності виступають 
за продовження і поглиб
лення політичного діалогу 
між державами з різним 
суспільним ладом.

IV.
Розглядаючи заключне 

питання, необхідно повес
ти розмову про те, що ра
дянські люди глибоко ро
зуміють і підтримують по
літику партії — ділами, 
ударною працею, розма
хом соціалістичного зма
гання. З небувалою енер
гією вони беруть участь у 
розв'язанні державних, 
господарських, громадсь
ких справ. Народовладдя 

здійснюється через усю 
політичну систему, через 
усі її складові частини. 
У політичному житті краї
ни беруть участь представ
ники зсіх класів і верств 
суспільства, націй і націо
нальностей. Вони об’єдна
ні єдиною сферою діяль
ності, спільними інтереса
ми, укладом життя.

Ведучи мову про робіт
ничий клас, колгоспне се
лянство, інтелігенцію, про
пагандист має наголосити, 
що в умовах розвинутого 
соціалізму відбувається 
процес посилення соціаль
ної однорідності суспіль
ства, всебічний розвиток і 
зближення всіх верст сус
пільства, націй і народ
ностей. В основі цього 
процесу — соціальна й 
морально-політична єд
ність нашого народу, єд
ність корінних інтересів 
усіх суспільних сил. У під
сумку ще міцнішою стала 
єдність партії і народу, 
КПРС безустанно дбає про 
те, щоб кожна радянська 
людина почувала себе 
громадянином у повному 
розумінні цього слова. 
КПРС очолює діяльність 
радянських людей, об'єд
нує і координує роботу 
всіх ланок політичної сис
теми.

Радянські люди одно
стайно підтримують полі
тику партії. Розповідаючи 
про це, пропагандист по
винен розказати про зро
стаючу творчість радянсь
ких людей, яка виявляєть

ся в рухах «Жодного від
стаючого — поруч». 
«XXVI з’їздові КПРС — 
двадцять шість ударних 
декад», зокрема про схва
лену Міністерством сіль
ського господарства УРС? 
і Міністерством радгоспів 
УРСР, Президією респуб
ліканською комітету
профспілки працівників 
сільського господарства 
ініціативу механізаторів 
Кіровоградщини — органі
зовано прозести комплекс 
осінньо-польових робіт.

Кожен день трудової 
вахти на честь XXVI з’їз
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ду КПРС примножує ряди 
передовиків. Активна, ді
йова підготовка до наступ
ного з’їзду Комуністичної 
партії — обов’язок кож
ного комуніста, кожної 
радянської людини. Вона, 
безумовно, знову проде
монструє непохитну єд
ність партії і народу в бо
ротьбі за торжество ко
мунізму.

Методичні поради підго
тувала член обласної ме
тодичної ради з питань 
комсомольського політнав- 
чання кандидат Історичних 
наук Л. О. ЩИРСЬКА.
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'Т ОД1 в Доброму кипіли 
• білим цвітом вишневі 
сади. І не вгамовувались 
труби. І пісня, розкрилив- 
шись у всій своїй вольнсс- 
ті, неслася у високість, ті
шила душу й зачаровувала 
серця. Пісня про любов і 
людську доброту. На сіль
ському майдані стояли дві 
гарні дівчини — українка 
Тамара Медяник і болгар- 
на Майя Тончева — й сер
дечно промовляли:

— Просимо вас, люди, 
до нашої хати — на хліб, 
на сіль, на гостину...

ОзввЕся неповторний 
голос флояри, зринула ме
лодія гайди — старовинно
го болгарського інстру
мента.

Коли всі сіли до святко
вого столу, підвівся моло
дий смаглявець Уран Хата- 
мов і проказав:

— Ширше за море — 
небо, солодший за мед — 
цукор, а миліший за бра
та — милий друг...

Хлібороби Доброго зу
стрічали гостей з далекого 
Балчика — друзів з бол
гарського кооперативу 
«Стефан Чаранджа». Ан
тон Паунов, котрий очо
лював делегацію з Толбу- 
хінського округу НРБ, роз
повів, як на сівалках «Чер
воної зірки» працювали 
його земляки, отримавши 
з України славнозвісну 
«безосту». І тепер на кож
ному гектарі її зібрали по 
п’ятдесят два центнери.

