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ПРО жо ТЕНЬ
СЛУХАЧІ ГУРТКІВ СИСТЕМИ КОМСОМОЛЬ- 

. СЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ ОБЛАСТІ В ПОНЕДІЛОК 
34 ЛИСТОПАДА ПОЧАЛИ ГРУНТОВНО ВИВЧАТИ 
ДОПОВІДЬ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА «ВЕ
ЛИКИЙ ЖОВТЕНЬ. І ПРОГРЕС ЛЮДСТВА» ПА 
УРОЧИСТОМУ ЗАСІДАННІ 1Ц< КПРС, ВЕРХОВ
НОЇ РАДИ СРСР І ВЕРХОВНОЇ РАДИ РРФСР.

- Присвяченому ео-п річниці великої" 
ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
КОМВАНІЇБСЬКИП РАЙОН
■ Старанно готувався до першого заняття по вивчен
ню доповіді Л. І. Брежнєва ».Великий Жовтень і 
прогрес .гнодстса» В. Д. Сребпяк — пропагандист 
гуртка < Політик а КГ1РС — маркспзм-лсіпііізм уліЬ 
районної лікарні. Опрацював роботи В. 1. Леніна 
♦Дві тактики соціал-демократів у демократичній- ре
волюції», <Гол<>впс.завдання наших днів», дібрав га- 
зстиі ТАхурпальні матеріали, які допомогли краще 

-розкрити гему. Разом.зі слухачами підготував плаі>а-
■ ти, діаграми про розвиток охорони здоров’я в країні, 

республіці, районі, замовив для перегляду кінофільм 
«Перемога Жовтня».

.Все це дало змогу пропагандистові провести .занят
тя цікаво, ефективно.

В. Д. Сребияк уміло використав текст пової Кои- 
енпун-ї СРСР. зокрема ті її статті, де йдеться про 
молодь. Він прагнув, аби кожен слухів гуртка ясно 
зрозумів таке поняття, як ".розвинутий соціалізм». 
Розповідними про (успільство зрілих соціалістичних 
відносин, наводив приклали з життя району. Занро- 
Іиеиі па заняття веісраин праці районної лікарні 
F. Ю. Еі- на. Є. В. Бойко своїми вьслуп-іми допоіши- 
дп розповідь пропагандиста.
МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОН

Слухачі сорока п'яти гуртків і теоретичних семіна
рів системи комсомольської но іітосв’іп провели за- 
гяіія но першій з тем вивчення доповіді товариша 
Л. ї. Брсжі і-ва.

«Радянський Союз в авангарді соціального прогре
су». Щоб висвітлити це питання, Єпдс-кі:) Крадожо’ї, 
помічник пропагандиста гуртка «Нолііика КПРС — 
м;:рь< н'м-лгіііпізм у дії», не т ільки користувалася 
рекомендованою літературою, новою Коиституніею 
СРСР, а її уміло використала виготовлене напере
додні уш.очпеннл Слухачі Валентина Демчак, Олена 
Нетреба. Микола Василевський. які виступили на за
нятті, вміло пов’язували роботу комсомольської орга
нізації райсноживспілки з темою занять.

(Закінчення на 2-й сюр.).

ЩЕ НА ПОЧАТКУ десятої п’яти
річки комсомольці Світловод- 

ського заводу чистих металів ви
ступили з цінною ініціативою — 
взяти якість продукції, що випускає
ться, під свій контроль, працювати 
під девізом «П'ятирічці ефектив
ності і якості — комсомольську га
рантію!». Природно, що на звітно- 
виборній конференції мали б гово
рити всі про підсумки- 
цієї корисної справи, 
про перший ДОСЕІД. Як 
не як, минає вже другий 
рік. Але ьа конференції 
ніхто, крім першого сек
ретаря міськкому ком
сомолу Анатолія Дібро
ви, й не згадав про іні
ціативу.

В. В. Стороженко, майстер пере
дової зміни першої ДІЛЬНИЦІ цеху 
№ 3, доповнює:

— Наше виробництво відзначає
ться- великою складністю. Щоб про
дукція побачила світ,-треба викона
ти близько тридцяти технологічних 
операцій. Зрозуміло, що на кожній 
гломе бути брак. І якщо браку не 
помітиш у початковій стадії техно-’ 
логічного ланцюжка, то він усе

На трибуну обласної 
комсомольської конференції

ЗАМОВЧАНИЙ

ниці В. М. Шевченка деєтрєкено 
виконати соціалістичне зобов язан- 
ня на честь 60-річчя Жеятня. Про
дуктивність праці за два останні 
рони зросла майже на 33 проценти, 
надпланової продукції єигеїевяено 
на суму понад 2 мільйони карбо
ванців.

Звичайно, це результат не тільки 
здійснення КОМСО/ЛОПЬЄЬКСГО квит« 
ролю за якістю. Тут і результат по

ліпшення технолог»^
творчого пошуку ^»ціо-> 
налізаторів, підвищенні* 
професійної майстер« 
насті, використання' пе« 
Ледового досвіду робіт« 
чинів. Комсомольськії 
ініціатива підняла на ви« 
щий щабель усі ці рушії 
виробництва. ,,

А сказати комсомоль
цям було про що. 28-ми 
видам продукції заєоду 
присвоено державний 
Знак якості — і в цьому 
заслуга кожного з більш 
як тисячі членів органі
зації. Досить ефективно 
працював і заводський 
комсомольський штаб 
якості. Значить, було про 
що говорити.

...Коли минулого року 
Світловодський міськ
ком комсомолу схвалив 
почин молодих металургів, його 
підхопили Б усіх комсо/хольських 
організаціях міста. На багатьох від
повідальних ділянках виробництва 
було створено комсомольські пости 
якості. Тоді ж один із них почав 
діяти Й НР дільниці № 1 третього 
цеху, заводу чистих /леталів. І діяв 
він так ефективно, що тепер навіть 
дивуються, як без нього обходились 
раніше.

— Л\айже-п'яісот тисяч карбован
ців — ось річна економія від ді
яльності комсомольського поста 
якості, — розповідає начальник 
дільниці Владислав Миколайович 
Шесчеі-іко. —Двадцять чоловік пра
цює тут. Усі комсомольці. А очолює 
їх парторг дільниці Ніна Олексіївна 
Кукса.

ПОЧИН
460880 КАРБОВАНЦЯ
ЗЕКОНОМИЛИ КОМСОМОЛЬЦІ! 
ОДНОГО ПОСТА ЯКОСТІ. АЛЕ НІ 
ПГО НИХ, НІ ПРО ЇХНЮ СПРАВУ 
НЕ ПРОЛУНАЛО ЖОДНОГО 
СЛОВА НА ЗАВОДСЬКІЙ 
ЗВІТНО-ВИБОРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ-

одно випливе на останній. Виходить 
так, що всю стадію обробки про
йшов бракований вид продукції. 
Отже, люди працювали, по суті, 
марно. Тому й .за ходом виготов
лення продукції на проміжних ста
діях обробки стежать контролери. 
І якщо вони раніше лише констату
вали наявність браку, то тепер ста
раються, щеб не допустити його, 
аналізують причини, види боаку. Ко
жен робітник (а їх у зміні 50) відра
зу бачить, де долущено помилку, 
робить усе, аби її виправити. Легше 
стало підбивати підсумки, дійові
шим стало соціалістичне змагання. 
Тому не одне «спасибі» заробили 
каші контролери Валя Палій, Люда 
Веселій, Володимир Іщенко та інші.

