
ОРГАН ОБКОМУ ЛКСМV

Рін видання XIX ф № 127 [2543]. ВІВТОРОК, 24 ЖОВТНЯ 1978 року, в Газета виходить з 1939 року 
Ціна 2 неп.

’ьі £

Юнаки і дівчата! Напо
легливо оволодівайте знан
нями, виховуйте в собі 
високу ідейність! Вчіться 
жити, працювати і боро
тись по-ленінському, по- 
ко му ніс тич но му!

(Із Закликів ЦК КПРС до 61-і річниці Великої Жоотиевої 
соціалістичної революції).

ШЛЯХОМ ЛЕНІНА, 
ШЛЯХОМ ЖОВТНЯ

Славними справами по
значена кожна віха 60-літ- 
ньої історії Ленінського 
комсомолу. їх було неба
гато, перших комсомоль
ців, — усього двадцять 
дві тисячі. Але це були 
двадцять деі тисячі моло
дих борців революції, 
об’єднаних великою ідеєю 
оновлення світу. Відтоді 
130 мільйонів радянських 
людей пройшли в комсо
молі школу виховання і 
класового гарту, відваги і 
мужності. Б складі удар
ного загону молоді зустрі
чає день народження Все
союзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді й 
комсомольська організа
ція Кіровоградщини.

На честь наступаючого 
60-річчя Ленінського ком
сомолу минулої суботи в 
Кіровограді відбулося 
спільне урочисте засідан
ня обкому та Кіровоград
ського міськкому комсо
молу.

Приміщення музично- 
драматичного театру іме
ні М. Л. Кропивницько- 
го. Тут зібралися старі 
більшовики і перші ком
сомольці 20-х років, юнаки 
та дівчата, які нещодавно 
отримали комсомольські 
квитки, ударники перших 
п’ятирічок, молоді робіт
ники і колгоспники — пе
реможці пєрєд’ювілейно- 
го соціалістичного зма
гання, ветерани Великої 
Вітчизняної війни і молоді 
воїни Кіровоградського 
гарнізону.

О десятій годині уро
чисте засідання коротким 
вступним словом відкрив 
перший секретар обкому 
комсомолу Олексій Скіч- 
ко. Звучить Гімн Радян
ського Союзу, Гімн Укра
їнської РСР, до залу вно
сять червоні прапори об
ласної і Кіровоградської 
міської комсомольських 
організацій, пам’ятні пра
пори ЦК ВЛКСМ та облас
ного комітету партії.

Слово для привітання 
надасться першому секре
тареві обкому Компартії 
України М. М. Кобиль- 
чаку.

— Комсомол втілює в 
собі кращі риси молодого 
покоління країни, — ска
зав М. М. Кобильчак.—Він 
успадкував від старших 
глибоку відданість ідеям 
комунізму, справі Леніна, 
вміння самовіддано пра
цювати для спільного бла
га. Літопис нашої обласної 
комсомольської організа
ції також бере свій поча
ток від перших комуніс
тичних осередків, які ви
никли ше в роки грома
дянської війни. 1920 року 
їх налічувалося всього 20. 
На час скликання в люто
му 1939 року першої об
ласної комсомольської 
конференції в складі ком

сомолу Кіровоградщини 
було майже 32 тисячі чле
нів ВЛКСМ, а вже у верес
ні 1940 рону кількісний 
склад організації зріс 
удвоє.

Коротко спинившись на 
історії комсомолу області, 
М. М. Кобильчак дав висо
ку оцінку діяльності сьо
годнішніх спілчан.

За великі заслуги в ро
боті по втіленню у життя 
рішень партії та уряду, в 
комуністичному вихованні 
підростаючого покоління 
Новоукраїнську районну 
комсомольську організа
цію нагороджено орде
ном Трудового Червоного 
Прапора, а Головзнів- 
ську — Почесною грамо
тою Президії Верховної 
Ради Української РСР.

