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пролетарі пах країн, єднайтеся!

четвертих
мільйон
’• РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

зустрічають цю знаменну 
знаком нових перемог со- 
вчення Маркса, Енгельса, 
ідей пролетарського ін- 

яскраво де- 
револю-

»ИИ 
ВАХТА 
комсомолу

Є речі, вартість яких не перевищує одного—двох кар
бованців, але вони за своєю необхідністю не ’менш зна-’ 
пущі, ніж ті, що оцінюються тисячами. Одні трудівники 
гордяться тим, що вони створили автомашину чи трак 
тор, іншим ІірШ'МНО, що їхніми руками зведено дім. Лось 
у Людмили Ткачовеї швачки Кіровоградської панчішної 
фабрики, своя гордість: за одну зміну всіна може зшити 
колготки для малят двох дитячих садків — 880 штук.

Секретар комсомольської організації Марина Ірза при-' 
Гнила з дівчатами в універмаг. їм .хочеться знані, що. 
скажуть покупні про їхні вироби (п’ятьом, з. них при-і 
сшит о державний Знак якості). Продавщиця мету- 
шиться.
і — Немає, вже. Було триста нар і.за півдня .продали. 
А відзиви ось, читайте: «Дужц гарно вив’язано, але ро-- 
біті, їх більше...:».

А як більше? - ....
..В’язальниця Катерина Мельникова першою виступає 

ца комсомольських зборах: . . і
— Треба нрацюі ати на підвищеній зоні обслуговування 

персігчів автоматів. Так. як Дарницькі ткаль Я вже про
бувала Замість 8 беру 10. Так може .працювати'вся -на
ша б| нгала...

Минув перший місяць змагання. У Катерини — G30 пар 
хочгоіків попал завдання. А за весь минулий рік—7:>74. 
'Людмила Ткачова теж попереду — 3950 надпланових 
виробів.

А келії ще економити сировину, з якої роблять панчо
хи. коліотки. інші речі? Катя підрахувала: 
леї залишається її -І—5 кілограмів, 
зможе вив’язати з такої сировини 
КОЛГОТ КІВ.

Вона, переможець соціалістичного 
ми' молодими виробничниками 
■фотографуватись у Кремлі.

щомісяця у 
Отже, за рік нона 
додатково 750 пар

змагання, з кращи- 
області, їде до Москви 

фотографуватись у Кремлі. Механізатор колгоспу 
«Дружба» Ганвороіїсі.кого району Василь БрозинсЬкий 
/торік з 306 гектарів зібрав 91 800 центнерів цукрових 
буряків) цікавився. як Мельникова освоїла таку профе
сію. Дівчина відповіла коротко;

— У мене досвідчена вчителька — Любов Володими
рівна Віл,--її. Через місяць я вже працювала самостійно, 
і — Так швидко?

— Але ж там. у Тюмені, я була прядильницею...
...На засіданні комітету комсомолу так і вирішили: 

Людмила С.тивинська вестиме облік, як працює кожна 
комсомолка щодня, щотижня, щодекади.

У січні — напруг;1, неабияка. Марина Ірза була переко
нана. що від того, як почнеться рік. залежатиме її по
дальший питм змагання. Одразу було «афішовано»: 
Дригала Петра Білотіла працюватиме цілу десятиденку 
на зекономленій сировині (а її 2957 кілограмів). Отже, 
з неї можна виготовити 29 570 пар колготків. Якщо буде 
jraKa цифра, то виконають декадне завдання. Але 10 січ
ня молоді робі І ниці перекрили цей показник —- 32 600. 
Ще через десять днів знову надпланова продукція —- 
400 кар панчішно-шкарпеткових виробів.

• Ритм нарощувався, бо вже всі 68 комсомолок в’язаль
ного цеху працювали па підвищеній зоні обслуговування 
верстатів. І нововведення .раціоналізаторів Анатолія 
Ме.н.і.пчука та Зіповія Климочка сприяти ньому.

Та одного разу Сливннська прийшла ;їо Ірзи і заува
жила:
— Новенькі можуть до кінця місяця «зрізати» бригад

ні показники — є невеличкі упущення. Невже зобов’я
зання непосильні?

— Мельникова, Галкіпа Рожковая і Грамотович хай 
допоможуть. Було ж усе нормально. Значить, посильне 
завдання.

Останній день січня. Марина Ірза перед початком змі
ни завітала в кожний цех. Ішла розмова про Ленінський 
залік. За виробничі показники комсомольців вона не три
ножилася — зриву не сталося. Секретар комсомольської 
організації цікавилась, як справи у тих, хто навчається 
у вечірній школі чи готується до зимової сесії в інститу
ті. Повідомила про повий розклад репетицій вокального 
ансамбля. А потім — у її голосі нарікання:

— Олександр Липні, наш інструктор по спорту, скар
житься, що не всі зібрались па тренування перед скла
данням нормативів комплексу ГПО. В одних •— сімейні 
обслаї-шш, в інших — запланована простуда...

— Він же обіцяв улаштувати лижний крос, а тепер 
мовчить.

Марина усміхнулася:
і»- Його підвела пані Відлига.

(Закінчення на 3-й стер.).
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СЛАВНИМ ЮВІЛЕЙ жовтня
Центральний Комітет КПРС прий

няв 31 січня 1977 року постанову 
«Про 60-у річницю Великої Жовтне
вої соціалістичної революції».

Шістдесятиріччя Жовтня, говори
ться в постанові, є важливою віхою 
в житті радянського народу, в роз
витку всього світового визвольного 
руху. Наша країна, все прогресивне 
людство 
дату під 
ціалізму, 
Леніна, 
тернаціоналізму, які 
монструють свою велику 
ційно-перетворюючу силу.

Величезним морально-політичним 
піднесенням, новими патріотичними 
ділами,, втілюючи в життя історичні 
рішення XXV з’їзду рідної Кому
ністичної партії, відзначають радян
ські люди славний ювілей- Жовтня.

Перемога Жовтня, підкреслює
ться- в постанові, — головна подія 

. XX століття, яка докорінно змінила - 
хід розвитку всього людства. У по
станові підбито підсумки досягнень 
радянського народу. Ці досягнення 

^^переконливим ЄПІДЧЄННЯМ того,

що соціалізм забезпечив небачені 
в історії темпи прогресу всіх сторін 
життя суспільства.

Центральний Комітет
становив широко розгорнути підго
товку до шістдесятиріччя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю
ції — видатного свята трудящих на
шої країни, всього прогресивного 
людства, свята революційної бо
ротьби і комуністичного творення.

