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ОЛИ в комсомольських 
організаціях району 

відбувалися звітно-вибор
ні збори, ця думка була 
висловлена всюди: тради- 

мають 
для 

зма- 
зміни

ції стахановців 
важливе значення 
розвитку масового 
гання, виховання 
робітничого класу. І мо
лоді новатори виробни
цтва своєю ударною пра
цею тепер примножують 
здобутки героїв перших 
п ятирічок. Набирає сили 
змагання за право підпи
сати Рапорт Ленінського 
комсомолу XXV з’їзду 
КПРС. У кожній первинній 
організації наші активісти 
намагаються розгорнути 
діяльність так, щоб всі 
комсомольці, молоді ви
робничники домоглися 
значних успіхів. Якщо ра
ніше підсумки змагання 
підбивалися щомісяця чи 
щокварталу, то нині пере
можця ми знаємо після 
закінчення декади, а то й 
щодня. 1835 комсомольців 
району мають свої осо
бисті комплексні плани, 
кожен юнак чи дівчина 
намагаються бути попере
ду — в труд), в навчанні, 
в громадській роботі.

Наприклад, комсомоль
ці районного промкомбі
нату працюють під деві
зом «XXV з’їзду КПРС — 
25 ударних декад». Перші 
тут — швейники. Свою 
п’ятирічку цех завершив 
ще в червні. На завер
шальний рік треба було 
мати продукції на 600 ти
сяч карбованців. І ось зно
ву рапорт достроково: 
5 листопада на рахунку 
швей 653 тисячі карбован
ців. Першими доповіли 
про своє досягнення мо
лоді гвардійці п'ятирічки 
Тетяна Думдієр і Тетяна 
Оситрова.

Шириться трудове су
перництво в колективах 
тракторних бригад, на 
тваринницьких фермах. 
Більше 20 молодих доярок 
стануть в цьому році в ря
ди тритисячниць А комсо
молка з колгоспу «Авро
ра» Любов Драганова пе
рейшла вже на четверту 
тисячу. Ця дівчина ко
ристується неабияким ав-

горитетом в своєму селі- 
молода доярка нагород
жена орденом Трудового 
Червоного Прапора, вона 
в числі комсомольських 
активістів колгоспу.

Серед механізаторів ва
гомих здобутків у пєред- 
з’їздівському соціалістич- 
но/лу змаганні досяг мо
лодий тракторист з кол
госпу імені 40-річчя 
Жовтня Олександр Козун- 
ко. На трактор він вже 
виробив 917 гектарів умов
ної оранки, зекономив 
374 кілограми пального.

Щоб мати відчутні ре
зультати у праці, юнаки та 
дівчата повсякчас підви
щують свою професійну 
майстерність. Близько 200 
молодих механізаторів, 
тваринників вчиться в ра
йонній школі передового 
досвіду і в школах кол\у- 
ністичної праці.

Третина комсомольських 
організацій району — це 
школярі. їх слово: зустрі
ти партійний форум як
найкращими успіхами в 
навчанні. Півтори тисячі 
учнів бере участь в роботі 
предметних гуртків і фа
культативів, всі піонери 
вийшли на старт нового 
маршу «Беремо з комуніс
тів приклад». І ось вже 
4 піонерські 
19 загонів 
звання
Активну 
школярі

І ось 
дружини та 

носять горде 
правофлангових, 

участь взяли 
р операціях 

«Один мільйон — Батьків
щині» та «Піонерські рей
ки — БАМу». Тільки учні 
Вільшанської середньої 
школи^ібрали 25 тонн ме
талобрухту. Юні добрянці 
розповсюдили на 600 кар
бованців літератури.

А хіба не заслуговують 
похвали справи молоді за 
зразковий громадський 
порядок і високу культуру 
рідного села? Немає тако
го населеного пункту, де 
б на честь 30-річчя Пере
моги комсомольці не по
садили парки ( алеї Сла
ви. Кожен член ВЛКСМ 
відпрацював на упорядку
ванні вулиці, на будівни
цтві клубу чи спортивного 
комплексу.

Через півтора місяця за
вершиться останній рік 
п ятирічки. І тепер кожен 
день — ударний. Змаган
ня за право підписати Ра
порт Ленінського комсо
молу XXV з'їзду КПРС 
дає вагомий ефект. Тіль
ки треба, щоб нам, комсо
мольським активістам, зу
міти зорієнтуватись так, 
аби знати завжди, хто 
сьогодні попереду — в 
ланці і бригаді, в цеху і 
навчальній групі. Тоді тру
дове суперництво матиме 
ще вищу напругу.

Л. АНТОНЮК, 
перший секретар Віль
шанського райкому 
комсомолу.

Див. 2 стор.

орган кіровоградського обкому аксму

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

ЧЕТВЕР, 13 листопада 1975 року

РЕКОРД 
шлилнл
Про колектив бригади прохідників 

шахти «Світлопільська», яку очолює 
знатний шахтар республіки, кавалер ор
дена Леніна і знака «Шахтарської слави» 
усіх трьох ступенів Іван Макарович Хво
ростина, відоме далеко за межами на
шої області. На нього рівняються, в ньо
го вчаться, з нього беруть приклад бага
то гірників не лише Олександрії, а й ін
ших міст. Бригада стала своєрідною 
школою шахтарської майстерності.

Соціалістичне змагання колективу з 
іншими суперниками набуло небувалого 
розмах/. Адже готуються трудові да
рунки XXV з’їздові КПРС. До 58-ї річ
ниці. Великого Жовтня члени бригади ви
рішили пройти за місяць 800 погонних 
метрів виробок. Торік колектив за 24 
робочі дні подолав 721 погонний метр. 
То був рекорд по буровугільних басей
нах республіки. І ось радісне повідом
лення — на 1 листопада за 24 робочі дні 
пройдено 860 погонних метрів. Це но
вий підземний рекорд шахтарів із «Світ- 
лопільської».

В трудовій біографії колективу багато 
яскравих сторінок. 29 серпня бригада 
рапортувала про виконання п ятирічного 
плану. Нині на ч календарі — вересень 
1976 року. Шо не день, то трудовий 
успіх. В перших рядах стахановців шах
ти йдуть молоді прохідники: почесний 
шахтар, кавалер ордена Слави третього 
ступеня Віктор Прохоренко, кавалер ор
дена Трудового Червоного Праг.ора Вік
тор Олексієнко, кращий машиніст ком
байна Микола Фесан, комсомольці Во
лодимир Гетьман, Віктор Кисєльов, Ста
ніслав Шевченко та їх друзі. Новий під
земний рекорд — їх перший дарунок 
наступному з'їздові партії комуністів.

Є. ХАЛАБЕРДА. 
зав. корпунктом «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

Твій досвід, 
мій досвід

Багатогалузеве госпо
дарство в колгоспі імені 
Карла Маркса. І немає та
кої ділянки виробництва, 
де б не працювала мо
лодь села.