Ефективна робота комсомоль
ського поста якості дала змогу діль-

На конференції чемР 
тет комсомолу вдоволь« 
нився лише одним фак« 
том: почин прозвучав. А 
лапі — що вдається! 
Зрозуміло, ініціативі 
знайшла б підтримку 
значно більшу, якби нвМ« 
'■омольські активісти зо« 
»оду встановили -онї« 
цель над її єпроЕпджен« 
чям, а не пустили справу, 
на самоплие.

Незабаром відбуде« 
ться міська звітне-виСер- 
і>а комсомольська йен«

ференнія. Ініціатива варта теге, щоб 
г.ро неї поговорити серед- ширено« 
то загалу активістів, визначити шля« 
>.и енергійнішого її впровадження« 
За це агітують уже ко.чкоетні, сьо
годнішні результати. А як розвива
лася ініціатива світловсдців в облас
ті? Яка рог.ь у цьому комітетів ивм«
сомолу, комсомольських організа« 
цій? Час підбити підсумки, зрсС-итй 
глибокий аналіз результатів почину 
на місцях. На обласній комсомола«
ській конференції має відбути«я 
предметна розмова про змагання 
під девізом «П’ятирічці ефектив
ності і якості — комсомольську ііН 
рентно!» і

С. 1 МШК0І Ч 
позаштатним ьерегнонден?’ - 
«Молодого комунара».

кг. Євітловодськ. ;■

УРОЖАП-77

ПЕРШИЙ СЕРЕД ВОДІЇВ
Успішно завершують еі.іі.сі.кегосио- 

дарськпй рік буряководш Кірсвоград- 
іцнг.іі. Більш як у гівтора раза пере
виконали план продажу цукрової си
ровини державі трудівники Світло- 
водського. Петрі ВСЬКОГО. Оіі'.-фріїв- 
ськсго районів, а всього понад зав
дання господарства облісіі достави
ли па приймальні пункти майже один 
мільйон тонн коренів?

Майже дві тисячі молодих водіїв 
автомобілів області 6v.ni зайняті на 
перевезенні цукрових буряків. Усі во
ни рівнялися па комсомолию з До- 
лииського районного об'єднанії ;і 
«Сільгосптехніка» Леоніда Романова, 
який із самого початку жнив спевне
но очолив соціалістичне змагання се
ред своїх ровесників.

І ось оставим рейс. Леонід спокій
но веде мл'іппну. прискорюючи рух па 
рівному. пригальмовуючи на поворо
тах. Дорога знайома, те плітку він з 
току колгоспу імені Горького вивозив

на хлібоприймальний пункт зерно. 
Тепер поле зміняло ко.іьопн: світ.іо- 
броіюовпн, золотавий — па сіро-чор
ний. Але. як і на косовиці ранніх зер
нових. не знав утоми мелодий водій. 
Тоді він перевіз 17 390 центнерів хлі
ба, виробив 50100 тепиа-кіломстрів. 
став переможцем у змаганні серед 
молодих воді* в автомобілів району, 
його нагородн.тн Грамотою райкому 
комсомолу. На бурякових трасах теж 
показав зразки ударної праці.

Ставиш на трудову ювілейну вахту, 
вія при плані 1198 тонн доставив па 
цукровш’і завод 2137 тонн коренів. 
Виробивши з початку бурякових 
жнив 129 803 тонпа-кі-іометрп. Леонід 
Романов очолив республіканське 
змагання серед водіїв зайнятих ц.а 
перевезенні цукрових б\рят:ів. Пего 
нагородили Почесною грамотою об
кому КОМСОМОЛУ.

♦ого Ю. ЛіВ ЇШНИКОВА.

ТОЛИ!
Валентин Ястремський, поогдиьшись напередодні бурякоаих жнив зі 

своїм помічником Віктором Настзсісвським, вирішив зібрати вражай на 
70-гектарній площі. Включився в республіканське соціалістичне змагання 
молодих водіїв бурякозбиральних ко/лбайнів.

І ось комсомольський екіпаж Валентина Ястремського з колгоспу іме
ні Фрунзе напередодні свята 60-річчя Великого Жовтня оапоргував Бать
ківщині: він упорав цукристі нл 158-гекгарній площі, іизкопаеши помад 5500 
тонн цінної сирсьини,

В. КОРІННИЙ, 
завідуючий відділом комсомольських організацій 
Ульяновського райкому комсомолу.

ДЕИЬ 
БАТЬКІВЩИНИ

По-удариому чрапюс «ожи- 
тив Волгоградського траитоііо- 
будівиого г.иробчнч'Л-о еб’щ- 
цапіг*: я рахунок третьою 1>о~, 
kv п'ятирічки тут трудяться-: 
понад 4 тисячі чоловік. До
датково до плачу ювілейно-о 
роиу т початку січня тряьсо- 
робудівішх» ВІІНУСТНЛИ СОТІ») 
машин.

♦ ♦ *

Достроково пущено на яояс.у . 
потужність Чусгську насосну.' 
станцію (Уібсіїькя РС.Р). Й") 
іиість агрегатів -гбнояттв во
ду З ПІВНІЧНОГО ФерііІ ПГ.ЬЮГО 
кчвалу і пілпімліогі. її па ви
соту і ЯЗ метрів зрошуючи 10 
тисяч іекіапів земель у гос- 
нодапствах Чусгсьс-оіо райо
ну Уііддя гоsганкіпані в ію- 
редгіпнііі юні відчувало я₽єі 
нестачу види. Тепер стгінві» 
працю« на врожай 1П7* зону — 
вода іпо ноДпггься на- ооли 
пагорбів. віікпрнповуетьс я 
для промивання ,. ні ' <'
;і«ль. відведених и;я батів- 
пня.

♦ » к.

«З аипломо» — у рідне- се
ло». Це лан, оріавилом дяя 
молоді «мг-осну «Лайекені 
жиме» Віра . іалкого району. 
Всі 18 сцені.!, четів- нього пере
дового госію-іаретва північної 
Литва — ус, і;-..-чіці .-oros 
місці-. Нова ■ nvon іінпусвщ-еів 
місцевої сер." ЧОМ)» Н»ГСТІ< І 
молодих трулїг.піікі!» на:»рая- 
лсиа нині -.з от ивкам".« вол- 
гої пу п сільсьісогосяодавсчві 
ВУ’.И і технікуми.

Кп.'і ліфі копані caeviajHciu 
допомогли сонст-і» тюєкодаг- 
стио в чисто передові». У 
цьому році tvr одержань ие- 
иордиий урожай — м» Sfi з 
лншмім псіпнгріе зерн і з !ЄЯ- 
тлра. а палій мотонр від ію- 
імівіі перевищив пілоіра-
1ІІВ.

(ТА PC).
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на 6—7 день вихідний мають, а подекуди — ще рід
ше...»

І стає зрозумілим, чому в господарстві так мало 
молоді на фермах. Хоча й заробітки добрі, але не хлі
бом єдиним живе людина. Тут же, хай ти будеш пай- 
г.єредовішнм, окрім високої платні, не матимеш ні
чого: ні морального задоволення, ні визнання, ні ра
дості перемоги в трудовому змаганні. І як докір ко
мітетові комсомолу та ііоіо секретареві Олександру
Гсліпу: не спромоглися випустити хоча б «блискав
ку», розповісти в ній про успіхи комсомольців.