Привітання ЦК КПРС 
XVIII з’їздові Ленінського 
комсомолу, промова на 
ньому Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнсва. рі
шення XVIII з'їзду ВЛКСМ. 
підкреслив тое. Кобильчак, 
чітко визначили програму 
дальших діянь молоді на
шої області. І обласна 
комсомольська організа
ція успішно працює над,її 
здійсненням. Широко роз
горнувши під керівни
цтвом партійних організа
цій області соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 
першої річниці нового 
Основного Закону нашої 
країни і 60-річчя ВЛКС/'А, 
молодь Кіровоградщини 
добилася вагомих успіхів 
у праці, навчанні і гро
мадському житті. 1052 
комсомольсько - молодіж
них колективи йдуть в 
авангарді трудового су

перництва. Майже 400 з 
них уже рапортували про 
дострокове виконання 
завдань трьох років п’яти
річки, понад 30 тисяч 
юнаків і дівчат працюють 
у рахунок 1979 року.

М. М. Кобильчак висло
вив сердечну подяку вете
ранам партії і комсомолу, 
всім, хто з почуттям висо
кої відповідальності пере
дає молоді свій багатий 
досвід. На честь 60-річчя 
БЛКСМ він вручив облас
ній комсомольській орга
нізації пам’ятний адрес 
обкому Компартії Ук
раїни.

З доповіддю на урочис
тому засіданні виступив 
перший секретар обкому 
ко/лсомолу Олексій Скіч- 
ко.

Гриміла громадянська 
війна, йшла запекла бо
ротьба за визволення Ук
раїни еід іноземних оку
пантів і гетьманщини. В 
цей неспокійний, напру
жений час, 26 червня 1919 
року, відкрився І з їзд 
комсомолу України. На 
території тодішньої Єги- 
саветтрадщини самостій
ної молодіжної організації 
не було. Лише 18 березня 
1919 року, як повідомила 
місцева газета «Комуніст», 
у повітовому центрі було 
створено Комуністичну 
Спілку Молоді. Вже з пер
ших кроків комсомолія 
міста під керівництвом 
партійних організацій ак
тивно включилася в бо
ротьбу за нове життя. 
27 квітня 1919 року комсо
мольці Єлисаветграда про
воджали на фронт п’ятде
сятьох кращих із кращих 
своїх товаришів. На зміну 
їм є організацію йшли 
представники передової 
робітничої молоді, готові 
до останнього подиху від

стоювати молоду Країну 
Рад. Наступного дня після 
першотравневої демон
страції 1919 року озброє
ний загін комсомольців 
вирушив назустріч гри- 
гор’євській банді, що на
ближалася з боку Олек
сандрії. В нерівному бою 
билися вони мужньо й 
стійко. Перемога ворога 
була нетривалою. Партій
но-комсомольське підпіл
ля і частини Червоної Ар
мії 20 травня вибили бан
дитів з міста і відновили 
Радянську владу.

Восени 1920 року на 
ім’я В. І. Леніна для дітей 
Піеночі з Новоукраінки 
було відправлено вагон 
продуктів. Через ВІЙСЬКО
ВОГО комісара, що супро
водив поїзд, Володимир 
Ілліч передав полум’яний 
привіт ноєоукраїнським 
комсомольцям і бобажан- 
ня Тм найбільших успіхів. 
Багато патріотичних справ 
звершила комсомолія ра
йону. Визнаним гатажком 
на зорі її становлення був 
син кадрового робітника^ 
доброволець Червоної 
Армії, учасник гоомадян- 
ськсї війни Іеан Демченко. 
Світлу пам’ять комсомоль
ського комісара, що заги
нув від оуки бандита-мах- 
новия, бережуть у своїх 
серцях його земляки. Іме
нем Івана Демченка на
звано одну з центральних 
вулиць м. Нсвоукраїнии і 
районну бібліотеку.

Тисячі імен червоних 
соколів живуть у наших 
серцях: ААиколи Остров- 
ського, Віталія Бонівура, 
Тетяни Соломахи, Гукаса 
Гукасяна... І серед них — 
ім’я славного сина ново- 
української землі Юрія 
Мокряка. Він був без
страшним кавалеристом в 
армії С. М. Будьонного. За 

героїзм, безмежну ЕІдда 
ність батьківщині Жоетня 
його одним із перших 
поховали в Кремлівській 
стіні міста Москви.

Боротьба за утверджен
ня Радянської влади е на
шому краї проходила е 
умовах гострої класової 
боротьби з куркульнею, з 
недобитками оізноманіт- 
них банд У ніч на 7 листо
пада 1921 року бандити 
замучили секретаря Зна- 
м’янськсго волосного ко
мітету комсомолу І. Ва
сильєва. шо повертався зі 
зборів сільської молоді. А 
в селі Захарівні Новоук- 
раїнсьного району від рук 
куркулів загинув секретар 
першої комсомольської 
організації І Стеценко.