— Завдяки Евм, вашій 
допомозі ми здійснили 
повну комплексну механі
зацію тваринницьких
ферм. Від корови одер
жуємо близько семи тисяч 
кілогра?лів молока. Спаси
бі, другарі, за вашу доб
розичливість! — Паунов 
скинув поглядом усіх при
сутніх. — Спасибі за па
м'ять і зєонс-злото!

І раптом поруч гостя 
став колгоспний пенсіонер 
Семен Федорович Стои
ков зі своєю гайдою. 
Схлюпнула мелодія «Доб- 
рівсьної хори». А потім 
були краков’як і полька, 
«Вівчар» і «Вишенька» — 
танці — яскраві, самобут
ні.

Всі ставали в широке 
коло, есі співали, всі були 
щасливими — молодий 
колгоспний механізатор 
Віктор Дигусар, бібліоте
карка Марія Еладова, шо
фер Уран Хатамов зі сво
ею дружиною, вихователь
ка дитячого садка Тамара 
Медяник, учителька місце
вої школи Ганна Горбать
мо. Всі, як одна сім’я.

Антона Пеунова оточили 
сільські комсомольці. І 
він розповідав їм про ма- 

• льевниче село Алфатар і 
стародавнє місто Сіліст- 
рію. А потім згадав Ціце- 
рона: «У дружбі не може 
настати перенасичення: 
чим давніша дружба, тим І вона повинна бути приєм
нішою».

Було святе...
Секретар комсомольсь

кої організації місцевого 
колгоспу імені Димитрова

• СПОРТ

ЗА «РАДИСТОМ»
«ЯТРАНЬ»

На стадіонах республіки 
відбувся шостий тур дру
гого кола чемпіонату уРСР 
з футболу серед команд 
колективів фізкультури.

Всі чотири клуби, як! 
захищають спортивну 
честь нашої області на цих 
змаганнях. грали у себе 
вдома.

•«Радист» приймав лідера 
третьої зони — київського 

Валя Заболотна сназала 
тоді мені:

— Щоб так було соняч
но й гарно, постарались 
ми есі. Але найбільше зро
бив Микола Діцул, люди
на, яка все вміє і ніколи 
не буває байдужою. Він і

культури.

поет, і художник, І Аіузи-
кант, і... великий трудів-
ник.

Це вона так про дирек-
тора сільського Будинну

А як
відпочиваєте ви?

— Микола Іванович знає 
кожного жителя села, — 
продовжувала Валя. — А 
наше Добре сн яке: в ньо
му майже дві третини бол
гар, чимало молдаван, в 
ще росіяни, узбеки, біло
руси, українці. У кожного 
свої звичаї, сеої уподо
бання, своя пісня. А Діцул 
каже: це .мої пісні. Бо ми
— одна рідня.

Було то вісім літ тому.
Тепер у Доброму вирос

ли нові сади. Помолоділо 
село. І завжди тут новиз
на. Вокально-інструмен
тальний ансамбль «Дру- 
гарка», що його створив 
Микола Іванович, відзна
чає своє десятиріччя. Та й 
понині у сільсьних музи
кантів головний інструмент
— чарівна гайда.

ЗУСТРІЧАЮ його у ве
ликій світлій кімнчті 

Будинку культури. Він 
зайнятий дивовижною
справою — шліфує 
лакує чудернацькі фігур
ки. Еони з коріння, знай
деного Миколою Іванови- 
че?л у лісі, в кручах. Лег
кий дотик ножа — і вже 
перед вами казкова річ — 
лисиця чи воек, химерна 
птаха чи дід-чарІЕНик...

— Зробили ми оце ди
во з хлоп’ятами. — Діцул 
відкладає на спеціальні 
полички сувеніри і розгля
дає їх так, наче він тут 
уперше. — Хай буде. Бо— 
краса.

У Будинку нультури се
ла Доброго нині постійно 
працюють тринадцять
гуртків художньої самоді
яльності, їх відвідують по
над 200 чоловік. Але Ми-

«Більшовика». Єдиний 
м'яч, забитий столичними 
спортсменами на третій 
хвилині, й вирішив долю 
поєдинку на їхню користь.