У колгоспі імені Щорса торік стала до ладу’перша 
черга тьарпнницького комплексу, де вирощують пле- 
мікних телиць для відтворення стада. Але й досі іще 
чимало недоробок у корпусах, не прокладено під’їз
них шляхів тощо.. Затримка за міжколгоспною буді
вельною організацією, котра повинна ж таки закін
чити всі роботи.

Певно, будівельникам байдуже, що чимало тварин 
пізньої осені ночує надворі.

Але ж колгоспникам, особливо молодим, нс повин
но бути байдуже. Чому ж комсомольська організація 
ис пзяла під свою надійну опіку цю справу?

— Як починали будувати комплекс, — пояснює Ла
риса Орішко, — то влаштовували недільники. Якось, 
уся комсомольська організація два дні підряд працю
вала. А того року не додумались...

Тоді чекали, поки виросте комплекс, прискорювали 
його будівництво. Тепер — охолонули, збайдужіли. 
Молоді тут працює мало, в основному не дівчата- 
тргкторнстки, які доставляють корми. Комсомольців 
серед доглядачів стада налічуються одиниці. Не дові
ряють молодим, говорили про це колись на комсо
мольських зборах, та все залишилося пс-старсму. 
Отак і затухає, мов слабке полум’я, ентузіазм, не під
триманий подихом довір’я.

Мабуть, цс явище спостерігається не тільки в на
званих вище господарствах. Бо якщо загалом по ра
йону на обліку в комсомольських організаціях кол
госпів і радгоспів 339 механізаторів і 142 шофери, то 
доярок — 59, свинарок — 17.

З цього й висновок: турбота про тваринництво в 
районі ще не стала великою, щоденною комсомоль
ською справою, як цього вимагає сьогодення. Висію 
гок, який уже давно належало зробити Долннському 
раї"комеві комсомолу.

Р. МАРЧЕНКО.

МОЛОДІ
ПРО ЖОВТЕНЬ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

На високому ідейно-політнчпому рівні пройшли за
няття й на Маловисківському заводі сухого молока, 
в автотранспортному підприємстві 10038, бурякорад
госпі «Україна» та в інших колективах і організаціях 
району;'

НОВГОРОДКІВСЬКИИ РАЙОН

У гуртку комсомольської політосвіти колгоспу іме
ні Ульянова «Конституція розвинутого соціалізму» 
навчається 28 слухачів. Діаграма, що відображає ру
бежі господарства в десятій п’ятирічці, старанно під
готовлений конспект пропагандиста, його вміння во
лодіти аудиторією, активністю слухачів зрсбнли за
няття цікавим і змістовним.

Найбільше зацікавили слухачів ті положення допо
віді, де йдетіся про перетворення відсталої Росії в 
країну Бнсокорозвшіутої індустрії та колективного 
сільською господарства. Приклади з місцевого життя 
послужили хорошою ілюстрацією до цієї теми.

Слухачі дістали завдання до наступного заняття — 
підготувати матеріали про ударників колгоспного ви
робництва всіх поколінь.

УЖИНОК «СІВАЧА»
Відбулося чергове заняття молодіжної літстудії «Сівач». 

Цього' разу и поетичному багатоголоссі літстудніків схвильо
вано і щиро лунали рядки поезії Лариси Калюжної, Лг.ин 
Брагінськсї, Павла Білясва та інших. х

Емоційно і зпорушепо прозвучали строфи вірша «В брест
ському музеї бойової слави» Л. Ьраііпської;

На занятті дебютував своїми першими віршами фельдшер 
станції швидкої допомоги Сергій Колссииков.

Свої нові поезії прочитав автор поетичної збірки «Перша 
краплина» лікар Анатолій Кримський.

, . В. ВАСИЛЕНКО.
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З давніх часів дійшла до нас ле

генда. Буцімто один атлет щоранку 
брав на плечі бичка і проходив з 
ним певну відстань. Минали місяці, 
роки. Бичок ріс і важчав, аге бога
тир че полишав тренування. І ось 
на Олімпійських іграх він підняв ма
ло не 500-кілограмоЕОго бика.

Легенда є легендою, та нині най- 
безнадійніші скептики не зможуть 
заперечити істини: людським мож
ливостям немає меж. Дніпрогєс, 
Харківський тракторний — дітища 
народу, який почав будувати нове 
життя, маючи в руках тільки сокири 
і лопати. Хіба не диво те, що голод
ні, хворі товариші Павки Корчагіна 
буквально відігріли Київ, провівши 
вузькоколійку від Боярки? Хіба зро
били б вони це без віри у сенс 
своєї праці?

Електронні, атомні, реактивні сім
десяті роки не потребують таких 
жертв. Куди не глянь — техніка. 
Тільки вчись, опановуй її. Але хто 
скаже, що у будівників магістралі 
Долинська — Помічна легке життя? 
То так: не тягають вони шпал на 
плечах, за них це робить колієукла
дач. Не ділять між собою на грами 
сухого пайка, бо з їдальні смачно 
г.ахне український борщ. Тоді що ж?

Мабуть, річ у тому, що оці веселі 
хлопці самі собі «ускладнюють» 
життя. Інакше, як сказав бригадир 
Петро Степанов, просто було б 
нецікаво. Норма, графік, план — 
закон, обгрунтований вищими ін
станціями, закон, що до деталей 
передбачив і людські можливості, 
і матеріальні ресурси. А за якими 
ж законами жили Корчагін і його 
друзі, герої перших п’ятирічок, ко
ли неможливе робили можливим, 
коли піднімалися вище над норма
ми, планами, графіками?

ДОЛИНСЬКА — ПОМІЧНА — УДАРНА КОМСОМОЛЬСЬКА иУДОВА

МАГІСТРАЛЬ
3. «МИ - КОРЧАГІНЦІ!»

Нинішнього, ювілейного року 
бригада Степанова виборювала 
право носити їм я колективу імені 
Павла Корчагіна. А це значить, що 
дивилися молоді будівельники на 
свої плани і графіки (якими все пе
редбачено) очима новаторів. Так, 
передбачено все, крім комсомоль
ського вогника в роботі, крім по
стійного невдоволення вже досяг
нутим.

їхні зобов’язання: річний план 
виконати до 14 грудня, підвищити 
продуктивність праці на 0,6 процен
та порівняно із запланованим (для 
будівників сталевих магістралей це 
високий показник), навчити нових 
професій п’ятьох чоловік і підвищи
ти кваліфікацію шістьом будівель
никам. Справді, «ускладнюють» во
ни собі життя, бо специфіка тут та
ка, що відірватися від графіка хо
ча б на день уперед досить склад
но. А бригада «замахнулась» аж на 
півмісяця. Тільки сьогодні, орієн
туючись на попередні підрахунки, 
вже можна впевнено сказати: го
ловний пункт зобов’язань викона
ють. Напроти ж інших можна стави
ти «виконано».

«Ми — корчагінці!» — кажуть ни
ні будівельники. Колектив здобув 
право носити ім’я Павки Корчагіна. 
Можна, мабуть, багато говорити 
про резерви, про впровадження пе

редових методів праці. Але голов
ним було (та й нині залишається) 
те, що жоден член бригади не був 
байдужим до прагнення всього ко
лективу завоювати високе звання.

— Без проблем не буває, Петре?
— А де без них проживеш? — 

сміється бригадир. — Наприклад, 
решітки іноді невчасно нам приси
лають, та й не щоразу вони задо
вільної якості. Але, якщо чесно, го
ловне залежить від нас, від брига
ди. Тож стараємось, аби дрібниці 
не збивали колектив з ритму. Без 
цього, без боротьби, життя прісним 
стає.