Напружені нинішні дні 
на полі і фермі колгос
пу — закінчується 
ськогосподарський 
юнаки та дівчата, 
мольці і молоді комуністи 
показують приклад само
відданої праці, готуючи 
трудові дарунки XXV з'їз
дові КПРС. Ставши

сіль- 
ргн. І 

КОМСО

вахту, -члени 
В. ‘ Бондаренко,

ударну 
ЄЛЕЄМ
М. Ільченко, Л. ЛбгвиНен- 
кб, П. Кедрич, М. Андрій- 
чук і інші переглянули 
евбї соціалістичні зобов’я
зання і взяли нові, значно 
вищі. Трактористи В. Бон
даренко, С. Міжичанйн, 
токар П. Кедрич особисті 
плани завершального року

виконали за 8 місяців ї 
. зараз працюють ь рахунок 

десятої п'ятирічки. їх дос
від використовують Б сво
їй роботі десятки молодих 
трудівників.

Т. СИДОРЕНКО, 
громадський корес
пондент.

Кіровоградський район.

Ювілей ВФДМ
БУДАПЕШТ, 11 листопада. (ТАРС). У зв'язку з 

30-річчям з дня створення Всесвітньої Федерації 
Демократичної ЛАолоді тут відбулось урочисте за
сідання бюро ВФДМ.

Президент ВФДМ П. Лапічірелла, який виступив 
на засіданні, розповів про діяльність Федерації 
за минулі ЗО ооків, про боротьбу прогресивної 
молоді світу. Він підкреслив, що завдяки послі
довній миролюбній політиці Радянського Союз/ 
та інших соціалістичних країн, боротьбі прогре
сивних сил у капіталістичних країнах, піднесенню 
національно-визвольної боротьби у світі стався 
поворот від холодної війни до розрядки напру
женості. Успішне завершення Наради з питань 
безпеки і співробітництва в Європі — переконли
ве підтвердження цього.

Бюро ВФДМ прийняло звернення до молоді 
світу, яке містить заклик посилити боротьбу проти 
імперіалізму, за мир, незалежність, демократію 
і соціальний прогрес.

О Комсомольці 
Вільшанського ра
йону рапортують 
наступному XXV 
з*їзду КПРС
1, 2, 3, 4 стор.

Чи завжди у 
ресторані приєМ'

)ЗВШ І ВИБОРИ Запрошуємо 
до розмови 
про відпочинок 

8, 4 стор.
У залізничнинів 
Помічної разом 
з безперечними 
успіхами є й 
невирішені 
проблеми...

2 стор.

О //а екрані 
новий фільм

4 стор.
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Я стар»’

Валерія
Чибісова

днів прихворів, засу-

опалим 
в степ

НА ЗАЛІЗНИЧНІЙ станції 
стріли кранів підніма

ли контейнери, ліс, приве
зений здалеку, а сьогодні 
— старенькі комбайни.

— Тихіше, ще тихіше! — 
кричить Валерій, коли йо
го степового корабля 
сильна рука кранівника 
повільно опускає на зем
лю. — Цілину всю про
йшов, а ви побити може
те! — каже він, і підмор
гує Віктору Єневу, який 
вже збирається заводити 
мотор,

Валерій думає про свої су
перечки з бригадиром трак
торної бригади, з секретарем 
комсомольської організації: 
то збори ніяк провести, то 
вічна тема — відпочинок мо
лоді. «Чи ж закінчено будів
ництво клубу у Вівсяниках? 
Голова колгоспу обіцяв, а чи 
не підвели майстри?..».

Сідав за штурвал комбайна. 
І в дорогу. Он уже на фоні 
вечірнього неба стрімко виро
стають тополі, а там, непода
лік, і тракторний стан. Ще 
кілька кілометрів на автома
шині, і він заходить п рідну 
домівку, тримаючи в руках 
важкого чемодана.

Мати й слова не встигла 
йому сказати, а в дверях 
сусід:

— Сьогодні звітно-ви
борні комсомольські збо
ри, казали, щоб і ти при
йшов. Якраз встиг...

Сільський клуб височить 
серед дерев з 
листям, дивиться
своїм фронтоном. Двері 
сьогодні тут навстіж, за
ходять і виходять хлопці 
та дівчата.

Валерій вітається з дру
зями, кидає кілька казах
ських фраз. Нарешті — 
доповідь секретаря ком
сомольської організації 
Андрія Лисоконя. А коли 
й виступи закінчилися, йо
го запросили розповісти 
про свої враження, про 
роботу.

— Я спочатку думав, що ці- . 
лина — це глушина, — каже 
якось хрипко Чибісов, і— що 
там тільки сизий пойии, тирса 
та джузгун. Є, правда, її гак! 
місця. Але здебільшого пше
ничні поля, скільки не кинеш 
оком. Приїхали, а директор 
радгоспу привітно зустрічає, 
пригощає пловом, під якого 
вогнем пече в роті. Розпові
дав, що пін' теж українець, 
родом з Полтавщини, а пріз
вище його Шевченко. Ну, а 
потім зранку — в поле. Пше
ниця густа, аж хедер тріщить, 
а ти пливеш і пливеш, ніби в 
справжньому морі — ні кінця, 
ні краю не видно. Якось зіпсу
вався в мене верхній вал коп- 
нувача. Та стояти довго 
довелося — бачу біжать 
мене наш Віктор Єнев, 
ним — Сашко Борнеол з Під
москов’я. Так і так кажу — 
виручайте, бо до тракторного 
етапу далеко. Через годину 
знову почалась косовиця. а

— А як же з молоддю? 
Чи багато її там? — хтось 
запитує з залу.

— Багато, — відповідає 
Валерій, — бо радгосп —— 
це ціле містечко в без
крайньому степу. А бу
динки, наче в місті, і ас
фальт, і кінотеатр, і їдаль
ня.,.

ЩЕ вчора батько був 
такий веселий — жар

тував, сміявся, а за декіль-

не 
ДО 
за

,>Молоди1 комуялр'е

ке
мував.

— І треба ж таке, — з 
тугою каже він, — жнива 
на носі, а ти з цією путів
кою в санаторій їдь! При
ймай процедури, їж у при
значені години, а комбайн 
хай стоїть відремонтова
ний, чекає господаря...

— Я візьму твій ком
байн, тату, — мовить Ва
лерій Андрію Гаврилови
чу, — а мій хай постоїть, 
зерно ж дорожче за пі
сок!

І він уже їде в .майстерню 
Посипівського відділення рай- 
об’едпання «Сільгосптехніка», 
пропадає там цілими днями 
і якраз перед збиранням по
вертається своїм комбайном.

— Ставлю до тебе помічни
ком Віктора Шрама, — каже 
пізніше бригадир тракторної 
бригади В. і. Савраиськнй. — 
Він зуміє допомоїтн тобі в 
усьому.

Сонце припалювало хліб, 
розпікало метал, а СК-4 
плив і плив у пшеничному 
морі. Лише пізно ввечері, 
коли липнева роса відво

ложувала колосся, Валерій 
повертався додому. Бо там 
же... «Добре було б, якби 
народився син, — мірку
вав собі... Колись перей
няв би батьківську профе
сію. А дочка... Теж непо
гано, але...».

ЯКОСЬ в один з вечорів 
Валерій затримується 

в сільському клубі — ма
ли відбутися комсомоль
ські збори. Хлопець дов
го мовчки сидить, пере
кладає з коліна на коліно 
важкі руки, а потім не ви
тримує і просить слова.