Олександрійський «Шах
тар» на своєму полі зустрі
чався з «Локомотивом» із 
Смілої, що па Черкащині. 
Сильнішими були гірники 
— 3:1. М’ячі у ворота смі
ливців забили Микола Ки- 

колі Івановичу найбільше 
подобається в кгубі «Ве
селка». Ту.т працюють 
школярі — малюють, кон
струюють моделі сільсько
господарських машин, го
тують прем’єру лялькової 
вистави, ліплять, учаться 
грати на старовинних бол
гарських інструментах.

Діцул показує ще одну 
виставку — твори юних ху
дожників «Мій рідний 
нрай». І називає імена пе

реможців — М. Зієрова, 
М. Паскаля, В. Спрі.

— А як же «Другарка»? 
— питаю Миколу Іванови
ча.

— «Другарка» знову зу
стрічала гостей — завітав 
до нас кандидат технічних 
наук Народної Республіки 
Болгарії Тодор Ніколов з 
дружиною. Влаштували
знову свято. Гість був 
вражений, побачивши
«Добрівську хору». Він так 
і сказав: «Хлібороби коо
перативу «VII конгрес 
ЕКП», дівчата з Балчика та 
Алфатера виконують ці ж 
танці. Тільки вони у вас 
барвистіші»: Бо у нас, ка
жу, Інтернаціонал, у «хо
рі», бачте, не тільки бол
гарські мотиви.
Г* ІЛЬСЬКИЙ краєзнавчий 

музей. Тут теж на вид
ному місці виставлено 
гайду. Поруч барвисті ви
шивки, старовинне домаш
нє знаряддя. І численні 
сувеніри з Балчика, Толбу- 
хіна, Сілістрії, Добруджі, 
Алфатара. Тут книги і лис
ти, шкатулки, зроблені 
дітьми з братньої Болгарії. 
Микола Іванович разом з 
комсомольськими активіс
тами організував кінний 
егітпробіг «Слава комсо
мольська». Червоні Еерш- 
ники виїздили в сусідні 
села. Зустрічалися з учас
никами визволення Волга-, 
рії від німецько-фашист
ських загарбників, героя
ми-земляками. Зібрані ма
теріали теж передали до 
краєзнавчого музею. І ось 
їх використали, коли в 
Добре приїхав Тодор Ні
колов. На вечорі радянсь- 

риченко. Юрій Коваль та 
Володимир Сердюк .

«Ятраль» мірялася сила
ми з авангардівцямн Дер- 
гачів Харківської області. 
На 25-й хвилині в бік во
ріт «Авангарду» було при
значено штрафний удар. 
Ного чітко виконав Микола 
Пасена. «Ятрань» виграла 
— 1:0.

Гостями знам’янського 
«Локомотива» був «Колос» 
із Павлограда, що па Дні
пропетровщині. Сільські 
футболісти завдали пораз
ив господарям стадіону — 
0:3.

В. ШАБАЛІН.

кс-болгарсьн.ої дружби 
був спогад про вересневі 
дні 1944-ю — дні визво
лення Болгарії від фа
шистських поневолювачів.

І знову добрівці чули 
вдячне слово гостя:

— Спасибі за пам’ять! 
ЕРЕГЛЯДАЮЧИ щоден
ник роботи ради Бу

динку нультури, з'ясовую, 
що тут ніколи не буває ви
хідних днів. Сьогодні — 
лекція директора місцевої

п

школи Ф. Овчаренка на 
міжнародні теми, завтра 
— читацька конференція, 
потім — кіновечір. Мико
ла Іванович із захоплен
ням розповідає про тема
тичні вечори «Під сяйвом 
Конституції СРСР», «В. І. 
Ленін — полум’яний бо
рець за свободу і щастя 
трудящих», про диспути 
«В чему краса людини?», 
«Твій вільний час. Як ти 
його проводиш?»

Не менш цікаво прохо
дять вечори трудової сла
ви. Вшановували, наприк
лад, одну з найстаріших 
доярок колгоспу імені Ди
митрова Олену Семенівну 
Михайлову. Діцул заздале
гідь розіслав листівки-за- 
прошення колгоспни/х пен
сіонерам, комсомольцям, 
усім тваринника/л. Біля 
Будинку культури тоді гра
ли оркестри. Гостей знову 
зустрічала «Другарка». 
Олені Сєааєнівні вручили 
подарунки, дарували піс
ню. Про неї було тепле 
слово — керівників кол
госпу, молодих трудівників 
села, для яких Бона стала 
наставницею.