Сонце схиляється до обрію, поле 
вкривають сутінки. Веселі, розпаші
лі від роботи повертаються хлопці 
до свого житла, до вагончиків, де 
Жсня Ткачук, завжди усміхнена, 
гостинна, акуратна господиня, вже 
приготувала вечерю. Обіч новоукла- 
деної ділянки колій неквапом іде 
майстер Зураб Окуджава.

— Скільки сьогодні уклали? — 
хлопці до нього.

— Дві тисячі, — підняв угору два 
пальці. — Дві тисячі метрів. Сказа
ти вам, що молодці? Ви це й самі 
добре знаєте. Пішли додому.

А «дім» був уже поруч. Два неве« 
лихих вагончики.

А. КУБАНСЬКИЙ. 
Долинська — Кіровоград.

1 Подвір’я тваринницької ферми № 1 радгоспу імені 
Карла Маркса приємно вражає чистотою, охайністю. 
Стіни приміщень вибілено вапном, виблискують па 
сонці шибки невеликих вікон. Відчувається рука 
дбайливого господаря і в корівниках: грубі корми 
згорнуто в акуратні купи, справно діють піоєтран- 
спортери, автонапувалки, чисто підметено проходи. 
Така ж картина і в телятниках, свинарниках. І ие 
тільки па цій фермі — на дру гій такий самий поря
док.

— Нещодавно ж суботник 65 в комсомольський. — 
•розповідає начальник цеху тваринництва Катерина 
Григорівна Сова, — то молодь радгоспу й доклала 
рук, щоб прибрати подвір’я, освіжити стиш примі
щень. А в гему, що механізми діють справно, немала 
заслуга комсомольців Володимира Медуляпа, Григо
рія Фляги, Івана Бомбили, Івана Клюдонського. Ще 
влітку полагодили вони все зі знанням справи, надій
но. То й нема тепер клопоту дояркам.

Езагалі тваринницькій галузі в радгоспі приділя
ють велику увагу. Тому й результати значні: з почат- 

. ку року державі продано 4425 центнерів м’яса, що 
•'' більше від зобов'язання; перевиконано н річні соціа

лістичні зобов’язання пс виробництву і продажу мо
лока.

— Високі надої у нас на фермі, — ділиться радістю 
бригадир ферми № 1 комсомолка Любов Гіономар. — 
На сьсіодні маємо близько трьох тисяч кілограмів 
молока від корови.

Помітний вклад у загальну справу зробили й ком
сомольці. Любов Каплунова, наприклад, значно перз- 

. виконала особисте річне зобов’язання, подолавшії 
' тритисячний рубіж. Надії флязі нинішнього року до

ручили групу первісток. А це вже — високе довір'я. 
Адже саме від того, чи правильно буде роздоєно пер
вісток, есликсю мірою залежить продуктивність корів 
у наступні лактації. І молода тваринниця довела, що 
працювати вона вміє: від кожної корови одержала 
молока понад 2800 кілограмів. Добре трудиться на 
фермі її комсомолка Марія Бомбпль.

— Ми щодекади підбиваємо підсумки соціалістич
ного змагання, — розказує Люба Поиомар, — широ
ко інформуємо всіх працівників ферм про трудові 

** здобутки як радгоспу взагалі, так і передовиків ви
робництва зокрема.

Яка ж заслуга Долииського райкому комсомолу в 
трудових досягненнях ферм радгоспу? Якщо вона є, 

то, мабуть, і на фермах інших господарств молодь 
працює дружно, злагоджено, добивається високих по
казників у роботі? І ось перший подив.

Перша молочнотоварна ферма колгоспу імені Горь- 
кою. Тут, як нас повідомили в райкомі, працює ком
сомольсько-молодіжний колектив. На запитання, ве
ликий цей колектив чи маленький, доярка Поліпа 
Баблюк знизала плечима:

— Мало нас, комсомольців, на фермі. Крім мене,

На фермах — молоді господарі

НЛ СТАНОВИЩІ
пасинки
Катерина Білецька і Люда Прихідько. Кормачів 
два — Григорій Вербиченко і Григорій Ножка. Пра
цюємо кожен на своєму місці. Ото й усе. А колектив... 
Чи можна нас назвати колективом, коли ми в різних 
приміщеннях працюємо?

Та не тільки ця обставина заважає назвати їхню 
невеличку групу комсомольсько-молодіжним колек
тивом. Бо колектив — це коли всіх його членів об’єд
нує една справа, коли трудяться всі пліч-о-пліч, коли 
панують взаємовимогливість і взаємодопомога. Ко
лектив — це коли кожен пройнятий почуттям відпо
відальності за спільне діло, реально оцінює здобутки 
свої і товаришів, шукає шляхів і засобів для повні
шого вираження трудової спроможності всіх. А Полі
на, передова в колгоспі доярка, котра вже викопала 
своє особисте річне зобов'язання, навіть забула, з 
ким укладала договір на трудове суперництво. Не 
пам’ятає вена, коли востаннє була на комсомольських 
зборах, ке знає, чи багато па фермах її ровесниць: 
«ГІа роботі ж щодня, а підмінити нікому, бо у нас 
підмінних і гак мало. В деяких приміщеннях доярки

--=4-, “

БУДИНОК 
ПОБУТУ

Дедалі вище підводяться поверхи 
майбутнього Будинку побуту, що ви
ростає по вулиці Карла Лібкнехта в 
Кіровограді. Це буде шестиповерхо
вий будинок з двоповерховою при
будовою. Його робоча площа — май
же сім тисяч квадратних метрів. У 
Будинку побуту розмістяться прий
мальні пункти в хімчистку, пральню, 
ремонт і т. д. Будуть також ательс 
інд-іошиття, фотоательє, обрядовий 
салон, де можна буде урочисто від
значати пам’ятні події в житті меш
канців міста. Салон матиме банкет
ний зал на 120 місць.

Таким буде загальний вигляд Бу
динку побуту в обласному центрі.

Ма.т. А, СИДОРЕНКА.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК»

«СТО «ЧОМУ»?
БЕЗ ВІДПОВІДІ»

У номері газети за 27 вересня під 
таким заголовком було вміщено ма
теріал рейду обласною штабу «КП» і 
газети «Молодий комунар». У ньому 
за незадовільну організацію соціаліс
тичного змагання на бурякових жни
вах було піддано критиці комітети 
гомсомолу колгоспів «Зоря» та «Путь 
Октября» Онуфріївського району.

Як повідомив перший секретар Онуф
ріївського райкому ЛКСМ України 
І. Матюха. 24 вересня матеріал обго
ворено на засіданні бюро райкому, а 
5 жовтня — па нараді секретарів ком
сомольських організацій колгоспів. 
Критику визнано правильною. Секре
тарям комсомольських організацій кол
госпів «Зоря» та «Путь Октября» 
В. Росоїинській і Т. Морозовій указа
ло на серйозні недоліки в роботі ко
мітетів комсомолу, піддано критиці від
діл комсомольських організацій райко
му ЛКСМУ за слабке керівництво со
ціалістичним змаганням.