— Що ж це воно за ро
бота? — кидає він комі
тетникам. — Цілий день 
на комбайні, світу не вид
но, а ніхто з вас так І не 
спромігся вийти в поле. 
Хоч би газету принесли, 
хочеться ж знати, хто з 
женців попереду. Бо вже 
сьогодні довелося самому 
дзвонити в райком ком
сомолу. Володі Луценкові 
з «Дружби», мабуть, біль
ше уваги приділяють — 
четверте місце займає...

...Голови членів комітету 
схиляються все нижче і 
нижче, рум’янець заливає 
щоки — очей підняти 
можуть. Згадують про 
що й агіткультбригади 
має, все сподіваються,
з райцентру приїде. А 
Чибісов критикує...

Наступного дня прибіг
ли в поле, домовились 
про агіткультбригаду, і як
раз повідомили, що дочка 
народилася.

Спочатку Валерій ніби 
засоромився — дочка, а 
не син омріяний, та по
тім гордо підняв голову і 
каже:

— Вікторією назву. Хай 
буде символом вашої І 
моєї перемоги!

® Н а фото: Валерій
ЧИБІСОВ — кращий молодий 
комбайнер району.

Фото М. СМАГЛІЄНКА.
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ЗАДОВГО до початку вузлової комсо
мольської конференції делегати вже 

обмінювалися думками, яку оцінку дати 
роботі комітету. В черзі за тимчасовою 
перепусткою я розговорився з молодим 
робітником вагонного депо Віталієм Огн- 
рем.

— Кілька років працюю тут тока
рем, — розповідає Віталій, — третій рік 
обирають мене членом комітету комсо
молу депо. Тому добре знаю, які пробле
ми стояли перед комітетом залізничного 
вузла. Багато з них вдалося вирішити. 
Хоч і не всі. Наприклад, організацію 
відпочинку молоді, спортивно-масовувідпочинку 
роботу...

В цей час розмова наша обірвалася. 
За традицією всі \ часники конференції 
рушили на площу Леніна, де кращим 
молодим залізничникам було надано 
право покласти квіти до пам'ятника 
В. І. Леніну, меморіалу загиблим воїнам.

Звітну доповідь секретаря вузлового 
комітету комсомолу Сергія Ожога слу
хали з особливою увагою. Адже більшу 
частину її він присвятив виробившім 
справам, а саме цьому комітет приділяв 
основну увагу.

З хорошими трудовими здобутками 
ідуть назустріч партійному форуму ком
сомольсько-молодіжні колективи, окремі 
молоді залізничники. Колона, яку очо
лює В. Крохмаль, вже закінчила дев’яту 
п’ятирічку, нагороджена перехідним 
Червоним прапором обкому ЛКСМУ, ни
ні працює над виконанням зустрічних 
соцзобов’язань. Колектив бореться за 
право носити ім’я XXV з'їзду КПРС. 
Головинії його суперник у цьому зма
ганні — комсомольсько-молодіжна коло
на громадського машиніста-інструктора- 
Федора Резніченка.

Що характеризує ці колективи? Тут на 
рахунку кожна хвилина, тонни народно
господарських 
кіловат-година 
ничники весь час у пошуку найефектив
ніших засобіз експлуатації локомотивів. 
І ще — вміло організоване соціалістичне 
змагання, неослабний контроль над яким 
тримав комітет.

вантажів, зекономлена 
електроенергії. Заліз-

§

звіти 
' ШЙ І ВИБОРИ

ПИТАННЯ
Справжньою школою передового дос

віду став Ленінським залік, що прохо
див" під девізом «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — в життя».

- Різким контрастом прозвучали на кон
ференції слова секретаря та інших ви 
ступаючих про незадовільну роботу 
бригади будівельно-монтажного поїзда 
№ 514, комсомольської організації ва
гонного депо.'

І тут я згадав слова свого недавнього 
співрозмовника про невирішені проблеми. 
Були все ж серйозні упущення .Слід бу
ло б уважніше поставитись до відстаю
чих колективів, ДОПОМОГ!и словом, а, де 
треба, й ділом.

Характеризуючи роботу комітету, сек
ретар вузлового парткому И. А. Пархо
менко сказав:

— Хотілося б, шоб ви більше уваги 
зверта ні на організацію відпочинку мо
лоді. Бо це — один з найважливіших 
факторів підвищення трудової активнос
ті. А в цьому питанні поки що чимало 
недоліків.

Роботи комсомольським активістам ще 
вистачить. Конференція вказала на най
важливіші проблеми. Слово за коміте
том.

СЛАВИМО
ХЛІБОРОБА

На традиційне свято 
врожаю в Андрусівський 
сільський Будинок куль
тури зібралися трудівни
ки полів, школярі, молодь. 
Тут присутні гості — учні 
Світловодської середньої 
школи № 3. Столи прикра
шені щедрими дарами зо
лотої осені, всім, чим ба
гата колгоспна земля.

Вечір відкрив директор 
школи І. Б. Рак:

— Сьогодні ми зібрали
ся, щоб уславити працю 
хліборобську, віддати ша
ну тим, хто вирощує висо
кі врожаї.

Ведуча Ольга Шуліка 
під оплески присутніх на 
барвистому українському 
рушнику вручає пишний 
коровай секретареві парт- 
організації колгоспу імені 
Леніна М. П. Марченку.

Закінчився вечір святко
вим концертом. Линули 
над селом пісні, що сла
вили невтомних трударів.

Л. МАКСЮТА, 
десятикласник Андру- 
сівської СШ Світло- 
водського району.

1 ЗНОВУ В НИХ БУЛА 
ДАЛЕКА ДОРОГА. ЛАУРЕАТ 
VI МІЖНАРОДНОГО ФЕС
ТИВАЛЮ В ПОЛЬЩІ. СА
МО ДІЯ Л Ь Н11Н НА РО Д ЬИ і я 
АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ 
«ВЕСНА» КІРОВОГРАД
СЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛА
ЦУ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ КОМ
ПАНІЙЦЯ ПОВЕРНУВСЯ З 
ГОЛЛАНДІЇ. ТАМ ВІН БРАВ 
УЧАСТЬ У ДНЯХ КУЛЬТУРИ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ю 
Л ИСТОПАДА САМОДІЯ ЛЬ- 
НИХ МИТЦІВ ТЕПЛО З У- 
СТРІЧАЛИ В КІРОВОГРАД- 
ОБКОМУ АЕРОПОРТУ.

Фсго В. КОВПАКА.

Г. ГУСЕЙНОВ, 
член Добровелнчківського райко
му комсомолу,

ст. Помічна.

• П’ЯТИРІЧКА — РУКАМИ МОЛОДИХ

ІСожним

Див. З стор.

Як найдорожче і найрідніше свя
то зустріли Жовтень завершального 
року п’ятирічки молоді трударі 
Надлака та Іванівни. Разом з кому
ністами, з ветеранами Вели
кої Вітчизняної війни юнаки та дів
чата крокували в урочистих коло
нах, гордо несучи червоні прапори, 
підняті їхніми дідами у Жовтні 1917 
року. У святкових колонах — їх ра
порти партії, Батьківщині.