Затамувавши подих, 
слухали в залі схвильовані 
слова доповідача про 
безпоикладний подвиг 
«Спартака»:

— КОМСОААОЛЬСЬИИЙ ЧвИ- 

ток у роки великої битви 
з фашистськими загарб
никами кликав на ватний 
подвиг членів підпільної 
комсомольської організа
ції «Спартак» гекоетарем 
якої була Люба Римар, 
командиром бойової гру
пи — Михайло Громовий. 
Спартаківці на території 
Голованівського району 
взяпи участь в одинадця
ти бойових опеоаеіях по 
знищенню гітлерівців і їх
ніх прислужників. За муж
ність і підвагу, виявлені в 
боротьбі проти німецько- 
фашистських окупантів, 31 
члена підпільної комсо
мольської організації на
городжено орденами і 
медалями СРСР. більшість 
із них — посмертно. їхні 
імена занесено во Книги 
пошани ЦК ВЛКСМ. Ука
зом Поезидії Веохозної 
Ради УРСР у травні 1975 

року ГолованЇЕсьну район
ну комсомольську органі
зацію нагороджено По
чесною грамотою Прези
дії Верховної Ради УРСР.

Велику частину доповіді 
перший секретар обкому 
комсомолу присвятив ни
нішнім ділам комсомоль
ців області. Ударною пра
цею на всіх ділянках на
родного господарства, ак
тивною участю в громад
ському житті примножу
ють вони традиції комсо
мольців усіх поколінь Да
леко за межами області, 
республіки СЬОГОДНІ Є'ДС- 
мі імена виховзнців об
ласної комсомольської 
організації: лауреатів пре
мії Ленінського комсомо
лу — бригадира трактор
ної бригади колгоспу «Зо
ря комунізму» НоЕоархан- 
гельського району Василя 
Моторного ланкової ком
сомольсько - молодіжної 
панки колгоспу імені Ле
ніна цього ж оайону Ва
лентини Боообик. шліфу- 
еєльниці Кіровоградсько
го заводу тоакгорних гід
роагрегатів Юлії Євту- 
шенко та їхніх численних 
послідовників. На пе- 
ред’юоіпейній вахті сотні 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НИХ колективів ЗоЕОЮВоЛИ 
право називатись колекти
вами Імені 60-РІЧЧЯ Ле
нінського комсомолу-

— Комсомол. — сказав 
на закінчення доповідач — 
є невтомним помічником 
КПРС у державному, гос
подарському й культурно
му будівництві, у створен
ні матеріально-технічної 
бази комунізму. Він є ре
зервом партії з якого бо
на постійно черпає попов
нення. Свою відданість 
рідній партії комсомольці 
області демонструють на 
Всесоюзних нсмсо/лоль- 
ських зборах «Заповітам 
Леніна вірні», які нині 
проходять в комсомоль
ських організаціях.

На урочистому засідан
ні з привітаннями висту
пили один із перших ком
сомольців області П. В. 
Сидяч, учасник єтахансв- 
ського руху, комсомолець 
20-х років О. Я. Бчслов 
Герой Радянського Союзу 
В. О. Берхоланцев. вій
ськовослужбовець місце
вого гарнізону О Міну- 
шин, бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади 
заволч «Червона зірка» 
Л. Артеменко, учени
ця Знам’янської серед
ньої школи № 6 Н Мухіна

Учасники урочистого за
сідання прийняли віталь
ного листа на адресу 11К 
КПРС і Генерального сек
ретаря ЦК КПРС. Голови 
Поезидії Веохочної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєва.

Урочисте засідання за
кінчилося співом партій
ного гімну «Інтернаціо
нал».

На фото: учасники
урочистого засідання: се
ред комсомольців 70-х ро
ків комсомолець 20-> років 
П. В. СИДЯК. повний нава- 
лер орденів е-л 
І11Н, член під: 
сокольської 
«Слартак» В. 
СЬКИЙ.

Фото

,.Еи лт. і. ■ ? 
іільної ком- 

організації 
Р. ТИХОЄ-

В. ГРИБА.
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У комсомольських організаціях об
ласті проходять Всесоюзні комсомоль
ські збори. Юнаки і дівчата, вірні запо
вітам Леніна, рапортують: «Живемо і 
працюємо по-комумістичному!»