Бюро райкому комсомолу намітило 
заходи для усунення недоліків у ро
боті, затвердило умови соціалістичного 
змагання серед водіїв автомобілів, 
трактористів. Районний і колгоспні 
штаби «КП» провели рей.чн-перевірки 
якості збирання цукрових буряків.
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Давненько те було. Коли у восьмому 
класі писали твір про вибір" професій 
Валентина, замислившись, вивела рів
неньким почерком, у своєму зошиті- 
«... Дим-димок од машин, мов дівочі лі
та...» І не побоялася перефразувати: 
<Не те тепер Коробчине і Вись-річка не 
та». На кількох сторінках вона розпові
дала про оновлене село: про сільський 
Палац культури, який стушував силует 
старої церкви, про асфальтову магіст
раль, якою, вдень і вночі мчать грузови
ки та легкові автомашини, трактори з 
причепами.

Що в казати, не те тепер село, яким було 
раніше. Та її трактора не вважають за нечисту 
силу, і коли Валентина виводила: «Хочу бути 
як Олеся Кулик, як Паша Ангсзіиа водити 
іракгор. орати, сіяти, плекати рясні врожаї. » 
то мала цілковиту підставу на це: гена ще в 
ранньому дитинстві полюбила машини, стави
лась до них з такою ж ласкою, як, скажімо 
до квітів.

Давненько те було. А точніше, майже оди
надцять років тому. 1 коли Валентина Андрі
ївна в пам’яті перебирає пережите, вона усмі
хається усміхом щасливої людини, яка раз і 
назавжди знайшла свою вірну стежину.

Понад десять років тому вона закінчила 
училище механізації, приїхала додому снов- 
.<епа бажанни працювати тпорчо, з пошуком. 
І хоча добре знала, що давно минули часи 
Олесі Кулик що їй не доведеться переорюва
ти меж одноосібних і осподарств, але почуття 
у неї було таке, наче героїня поеми Павла 
Тпчнин їй, принаймні, рідна сестра...

— То чим похвалитися можеш? — за
питая батько, Андрій Михайлович, 
деньку.

А тим, що закінчила училище з від
знакою.

— От і добре, — озвався старший брат 
Валентини, Василь Андрійович; — Зна
чить, нашого полку прибуло...

— Тоді йди до мене у бригаду, — з 
неприхованою радістю сказав менший 
брат, Дмитро Андрійович.

Річ у тому, що батько тривалий 'час
працює обліковцем тракторної бригади, 
обоє синів — Василь і Дмитро — трак-

МИТАЧ РОЗПОВІДАЄ
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горпстами. їх добре знають у колгоспі, 
поважають як сумлінних і чесних трудів
ників, і тепер, коли Валентина прийде 
до них у бригаду, поповниться сім’я ме- 
ханізаіорів, династія Назаренків стане 
ще помітнішою та авторитетнішою в ко
лективному господарстві, в селі.

— До вас у бригаду? — спитала дів
чина. — Може, й до вас. Куди правління 
направить. Бо в колгоспі не одна брига 
да, а шість.

— Правильно, дочко, — сказав старий 
Назаренко і глянув допитливо на матір, 
свою дружину, мовляв, не грішно сьо
годні й диплом прилити. Хоч, правду ка
жучи, в сім’ї горілка ніколи не шанува
лась як засіб заохоченпя. Про не свід
чить той факт, що їй, горілці, не надава
ли ніякої переваги: майже всі сімейні 
торжества відзначали скромно. За сто
лом замість сорокаградусної батько чи 
мати частували гостей яблучним соком, 
який називали домашнім вином. Робити 
ж його було з чого: за білостінною ха
тою шумів чудовий яблуневий сад, вико
ханий руками Андрія Михайловича.

Коли по колу пішли кухлі з прохолод
ним напоєм, наймолодший із членів сім’ї 
Назаренків, Павло, з радістю дивився на

дорослих, усміхався сам до себе, а потім 
промовив:

— Виросту, теж стану трактористом. 
...Нині Павло ходить до десятого кла

су. Слова, сказані ним колись, — не 
просто слова. Він давно вміє водити си
лового коня, під час жнив допомагає до
рослим у збиранні врожаю. Вирішив піс
ля десятирічки вступати до Оимкіївсько- 
го училища механізації.

...Дим-днмск од машин мов дівочі літа... 
І Валентина, як і її брати, з весни починала 
свій трудовий рік: орала, сіяла, доільдала за 
посівами просапних, а наставав час бурякових 
жнив — возила солодкі корені до Капітанів- 
ського цукрозаводу. Взимку доставляла корми 
до свиноферми (колгосп імені Шевченка спе
ціалізується на виробництві свинини).

Так і минав час у трудових буднях, госпо
дарських клопотах, икі стали д ія неї такими 
ж необхідними, як спілкування з людьми, як 
свої особисті турботи... Валентина покохала 
Миколу Підопригору, і вони одружились.

У Коробчиному ім’я Валентині! Андріївни 
Підопрнгори, як і імена її братів, добре відо
ме і всіма шановане. Людина славить працею 
свій край, а її діла красять місце. Це завдяки 
зусиллям і старанням таких, як династія ме
ханізаторів Назаренків, рік у рік зростає куль
тура землеробства в колгоспі імені Шевченка, 
що давно стан передовим у районі, і тому, що 
щедро родить нива, зорана Валентиною Підо- 
пригорою. Батьківщина прикріпила до грудей 
іракторкстки орден «Знак Пошани» і медаль 
«За доблесну працю».

...Мати Валентини, Катерина Андріївна 
Назаренко, побачивши фотографії донь
ки на сторінках районної газеїи, замас
лилась. .Увесь вік вона працювала дояр
кою, інші на пенсії, знає, що таке поша
на, слава, популярність. А от якби мож
на було починати життя спочатку, вона 
механізатором не стала б. «Це у нас Ва
ля така бойова», — думає вона, і їй ра
дісно, що чоловічу роботу донька вико
нує на «відмінно».

В. ШУЛЬГА, 
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

Новомиргородський район.

У кожної газети, як і у кожної лю
дини, є свій день народження. Донь 
народження «Молодого комунара» — 
5 грудня 1939 року.

...Ми обережно гортаємо перші під
шивки молодіжної газети, на сторін
ки котрої щедро вихлюпнулись моло
дече завзяття, ентузіазм наших зем
ляків, юнаків і дівчат сорокових ро
ків. Скільки їх, наших головних ко
респондентів — читачів, полягло че
рез кілька років на фронтах Великої 
Вітчизняної... Скільки сьогодні на 
заслуженому відпочинку...

Але приходять і приходять до га
зети листи від юнаків і дівчат — ді
тей і внуків тих, хто так і не дописав 
свого вірша.

Ми обережно гортаємо перші під
шивки, і то наче доторк до турбот 
молодої Країни Рад. І газетні полоси, 
сьогодні історичні, допомагають нам 
побачити, як справджувались мрії

серйозна розмова. Фото В. ГРИБА.

ЧИТАЧ КРИТИКУЄ

ДОКИ Ж ЛУЗАТИ НАСІННЯ?
Вони стояли біля гуртожитку. 

Млява розмова переривалася тріс
ком насіння, яке лузали хлопці і 
дівчата. Стояли, мабуть, уже дов
генько. Про це свідчила купа луш
пиння під ногами. Був суботній ье- 
чір. Час хорошого, змістовного від
починку.

— Як думаєте провести вечір?
На запитання почула непевну відпо

відь:
— Хто його знає...
А ще почула, що в гуртожитку Світло- 

водського будівельного управління № 1 
тресту «Олександріяважбуд» на суботу 
її неділю багато мешканців роз’їжджаю- 
ться по домівках. А тих, хто залишає
ться, мовляв, дуже важко зібрати на 
будь-які заходи. Тому тут не планують 
у вихідні дні лі вечорів, ні лекцій. Усе 
це прагнуть робити в будні, після закін
чення робочого дня.