Вірні заповітам Великого Леніна, 
молоді трудівники колгоспу «Зоря 
комунізму» вносять вагомий вклад 
у здійснення рішень XXIV з’їзду 
КПРС, вписуючи сторінки трудової 
слави у героїчну біографію комсо
молу, виконують накази XVII з'їзду 
ВЛКСМ та XXII з’їзду ЛКСМ Украї
ни. Майже сто юнаків трудиться у 
комсомольсько-молодіжних трак
торних бригадах, очолюваних Геро
єм Соціалістичної Праці Василем 
Івановичем Моторним та Василем 
Івановичем Юхименком. У соціаліс
тичному змаганні за дострокове за
вершення планів ці колективи до
билися вагомих успіхів Бригада 
В. І. Моторного, наприклад, за п'я
тирічку зібрала з кожного гектара 
у середньому по 56,2 центнера зер
нових, у тому числі по 54 центнери 
озимої пшениці, 102,5 центнера 
зернової кукурудзи.

З молодими хліборобами, що ви
рощують такі щедрі врожаї, до
велося працювати поруч чимало 
років. Проводжаючи мене на ХХП

з’їзд комсомолу України, товариші 
наказували доповісти форуму про 
наші трудові здобутки, про те, що 
робиться в господарстві для того, 
щоб фініш п ятирічки був ударним. 
«Не забудь назвати серед кращих 
комсомольців Сергія Гордія та 
Леоніда Колючого, — говорив тоді 
Василь Іванович Моторний. — Ок
ремо про кожного з цих тракто
ристів книгу можна писати». І я із 
задоволенням виконав той наказ 
товаришів. Розповів не лише про 
передовиків, а й про комсомоль
ську організацію колгоспу, про те, 
як вона зростає кількісно, про ком
сомольська вечори відпочинку, зу
стрічі із цікавими людьми, участь 
молоді в художній самодіяльності.

Нинішнього року вибороти вро
жай було нелегко. Зернові в серед
ньому з кожного гектара дали по 
44,3 центнера збіжжя, озима пше
ниця — по 51,4. Зібрати а, правиль
ніше, вибороти щедрий врожай у 
такому посушливому році — то 
подвиг на хлібному полі.

Нині я працюю механіком комбі
кормового цеху, де трудиться чи
мало моїх ровесників. Роботу бага
тьох з них, як ось комсомольців 
Юрія Рудкоеського, Миколи Мо- 
гильського, ьгвіть досвідчені тва
ринники беруть за взірець. Тварин
ники комплексу успішно виконують 
завдання: при річному зобов’язанні 
продати державі 39 тисяч центнерів 
м яса, вже продали 32 тисячі.

Вагомих трудових здобутків до
сягай молоді майстри машинного 
доїння. У святковій колоні на тран
спарантах — їхній рапорт: з початку 
п’ятирічки державі продано 34 222 
тонни молока. Це на 6712 тонн біль
ше, ніж передбачено на п ятирічку.

Питання трудового виховання, 
правильного вибору місця в житті 
зв’язане із вирішенням великого 
кола питань. Комсомольська орга
нізація колгоспу в цьому напрямку 
робить чимало: підтримує тісний 
контакт зі школою, проводить зу
стрічі учнів із ветеранами праці, пе
редовиками виробництва. За остан
ні п’ять років 90 випускників Над- 
лацької та Іваніеської середніх 
шкіл влилися до комсомольської 
організації господарства. Наставни
ки молоді — Герої Соціалістичної 
Праці Л. Й. Щліфер, В. І. Моторний, 
П. А. Писаков, М. С. Дзюба, кава
лери ордена Жовтневої Революції 
Г. С. Аркуша, В. Д. Апостолов, І. П. 
Сердітко, Л. Д. Левицький, Г. П. 
Александрова.

Наслідуючи своїх вчителів — 
спадкоємців Великого Жовтня,—мо
лодь нашого колгоспу кожним днем 
свого життя примножує трудові 
здобутки, готує гідний дарунок XXV 
з’їзду КПРС.

С. ПУГАЧ ЕНКО, 
механік тваринницького комп
лексу колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельського 
району, делегат XXII з'їзду 
ЛКСМ України.
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В день обжинків всі хлібороби колгоспу імені 
Тельмана дізнались: Валерій Чибісов намолотив 4526 
центнерів зерна пшениці і ячменю. Потім іще 1974 
центнери соняшників. І ужинок на цілинних землях...

...Тепер щоранку поспішає в майстерню райсб єд
нання «Сільгосптехніка» — ремонтує трактор-лопа- 
ту. Поки стоїть комбайн, він буде вантажити пісок 
для сільських доріг. Зблисне нова автострада, і ко
жен молодий трудівник впевнено йтиме по ній, зали
шаючи свої сліди в розігрітому за день асфальті.

...Сюди, на лан колгоспу імені Димитрова, з’їхалнсь 
кращі орачі району. Ті, що вийшли переможцями 
змагання в своїх господарствах.

День орача на Вільшанщині став традиційним свя
том хлібороба. Представники колгоспів тут демон
струють-свою майстерність, еміняя піднімати скибу 
так, щоб земля щедро віддячувала врожаєм. Адже 
саме з- оранки починається ужинок.

Ось вони — сильніші із сильних. їх — чотирнад
цять. Тут і ветерани — механізатори А. Н. Опря, 
який захищатиме честь колгоспу «Аврора», та М. М. 
Павленко з колгоспу «Перемога», і наймолодший 
тракторист з колгоспу імені 40-річчя Жовтня комсо
молець Сазелій Камнев...

Подано сигнал, і трактори пішли в гони. Потрібна 
глибина, швидкість і якість.

Павленко працює дід десятим номером. Тут чудо
ва прямолінійність, нормальна висота скиби.

.— Добре оре Микола Миколайович, матії б по
більше в колгоспі таких механізаторів!

— А погляньте-но, як виходить у «шостого!» Та це 
ж віртуоз, справжній майстер.

І ось учасники змагання вишикувались перед три
буною. Голова жюрі М. І. Скорубськин називає пере
можця змагання. Це тракторист колгоспу імені Ле
ніна, член КПРС В. О. Марущак.

Серед молодих орачів — попереду механізатор 
колгоспу імені 40-річчя Жовтня комсомолець Саве- 
лій Камнєв.

Комсомолець іще раз довів свою неабияку май
стерність. Це був підсумок його трудових до
сягнень в завершальному році п’ятирічки. Перед 
цим з колгоспу щодекади повідомляли в райком ком
сомолу:

— В Камнева за дві зміни — три норми.
— Пройшло п’ять днів — вісім норм.
До кінця року залишалося ще три місяці, а в Са- 

велія он яка цифра: на трактор 908 гектарів умовної 
оранки, 1411 кілограмів зекономленого

І знов з’ в тонн...

ТРАКТОРИСТ КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ 
РІЧЧЯ ...... ........
САВЕЛІЯ КАМНЄВ 
ЗДОБУВ ПЕРШИЙ 
ПРИЗ СЕРЕД МО
ЛОДИХ МЕХАНІЗА
ТОРІВ НА РАЙОН
НИХ ЗМАГАННЯХ 
ОРАЧІВ. (ФОТО 
ВГОРІ).