Такі вечори влаштували 
в кожному відділку госпо
дарства. Вшановували ве
теранів і тих, хто зробив 
лише перші кроки у своє
му самостійному трудово
му житті.
Е УДИНОК культури села 

Доброго — заклад 
культури відмінної роботи. 
Таке звання почесне, і во
но зобов’язує працювати 
ще краще, по-нсвому.

— Одноманітність при
зводить до тупцювання на

„ЗІРКА“—ОКА (ЛЬВІВ)—0:0
У першому колі поєдинок 

виграли армійці — 2:0. І 
кіровоградці мали на меті 
взяти реванш. Та слід від
дачі! належне досвідченим 
гостям. їхні захисні лінії, 
і особливо голкіпер Віктоо 
Консевич, який, до речі. 

Черговий помер «Молодого комунара» вийде 
1 жовтня ц. р.
Г   ~~Т~—* ~7ТГ-——

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

місці, — зауважує Мико
ла Іванович. — Помиля
ються ті мої колеги, кот
рі багато зусиль доклада
ють до того, щоб успішно 
виступити на районних та 
обласних оглядах, а вдома 
показують своє вміння ду
же рідко.

І адресує слова похвали 
учасникам художньої агіт
бригади, членам ансамблю 
«Другарка», які влітку ре
гулярно виїздили до жен
ців. Було свято стиглого 
колоса, були обжинки. А 
тепер культармійці їдуть у 
степ до тих, хто працює в 
складі кормодобувного за
гону.

А ще при Будинку куль
тури працює клуб «Доб- 
рівські вечорниці». Вла
штовують зустрічі з вете
ранами війни і праці, з 
трудівниками господарств, 
з якими змагаються доб
рівці, з цікавими людьми. 
Була зустріч із шефами — 
робітниками міжколгосп
буду, з учасниками худож
ньої самодіяльності сусід
нього Голованівського ра
йону. Приїхав у Добре са
модіяльний композитор 
Олександр Івансв — ди
ректор Вільшанської дитя
чої музичної школи. Він 
виконав свої пісні, які 
створив разом з членом, 
обласного літоб'єднання 
Миколою Солодченком, 
допоміг у написанні сце
нарію для агітбригади, яка 
готує нову програму, при
свячену XXVI з’їздові 
КПРС.

...Микола Іванович бере 
чисті аркуші нотного па
перу, бере записник. Сьо
годні він вирішив зустрі
тися зі старожилами села. 
Разо/л з хореографом 
В. Бондарем він хоче ство
рити нові танці, подібні 
до «Добрівської хори». 
Тож неодмінно має запи
сати старовинні болгарські 
й молдавські мелодії. Еін 
піде ще на еєсілля, він по
радиться з пенсіонерами. 
Щоб усе було в яскраво- 
/ху фольклорному ключі, 
із сучасним орнаментом. 
Бо все, що створив народ, 
ніколи не старіє.

Микола Іванович іде до 
людей. На зустріч із піс
нею, яку потім подарує 
людям. Допоможуть йому 
е цьому чарівна гайда і 
невтомна «Другарка», ба
гата любов’ю, красою і 
добром.

Бо в Доброму все по
винне бути по-доброму. 
Аякже! Сонця тут багато, 
щедрості ПО ЕІНЦЯ ----- Е
серці хлібороба, в долі 
болгарина, молдаванина, 
білоруса, узбека, росіяни
на, українця...

Щаслився, щасливе бол
гарське село Добре, на 
землі українській! Піснею 
дружби, працею звитяж
ною. Щаслився, Добреї

М. ШЕВЧУК.
с. Добре
Вільшанського району.
П а з п і м к у: директор 

Добрівського сільського 
Будинку культури м. І. Ді
цул у художній майстерні.

Фото В. СМАГЛІЄНКА.

разом з Валерієм Музнчу- 
ком одержав пам'ятний 
приз міськкому комсомолу 
як кращий гравець зустрі
чі. діяли майже бездоганно. 
Всі намагання наших зем
ляків вийти вперед були 
марними.