Всю роботу партійних, профспіл
кових і комсомольських організацій, 
радянських і господарських органів 
по підготовці і проведенню слав
ного ювілею спрямувати на мобілі
зацію творчої енергії трудящих в 
ім’я втілення в життя історичних рі
шень XXV з’їзду КПРС, успішного 
виконання десятої п’ятирічки, за
безпечення дальшого зростання 
промислового і сільськогосподар
ського виробництва, прискорення 
технічного прогресу, підвищення 
ефективності і якості роботи, 
неухильного піднесення матеоіаль- 
ного добробуту і культурного рівня 
життя народу.

Центральний Комітет КПРС звер
нувся до робітників і колгоспників, 
радянської інтелігенції, до воїнів 

КПРС по- Радянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту, до комуністів і ком
сомольців, до наших славних жінок, 
до юнаків і дівчат, до всіх трудя
щих із закликом — зустріти 60-у 
річницю Великої Жовтневої соціа
лістичної революції новими успіха
ми в праці, ознаменувати ювілей 
нашої могутньої соціалістичної дер
жави новими досягненнями в роз
витку економіки, науки і культури.

Центоальний Комітет КПРС висло
вив тверду впевненість у тому, що 
всі радянські люди ще тісніше згур
туються навколо ленінської партії 
в боротьбі за втілення в життя ве
личних планів комуністичного будів
ництва, намічених XXV з їздом 
КПРС, зустрінуть свято шістдесяти
річчя Великого Жовтня славними 
трудовими перемогами.

Постанову ЦК КПРС опубліковано 
в центральних, республіканських, 
крайових та обласних газетах.

(ТАРС).

Свято
зустрінеш
бригадою

У нашій бригаді звикли 
історичні віхи в житті наро
ду відзначати добрими 
справами. Постанова ЦК 
КПРС «Про 60-у річницю 
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції» з особли
вою силою нагадала нам: 
наближається славний юві
лей.

Чим відзначимо його ми, 
молоді робітники? Бригада 
наша невелика: групком- 
сорг Поліна Бігун, Надія 
Ломакіна, Ольга Юсипей і я, 
бригадир. Усі — токарі. Ра
зом працюємо близько п’я-

ти років. Тільки Оия — но
вачок: була у нас на практи
ці, а після закінчення учили- 

' ща прийшла до нас на ро
боту.

На комсомольських "збо
рах, що відбулися 26 січня, 
ми запропонували всім ком
сомольцям цеху підтримати 
ініціативу, народжену у 
бригаді: «Висока якість, по
шуки резервів, чітка органі
зація праці». Це буде на
шою відповіддю ’ на заклик 
партії мобілізувати творчу 
енергію трудящих напере
додні 60-річчя Жовтня.

Взяли ми ще одне зобо
в’язання — відпрацювати на 
єуботниках 60 годин — 
виконаємо його з честю.

І

ювілейний,
рік ударний

Г. СТУПАК, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди механоскладально
го цеху № 3 заводу 
«Червона зірка».

Кілька місяців тому на 
Кіровоградську кондитер
ську фабрику прийшли двое 
новеньких — Надя Фицайло 
і Катя Доленко. Я стала їх
ньою наставницею. Профе
сія кондитера сподобалась 
дівчатам, за короткий час 
вони оволоділи багатьма її 
«премудрощами». Коли ж 
мені запропонували очоли
ти новостворену комсо
мольсько-молодіжну брига
ду, я погодилась без ва
гань. Нічого, що робітниці 
молоді, зате наполегливості 
у них не відбереш. І справ
ді, ось уже місяць працює
мо в мармеладному відді
ленні карамельного цеху

єдиним колективом, а нарі
кань не чули.

Йде другий рік десятої 
п’ятирічки, рік народження 
нашої бригади. Рік ювілей
ний. Сьогодні ми несемо 
трудову вахту під девізом 
«60-річчю Великого Жовт
ня — 60 ударних тижнів!». 
Глибоко схвилювала нас 
постанова ЦК КПРС «Про 
60-у річницю Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції». Весь радянський на
род готується гідно відзна
чити ювілей Радянської вла
ди. Будемо працювати кра
ще, працювати доброякісні
ше, щоб у Рапорт Ленін
ського комсомолу ЦК КПРС 
до 60-річчя 
ня вписати 
рядок.

Великого Жоет- 
і сеій вагомий

М. ЦЮ ПА, 
КОМСОМОЛІ»-бригадир 

сько-мололіжної брига
ди карамельного цеху 
Кіровоградської конди- '• 
терської фабрики.

ХРАПИ МОЛОДІ ТРУДІ!')!) ХИ ОГД’/лТІ (ЗЛІВА НАПРАВО): < ГкРГГ\Р КОЧГО- 
МОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОНУФРІЇВ«’! КОГО КОМБІНАТУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
ТЕТЯНА БАЛАКАЛО. В’ЯЗАЛЬНИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ПАНЧІШНОЇ ФАБРИКИ КАТЕРИНА 
МЕЛЬНИКОВА БУДІВЕЛЬНІ ЩЯ ТРЕСТУ »КІРОВОГР АДС1ЛЬБУД> НАТАЛЯ ІВАШЕНКО. РО
БІТНИЦЯ ЗНЛМ’ЯНСЬКОГО МІЖКОЛГОСПБУДУ СВІТЛАНА СТАС1ОК. ШЛІФУВАЛк’ІЦВЯ КІ
РОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ЛЕНІНСЬКО
ГО КОМСОМОЛУ ЮЛІЯ ЄВТУШЕНКО. КОНДИТЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ КОПДИТГ.І ! ЬііОІ 
ФАБРИКИ МАРІЯ II10II А, ПРОДАВЩИЦЯ СВІТЛОВОДСЬКО! О МАГАЗИНУ ЦіТЯЧІіП ( ВІТ» 
КАТЕРИНА ТЕРЗОВА, МАЛЯР УПРАВЛІННЯ «МАШЕУД» КОМБІН АТУ - КІРОВО’ РЛ.ЗВАЖ- 
БУД» ГАННА ВОДЗИНСЬКА. ВСИП ВИБОРОЛИ ПРАВО СФОТОГРАФУВАТЬСЯ В КРЕМЛІ

Фого Ю. ЛІВАШНИКОВА.
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ЗБОРИ почалися задовго до робо
чої зміни. «Задозго» — так гада

лося спочатку. Наприкінці з ясувало- 
ся, що робота почала «наступати на 
п’яти». Мабуть, кожному з присутніх 
тоді здавалося, що час підвіз, про
пустивши крізь свій плин так багато 
подій.

Багато подій! Атестаційна комісія: 
голов^ — секретар партійної органі
зації цеху та дільниці Г. Ф. Таран, 
члени — начальник цеху І. Д. Гудак, 
майстер, пропагандист К. Т. Возна, 
комсорг зміни Т. Лскарєва — цілком 
правомірно могла б визначити тіль
ки одну подію. А сімнадцять дівчат 
з не меншою певністю могли б ска
зати про сімнадцять подій: як кожна 
з них, дівчат, виконує рішення XXV 
з’їзду партії, наскільки творчо підхо
дить до виконання соціалістичних 
зобов’язань.