40*
жовтня

ПРО ВРОЖАЙ ПЕРШОГО РОКУ ДЕСЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ 
ПО-ГОСОПОДАРСЬКИ ДБАЮТЬ КОМСОМОЛЬЦІ-МЕХА
НІЗАТОРИ З КОЛГОСПУ «АВРОРА» ІВАН ТАНАСОВ ТА 
ВІКТОР ІВАНОВ. (ФОТО СПРАВА).

Фото М. СМАГЛ1ЄНКЛ.

ами, фотографія- 
кадри аматорсько-

їдь замовили міс- 
«Весна», де все

м.
іриємною, аж поки

р ТВОРИТИ людям відчуття справж- 
нього затишку у поєднанні з 

піднесеним, урочистим настроєм 
покликані воінища культури, і обо
в'язково — ресторани. Хоч це за
клади громадського харчування, 
одначе у вечірню пору на підви
щенні у кутку залу починають свою 
роботу вокально-інструментальчі 
ансамблі. Саме гарна мелодія су
купно з затишним, змістовним ін
тер'єром, широким вибором смач
но приготованих страв, з привітніс
тю і ввічливістю офіціантів — є 
«альфа» і «омега» справжнього при
значення самого ресторану. А до 
якого з них можна без сумніву від
нести сказане? Можливо, хтось і на
справді десь таке чи подібне бачив 
на Кіровоградщині? Отже, шановні 
читачі, напишіть нам, як і де вас зу
стріли останнього разу в ресторані. 
Докладніше розкажіть про свої 
враження, сперечайтесь, пропонуй
те. Ми опублікуємо кращі листи, де 
будуть роздуми 
чи проблеми. 
Тож авторам, які 
мають що сказ 
ти з цього пр 
воду, — порад 
ти, запропонує 
ти — варто вз 
тися за перо.

Отак, як це 
зробив у своєму 
листі до редак
ції М. Толок. \

«Кожну зустріч 
з друзями :■!' 
відносимо /і» 
днів святкових. 
Так сталося і 
цього разу. Гру
па, яка була за 
кордоном, заду
мала зібратися 
через певний час 
знову, щоб обмі. 
нятися спогад 
ми, переглянути 
го кінофільму, знятою під час по
дорожі. Заздале 
ця в ресторані 
для нас було пр здумано і зроблено 
з великим смако

Зустріч була і 
ми не відчули, то нам щось зава
жає, нас щось дратує. Це була му
зика. Ми ввійшли до великого залу, 
заповненого людьми переважно мо
лодого віку.., де лід шаленіючі зву
ки повільно колихались «напівпа
ри»... З мелодії важко було відчути, 
що саме виконується...

Склад ансамблю ресторану «Вес
на» молодіжний, | але зовнішній ви
гляд його не радував зору.

...Було дуже прикро, то наше 
свято потьмарювалось цією «диво
вижною» музикою, яка ніяк не 
сприяла радісному настроєві. Му
зика — мистецтво, яке має велику 
силу емоційної дії на вихован
ня в людині прекрасного, і вона не 
терпить фальшу. Ресторан — це міс
це відпочинку, переважно, для мо
лоді, тому його слід використовува
ні як трибуну для пропаганди но
вих музичних творів, пісень грома
дянського звучання, якими багата 
радянська фонотека, і ьиконува- 
ти їх треба досконало, майстерно, 
виховуючи в присутніх почуття пре
красного.

Наше місто відоме своїми колек
тивами як народного, так і класич
ного танцю. Чому б в окремі дні не 
проводити вечори бального танцю 
в ресторанах, адже своєю красою 
вони б викорчовували химерні ко
ливання фігур.

— Музика, де б вона не викону
валася, завжди повинна приносити 
людям насолоду, сприяти доброму 
настроєві, відпочинку, а не псувати 
їх».

ОЦЕ й увесь лист. А тепер давай
те поміркуємо над його зміс

том. Чи не типові ці факіи й для ін
ших ресторанів області?

Ресторан «відпочинок»
вограді збирає, як

ло, аудиторію молодіжну, 
годині о дванадцятій, можете заві
тати на другий поверх і пересвідчи
тись — о цій порі тут «музичать», 
імітуючи репетицію. Спокійно по
обідати можна тільки тоді, коли 
відвідувачі пригадають, як Одісей 
врятував своїх товаришів-х\андрів- 
ників від сирен. Різниця полягає 
лише в тому, що древній герой Го- 
мера боявся принадливо* чарівнос
ті пісень міфічних сіворінь, а у 
«Відпочинку» хотілося б заліпити 
вуха воском, аби захиститись від 
звукового шалу оркестрантів. Від
мінність, як бачите, абсолютна. «То 
ще й не все, — скаже сумно відві
дувач. — От увечері зайдіть, десь о

ПІСЛЯ

в Кіро- 
прави-
Вдень,

})Молодхі KOMyHiptf З стор.

дев’ятнадцятій (буває, що й пізні
ше), коли вокально-інструменталь
ний ансамбль безпосередньо при
ступає до виконання своїх обов’яз
ків. А 26 жовтня серед присутніх у 
залі знайшлася одна к/літлива осо
ба. Взяла виделку і на складеній 
учетверо салфетці почала почерго
во після кожного музичного твору 
ставити крапки. Застереження сусі
да, що однієї салфетки буде зама
ло, оркестр спростував. Три відді
лення своєї програми музиканти 
«стиснули» до виконання всього-на- 
всього п'ятнадцяти творів: у пер
шому — три, у другому — п’ять, а 
в третьому відділенні «розщедри
лися» — аж сім. Паузи, особливо 
до першої перерви, ансамбль за
повнив відомим «музичанням». А 
може цей вечір був ще й не найгір
шим?».

Зате в «паперах» все внг.-ядає цілком 
благопристойно. Репертуар затверджений 
в обласному управлінні культури 1 скла-

ЗАПРОШУЄМО
ДО РОЗМОВИ

ВІДПОЧИТИ Б...

РЕСТОРАНУ
дає понад 40 (сорок) музичних творі*. 
Олександр Пухир, керівник ВІД у «Від
починку», висловлену пропозицію (до 
речі, не вигадану, а запозичену з ресто
ранів інших обласних центрів) занести 
додатком до меню перелік програми всіх 
трьох відділені. — відкинув як «нетвор- 
чнГі» підхід до справи, мовляв, ие ж на-

- кладає шаблони па довільний вибір му
зичних творів.

Ні, дозвольте заперечити вам, маестро. 
— в цій «імпровізації»- маскується на
магання відтрутитись- від контролю, ад
же з нашою пропозицією стоїть поряд 
змога кожного відвідувача відкрита 
меню і завважити, як ансамбль маніпу
лює, виконуючи переважно низькопробні 
твори. Тоді ж знайдеться людина, яка 
поставить вимогу перед ВІА. приміром, 
виконати українську популярну мелодію 
з репертуарі «Смерічок», о о такі пісні, 
лишаючись у схованих (є підстави 
стверджувати про це) «паперах», так і 
не знаходять місця серед тих п’ятнадця
ти творів протягом цілого вечора. І, за
вершуючи розмову про «Відпочинок», не 
хочеться вбачати у низькому рівні вико
навської майстерності ВІА ще й те, що 
не всі його учасники мають музичну 
освіту. Адже на обласному конкурсі-ог- 

•ляді молодіжної пісні кілька днів тому 
вони виступили досить успішно. Що ж- 
виходить? Вміють і можуть, але в дійс
ності ставляться до своїх безпосередніх 
обов’язків за принципом «стук, грюк — 
аби з рук».