На жаль, і в будні невесело в 
цьому гуртожитку. Воно й зрозумі
ло. Цікавий і змістовним відпочинок 
нелегко організувати. Адже для то
го, щоб провести спортивні змаган

ня, потрібний передусім спеціаль
ний зал чи спортивний майданчик. 
Навіть звичайного вечора танців не 
влаштуєш, якщо в гуртожитку немає 
свого естрадного колективу, магні
тофона чи радіоли.

Там, де бойова, ініціативна рада 
гуртожитку разом з вихователем 
чітко планує свою роботу, врахо
вуючи зрослі духовні запити^ моло
ді, там життя проходить цікаво. На 
жаль, цього не скажеш про раду 
гуртожитку будівельного управлін
ня № 1.

І прикро, що таке становище в 
гуртожитку мало турбує комсомоль
ську організацію упразління. Члени 
комітету комсомолу, керівники І 
спеціалісти — тут рідкі гості.

Л. ЧОРНА, 
робкор.

м. Світлсводськ.

ЧИТАЧ ДІЛИТЬСЯ РОЗДУМАМИ

„ВИЯВИВ СЕБЕ...“
На лаві підсудних учень мі

ського професійно-технічного 
училища № 6 —- Сергій Ба- 
бенко. Йому всього шістнад
цять. Руки підлітка ще не зна
ють, що таке праця, але вже 
встигли піднятись на чесну 
людину.

Якось увечері Сергій, звеселив
ши собі настрій пляшгою міцного 
вина, разом із дружками появив
ся у сквері ВЛКСЛ1 біля автобус
ної зупинки. Хлопці визивно рего
тали, хрипло її фальшиво наспіву
вали бридку, густо пересипану 
нецензурними словами пісню.

Деякі перехожі, сторожко ози
раючись, обходили «небезпечне 
місце» стороною. їх можна зрозу
міти. Дехто 6}о з дітьми, дехто 
вважав нижче своєї гідності 
встрявати в розмову, дехто проето 
боявся, дехто жив за принципом 
«моя хата скраю...». А жаль, шо 
ми часто обминаємо отакі компа
нії. Ми, господарі свого міста. 
І Іноді став дивно: як міг стати
ся злочин у багатолюдному, освіт-

леному місці? Адже пазкругн бу
ли люди.

Саме про це думав, набли
жаючись до сумнівної компа
нії, старший інспектор у спра
вах неповнолітніх УВС комсо
молець В. Шевчук. Ні, на ньо
му того вечора не було фор
меного одягу, він відпочивав. 
Одначе підійшов і запропо
нував молодикам, що розпе
резалися, поводитись при
стойно.

Підліткові Сергію Бабенко 
не сподобалось таке втручан
ня в їхні розваги: він ударив 
Шевчука раз, другий, третій...

Суд давно закінчився. Сер
гія Бабенка позбавлено волі. 
Я гортаю судову справу, і 
мене не полишає думка: яким 
шляхом ішов цей підліток до 
правопорушення? Чи не шля

хом отої байдужості, з допо
могою котрої обминали його 
компанію перехожі у сквері 
ВЛКСМ?

Був колись у Сергія батько. 
Пив, хуліганив, потім, зали
шив сім’ю. Не знайшов стеж
ки до травмованої душі хлоп
чини й вітчим. Мати Сергія, 
диспетчер хлібозаводу № 2 
Ніна Парфентіївна. Олійник, 
вирішила проблему вихован
ня сина швидко й легко: від
правила його до своєї сестри 
в село і забула про його існу
вання. На запитання судді 
про те, чи знає вона, як по
водиться син, чим займає
ться, Ніна Парфентіївна зни
зала плечима і неохоче від
повіла: «Зі слів Сергія знало, 
що він брав десь колись 
участь у якійсь бійці, але по
дробицями не цікавилась».

А жаль, що в колективі хлі
бозаводу не нагадали матері 
про її обов'язок виховувати 
дитину.

Викликав тривогу й інше. Сергій 
був не один. Як могло статися, 
що двадцятирічним комсомольцям 
ІЧкторозі Алтухову та Анатолієві 
Бакану сподобалися вчинки ху
лігана? Адже вони, ставши па 
його захист, теж намагалися про
вчити сміливця, який наваживсо 
втрутитись у їхнє «дозвілля».

Довго відповіді шукати не до
велося. обидва працюють монтаж
никами в будівельному управлінні 
№ 50 «Термоізоляція» тресту 
«Ужтсрмоізоляція». Якщо робити 
висновки з характеристик, вида
них керівництвом і громадськими 
організаціями, то ці хлопці взага
лі поза будь-якими підозрами. 
Вони, як указано в характеристи
ках, —виявили себе з позитивно- 
іо боку, до роботи ставляться 
добросовісно...».

Оце і все, що знає про них 
колектив дільниці N9 5. Як по
водяться молоді люди в по
буті, чим цікавляться, з ким 
товаришують — на всі ці за
питання колектив відповісти 
не зміг.

С. СОЛОДЧЕНКО, 
голова народного суду 
Ленінського району м. Кі
ровограда.

Газета-78
наших читачів і ставало дійсністю те, 
про що вони навіть і не мріяли...

Ми продовжуємо літопис нашого 
щасливого сьогодення, ми, 60 тисяч 
людей різного віку, читачів молодіж
ної газети.

Якою буде вона, наша газета, в 
і 978 році? Певно, будуть перемоги, 
будуть і поразки, буде і вдячність 
читачів — за підтримку нового, 
безкомпромісну боротьбу з недолі
ками, за дружню пораду і тепле спів
чуття.

Розповідатиме газета про трудове 
сьогодення юнаків і дівчат області. 
Вона була, триває сьогодні і буде 
завжди — звитяжна праця радян
ської молоді в ім’я процвітання рід
ної Вітчизни. А рік 1978 — то рік 
60-річного ювілею ВЛКСМ. І забуяють 
радістю трудових перемог репорта
жі, нариси та інформації з міст і сіл, 
уплетуться в мелодію хліборобської 
праці трудові рапорти комсомоль
сько-молодіжних колективів.

Але це не означатиме, що ми за
мовчуватимемо недоліки. Безжально 
лроїдеться по бракоробах, грубіянах 
наше «П’яте колесо» — сатирична 
сторінка. Принципову, відверту роз
мову про якість роботи поведуть 
учасники рейдів «Комсомольського 
прожектора», животрепетні проблем
ні питання порушуватимуть у своїх 
кореспонденціях наші журналісти.

Про те, чим живуть наші юнаки і 
дівчата, про що мріють, як учаться, 
які книги читають, — про все це роз
повість газета наступного року.

Про омріяну тобою професію ти 
зможеш дізнатися з інтерв’ю, які га
зета подаватиме під рубриками «Роз
повідаємо про професії», «Абітурі- 
єнт-78».

Любителі мистецтва знайдуть бага
то цікавого для себе в матеріалах 
під рубрика/ли «Театр», «Фільм ре
цензує читач». Літературна сторінка 
«Гроно» порадує любителів поезії 
добірками віршів.

Цікава розмова про шлюб, сім’ю і 
кохання продовжиться в дискусійно
му клубі «МК», який відкрився нещо
давно і який уже встиг завоювати 
твоє визнання, — «Клубі молодої 
сім’ї»...