комісії гово-
ні

Голова атестаційної 
рив переконливо. Він наголосив 
дедалі зростаючому політичному й 
трудовому піднесенні серед радян
ських людей, комсомольців і молоді, 
на тому великому й новому припливі 
Сип та енергії, що його викликала 
^останова ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про Всесо
юзне соціалістичне змагання. Особ
ливо ж присутнім запали в душу сло
ва Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнева на урочисто
му засіданні, присвяченому вручен
ню місту-герою Тулі медалі «Золота 
Зірка», про надзвичайну вагу само
відданої, ритмічної праці всіх трудо
вих колективів від самого початку ро
ку, про те, що часу на «розкачку» 
гаяти ніяк не можна.
' Відчутно було: аудиторія цілковито 
Схвалює таку позицію — активну по
зицію молодої людини Країни Рад. 
Це засвідчили і ділові звіти кожного 
учасника Ленінського заліку, і актив
не їх обговорення при підбитті під
сумків атестаційною комісією.
і Є потреба згадати ще одну особ

ливість комсомольських зборів --
схвильованість, небуденність. У однієї 
комсомолки навіть появилися сльо
зи — мабуть, уперше так глибоко 
відчула вона, як багато залежить від 
виконання особистого комплексно
го плану. Говорили їй про відпові
дальність, ініціативу, сміливість. А на
останку підбадьорили, підтримали її. 
! дівчина повірила подругам. Уже 
склавши звіт, вдумливо слухала роз
мову на зборах. Тоді й спало на дум
ку: отак осмислюються та утверджу
ються принципи радянського колек
тивізму. Лоо те, що я не помилився, 
Свідчили й подальші звіти учасників
заліку.

Валентина Дьоміна виборола зван
ня ударниці комуністичної праці. 
Член комсомольського бюро, заводій 
культпоходів, найактивніший органі
затор шефства над інвалідами Вели
кої Вітчизняної війни. Всім колекти
вом дівчата налагодили тісні стосун
ки з фронтовиками. Заходять у госпі
таль, допомагають по господарству 
тим, котрі вдома.

Коли Валентину спитали, як поліп
шити якість своєї роботи, дівчина не 
розгубилася. Якусь хвилю помірку
вавши, стала загинати пальці: підви- 
щуззіи свою кваліфікацію, щозміни 
дбати про чітку організацію робочо

СЛУЖБИ В АРМІЇ КОМСОМОЛЕЦЬ АНАТОЛІЙ 
Л\,чА'г,,''РНКО ЗВЕРНУВСЯ В РІДНИЙ КОЛГОСП ІМЕНІ 
іКАЛОВА НОВОМНР1ОРОДСЬКОГО РАЙОНУ. НІІНІ ВІН 
І'г У1,??ІЛ°,К'РЕМ АНАТОЛІЙ ЗАВЖДИ ЯКІСНО РГ.СТАВ- 
гУпг2х£лИ В,!Г°ТОВЛЯЄ НОВІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ.

го часу, робочого місця, стежити за 
правильною роботою верстатів...

Того дня Лариса Сироватка, конт- 
ролер-вимірювальниця підкладки, ви
рішила освоїти ще дві суміжні спе
ціальності. В її особистому плані за
мість загального «підвищувати свою 
майстерність» появилося цілком кон
кретне завдання. Раніше зона вико-

КОМУНІЗМУ
ТВІЙ КОМПЛЕКСНИЙ план]

ПОМИСЛОМ - 
діло
Ф Репортаж із громад

сько-політичної атестації 
учасників Ленінського за
ліку — комсомольців дру
гої зміни розкрійного цеху 
та підготовчої дільниці Кі
ровоградської Ш8ЄЙНОЇ 
фабрики.

Ф «Звання комсомо
лець зобов’язує» — тема 
попередніх комсомоль
ських зборів.

Ф «Жодного відстаючо
го поруч!» — такий девіз 
розкрійного цеху.

Ф Відповідь підготовчої: 
добитися звання дільниці 
високої культури вироб
ництва.

Ф Черговий тиждень 
трудової вахти називає пе
реможця.

нувала тимчасові доручення. Охоче 
оформляла стінну газету. Тепер узя
лася постійно працювати над випус
ком стіннівки.

У Людмили Попової, контролера 
тканин, наболілі вимоги до постачаль
ників. Говорила пристрасно. Агітатоо 
же вона. І тут до розмови приєдна
лись інші дівчата, висловили своє 
прагнення викликати на змагання 
комсомольсько-молодіжні колекти
ви підприємств-постачальникіз.

Що думає про це секретар коміте
ту комсомолу фабрики Надія Хоро
шенко?

•а Фото М. ГЕЛЬМАНА.
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зиркнув на генерал-хоруижогт, Зустрів 
погляд. Наважився.
Петлюри викликає венависть...

92! року загін Палія в
* ---—-»•••••і і" <1

з району Хмільника — Літніїа 
дивізія під командуванням

І'м3акн сппчетку ро'.сіяли баїї- 
іоотрунками знищили основне 

«поз і штабну канцелярію. Не- 
п ..........™„. "* прорват"^> до Янушноля. Та
Волинський загін гємрпчі.улл».

перейшов’

>П’*^'ОЧН погоні, ще кілька ДІ1.В пст.

З лютого року

— Якщо вдасться створити наскріз
ні комсомольсько-молодіжні брига
ди, це бу^е великою нашою перемо
гою. Ми кажемо «від верстата до 
покупця». Але ж «верстат» починає
ться не на нашому підприємстві. Не
рідко ще надходять недоброякісні 
тканини... Написали листй до Черніго
ва, Тирасполя, Сум. Коли зав’яжемо 
контакти з постачальниками, то з со
ціалістичних зобов’язаннях розроби
мо умови, які гарантуватимуть якість.

Любоз Джиджоєву в минулій п я- 
тирічці нагородили медаллю «За тру
дову відзнаку». Тепер вона зобоз я 
зується захистити звання ударниці ко
муністичної праці і здобути «червону 
хустину».

Лариса Салова пропонує пожвави
ти роботу «Комсомольського про- 
жектооа» (рейди частіше проводити 
треба), Наталка Жуковська ще тільки 
береться виборювати «червону хус
тину». Але йтиме до цього наполег
ливо — відчувається. Тож недарма їй 
та ще кільком подругам пропонують 
готуватися до вступу в технікум. Діз,- 
чата зважують езої можливості. Згод
жуються. Аякже! Наука стає першим 
помічником у роботі.