ЕНЕРГІЯ ПОШУКУ
Комсомольська органі

зація колгоспу імені Лені
на Петрізського . району 
об’єднує коло сотні юна
ків і дівчат. Творчий по
шук, наполегливе праг
нення зробити більше й 
краще, господарська бе
режливість — усе це при
таманне молодим колгосп
никам.

Особливої сили змаган
ня комсомольців набрало 
нині, коли вся юнь країни 
йде назустріч 60-річчю 
Ленінського комсомолу. 
Трудові дарунки спілчан 
цьому визначному святу 
вагомі. Микола Цибулько, 
наприклад, трактором 

Т-74 виробив 1600 гектарів 
умовної оранки в перера
хунку на еталонний трак
тор, що значно більше 
взятого зобов’язання. При 
цьому він зекономив 1300 
кілограмів пального та мас
тил. Чудові успіхи у Ана
толія Білаша, який водить 
потужний трактор Т-150. 
Його машина виробила 
понад 2 тисячі гектарів 
умовної оранки, а еконо
мія пального і мастил 
становить близько 1200 
кілограмів. Мова цифр су
ха, та саме цифри яскра
во свідчать про успіхи 
шофера комсомольця 
Анатолія Дерев’янка. Ре
зультат його роботи — 
близько 105 тисяч тонна- 
кілометрів з початку року.

Водій зекономив близьке 
1700 кілограмів пального 
і мастил.

Десятки тонн заощад
женого пального, сотні 
гектарів умовної оранки, 
виробленої понад план,— 
такі трудові дарунки кол
госпної комсомоли юві
леєві ВЛКСМ.

В. КОРЧАГІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Петрівського 
райкому ЛКСМУ.

З бадьорістю
Федір Артюх іще на по

чатку року сказав товари
шам по праці, що план 
трьох років десятої п’яти
річки він виконає до 
60-річчя Ленінського ком
сомолу.

Наполегливо йшов
хлопець до поставленої 
мети: готував грунт і сіяв, 
доглядав за посівами, во
зив зерно й солому, і на 
бурякових жнивах устиг 
попрацювати на совість. 

Кілька дніз тому, підби
ваючи підсумки роботи 
колективу бригади за де
в'ять місяців, працівники 
бухгалтерії довідалися, що 
Федір Артюх виробив 
2446 гектарів умовної 
оранки, або перекрив річ
ний план на 8,5 процента. 
Звичайно, до кінця року 
його трудовий доробок 
значно збільшиться. Для 
швидкохідного ЮМЗ-6 
завжди знайдеться ро
бота.

Не набагато відстаз від 
брата Дмитро Артюх, во
дій трактора МТЗ-5. На 
його рахунку 2183 гектари 
умовної оранки з початку 
десятої п’ятирічки.

Федір і Дмитро — ком
сомольці. Йдуть вони до 
свого езята збадьорені до
сягнутими успіхами. В кол
госпі імені Свердлова їх 
поважають за справжні 
хліборобські характери.

А. ПОДОЛЯК, 
член корпункту «Мо
лодого комунара».

Олександрійський район.

Другий рік пра
цюють на Сальків- 
ському цукрозаво
ді, що в Гайворон- 
ському районі, ма
шиніст - оператор 
буртоукладальн о ї 
машини Віктор Гу
дима і його поміч
ник Михайло Го- 
рапі. У гарячий 
час бурякових 
жнив комсомольці 
викопують норми 
виробітку на 130 
процентів. Удар
ний труд вони при
свячують 60-річчю 
ВЛКСМ.

На фото (зліва 
направо): Віктор
Гудима і Михайло 
Гораш.
Фото В. ЗЕМНОР1Я.

Якось на занятті політ- 
гуріка зайшла мова про 
наочну агітацію. Говорили 
про те, що було б непога
но мати свій комсомоль
ський агітмайданчик... Наш 
пропагандист Л. О. Куді- 
нова погодила це питання 
з адміністрацією. І тепер 
у нас є такий майданчик. 
Нині займаємось його об
ладнанням. Плануємо роз
містити вітрини молодіж
них газет, Дошку пошани, 
дошку соціалістичних зо
бов'язань, засоби наочної 
агітації по матеріалах 
XVIII з’їзду ВЛКСМ, новій 
Конституції СРСР тощо. 
Це тільки один приклад 
ініціативи гуртківців. А во
на, особливо у ювілейний 
рік, виявляється в усіх 
добрих справах комсо
мольської організації.