Кажуть, що у газети короткий вік, 
що вона живе один день. Та ми гор
таємо перші поруділі підшивки об
ласної молодіжної, і постають перед 
нами роки, коли над континентами 
бушували шалені бурі, коли країна 
крізь труднощі впевнено йшла до пе
ремог..,

Минуть роки, і хтось так само обе
режно гортатиме сторінки сьогод
нішнього «Молодого комунара». І по
заздрить нам, сьогоднішнім... І по
знайомиться з нами, сьогоднішніми.

А поки що на другому поверсі □ 
будинку під номером 36 по вулиці 
Луначарського довго не гасне світло, 
дзєінко лунають кроки кур’єра, який 
привіз із друкарні відбитки наступ
ного номера, впевнено вибиває літе
ри друкарська машинка, вплітається 
в поліфонію звуків телефонний дзві- 

0НОК...
Завтра ти знову триматимеш у ру

ках сЬою молодіжну газету,

Не забудь 
передплатити
„Молодий 

комунар“
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уже 
ре- 
сту- 
рвз 
мі-

здається, тут тре- 
Гіотрібно. Ану да-

здобувають знання, котрі 
згодом знадобляться їм на 
виробництві. Тож знання 
повинні бути відмінними.

полів під- 
кслгоспів. Агіг- 
«Піфагор» була 
честі відкривати 
концерт Кіров-

ВЧИТЕСЯ

Вени живуть у різних містах, мрафах І кайіть на різних материнах. Вони розмов
ляють різними дчевами і можуть мати різний колір шкіри. Та всі вони прийдуть сьо- 
ісдн» до своїх аудиторій з піднесеним настроем — сьогодні еони відзначають Між
народний день студентів. Успіхами в навчанні і праці зустрічають своє свято радян
ські студенти, ЯКИМ Еепииий Жовтень відкрив необмежені МОЖЛИВОСТІ для рОЗЕИТНу 
творчих здібностей, прилучення до скарбниц* культури, ДЛЯ ОСВІТИ.

ф Прем’єра вистав» 
народного театру

<...По годиннику на Спасьмй 
ножі

Люди нас звіряють на землі».
Расул Гамзатов.

Про Кіроноградгьі'пй інститут 
еїльськогосподарсьтого маинт- 
нобудуроиия, котрий є одним і і 
кращих серед снирідц- чих купи 
■'республіки, про Його славіу 
•ігторію та батате сьогоденнії 
наша- газета ротн-звідалл вже 
не раз. У стінах цього закладу 
«добувають оститу сотні май
бутніх інженерія. Напередодні 
студентського свята ми нопро- 
гили секретаря комітету вемсо 

.молу Миколу ВЛАС Г.И.КА роз
повісти про тс. чим живуть ни
ні студенти вузу.

Після занять до номітету 
комсомолу заглянув ком
сорг:

— Радійте разом з нами? 
жодної двійки під

час атестації!
І недарма радістю ком

сорг ділився саме в коміте
ті, комсомолу. Значно підви
щилась роль комсомоль
ських організацій у бороть
бі за глибокі й ,'<ІЦНІ знан
ня. Тільки на засіданнях 
курсових і факультативних 
бюро питання успішності зо 
минулий навчальний рік 
розглядали 109 разів. Бєли
ну роль відіграють і на- 
вчальчс-вихсг; і комісії ін
ституту і факультету. їхні 
члени не тільки контролю
ють стан успішності. До 
кожного з них меж.ча зав
жди звернутися по пораду, 
нрзл Річну. дрпомогу. Адже 
до складу комісій увіходять 
ті, хто самі г.ссазують при
клад у незнанні. Так, на- 
8ЧА.ЧІ-. С-ЬИХСВ І КОМІСІЇ фй- 

культетів сільськогосподар
ського машинобудування і 

іо - технологічного 
ОЧОЛЮЮТЬ ленінські СТИПЄі!- 

Нгіуаля Нафта:: і Віта-

НАСНАГА 
ТВОРЧОСТІ

Хто краще працює — той, 
що приводить у дію меха
нізм, не задумуючись над 
його роботою, ЧИ ТОЙ, ХТО 
шукає шляхів для ефективні
шої його дії? Запитання це, 
мабуть, зайЕе. Тільки творча 
робота може принесім 
справжню користь неродно
му господарству. То кому 
ж, як не майбутнім інжене
рам, творцям ноєої техніки, 
прилучатися до дослідної 
роботи? І робити це треба 
•ще на студентській лаві. Бо 
стати винахідником, дослід
ником, людиною пошуку не 
так просто.

Науколо-дослідна робота 
в інституті — це і наукові 
гуртки та науково-техні ;пі 
семінари, і студентські про- 
ектно-лонструкгорські бюро 
та реальні курсові й дип
ломні проекти, і конкурси 
та науково-технічні олімпіа
ди. Ціпу низку конструктор
ських розробок, виконаних 
студентськими проектно- 
хснструкторськими бюро, 
рже в про в адже.-; о на під- 
приємствах міста.

Велику роль у формуван
ні наукового світогляду сту-. 
дентів відіграє олімпіада 
«Студент і науково-техніч
ний прогрес». її учасниками 
є 1108 юнак і» і дівчат.

еай іще раз спробуємо...
— «Там вдали за ре

кой...» — тиха мелодія зно
ву розливається залом.

Якщо ти стоїш у коридо
рі, то визначити, хто прово
дить репетицію, не так 
просто. Адже на базі фа
культетів інституту тільки 
вокально - інструментальних 
ансамблів створено чотири. 
А ще в інституті виявилось 
чимало прихильників хоро
вого співу (^ому-то хор і 
об’єднує найбільшу кіль
кість учасників самодіяль
ності), двадцять дівчат від
дають пєреьагу жіночому 
вокальному ангамблю. Та 
ясі захоплення студентів 
важко полічити. Бо є ще 
агітбригада «Піфагор», ко- 
лєнтиеи бального й народ
ного танцю, студентський 
театр мініатюр.

Хто з них завоював най
більше щирих оплесків гля
дачів? “Знов-таки /латемати- 
ка безсила відповісти на це. 
Еокально - інструменталь
ний ансамбль «Явір» 
третій рік радує сєоїм 
пертуарем че тільки 
центів інституту. Він не 
був лауреатом різних
ських та обласних конкур
сів, таких, як «Гітара-76», 
«■Молоді голоси-76» та інші. . 
А влітку «Явір» 14 разЇЕ ви
їжджав до бійців студент
ських будівельних загонів, 
до трудівників 
иіефних 
бригада 
удостоена 
святковий 
ського району, що відбувся 
напередодні ювілею Жовт
ня в музично-драматичному 
театрі імені М. Л. Кропив- 
ницького.

ЙОГО СЕРЦЯ 
ЖИВИЙ вогонь

А ПІСНЯ 
НІЧНА

И 2 фото вгорі: Алімха» 
ЛАПАСОН вже четвертнії 
рік здобуває в Кіровограді 
фах ікдагоіа. Череї депкиїі 
час він (Гуде викладати ро
сійську мову і лііерагуру в 
одній із шкіл рідного Узбе

кистану. Та ніколи не забу-’ 
де він міста свогТ студент
ської юності, українських 
друзів, годнії, проведених в 
бібліотеці. Улюблене місце 
занять Юлі ІЇІДЮК. тре
тьокурсниці педагогічної ■> 
факультету — теж читаль
ний зал інститутської біб
ліотеки; вмиту — студенти 
факультету англійської мо
ви на заняттях в лінгафон
ному кабінеті.