Що тривожить особливо — ВІА 
у «Відпочинку» не виняток. В бага
тьох ресторанах області ще є по
дібні зразки.

У Знам'янському ресторані «Лі
сова пісня» акустичні можливості 
затишного залу ніяк не можуть 
вмістити звучання надпотужних 
електромузичних інструментів. Ве
рещить йоніка, бренчать гітари, і 
громом гуркоче барабан. В репер
туарі, складеному дирекцією ком
бінату громадського харчування, 
окрім відомих радянських мелодій 
і кращих зразків зарубіжної /лузи- 
ки, є й низькопробна «продукція». 
ЯКИЙ настрій може навіювати 

тим, хто прийшов у «Лісову піс
ню» відпочити, гака картина: м’яко 
кажучи, неохайний молодик п є 
нахильці з пляшки, хитаючись під
водиться, чвалає до музикантів і за
мовляє «свою» пісню?.. Якою вона 
була — бодай не згадуваїи. Запа
м'яталася лише фраза, яку з іро
нією промовив відвідувач у безна
дії почути щось гарне: «Музика 
повністю відповідає рівневі замов
ника». Але ж слухають її всі, хто в 
ресторані...

Можливо, людина й не підозрю
вала, що висловлена нею думка, 
настільки серйозна і виходить за 
рамки означення виконавської май
стерності даного оркестру. Що 
криється за «своєю» піснею? Ан
самблі, «юргуючи» репертуаром, 
йдуть на «повідку» у тих, хто має 
хибні погляди про естраду, можли
во, навіть про музику взагалі. Ціл
ком резонно виникає запитання: 
хто ж диктує за гроші чи по зна
йомству «модні» мелодії? І як до 
цього повинні ставитися люди, від

ПВЯПа Г"—І ■ L

яких великою мірою залежить рі- Я 
вень організації відпочинку в рес
торані, тобто, музиканти? а

Потребує вирішення ще цілий ряд І 
проблем. Важливими серед них є н 
зовнішній вигляд учасників ВІА, їх >] 
манера триматися: молоді люди з 
довгим (надміру довгим — без по
чуття міри і смаку) волоссям в під- ■ 
креслено недбалих костюмах спі- І 
вають мовби поблажливо, без' душі, Б 
без тієї щирої іскри, яка запалює к 
натхнення, викликає живу схвальну и 
реакцію залу. ■

В американці» побутує прислів’я: «Ви 
говорите так голосно, що не можна рої- Q 
чути, про що ви говорите». Манера пико- І 
ііашія ВІА,- оглушлива гучність, «про- Я 
ковгування» тексту, маловиразні голоси І 
співаків. Майже псі включають у репер- І 
туар зарубіжні твори, викои.мочи їх, як І 
правило, іноземними мовами. А позаик І 
серед таких артистів вельми рідьо зу
стрічаються поліглоти, то пісні звучать и 
на якомусь дивному діалекті, створеному І 
з некультивоваиої мовної суміші. Ще 1 
гірше, — і знову-таки з конкретного ви- І 
падку, — довелося чути виконання гар- І 

ної нашої су- І 
масної пісні з І 
жахливим ах- " 
центом «під 
Мар’яноиича* І 
чи «під Ада- І 
мо». Подібне Я 
снотворен >1 я І 
обурює: чи Я
потребує ро
сійська мова.
мова, яку нк- ■ 
ні вивчає вся Я 
планета, мо- І 
па, про яку і Я 
такою лю- Я 
боп’ю і пова
гою говорили 
ВІТЧІІЗ II я н І І 
письменники з Я 
всесвітньо в і- Я 
домпмн іме- І 
нами, — чи Я 
потребує вона ■ 
тих «пронон-

Т ІІИІВІІсІп« і ДОМІ-

ШОК?..
Загалом про вокальноінструме.ч- І 

тальні ансамблі треба зауважити, а 
що їх кількість у нас сьогодні обер- ■ 
нено пропорціональна якості. Енер- £ 
гійні самоучки, не володіючи май
стерністю, підмінюють її громом і ц 
шумом ввімкненої на всю потуж- j 
ність техніки. Мало хто з них воло- В 
діє і даними справжніх співаків.

Щодо репертуару — теж є над [| 
чим замислитися. Досі ще доводи
ться зустрічатися з безсистемніс
тю, всеїдністю, несмаком. Тут має Hl- 
стати у пригоді цінний досвід. Вік- З 
тор Швець та Олег Карауш, керів- І.і 
ники вокально-інструментальних ан- 4 
самблів ресторанів «Київ» і «Украї- ■ 
на», підгримують зв'язки зі студією ц 
звукозапису в обласному центрі, 
куди звертається молодь із замов- g 
леннями. Вивчаючи запити юнаків і ч 
дівчат, відбирають кращі зразки || 
музичних творів для свого репер- н 
гуару. До речі, обидва ВІА можуть Ц 
послужити добрим прикладом і 
щодо інших важливих питань: нена- З 
в язлива манера виконання, привіт- Ц 
ність, гой безпосередній зв’язок із її 
залом, привабливий зовнішній ви- й 
гляд музикантів — все це сприяє Б 
справжньому відпочинку у-рестора- 
ні. І репертуари висять на видному 
місці. Думка, висловлена музикан- Я 
тами, — всілякі «шлягери» ніколи м 
не стануть окрасою вечорів і не ц 
роблять честі виконавцям, — підсу- й 
мувала їх творче кредо. $
ПРО діловий, організаційний бік 

нашої теми. Як ми зазначали, Я 
«закладає» оркестр обласний трест В 
громадського харчування. Шукає В 
музикантів сам директор рестора- 9 
ну. Звідки? З вулиці. Або вони самі Я 
приходять.

Програму санкціонує облупраа- - 
ління, в районах — райвідділи куль- Я 
тури, в Олександрії і Світловодську В 
при міськвиконкомі є старший ін- ГІ 
спектор по культурі.

За репертуаром постійно слідку
вати, зрозуміло ж, ніяк. Час від 
часу відповідальні працівники куль- Я 
тури скромно сідають у куточку ре- к 
сторанного залу і слухають, їх обо- І 
в’язково помічають оркестранти і я 
«натягують жили». Та все одно (і В 
обов'язково) зацікавлені особи зна
ходять масу недоліків, упущень, п 
хиб і т. ін. Складають офіційно зве- S 
дені у відповідних паперах критич- й 
ні зауваження, викликають дирек- й 
тора рестбраиу... Той, у свою чер- g 
гу, викликає керівника ВІА, але тут 
виваляється, шо його треба не ви- _ 
кликати, а просити в гості. Бо то ж І| 
люди «творчі», а директор має зай- п 
матися кухнею, а не музикою. Що g 
стосується останньої — тут, мовляв, Н 
на керівника покладатися не лише Ц 
доцільне?, а й необхідно. Покладаю-

(Закінчення на 4-й
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О/юПГу.ідуКПРС
...І в школярів теж своя 

висока мета — зустріти 
партійний з’їзд успіхами в 
навчанні, в громадській 
роботі. Більше 1500 учнів 
бере участь в експеди
ції «В країну знань». Пред
ставник Добрівської се
редньої школи Ігор Яков- 
лсв вийшов у число пере
можців республіканського 
експедиційного загону. І 
йому вручено спеціальний 
диплом першого ступеня.