Л. О. Кудінова переко
нала нас, що зробити ми 
можемо чимало. Взагалі 
хочу сказати добре слово 
про Людмилу Олександ
рівну, нашого пропаган
диста. Передусім вона 
старається, щоб ми роззи- 
вали свою творчу ініціати
ву. В усьому — і в став
ленні до роботи (проана
лізували, скажімо, ефек
тивність нашої роботи, ро
боти підприємства, а по
тім кожен творчо осмис
лював, як підвищити ефек
тивність своєї праці, ді
лився думками, сперечаз- 
ся); і в підготовці до за
нять, коли працюєш над 
рефератом чи виготов
ляєш діаграму за суто ви
робничими місцевими ма
теріалами; і коли готуєш
ся провести бесіду по 
актуальних партійних до
кументах.

Кажуть, ми, гуртківці,

Передмова до політзанягьЧЕРЕЗЦІКАВІСТЬ-ДО ІНІЦІАТИВИ 
ініціативні. А шлях до іні
ціативи, мені здається, ле
жить через цікавість до 
справи, якою займаєшся. 
Скажіть, якби заняття на
ші проходили буденно, сі
ро, чи поспішав би на 
кожне з них (навіть пра
цюючи в другій зміні), бо
дай на пізгодини, Микола 
Малолітко? Чи прагнув би 
швидше повернутися з 
рейсу Микола Довбня? 

Провели ми нещодавно 
Ленінський урок «Наш Ле
нінський комсомол». Скіль
ки раз перечитували про
мову В. І. Леніна на III з'їз
ді комсомолу, а Л. О. Ку
дінова переломила ідею 
промози через призму рі
шень XVIII з’їзду ВЛКСМ, 
промови на ньому това
риша Л. І. Брежнєва. І так 
у всьо?лу наш пропаган
дист може підмітити не
звичайне, примусити по
глянути на, здавалося б, 
давно зідоме по-іншому. 
Тим-то я з радістю поспі
шаю на кожне заняття по- 
літгуртка.

Н. ГАЛЮК,
слухачка гуртка ком
сомольського політ- 
навчання райсільгосп- 
техніки.

с. Павлмш
Оиуфріївського району.

ПЕРЕД ПЕРЕВІРКОЮ
З 1 листопада в комсомольських організаціях почнеться річна 

звірка складу ВЛКСМ. Цей організаційно-політичний захід допо
може не тільки впорядкувати облік комсомольців, а й сприятиме 
зміцненню дисципліни членів ВЛКСМ, залученню їх до активної 
громадської роботи.

ДО ЛИСТОПАДА закінчує
ться період великого пере

сування комсомольців з однієї 
організації в іншу. Аудиторії 
навчальних закладів заповнили 
студенти, що прийшли зі шкіл, 
з виробництва, з армії. На за
води, будови, фабрики, в рад
госпи і колгоспи прийшло нове 
поповнення робітничого класу 
та колгоспного селянства — 
випускники училищ профтех- 
освітп. Приступили до роботи 
в нових колективах промисло
вих підприємств, установ інже
нери, техніки, лікарі, вчителі та 
інші спеціалісти народного гос
подарства. Прийдуть у нові 
колективи й колишні воїни, 
звільнені в запас із лав Зброй
них Сил СРСР.

При переході з однієї комсо
мольської організації в іншу у 
багатьох змінюється й рід за
нять. Учні шкіл, училищ проф- 
техосвіти стали студентами, ро
бітниками, колгоспниками; сту
денти — інженерами, вчителя
ми, лікарями; військовослуж
бовці — робітниками, будівель
никами, студентами. З кожним 
новачком повинні зустрітися 
секретар комсомольської орга
нізації, працівники райкому, 
міськкому комсомолу — пого
ворити і внести в облікову 
картку відомості про зміни, що 
сталися в його житті. Молоді 
люди, переходячи в іншу орга
нізацію. приносять із собою 
традиції, досвід, і цс. безпереч
но, збагатить життя нсвого ко
лективу.