І кожна повідомляє свої проценти. 
Вони не набагато перевищують нор
му. Важкі проценти. Проте надійні, 
бо виважені, обмірковані. У кожному 
комплексному плані дописано цифру. 
104, 406, знову 104, 110. Знову 106, 
і 07. І щоразу члени атестаційної ко
місії запитували дівчат про їхні шля
хи підвищення виробітку. Так відбу
вався езоєрідний громадський захист 
соціалістичних зобов'язань. Трапля
лося, що й віднімали, коли бачили, 
що «замахнулася» комсомолка на 
більше, аніж зможе. І додавали, як
що менше брали, аніж потягнуть. 8 
усіх випадках погоджували окремі 
пункти з господарями особистих 
комплексних планів.

Кожна з сімнадцяти обміркувала 
можливості набуття суміжних спеці
альностей, до того ж «своїх», суміж
них. Кожна із сімнадцяти взялася за 
вивчення праць В. І. Леніна і пропа
гандист Катерина Тихонівна розумію
че кивала своїм слухачам, схвалюючи 
рішення.

Наостанку, після закінчення, ми бу
ли і на дільниці, і з цеху. Секретар 
Ленінського райкому комсомолу Те
тяна Лебедєза першою помітила ту 
дівчину, котра надміру збентежилась 
на зборах. Тепер вона цілком захо
пилася роботою і лише на мить 
одірвалася від журналу із записами, 
блиснувши усміхненими очима, пока
зала на стіну. Там спеціальний стенд- 
плакат сповіщав: переможцем трудо
вої вахти тижня, присвяченого 1936 
рокові, стала Галина Курінна. Одна із 
сімнадцяти. Яскраве гасло «Жодного 
відстаючого поручі» нагадувало про 
те, що на початку року цех разом з 
дільницею брав підзищені соціаліс
тичні зобов'язання. Колективно бра
ли. Минулий рік завершили достро
ково. Нинішній—прагнутимуть завер- ' 
шити ще швидше. А комсомольці — 
на зборах про це йшлося доклад
но — «сіма силами боротимуться за 
право підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу Центральному Комітето
ві КПРС.

ІЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНА РОЗПОВІДЬ

(Продовження. Початок див. «Молодий комунар 
за 24 січня та 1 лютого ц. Р Ї-
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А. НЕЧИТАЙЛО,
спецкор «Молодою комунара».

ВЕЛИЧЕЗНИЙ
ІНТЕРЕС
ДО БАТЬКІВЩИНИ 
ЛЕНІНА

Кілька днів перебування У Аа^лнс^Лет.-рада*
Йому вже не терпілося повернутися до Єлисаветграда. 
потрібно було уточнити, Р°иИЄ‘хт«Ж
новий «хрсстопяи ПОХІД». Це МИ НІ Д Гаг) А

• кар*»».
ья па Україну Тютюнник заЙмаєтьЄя в Не » У т, 
генштабом Пілсудського. Передбачалося "а
ни на Україну двох тагонів - І ютюппика 
отамана Тулою-Гулеика, булака-І.улаховича - в Білоруссю 
Отаман Брова мав »а хотіти Катеринослав. Левченко им 
гаву. Махно і «Чорний Ворон. — Київ. Р®,
сійсі-кі білогвардійці з боку Фінляндії завдадуть удару по Петрограду."Г Такі чутки ходили між повітовими «командую- 
чим и ».котрі зібрались у Львові. І а як їх яере-гірнти?

Яюсь Каріна спитав один з його нових «друзів» — ,Ма’УР: 
— Бачив землячку з Херсонщини? Вчителька Мирти ‘У Р- 

жос прибула з Глодос. Отаман Нестеренко й
На серці у Каріна стало тривожно. «Н»ажс новнцькгнг не 

довіряє?»
Ввечері того ж дня Сергія викликав Галайда.
— йдемо до сиіерал-хорунжого, -- сказав безпристрасно... 
У великій кімнаті Карін побачив трьох військових. Ікпюи- 

пика — вперше, впізнав його за описами чекістів в одному з 
вищих пітлюрівсьйи.х офіцерів. Пещене, біле обличчя, гарна 
військова постава, випнуте вперед підборіддя. Якусь мить 
генерал уважно вдивлявся в обличчя Каріна сухим, колючим 
поглядом.

_  Мені доповіли про ваше повідомленим, пане Черненко. 
Невже становище на Єлнсаветі ра дгцинт справді таке невтіш
не? Так чим же ви там займаєтесь?

Карії’ почав, було, викладати ті ж міркування, шо й і а- 
лайді, але генерал-хорунжий, ііевдоволено насупившись, пе
ребив:

— Цс все відомо з вашої доповідної. Мене цікавить ось 
шо: чи досить сил у Новицького, щоб підняти в потрібний 
час повстання в дорученому йому окрузі? Як настроєні се
ляни? Підтримають вони наш рух?

Помітивши, що повстанець вагається, Тютюнник підбадьо
рив його;

— Сміливіше. Мені цікаво почути відверту думку людини 
з Правобережжя.

Карін зустрівся з генералом поглядом і твердо сказав:
— Нас не підтримають. Червоним, певно, і дня вистачить, 

щоб придушити повстання в повіті. Я вже казав. Ради дали 
мужикові землю, і він цілком підтримує їх.

Генерал замислився.
— А якщо полум'я повстання спалахне, скажімо, на Воли

ні. звідти перекинеться на Київщину, в сусідні з вами Уман
щину. Звсіїиг ородщнну?

— На цс н надіється Новицькми, пане генерал,
— Не впізнаю Єлисаветірадщииу. Це ж один з ианлійоаі- 

шііх наших повстанських округів. Чи, може, там уже забули 
отамана Петлюру?

Черненко нерішуче 
йою підбадьорливий

— На Україні ім’я
В очах у Тютюнника промайнула злість. За мить вона змі

нилася жорстокістю. Втупившись в обличчя Каріна, генерал- 
хоруижнй. чітко виділяючи кожне слово, сказав:

— Чи відомо вам, що в повстанському війську Херсонщини 
двадцять тисяч вояків?

Тривоіа підкотилася до серця. «Певно, цю цифру повідо
мила Марія І'уржос. — подумав Сергій. — Але Тютюнник 
помиляються. коли вважає, що загнав мене в пастку. Навіть 
інформація Нестеренка на нашу користь».

— З такою кількістю людей ми б не змогли працювати без 
провалів. Чекісти теж не дрімають, було б передчасним ски
дати їх з рахунку. Не знаю, звідки у вас такі дані, та вони 
схожі на провокаційні. Навіть більшовиків на Правобереж
жі, мабуть, менше двадцяти тисяч. Наша робота в підпіллі 
при Радах справа зовсім нелегка. Однії крок до провалу.