ваччини, Польщі, Фран
ції.

Ведучою в діяльності 
клубу стала ленінська те
матика. Цікаво пройшли 
заочні екскурси «По ле
нінських місцях за рубе
жем», «На крилах дружби 
по Країні Рад». Під час їх 
проведення учні відкри
ли нові для себе сторінки 
життя і діяльності Володи
мира Ілліча, героїчної іс
торії КПРС.

ПОЛУМ’Я
„ЧЕРВОНОЇ
ГВОЗДИКИ“

(Закінчення. Поч. на 3-й стор.).

І ться. І тоді виходить, як у тій 
" рії:

«— Ми з тобою йшли? 
І— Йшли.

—> Кожух знайшли?

— Знайшли.
— Віддай кожух!
— Який кожух?
— Ну. ми ж з тобою йшли?
— Йшли...».
І йдуть, знову йдуть працівники 

тури у ресторани, тихенько сідають у ку- 
■ точку, замість меню беруть до рук р<:- 
■ пертуар... !

А на роботу музикантів прийма^ - 
І директор ресторану. І гроші плеі- 

тить, тобто, утримує ВІА, трест ГрОі- 
■ мадського харчування. Тож не дие.і- 

но, що, будучи спеціалістом в ін- 
I шій сфері, за словами директора 
ресторану «Весна» В. І. Витинської, 
представники адміністрації не загі- 
жди можуть визначити — гарно чи 
погано грають їх музиканти. Спра
ва, фактично, пущена на самоплир.

У містах, де раніше (і, мабуть, 
болючіше) визріла наша тема, піш
ли таким шляхом: трест громад
ського харчування передав ynpah-

г

кто-

і

і
і

нулг>-

ВІДПОЧИТИ Б...
ПІСЛЯ 
РЕСТОРАНУ

щоблінню культури всі фонди, 
зосередити «бременських» музик 
під однією професіональною ру
кою, не лише атестуючи і тарифі- 
куючи їх, а й завівши штат консуль
тантів, організувавши навчання і 
репетиції. Виконавців наймають і 
звільняють, керуючись, передовсім, 
рівнем їх майстерності. Це ж сто
сується не лише ресторанних ВІА, 
а й тих груп, які грають на весіл
лях, інших вечірках. Адже й до них 
ще мало рук докладено. Працівни
ки культури, як правило, знайомі з 
кращими колективами, а сила-си- 
ленна «рядових» перебуває у «під
піллі». їх культура, рівень виконав
ської майстерності, ідейне розумін
ня завдань нашого мистецтва тур
бують насамперед.

)

Поки що, як не шкода, змалюван
ня цих фактів — констатування іс
тини. Оцінка реального становища. 
І пропозиції. А втручання — необ
хідне кожному відвідувачеві ресто
рану. Одні його спрагло ждуть (і 
таких більшість), другі — хоч і не 
хочуть його, але ще більше поіре- 
бують для їхньої ж користі (мова 
про тих, хто звик нахильці ковтати 
спиртне і «купувати» музику).

Якщо зважити, що це перебуває 
у прямій залежності 
«організація дозвілля 
потребу контролю за 
комітетів комсомолу, 
культури висуває нам
Ми ставимося до естради як до ви
сокого мистецтва (а інакше й бути 
не може), і маємо право пред’явля
ти їй вимоги нарівні з театром, кі
но, літературою: серйозне осмис
лення дійсності, яскраве втілення 
образів сучасності, естетичне вихо
вання трудящих, зокрема, молоді— 
це завдання пісні і музики. Адже 
ми любимо її, нашу естраду.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого комунара».

з поняттям 
МОЛОДІ», ТО !
ВІА з боку І 
працівників 
сьогодення. І

Незабутнім буде ниніш
ній рік в учениці десятого 
класу Вільшанської серед
ньої школи Валентини 
Волкової. Комсомолка — 
відмінниця навчання. її ро
боти високо оцінено 
в Московській все
союзній математичній 
школі. А ще — спортсмен
ка, пристрасний книголюб. 
Одна з кращих комсо
мольських активістіе ра
йону. Весною дівчина 
сфотографувалась біля 
Прапора Перемоги. Ра
зом з молодими гвардій
цями п’ятирічки, разом з 
героями-визволителями.

Плідну роботу ведуть 
учні в клубах інтернаціо
нальної дружби, яких в 
районі шістнадцять.

В Добрянській середній 
школі кідовці назвали 
свій клуб «Червона гвоз
дика».

За 10 років його існу- 
! еєння було зроблено чи

мало цікавих, різноманіт
них за своїм характером 
справ. Проводились тема- 

; тич ні вечори, конферен
ції, заочні екскурсії, фес
тивалі дружби, читали лек
ції, відбулися бесіди: «В. І. 

і Ленін і міжнародний рух», 
«Про життя і справи ком
сомолу союзних респуб
лік», про молодіжні орга
нізації Болгарії, Чехосло-

«За мир і дружбу на 
планеті, за щастя всіх ді
тей у світі», «В сім’ї єди
ній», «Червона гвоздика— 
квітка революції», «Зав
жди на сторожі миру і 
праці» — на такі теми юні 
інтернаціоналісти регуляр
но організовують вечори 
та засідання клубу.

Частими гостями кідов- 
ців є головний лікар Доб- 
рянської дільничо' лі
карні заслужений лікар 
УРСР Ф. Д. Гетьманець, 
ланкова буряківничої лан
ки колгоспу імені Зайков- 
ського П. Ф. Захарченко, 
тракторист Ф. С. Головко, 
агроном А. П. Савченко.

Нині йде підготовка до 
чергових засідань клубу: 
«Країна, в якій я живу», 
«Один день моєї Батьків
щини», конференції на те
му «Втілення в життя ле
нінських ідей пролетар
ського інтернаціоналізму».

У Фонд миру юні доб- 
рянці в цьому році пе
рерахували 455 карбован
ців. Значний внесок у 
фонд солідарності. На 
адресу БАМу надіслали 
бібліотечку.

Хай це маленькі крап
лини. Але з них і створює
ться велика біографія, 
якою радянська молодь 
прокладає свою дорогу 
до завтрашніх висот...

н. нєгінл.

□ ЛОЧІ1НИ, як стверджують іюрнсти, пе завжди 
піддаються чіткому облікові. Якщо, скажімо, 

людину обікрали, то певно воіір звернеться в мі
ліцію. Коли ж її образили — цс'все залежить від її 
характеру — піде скаржитись, чш байдуже махне ру
кою: не варто зв’язуватися, а то Іще, дивись, собі на
коїш .. Так і виходи ть, що абстрактно всі проти ху
ліганства і злочинів,-та коли доходить до конкретної 
ситуації — пасивно «гальмують?* хід справи.