Чи всі новачки виявились у 
полі зору секретаря, комсо
мольського групорга? Чи всі 
комсомольці, які прийшли в 
новий колектив, виконали свій 
найперший обов’язок — узяли
ся на облік? Звірка складу 
ВЛКСМ повинна відповісти на 
ці питання і допомогти кожно
му комсомольцю швидше стати 
активним членом нового ко
лективу.

Вдруге після обміну комсо
мольських документів комітети 
комсомолу провадитимуть звір
ку членів ВЛКСМ. Чи всі секре
тарі комітетів комсомолу вни
кають у справи обліку членів 
ВЛКСМ, використовують бага
тий арсенал форм і методів ііі- 

дивідуальної роботи, нагромад
жений у ході обміну докумен
тів?

Уже в ході звірки минулого 
року в ряді організацій вияви
лись різні упущення в обліку 
членів ВЛКСМ.'Передусім з’ясу
валося, що в деяких комітетах 
комсомолу перестали розмовля
ти з комсомольцями при знятті 
і постановці на облік, не роз’яс
нюють їм правил обліку, а по
декуди не виявляють навіть ба
жання зустрічатися з ними, ви
рішуючи ці питання заочно.

У деяких комітетах просто не 
стежать за рухом членів 
ВЛКСМ. Чи .можна заздалегідь 
передбачити і організувати 
вчасну постановку комсомоль
ців на облік? Безумовно. 1 не 
тільки можна , а й конче по
трібно. Адже всім відомі стро
ки закінчення навчального ро
ку, призову і звільнення з Ра
дянської Армії, строки прийому 
до вузів, технікумів, профтех
училищ.
ВИХОВАННЯ свідомої ди

сципліни, роз’яснення ком
сомольцям порядку зняття і 
постановки на облік — повсяк
денна, важлива справа коміте
тів ВЛКСМ. Щороку майже 
кожний третій член ВЛКСМ 
переміняє свою комсомольську 
організацію і кожний повинен 
знати, як викопати свій обов’я
зок — не пізніше 15 днів узя
тися на комсомольський облік 
у новій організації.

Щоб якісно провести звірку 
складу ВЛКСМ поточного ро
ку, треба докладно проінструк
тувати секретарів комсомоль
ських організацій та актив про 
цілі і порядок її проведення. 
В ході звітів і виборів до ке
рівництва комсомольськими ор
ганізаціями прийде немало но
вих секретарів, членів комітетів 
та бюро, яким цього року до
ведеться провадити звірку 
вперше, їм і треба подати на
самперед практичну допомогу.

У первинних, цехових і прп- 

рівняних до них організаціях 
на правах первинної звірка по
чинається із з’ясування, чи всі 
комсомольці перебувають на 
обліку в організації. Ніш необ
хідності слід зв’язаться з від
ділом кадрів підприємства, бу
дови чи навчальною частиною 
школи, технікуму, училища і 
т. д. Членів ВЛКСМ, які не пе
ребувають на обліку, після роз
мови з ними поставити па по
стійний чи тимчасовий облік у 
первинній організації, а також 
у міськкомі чи райкомі комсо
молу. Якщо комсомолець вибув 
без зняття з обліку, встановити 
адресу його місцеперебування і 
про цс повідомити в міськком, 
райком, комітет комсомолу з 
правами райкому для направ
лення запиту у відповідні комі
тети комсомолу.
у ХОДІ звірки складу ВЛКСМ 
* секретар комсомольської 
організації повинен зустрітись 
і поговорити з кожним членом 
ВЛКСМ, поцікавитись, як він 
працює, вчиться, з’ясувати, як 
виконує громадське доручення, 
перевірити комсомольський кви
ток. Розмова у бюро, комітеті 
комсомолу з кожним комсо
мольцем у період звірки — це 
одна з форм індивідуальної ро
боти, що дає змогу дійти до 
кожного, сприяє зміцненню 
внутріспілкової дисципліни, 
підвищенню відповідальності 
членів ВЛКСМ за виконання 
статутних обов’язків.

З’ясовані в ході розмови змі
ни в роді занять комсомольців, 
їхній освіті, громадськії! роботі 
вносяться в картки персональ
ного обліку І В СПИСОК’ членів 
ВЛКСМ установленої ЦК ВЛКСМ 
форми.