І«”'--- задумливо проговорив Тютюнник. — Про чекіс
тів не слід забувати. Працюють вони, на жаль, непоіаію. 
І цс тоді, коли там одна матросня, босота!.. Але повстання 
буде. І досить скоро. Так що готуйтесь. Це й передайте Но- 
впцькому. 1
..1о,7М.°.?а 3 петлюІ>івськ»” начальником штабу підтвердила 
шроггдність почутого раніше. Сергій тепер знав, що вторг- 
кчшиі\*П7Хп,,О',НСТ,’СЯ ч“а 8ХОЛ,ШІ- охопить Київщину, Чер- 
сг хпч>і\и<-- г самс то^ Район, де, як помітили чекісти, 
сгупяились останнім часом недобмткн банд...

' ГАВАНА. Справжнім свя
том кубнпо-радянської друж
би, яскравим свідченням вели
чезного інтересу кубинського 
народу до Радянського Союзу, 
до вивчення мови батьківщи
ни великого Леніна стлч тут 
конкурс, який проводили мос
ковське радіо. ЦК ВЛКСМ. 
кубинська радіостанція «Ра- 
діо-ребельде» при підтримці 
Спілки молодих комуністів 
Куби і міністерства освіти 
Республіки.
У першому турі конкурсу 

його учасники надсилали в 
Москву листи з відповідями 
на запитання про Радянський 
Союз і історію першої у світі 
держави робітників і селян, 
про жпгтя і діяльність ге
ніального вождя світового 
пролетаріату В. І. Леніна. 
Всього на адресу державного 
комітету Ради Міністрів СРСР 
по телебаченню і радіомовлен
ню надійшло близько 8 тисяч 
листів. З них було відібрано 
180. авторів яких запросили 
втяти участь у другому турі 
конкурсу — усному екзамені. 
Він проходив у Гавані, а та
кож у ряді Інших адміністра
тивних центрів Куби.

І ось конкурс завершено. 
12 переможців дістали право 
на безплатну поїздку п Радян
ський Союз. І травня вони бу
ду гі. присутні па демонстрації 
трудящих на Красній площі а 
Москві.

ліщЧвського центрх- Р ' відвіднії закордонного нет-

сійн.%к7\\ХХк1"^іг™
жа. Варшави та інших центрів удало??^ Р’’”"а -П^РП' 
мості і навіть копії звітів про ’ таїм«? А«»бути точні відо- 
ської ради В Тирнові. Р таємні засідання петлюрй-

Радянська контррозвідка встчпаон*».» . .
сячна армія Петлюри, яку очолгооЛ г. к,с,м"•' 1"«™тн-
тіоніінк, Пількевич зосепі ііпчг°ЮГЬ г,‘иерали Ье’.ручко. Тю- 
Планувалася нова''ппоЯі “ Р,ЗИИХ таборах Польщі 
Червона Армія готувалася до відеї”?.'.. Г‘ачякськоТ України. 

оЛгСні₽акь‘' погожої »очі 28 жовтня Іг"’

Дмитра ШмїдТаЧ‘,рВО"ОКОЗаЧа
у кількох сутичках червоні 

Дитський загін, а згодом ні і 
ядро банди, захопили весь її 
велика група паліївців усгигіі « «она не уникла розгром?

ІШОВ 1штюнинка?,еРейш?’ва?а0поч^-иГО ЯнчеПка- з яким 

чи дрібні банди в районі Тсттовч гг""0"3'4’1, об’єдную- 
б яалиТг""М п₽ап°ром зібралося близьк о ?а?накі’1 Ж0ВТ0' 
перн.о/о^а^ю^кн^у^^51 АИВІЗІЯ К’ТтовськГо^авдала 

ляв го-іннськР?1Ллкам?'КвІр1^н?ГмИ‘’ кіл,,ка Д"'а 
ля котовці оточили гайдамаці ЛаЛИХ «’“«•*’» - Звізда- 
бандитів загинули в бою. решті чиї»””' Блнлько двохсот 
ледве втік до папської Польщі... Далася. Сам Тютюнник

(Закінчення в наступному номері).



З лютого 1977 року »'ПЛолодкА коп&увлр
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А

мі четвертим мільйон

м. Олександрія».

Прокоментувати лист редакція попросила наукозця, 
доцента Кіровоградського педінституту, кандидата 

педагогічних наук А. Я. РОЗЕИБЕРГА.

«
СЕСІЯ ЗАКІНЧИЛАСЬ 
У СТУДЕНТІВ КАНІКУЛИ

АМ, — скаже Ігор Жн- 
лепко, студент факуль

тету будівельних і дорожніх 
машин Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарсько
го машинобудування.

— Так, нам, — підтвердить 
Микола Пнндик. член комсо 
польського бюро факультету 
сільськогосподарського манні 
побудування цього ж вузу.

Повірте хлопцям. Бо у них 
канікули. І право на цю весе
лість воші заслужили: позаду 
<£сія. Позаду безсонні ночі 
над конспектами і креслення
ми, тривожні хвилини чекання 
під дверима аудиторії. Поза
ду всі радощі і розчарування, 
що їх завжди приносить Із со
бою екзамени.

— Радощів більше, аніж 
розчарувань, — відразу попе

муті, по країні озер — Каре
лії, четверо — по Закарпаттю, 
п ятеро ознайомляться з гу
цульським краєм.

Та лижні походи чекають не 
тільки тих, хто поїде в засні- 
хєені гори. У приміщенні ін
ституту відкрито прокатний 
пункт, де кожний бажаючий 
може взяти лижі <іц ковзани 
г в,1РУ,инТ11 на прогулянку. 
Любителям ковзанів не дове
деться довго шукати ковзан
ку: її обладнали тут же, 
подалі к студентських 
житків. 1 жителі цих 
житків ще перед тим, як 
роз їхатисі. по домівках на ка
нікули. залюбки змагалися на 
ній між собою.

А от учасників 
самодіяльності й 
змогли позбавити

художньої 
канікули не 
улюбленого

реджає Микола Власенко, 
секретар комітету комсомолу 
інституту.

— Ми ще не підбивали оста
точних підсумків, не виводили 
^авторитетного процента» (де
яким групам іще лишилося 
скласти по одному екзамену), 
їа запевняю: п’ятірок і четві
рок у нас у цій сесії значно 
більше. Тож хіба не радість— 
підвищується якість знані, на
ших студентів! Четвертокурс
ник Микола Пнндик, на
приклад, усі п'ять -'кза.менів 
склав на «відмінно». Так 
.’ілопець підтримав ініціативу 
комсомольців інституту <-ЬУ- 
річчю Великого Жовтня — 
00 тижнів ударної праці і від
мінного навчання!».

Після ударної праці і відпо
чинок справжній, ігор Жилсн- 
ко, Микола Пнндик, Анатолій 
Орловнч, Леонід Скрипник — 
усього ВО комсомольських ак
тивістів, відмінників навчання 
поїдуть відпочивати до спор- 
тязно-оздоровчого табору «Ти
са», що в гірському Рахові. 
Двое студентів подорожуватк-

(Закінчення. Псч. на 1-й стор.).