Автори фільму «Без права на помилку» (виробни
цтво кіностудії «Мосфільм») не|показують нам при
чини злочину, вони пропонують замислитись, зроби
ти висновки — хто ж винен? І хі|5а не оця байдужість 
оточення, яку. М. Горький називав великим злом 
людської душі, призвела компанію нероб і гультіпак 
до морального зубожіння? Не Створили їм, звиклим 
до легкого, бездумного існування, клімату нетерпи
мості ні громадськість, ні сім'ї..; Тому так і сталось, 

■ що справжні злочинці фактично спинилися поза 
сксєиим, виступають на процесі в ролі свідків, а на 
лаву підсудних потрапила чесна, пі в чому пе винна 
людина — Борис Юнусов. Він зви пуп-і чується в на
вмисному вбивстві Романа Сслецького, яке вчинив 
нібито в будиночку рибалки на Ілим-озері. Так .ква
ліфікувало слідство. Є докази, є свідки. Але підсуд
ний категорично заперечує свою причетність до вбив
ства. До речі, така позиція підсудного нікого не 
дивує: нерідко трапляються випадки. коли звинува
чений відкидає свою вину.

Ряд деталей насторожує суддю (артист О. Жаков). 
Скажімо, Валя Жсмаріна. кот^а знаходилась у бу
диночку, стверджує, що не роздивилась обличчя 
вбивці, а сестра її — Юля утаїла від слідства те, що 
в неї пропав годинник. Здавалося б, вагомі висновки 
судово-медичного експерта, і все з’ясується. Та 
мисливській рушниці відбитки пальців трьох: Шсмс- 
ліна. Жемаріної Юлі і ІОнусова.

...Не має права на помилку народний суд. Складна 
дилема постає перед ним: або судити певнішого, або 
г-иправдувати вбивцю. Не можна дозволити, щоб 
злочинці розгулювали па свободі, а певніший відбу
вав покарання. І суддя шукає єдино правильний ви
хід. Він знаходить нових свідків, вірніше, вони.зга
дали про дозогу до суду самі, бо спершу виявили 
малодушність, безпечність у ставленні до хуліганів, 
а тепер зрозуміли, що цс теж свого роду злочин. Ад
же, засуджуючи поведінку порушника, випосячи її на 
громадський осуд, ми не лише захищаємо себе, ін
ших, а й прагнемо допомогти тим, які збочили з вір
ного шляху. Зміст цього процесу оздоровлення дале
ко не однозначний: осуд допомагає людині більше,

СПОРТ

На фото: Валентина ВОЛКОВА, учениця Еільшанськоії 
середньої школи. Відмінниця навчання, спортсменка. Сфото- 
графувалась біля Прапора Перемоги.

Фото М. СМАГЙ1ЄНКА.

аніж поступлива малодушність Намагання відсторо
нитися є антиподом пристрасного вболівання за істи
ну, за торжество правди в нашому житті.

Сильна зброя — громадська думка. А складається 
вона з позицій окремих людей, і чим більше в них 
благородної непримиренності, тим сильнішою буде її 
дія, її вплив. І іноді нелегко пробудити в них при
спану совість. Краще мовчати, хай хтось інший скар
житься на хуліганів — так вважає Тарута. Мовляв, 
сім’я наша стерпить сама. Та ось суддя зачіпає пай- 
святішс, найпотаємнішс в душі колишнього фронто
вика, і він не витримує. Його свідчення дуже важ
ливі. Це в його малолітнього сина Антона п’яна ком
панія хуліганів — Трукшин, Курилко, Заступів — 
вимагали на озері в день злочину гроші, споювали. 
А опісля, коли поскаржився батькам, нероби побили 
хлопчика біля міського кінотеатру.
• Та ось ще один свідок — залізничник Афонін. Це 
пін в електричці, коли інші пасажири байдуже спо
глядали, як хулігани коять безчинства, урезонив на
хаб. Правда, пізніше вопи пробе вали помститнся йо
му. та ЧОЛОВІК не відступив ВІТ ГГГії.Х прнниишв: зло 
повніше бути покаране.

Ось гак і спливли на поверхню злочини цієї зграї, 
.звідси й почав розмотуватися клубок істини Юпмсо- 
ва виправдано. Виявляється, ватажок компанії Ро
ман Седенький, зайшовши в будиночок рибалки, за- 
сітв там Валю Жемаріну. І коли її молодша сестра 
Юля повернулася сюди за забутим годинником, то 
побачила Валю побиту, в синцях і крові. Дівчина ки
нулась на Селецького. та від його різкого удару впа
ла до стіни. Тут вона й схопила мисливську рушни
цю. Пролунав постріл. З переляку сестри втекли. Се
денький помер, а в цей час і з'явився ,пя*гтдиночку 
---------- УЮнусов.

Здавалося б. справу закінчено — справедливість 
торжествує. Юнусова і Ю.по Жемаріну виправдано. 
Та .заводиться нова справа — на лаву підсудних по
трапляють дружки вбитого — Курилко, Заступів, 
Трукиїин. Суд дійшов висновку, що в смерті Сслсць- 
іого винен, перш за все, він сам.

«Без поява на помилку»... Назва фільмх багато
значна Не має права помилятися суддя, не має на це 
права кожен з нас. бо всі несемо відповідальність за 
здорову атмосферу в суспільстві. Поблажливість до 
будь-яких антигромадських проявів — обертається, 
жорстокістю до оточення. Саме фільм і примушує 
пас замислитись пал ним, пробуджує нашу грома
дянську совість.

Матеріали підготовлені колективним кореспонден
том «МК» раііонною газетою «ЛЕНІНСЬКА ЗОРЯ».

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

З КРИМУ-ПРИЗЕРИ
Республіканський традиційний турнір з класичної 

боротьби на приз Героя Соціалістичної Праці Петра 
Семеновича Персверзєва, який протягом чотирьох 
днів проходив у Червопогвардійську, зібрав понад 
250 юнаків. На борцівських килимах свою майстер
ність демонстрували і вихованці кіровоградської 
ДІОСІП спортивного клубу «Зірка». Восьмикласник 
з сьомої школи "Сергій Луценко не мав собі рівних 
серед півлегковаговиків. Він став чемпіоном у цій 
ваговій категорії, його товариш по команді учень 
сьомого класу школн-інгернату Геннадій Безчаснйй 
завоював третє призове місце серед тих. хто мірявся 
силами у середній вазі.

ПРО ЩО РОЗПОВІДАЄ... 
долоня?

БК 07725, Індекс 61197,

В. ШЛВАЛІН.

«МОЛОДОП КОЛШУНЛР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 13489, Тираж 59 000,

Якщо лікар запропонує показати вам долоічо, не 
дивуйтеся: її лінії іноді допомагають точно визначи
ти, чи страждає людина спадковими захворювання
ми, чи ні.

Ще стародавні медики по малюнках шкіри, ліній і 
складок долонь визначали стан здоров’я пацієнта. * 
В 30-х роках нинішнього століття цими питаннями 
зайнялась дерматогліфіка — наука про малюнки на 
шкірі. Вивчаючи зморшки на долоні і ступні, вона 
встановила логічний зв’язок між конфігурацією змор
щок, ліній шкіри і порушеннями генетичного коду.

Подібні дослідження провадять і вчені лабораторії 
медичної генетики Мінського медичного інституту. 
Тепер їм відомо 36 отійких ознак, за комплексом яких 
можна зробити висновок про наявність певних спад
кових захворювань.

ТА PC.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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