Необхідно розглянути персо
нальні справи тих членів 
ВЛКСМ, які тривалий час пере
бували па комсомольському 
обліку, не платили членських 
внесків, загубили комсомоль
ський квиток чи облікову карт
ку. Виписки з постанов комсо
мольських зборів про видачу 
нових документів треба подати 
в міськком, райком, комітет 
комсомолу з правами райкому. 
Потрібно також з’ясувати, хто 
з жінок змінив прізвище у 
зв'язку із заміжжям, поцікави
тись, чи обміняли вони свої 

комсомольські квитки, якщо 
ні — допомогти їм в одержанні 
нових документів. Не можна за
бувати і про тих комсомольців, 
які заслужили зняття з них ра
ніше оголошених стягнень.

Слід запобігти фактам, допу
щеним у минулу звірку, кол'н 
деякі секретарі замість зустрі
чей і розмов з комсомольцями, 
внесення необхідних записів у 
їхні картки персонального об
ліку складали нові детальні, ні
кому не потрібні списки на 
весь склад організації.

Підсумки звірки обговорюють 
на комсомольських зборах, тут 
же докладно роз’яснюють пра
вила обліку членів ВЛКСМ і 
намічають заходи зміцнення 
комсомольської дисципліни.

Для організованого прове
дения звірки членів ВЛКСМ у 
комсомольській організації з 
даними, внесеними в облікові 
картки членів ВЛКСМ, що зна
ходяться в міськкомі, райкомі, 
комітеті комсомолу з правами 
райкому, потрібний придума
ний графік. В установлений гра
фіком день секретар, а в його 
відсутність заступник секрета
ря первинної організації пови
нен прийти в міськком, райком, 
комітет комсомолу з правами 
райкому і повідомити про ре
зультати проведеної звірки. 
Секретар повинен мати при со
бі картки персонального облі
ку. Па підставі їх в облікові 
картки членів ВЛКСМ вносять 
зміни, що відбулися у комсо
мольців у роді занять, освіті, 
роблять відмітки про нагороди 
і заохочення, про зняття стяг
нень.

Секретар П03НН2П проінфор
мувати, хто з членів ВЛКСМ 
іще з якихось причин не взявся 
на постійний чи тимчасовий 
комсомольський облік, повідо
мити адреси вибулих без знят
тя з обліку, хто не обміняв 
комсомольських документів у 
зв’язку із зміною прізвища, за
губив комсомольський квиток 
чи облікову картку, а персо
нальні справи їхні ще не роз
глянуто.

Одночасно слід оформити і 
послати запити на облікові 
кгрткк комсомольців, постав
лених па тимчасовий облік, і 
розіслати листи в комітети 

комсомолу тих організацій, д< 
працюють чи вчаться комсо
мольці, які вибули без зняття з 
обліку.

Проведення річної звірки ви
кликає велике листування між 
комітетами ВЛКСМ, які повин
ні оперативно, не пізніш як у 
п’ятиденний строк, відповідати 
на всі запити райкомів, міськ
комів і членів ВЛКСМ щодо 
висилки облікових карток, під
твердження належності до 
ВЛКСМ. Не можна забувати, 
що за кожною обліковою карт
кою, запитом стоїть людина. 
КОМСОМОЛЬСЬКИМ пра

цівникам необхідно твердо 
пам’ятати про те, що Статут 
ВЛКСМ категорично заборо
няє ухвалення заочних рішень, 
що стосуються перебування 
юнаків і дівчат у лавах Ленін
ського комсомолу. Розгляд 
персональних справ, а також 
зняття з обліку за віком мають 
проходити з особистою участю 
членів ВЛКСМ. У період звір
ки складу організацій треба 
звернути увагу на оформлення 
карток персонального обліку, 
чи відповідає їх число обліко
вим карткам, чи внесено в них 
усі необхідні зміни.

Наведення суворого порядну 
в обліку членів ВЛКСМ. у ком
сомольській документації — це 
не формальна справа, а жива 
робота з людьми. Виявлені в 
ході звірки недоліки в обліку 
членів ВЛКСМ повинні бути 
усунуті. Звичайно, збільшує
ться справ у міськкомах, рай
комах комсомолу. За прикла
дом минулих років для зустрі
чей і розмов з комсомольцями, 
для оформлення документів 
треба залучити весь апарат ко
мітету, звільнених комсомоль
ських працівників та активіс
тів. При необхідності потрібно 
організувати їхнє чергування у 
вечірній час. у суботні дні.