Перший день лютого. Всі знали, що Марина Ірза і Лю
да Слевинська прийшли на роботу за годину до початку 
першої зміни. Робили останні підрахунки. Всі вже знади, 
що комсомольці фабрики за минулий рік виготовили 
$827 020 пар виробів різних найменувань. Але хто ж пер- 
ііицй у січні, хто найкраще працював останні десять днів 

лиїсяця?
• Дівчата стають до верстатів, і Марина оголошує:

— Бригада Білотіла за третю декаду має 3060 пар ви
робів понад план. У Катерини Мельникової є плюси до 
і

>

л

рознеслася 
безкрайніх

...Слава про трудовий подвиг вибіг. • 
иика Олексія Стахаїїова 
йід донецьких шахт до 
хлібних нив країни. Патріотичний по
внії підхопили, він ширився в усіх га
лузях виробництва. Одним з ініціато
рів стахановськоґо руху серед хлібо
робів Кіровоградщпнн став молодий 
механізатор Карлівської МТС Олек
сандр Лиходід. 27 травня 1936 року 
Він виступив у газеті «Кіровська прав
да» із закликом до всіх механізаторів 
розгорнути соціалістичне змагання за 
вчасне і високоякісне проведення 
жнив

Натхненно працював у ті дні Олек
сандр. Шістсот гектарів зернових і

триста гектарів соняшнику зібрав він 
па полях рідного колгоспу, у змаган
ні комбайнерів двох МТС — Карлів- 
с'окої і Кіровської — виборов друге 
місце.

— Незручно трохи, — усміхається 
сивоголовий ветеран. — Ініціатор, а 
не став першим. Та я не дуже суму
вав. Головне — сотні людей охопило 
ірудове суперництво, паростки ново
го проростали повсюдно. Значить, був 
сенс кидати клич. Тим більше, що все 
тільки починалося.

Так, рух за високопродуктивну пра
цю тільки починався. 1 вже наступно
го, тридцять сьомого, прізвище моло
дого послідовника Стахаиова дедалі 
частіше появлялося в газетах. Того 
року більшість механізаторів кол-

НАСТУПНИЙ
ТИЖДЕНЬ
ДВАДЦЯТЬ
ДРУГИЙ

8 жовтня 1937 року від
крився Всесоюзний зліт 
шахтарів, який звернувся до 
всіх шахтарів Радянського 
Союзу із закликом розгор
нути соціалістичне змагання 
вугільних шахт. Це було од
не із перших міжзаводських 
змагань, що охопило всю 
країну. А через рік радян-

Н заняття. Незаба
ром — республі
канський міжву
зівський огляд ху
дожньої самоді
яльності. Тож чи 
могли б вони СПО
КІЙНО відпочивати 
в цей 
чайно, 
ЦП, 
Адже
цям і дівчатам за
хищати честь ву іу.

ЧАС? Зем
ні. Репети- 
репетіщії... 
цим хлоп-

S;
§

Та все ж нехай і вони не за
бувають: канікули! Зі снігом, 
подорожами, сміхом. Студен
там нині — найвесслішс!

Па фото: для п’ятнкуреннкз 
Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського маши
нобудування Миколи Карман
ного (фото вгорі) сесія теж 
уже закінчилася. 1 екзамен з 
автотракторного 
доцентові Юрію Васильовичу 
Армаїиову сюїаі» він добре. її 
минулому — і хвилюваная бі
ля розкладу екзаменів, і довгі 
години в бібліотеці.

♦ото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

заплаїісваноіо па місяць і на декаду — 300 і 190. Але 
вимпели отримують сьогодні інші, у яких іще вищі ре
зультати: бригада Юрія Дамаскіяа, в’язальниця Вален
тина Рожковап, швачки Людмила Ткачова і Ніна Грамз- 
тович, зчіплювачка Віра Галкіиа,

Подруги вітали переможців. Суперниці по змаганню 
по-доброму заздрії.;и о гпа одній, та радість не залишала 
нікого:

— Чули, дівчата? Три мільйони малюків одягнули ми. 
Це ж. мабуть, уся Москва і Ленінград...

Нині вони ведуть рахунок до четвертого мільйона... 
М. ШЕВЧУК.

госпу «Радянський сніп» носила горде 
ймення — стахаиовець. Пальма пер
шості, звісно, належала йому, Олек
сандрові Лиходіду.

...У тракторній бригаді другого ви
робничого відділка колгоспу імені 
Крупсьяої Кіровоградського району 
виставлено, наче перед стартом, по
тужні машини. Мине небагато часу, і 
зійде з полів сніг, загуркочуть у сте
пу мотори. Почнеться битва за вро
жай року сімдесят сьомого. Молоді, 
дужі, досвідчені механізатори заве
дуть у загінки свої агрегати. І хочз 
серед трудівників поля не буде Олек
сандра Іполитовича — роки беруть 
своє, — зате в шерензі невтомних хлі
боробів ітиме його спи Микола. Еста
фета праці передається. З покоління 
в покоління. Естафета мужності, від
даності справі, започаткованій у 
жовтні сімнадцятого пострілом «Ав
рори»,

ю. млтівос.

ська молодь почала трудо
вий похід за гідну зустріч 
20-річчя ВЛКСМ. Більше по
ловини комсомольців-ви- 
робничників заслужили по
чесне звання стахановця. В 
перших шеренгах були за
співувачі року 1937-го. На 
урочистому пленумі, при
свяченому 20-річчю Ленін-

ЗАПИТУЄ У ЛИСТІ ДО ГАЗЕТИ 
ОДИН З ШКОЛЯРІВ

«Дорога редакція!

Пишу тільки від свого імені. Однак упевнений, 
що мою думку поділяють багато старшокласників.

Учусь я в дев'ятому класі. Розумію, що знання 
потрібні в житті, що без них не станеш повноцін
ним громадянином нашої Батьківщини, не зумієш 
активно втрутитися в навколишнє життя, пізнати 
його, творити... Але, коли заглянеш у найближче 
майбуття, бере сумнів. Адже кваліфікований робіт
ник — токар, фрезерувальник, газозварник заробляє 
набагато більше, ніж інженер, лікар, педагог, А щоб 
стати токарем, слюсарем, механізатором знань по
трібно не так уже й багато. Ось і міркуєш: для чого 
сидіти над підручниками, думати над задачками, 
заучувати терміни? Чи не краще використати час для 
дозвілля, спорту?

Може я помиляюсь? Тоді в чому?
Григорій К.

Лист Григорія К (жаль, що автору бракувало 
сміливості відрекомендуватися) заслуговує на увагу. 
Висловлено тут думка відображає досить поширене 
педагогічне явище.