»

учнів до профссіі’піо-тсхіїід,
НИХ училшц області для 
чапля таких спеціальностей')

Олександрійське середнє 
МПТУ № 1 —

токар, електрозварник 
машиніст мостових і козло
вих нранів, слюсар-ремонт- 
нин, фрезерувальник, сяю-, 
сар-елентромонтажним;

Знам’янське
МПТУ № 3 —

середнє

муляр, столяр, електрога
зозварник, електромонтаж, 
ник, машиніст автонранід, 
штунатур - лицювальнцц. 
плитковин;

Чірової редське середнє 
МПТУ № 4 —

слюсар- інструментальник, 
слюсар-ремонтник, слюсар-, 
сантехнік;

І Олександрійське МПТУ
№ 5 —

муляр, тесляр, штукатур, 
лицювальник, слюсар-сан- 
технік, машиніст електрово
зів на розрізах, машиніст 
нонвейєрів, машиніст бри
кетних пресів І сушильних 
установок, елснтрсслюсар- 
черговий по ремонту устат
кування, слюсар по ремонту 
устаткування теплоцентра
лей, машиніст нотлів, маши
ніст парових турбін, ізолю
вальник термоізоляції;

Капітанівське МГІТУ 
НоБомиргородського ра
йону —

оператор центрифуг —. 
токар по металу, набирач 
дифузійних ножів — елек
трозварник, сатураторнин- 
маляр, апаратник випарю« 
.вання — муляр, апаратник 
парки цукру — слюсар, 
апаратник дифузії — столяр, 
електромонтер, слюсар кон
трольно-вимірювальних при
ладів та автоматики;

Кіровоградське ТУ № 6 —

токар по металу, слюсар, 
столяр, електромонтер, мо
дельник, електрозварник;

Бобринецьке
СПТУ № 2 —

середнє

тракторист-машиніст ши
рокого профілю з умінням 
виконувати роботи слюсаря- 
ремотника і водія автомобі
ля, тракторист-машиніст
III класу;

Інгульське СПТУ № '*"4 
Устинівського району —

тракторист-машиніст ши
рокого профілю з умінням 
виконувати роботи слюсарл- 
ремонтнина і ведія автомо
біля , транторист-машиніст 
!ІІ класу, водій автомобіля, 
оператор тваринницького 
иомплєнсу, водій трантерэ 
Т-150;

НоБГОрОДКІЕСЬКе С€рЄДНЄ 

СПТУ № 6 —
■ Ітранторист-машинют ши

рокого профілю з умінням 
виконувати роботи слюсаря- 
ремонтника І водія автомо
біля;

Оникіївське середнє
СПТУ № 7 МалоБисківсько- 
го району —

тракторист-машиніст ши- 
рондго профілю з умінням 
виконувати роботи слюсаря- 
ремОкТнина і водія авт€^£0* 
біля, транторист-маший??т 
III класу;

ГолованІЕське середнє 
СПТУ № 8 —

тракторист-машиніст ши
рокого профілю з умінням 
виконувати роботи слюсаря- 
ремонтнина і подія автомобі
ля, тракторист-машиніст 
класу, електромонтер сільсь
кої електрифікації і зв’язку«

Дмитрівське середнє 
СПТУ № 9 Знем’янського 
району —

тракторист-машиніст ши
рокого профілю з умінням 
виконувати роботи слюсарл- 
ремонтника і водія автомобіля, тракторист-машиніст 
III класу, квітниках», пасіч
ник. і

Строк навчання: в серед
ніх професійно-технічних
училищах — 3 роки, в усіх 
інших — 1 — 2 роки.

«Молодой коммунара — 
орган Кирсвсградского 
областного комитета 
ЛНСМ Украины.

На украинском языке,-
БК 02638. -

Газета 
емходить 
у вівторок, 
ЧЄТЕЄр 
В суботу.

Обсяг 0.5 друк. ари.

316050, МСП

м. Кіровоград,

вул. Луначарсьнсго, 36.

відділ листів I масово) роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
сенретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського шиття, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56 65; нічна редакція —

Друкарня імені Г. М. Димитров 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії Унраїни, 
м. Шровоград, вул. Гпікни, 2.
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