Фото В. КОВПАКА.

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 

суботу.

З'ібОіО. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначгрського, 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 сперту — 2-46-87.

БК іЖі, Обсяг 0,5 друк. дрк«

товлений вузлик з одягом, але рлп- і 
тем опинився в кремлівському кабі
неті. І коли Ленін гнівно осуджуй 
його за те, що він торгує сірниками, 
Зебєлін каже:

— Мені нема до чого докласти 
рук... Мене ніхто не кликав.

— А чому ми повинні все клика
ти? — обурено питає Ленін. .

Тут, у розмові з Леніним, Забєлін, 
зрозумів, що зрештою сталося. Він; 
захопився ленінською ідеєю єЯектри-- 
фікації країни.

...Дома Забєлін схвильовано ; каже 
дочці Маші (Ж. Терещенко):

— Я щойно у Кремлі бачив геніаль
ну людину!

Так у Варфоломеева — Завєлінв. 
і ирвалась назовні радість, що була 
затамозана, приглушена роками зп-‘ 
перечень і зневіри, так відбулося ду
ховне переродження ЛЮДИНИ.

Інша важлива, символічна ігма 
проходить у спектаклі — теме Кр<м> 
лівських курантів. Ще торгуючи єч’р- 
і.ч.ками на гомінливій барахолці, За
бел in гірко нарікає: «Зламався голов
ний годинник у державі». Робітники, 
що ремонтують уночі трамвайну лі
нію, зустрівшись із Леніним, заувау 
жують: «Раніше, було, кремлівські 
били. А тепер мовчать». — «Це дуже 
погано, — відповідає Ленін — ,На 
Кремлі ніколи не повинен //сичати 
годинник». І він доручає Рибакеву 
знайти майстра для ремсніу куран
тів.

Годинникар у виконанні А4 Калкіна, 
художника з «Червоної зірки», прав
дивий у найтониійх деталях — у ма
нері говорити, сидіти, рухатись, у 
кожному жесті, а головне — у філо
софських судженнях про те, що його 
мистецтво не знаходить застосуван
ня. І раптом Ленін пропонує відре
монтувати Кремлівські куранти. Ар
тист вдало прикрасив свого героя то
мами радості і відправив його (не 
завтра, а сьогодні, негайно ж) нИ 
Спаську башту, щоб пустити в 
«оловний годинник держави. І 
годинникаря невелика, але й вена ви
кликала загальне схвалення в залі.

Тонко розуміє душевний стан і сі/0-f 
го чоловіка, і дочки Маші дружина 
Забсліна (Б. Еяьберт). Бона, незва
жаючи на докучливу присутність гос

тей — переляканих скспіииів і опти
містів, прагне до того, шоб у сім*’ 
був лад. А коли приносить обід своє
му чоловікові у новое творений на
уковий заклад, то радіє з того, що її 
догляд за ечєним уже виходить за 
межі особистого, сімейного.

Яскравими, колоритними вийшли 
образи жебрачки (О. Рязанцева^, 
скептика (І. Буданцев), іноземною 
письменника (Р. Іщенко).

Лаконічно й просто, зі смаком 
ЗДІЙСНИВ оформлення Е.ИСТ8ЕИ ХУДОЖ
НИК В. Єременко.

Фінальна сцена попнз світла. Об
личчя Леніна осяяне 
усмішкою, адже здійснення 
мрії — справа недалеких 
урочисту тишу вривається 
підремонтованих Кремлівських ку
рантів. Головний годинник держави 
відлічує новий час. Звучить «Ініерна- 
ціонал».

«КРЕМЛІВСЬКІ КУРАН1И;» М. Пого-
** діна на сцені червонозорів- 

ців — це не просто черговий вдалий 
спекіакль, це продуманий і серйоз
ний вклад колективу народного теат
ру в багату чудовими тоадиціями 
театральну культуру області. Особли
во приємно, що перші глядачі озна
йомилися з новою роботою завод
ських аматорів театрального мисте
цтва в дні святкування 60-річчя Вели
кого Жовтня.

Вже перші враження від вистави 
свідчать про оригінальний і своєрід
ний сценічний задум, про уважне, а 
і олові і с — сучасне прочитання засо
бами театру одного з кращих творів 
радянської дргматуріії. Режисер-по- 
єтеневник /А. Барський, ясно розу
міючи педагогічне, виховне значення 
п’єси, особливо для молоді, доби
вався від кожного образу, кожної 
картини емоційного спалаху, здатно
го перенести ідейний зтряд у серце 
і свідомість глядача. Створений ним 
пролог до еистаг.и вводить глядачів 
у сповнений глибокої життєвої прав
ди, важкий 1920 рік. На фоні зруйн.о- 
ганої Росії— образ Леніна, найлюдя- 
нішої людини, геніального організа
тора мас і реалістичного мрійника. 
Так діалектично подано епоху: руїни 
старого світу і вождь, який безмежно 
вірить у‘народ, у його са’пле майбут
нє і твеоить його...

Роль В. І. Леніна виконує досвідче
ний артист, ветеран самодіяльної сце
ни О. Волошин. ‘Лому ЕДалося не тіль
ки досить точно створити зовнішній 
портрет еождя, осолодіти ленінським 
жестом, поглядом, сміхом, мовою, а 
й розкрити широту його думки, силу 
революційної пристрасті, нестримну 
колю діяти для щастя тоудовеї лю
дини. Разом з цим актор уміло перє- 
деє ленінську скромність, простоту, 
грагнення порадити, допомогти лю
дині. Відчувається, що до створення 
образу Леніна артист ішов роками, 
багато прочитав, переглянув чимало 
кінострічок, художніх полотен Лені
ніани.

Образ старого російського інжене
ра, інтелігента Забсліпа, що сприйняв 
революцію як крах науки, техніки, 
ссеіти, створив шофер заходу «Чер- 
гона зіоча» А. Варфоломеев. Зебєлін 
торгує сіряками на базарі. Торгує 
демонстративно, з викликом. Йому, 
енергетикові, який в умовах царизму 
марно мріяв про будівництво елек
тростанцій на великих ріках Росії, 
здається, що його знання тепер ніко- 
м.у не потрібні. А. 5арфоломгєв 
правдиво й пеоеконливо пеоедає стан 
свого героя, коли його викликають 
до Кремля, де Ленін пропонує йому, 

І спеціалістові, скласти доповідну про 
/можливість будівництва гідроелек
тростанцій.

Головна тема «Кремлівських ку
рантів» — залучення інтелігенції на 

бік Радянської вла
ди. І тому сцена 
зустрічі Забсліна з 
Леніним — 
мінаційна у 
ві. Забєлін, 
жаючи, що 
арештували, 
хопив із
заздалегідь приго-

I хід

«молодой КОММУНАР» — 
оргии Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград. 
Газета печатается 

ва украинской языке.

Друкг.рня ім. Г. М. ДИмитрова 
обласного управління у справах впдаввніне, 

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

Зам. № 487, Тираж 60 Ö00, індекс ßi 197.

нуль- 
висіа- 

вва- 
його 
при- 

ссбою

ШЕСЛИПОІО 
великої 

років. В 
мел<г».

М. КУПРЯНСЬКИ».
На Знімку: сисна « «•«стяни

Фото В. МОЩИПСЬКОПО.
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