Наведу приклад. Іірп Кіровоградському педагогіч
ному інституті імені О. С. Пушкіна на громадських 
засадах працює лабораторія науково-дослідного ін
ституту загальних проилем виховання Академії педа
гогічних наук СРСН, яка вивчає проблему «Діяль
ність комсомольської організації школи по розвитку 
пізнавальної активності старшокласників», іорік ла
бораторія провела опитування близько 1 псячі учнів 
8—10 класів міських і сільських шкіл області. Запи
тання ставилось приблизно таке ж, як і в листі Гри
горія К. — «Знання-' Навіщо?» Багато стверджують, 
що навчаються далеко не на повії} силу. 1 одною з 
головних причин цього є те, про що пише Григорій К..: 
учні не завжди уявляють, для чою будуть їм потріб
ні ті чи інші знання в житті, як пов'язати зі своїм 
майбутнім, скажіми, коні рольну з алгебри чи твір на 
вільну гему з української літературі!.

Звідки така позиція? Що в пій вірного, а що хиб
ного? Односкладово відповісти на це не можна, ду
маю, тут потрібен цілий цикл матеріалів науковців, 
педагоіів. Безперечно, деякі старшокласники, поверхо
во знають те, що діється за стінами школи, недостат
ньо розуміють соціальні процеси, котрі відбуваються 
у нашому соціалістичному суспільстві, зокрема, роль 
науково-технічної революції. Звідси — вузький по
гляд на перспективи розвитку країни, а відтак і на 
своє майбутнє. В результаті у свідомості старшоклас
ника вживається: «На будову приймуть і з трійкою».

Ми, педаїоги, іце будемо говорити про це, але хоті
лося б, насамперед, почути думку тих, хто на власно
му прикладі переконався, які знання, здобуті в школі, 
годяться в самосгіініом/. жш і і, а які — ні, яка роль 
навчання і освіги з становленні особистості сучасної 
людини. Я маю на увазі юнаків і дівчат, які по закін
ченні школи працюють па фабриках, заводах, в кол
госпах і уіганозах навчаються далі. Було б добре, 
якби вони відповіли Грйіорік) 1\ і його однодумцям 
на сторінках газети. А надто ті до кого апелює в 
своєму листі олексдіідрійськні: школяр, — токарі, 
слюсарі, механі'з.нлри, представники інших робітни
чих професій. Чи знадобляться вам знання, набуті в 
школі, при оволодінні спеціальністю і сьогодні, чи до
помагають воші вам \ поі’сякдеішій прані?.

1. Заша місце роботи, фах, стаж. Якщо бажаєте, на
пишіть пріззмще. ім’я та по-батькозі і домашню ад
ресу.

-ського комсомолу, молоді 
спілчани запевнили ЦК 
ВКП(б) в тому, що вірність 
партії, ідейна переконаність 
комсомольців, непохитна ві
ра молоді в перемогу ко
мунізму є і буде животвор
ним і невичерпним джере
лом дальшого росту сил і 
розквіту комсомолу.

Що відповісте ВИ?
Зід редакції. Ми звеотаємос» до вас, молоді вироб

ничники. Скажіть, чи пригодилися вам знання, набуті 
в школі, чи відчуваєте потребу навчання далі? Щоб 
ваші відповіді були конкретнішими і повнішими, ми 
просимо заповнити ось цю анкету.

ТИМ, ХТО ПРАЦЮЄ



4 стор. „Молоди# жолгувга,р*<
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Для актора Володимира Меньшова 
широкоформатний фільм «Розтрати» — 
перша режисерська робота.

Сценарій написав кінодраматург 
С. Луигін, з творчістю якого глядачі 
знайомі по фільмах «Увага: черепаха!», 
♦ Ласкаво просимо, або Стороннім вхід 
забороненою. «Телеграма».

У «Розаграші» йдеться про підлітків, 
прекрасну пору життя молодої людини, 
коли появляються перті паростки друж
би, перші захоплення, коли приходить 
перше, ще не усвідомлене кохання.

Над Широкоформатною стрічкою «Сло
во для захисту» теж працювала творча 
молодь. Головні ролі виконують Г. Янкі- 
на. М. Неелова, С. Любшнп, О. Янков- 
ськнй.

...Молодому адвокатові Ірині Мсжпи- 
новій доручено захищати Валентину 
Костічу, яка опинилася на лаві підсуд
них. Вона звинувачується у спробі вчи
няти замах на життя людніш.

Адвокат намагається знайти відповідь 
па питания; що спонукало Косііну до 
такого вчинку? Адже Валентина кохає 
Федяева. Межннкова — ровесниця своєї 
кідзахиснбї. її схвилювала доля молодої 
жінки. Повільно, крок за кроком вона 
наближається до істини.

«Степанова пам’ятка» —- фільм-казка, 
сценарій написали 1\. Єршов і Г. Панфі- 
лов за мотивами уральських оповідей 
Павла Бажова,

головних ролях — дебютанти. Об-

З лютого І&77року

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

КІНО о 
ПАМО»
ОДНА

раз хазяйки Мідної гори створила актри
са Московського ісатру імені Ленінсько
го комсомолу Лариса Чикурова. В ролі 
її коханого Степана зайнятий актор Ле
нінградського театру юного глядача Гсн- 
нгДіії Егоров. - . .

Широкоекранний кольоровий фільм 
«Весняний призов» присвячений воїнам 
Радянської Армії. Тема ця близька авто
рові сценарію Олександру Міидадзс, 
який зовсім недавно ділив з товаришами 
такі нелегкі випробування солдатських 
буднів.

...У частину, де проходить службу 
сержант Карпенко, прибуває нове попов
нення. 1 так уже сталося, що, крім 1\ар- 
пенка, немає кому підготувати новачків 
до прийняття присяги.

Непросто складаються взаємини у 
сержанта з новобранцями. Різні люди, 
різні характери. Єдиним колективом, бо
йовою одиницею їм ще належить стати.

Стрічку створено на Центральній сту
дії дитячих та юнацьких фільмів імені 
М. Горького.

„ТАЄМНИЦІ“,
ЯКІ МАЛИ БУТИ
■ В РЕКЛАМІ...“;
У матеріалі рейдової 

бригади під таким заголоіф 
ком («Молодий комунар» 
:.а ІЗ січня) йшлося про 
недоліки в підготовці стіор.- 
і інших споруд до зимової^ 
сезону "в Кіровограді.

Як відповів редакції заві
дуючий Ленінським райвно 
В. Нестеренко, статтю обгі?^- 
порено на нараді вчителів 
фізкультури. Намічено за-- 
ходи,, спрямовані на поліп
шення спортивно-масової 
роботи в зимових умовах*. 
Біля середніх ШКІЛ 2%
і 30 залито ковзанки, ц 
школах №№ II, 24. ЗО. 34 
проведено спор ПІВНІ зм.ч-і 
ганця на призи клубу «Зо
лота шайба». В лютому від
будуться районні поєдинки 
юних хокеїстів. '

Л. БОРОВИК.

КАДР з фільму «слово для ЗАХИСТУ».

БУДЬ, ЯК ДЗЕРЖИНСЬКИИ В.

ДОДОМУ — 
З КУБКОМ

команді 
диплом

вручили 
першого

ХМІЛЬ,
Кіровоградського 

механізації/

І знову наша команда 
борців на обласних змаган 
нях з вільної боротьби до
сягла успіху. В Компаніївці 
цього разу мірялися май
стерністю спортсмени тех^г- 
нікумів, які готують спецій-' 
лістів сільського господар
ства. Призерами змагань' 
стали М. Єрошенко, О. Го- 
дунко, М. Галицький, 
В. Ненько, Б. Федоров.

Нашій 
кубок і 
ступеня.

.1 Наша адреса і телефоі
316050. ГСП, Кіровоград $0, еуп. 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.

Четвер був звичайним. 
Втім, не зовсім.

Сергійко Шамкий разом 
з однокласником Іваном 
Поставнюком поспішав до 
кінсклубу «Підліток». Сьо- 
гедішне засідання клубу 
особливе — буде посвята 
у юні дзержинцт. Вони з 
Іваном, їхні товариші, 
приймуть урочисту прися
гу. І їм видадуть посвід
чення. Такі ж як у Сергія 
Цибенка, Сергія Левчен
ка — кращих юних дру
жинників району. Правда, 
Сергійка трохи шокувало, 
що. такі ж посвідчення 
одержать і дехто з дівчат. 
Десь у глибині душі він 
переконаний, що охороня
ти порядок у дворах бу
динків, шкіл, на стадіонах 
і в парках — справа усе ж 
чоловіча.

Олена Нежива. Тетяна Гпа- 
тмнеііко, восьмикласниці з 
Мл.'іоптіс кінської середньої
школи № -1 так не вважали. 
Навпаки — слова П. Маякоп- 
ського «Будь, кач Дзержин
ский честным и смелым, вер
ность Отчизне доказывай де
лом!». котрі видрукувані на 
посвідченні,, здається дівчат
кам. стосуються саме їх.

Бонн стояли поруч- Сергій- 
ю. Тетяна. Оленка.Іван та їхні 
друзі. Урочо говорили слова 
клятви... Відтепео усіх об'єд
нує спільна турбота,- — зро-

бити Малу Виску містом зраз
кового порядку.

Слухали виступи началь
ника міліції В. І, Іщенка, 
вчителів школй, Сергія Цч- 
бенка і Сергія Левченка.

Ті говорили про обов’яз-

ки юних дружинників. Чле
ни загону повинні не лише 
вести профілактичну ро
боту, щоб попередити ди
тячу безнаглядність та 
правопорушення. . Йшла 
мова про постійне шеф
ство над другорічниками, 
тими, хто повернувся зі 
спецшкіл, хто з різних 
причин не відвідує школу. 
Та, щоб стати справжнім 
дзержинием, цього не до
сить. Необхідно гоунтовно 
і наполегливо вивчати 
життя і діяльність В. І. Ле
ніна, Ф. Б. Дзержинсько- 
го, інших видатних діячів 
Комуністичної партії і Ра
дянської держави. Вчи
тись у них служінню наро
дові.

Газета виходить«иг і її ви

У вівторок,(, четвер, 

суботу.
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обов’яз- 
у Сергійка 

Та це лише 
у хлопця 

гідності,

Чимало нових 
ків з’явилося 
Шамкого, 
стверджувало 
почуття власної 
віру в себе.

Я розповіла лише один 
епізод з роботи Маловис- 
кіеського кіноклубу «Під
літок».

Організований віч рай
відділом внутрішніх справ, 
відділом народної освіти, 
дирекцією кіномережі та 
райкомом комсомолу.

Керує роботою кіноклубу 
оргкомітет. У ньому секре
тар — завідуюча відділом уч
нівської молоді райкому ком
сомолу. секретар районної ко
місії в справах неповно,літніх 
Г. Р. Байку.юна, директор Бу
динку піонерів В. 3. “
юрист Г. И. Баланліна. 
тель і. Г. Мельник...

«Підліток» об'єднує 
7—10 класів ' міських 
Розроблена тематика 
Тут лекції, бесіди, 
цікавими людьми, і 
во — кінофільми: 
тальні. художні.

...Щовихідного,
ві дні, під час демонстра
ції дитячих кінофільмів за 
порядком у 
біля нього 
хлопчики та 
червоними
Серед них і наші знайомі— 
Сергійко Шамкий, Олена 
Нежива, Іван Поставнюк, 

„-Тетяна Гнатушенко. Вони 
9 сьогодні на чергуванні.

Слід, певне, ще відзна
чити — Сергій 
свою думку про 
Дзержинці з них вийшли 
справжні...

О. НІКОЛЕНКО,
- секретар — завідуюча 

відділом учнівської мо
лоді М ал опис кі вс ького 
райкому ЛКСМУ.

учень 
технікуму 
сільського господарства« ’

Туз. 
вчіі-

учнів- 
шкіл, 

занять, 
зустрічі з 
обов’язко- 

докумен-

у святко-

кінотеатрі й 
слідкують 

дівчатка з 
пов'язками.

змінив 
дівчат.

А П’ять днів у Будинку 
фізкультури заводу «Чер
вона зірка» тривав турнір з 
міні-футболу. Б ньому взя
ли участь десять команд 
колективів фізкультури це
хів і відділів цього підпри
ємства. Спочатку ігри про-і 
ходили за кубковою систе-^, 
мою, потім чотири команди 
вели «суперечку» 3.3 приз, 
зустрічаючись між собою. І

Нарешті — фінал. На май
данчику — футболісти ка- 
вальсько-пресового і пер^ 
шого механоскладального 
цехів. Результат поєдинку—• 
6:2, попереду — ковалі. Вод 

/ми стали володарями пер
шого перехідного призу 
диплома першого ступеня 
поезидії спортивного клубу 
«Зірка». "■ ,|

Вирішено турнір з міні- 
футболу проводити 
року.

ДРУЗІ!

що

В. ШЛВАЛІН.

1

Повідомляємо, ЩО ,3 
лютого відкрита пе

редплата на нашу газету. 
Скажіть про це своїм то
варишам, знайомим. 
«Молодий комунар» — 
добрий порадник і друг 
кожної молодої людини.

Передплату можна 
оформити у листонош, 
на пошті та в агентствах 
«Союздруку».

І

Редактор М. УСПАЛЕНКО. •

1
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