Зростає роль у цій роботі за
відуючих секторами обліку 
членів ВЛКСМ. Від їхньої від
повідальності, діловитості, чіт
кості та акуратності залежати
ме успіх проведення наст-уішої 
звірки складу ВЛКСМ

1. КОРНЄЄВА. 
завідуюча сектором ЦК 
ВЛКСМ,
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Цього року черговим 
республіканський кінофес
тиваль дитячих та юнаць
ких фільмів відбудеться в 
нашій області. Проводять 
його „ комітет Держкіно 
УРСР, Спілка кінемато
графістів України, ЦК 
ЛКСМУ, Кіровоградський 
обком партії, виконком 
обласної Ради народних 
депутатів, обласний комі
тет комсомолу із залучен
ням широких кіл громад
ськості.

Шостий республікан
ський фестиваль дитячих та 
юнацьких фільмів присвя
чується 60-річчю ВЛКСМ. 
Мета його проведення — 
пропаганда кращих творів 
кіномистецтва, в яких від
бито героїчний подвиг 
Ленінського комсомолу в 
боротьбі за торжество 
світлих ідеалів комунізму.

Фестиваль повинен спри
яти підвищенню ролі кіно 
в комуністичному вихован
ні молоді, зміцненню зв’яз-

ЧЕКАЄ 
„ЗІРКА 
ГАЙДАРА“

ків з кіномитцями респуб
ліки, ознайомити їх із 
життям і працею трудя
щих Кіровоградщинп, ус
піхами наших трудівників 
у втіленні в життя рішень 
XXV з’їзду КГІРС і XXV 
з'їзду Компартії України, 
виконанні завдань десятої 
п’ятирічки.

З 24 по 28 жовтня ши
роке коло глядачів озна
йомиться з дитячими та 
юнацькими фільмами, се
ред яких стрічки кіносту
дії імені О. П. Довженка 
«Тачанка з півдня» та 
«РВР» (режисери Є. Шер- 
стобптов, О. Мороз), Оде
ської- кіностудії — «Спи 
чемпіона./ і «Хліб мого ди
тинства» (режисери А. Оси- 
пов, Я. Лупій). На фести
валі буде представлено 
кінострічки Київської кі
ностудії науково-популяр
них фільмів, Української 
студії хронікально-доку
ментальних фільмів, студії 
«Укртелефільм». Велике 
задоволення дістануть най
молодші (та й пе тільки 
наймолодші) глядачі, по
дивившись мультфільми 
«Як козаки олімпійцями 
стали» (режисер В. Дах- 
ио), «Казки про Чугай- 
стра»( режисер Є. Пру- 
жапський).

У кінотеатрах області, 
Будинках культури, в ко
лективах підприємств, у 
колгоспах, навчальних за
кладах відбудуться зу
стрічі з творчими праців
никами українських кіно
студій.

Урочисте відкриття VI 
республ і к а пського кіно
фестивалю — в кінотеатрі 
«Комсомолець» м. Кірово
града. Показ кінофільмів, 
зустрічі кіномитців з гля
дачами відбудуться в міс
тах Олександрії. Знам’ян
ці та інших, у Бобринеш,- 
кому, Новоукраїнському, 
Новгородківському, Мало- 
висківському районах.

Це будуть зустрічі з 
мистецтвом, із’ творцями 
мистецтва, зустрічі з пре
красним. За кращі фільми 
встановлено призи. Голо.з- 
ний з них — «Зірка Гай- 
дара» — за кращий фільм 
для дітей та юнацтва, 
встановлений Спілкою кі
нематографістів України,

СПІЛЧАНКА
V ЗАЛІ колишнього дво- 

рянського зібрання бу
ло гамірко. На збори, 
влаштовані з пропаган
дистською метою меншо
вичкою Вірою Куперштейн, 
вирішили прийти й комсо
мольці, організація яких 
оформилась у березні 1919 
року. Прийшли, щоб пере
шкодити меншовикам уво
дити в оману молодь.

В. М. Куперштейн гово
рила гарно й ефектно, але 
вся її промова зводилась 
до того, що молоді всіх 
верств населення (читай— 
класів), мовляв, не варто 
втручатися в політичну бо
ротьбу, а нраще вчитися 
грамоти, брати активну 
участь у нультурних за
ходах.

Нілька комсомольців ра
зом з Любою Людмиловою 
стояли за сценою біля від
чинених дверей і слухали 
промову. Коли меншович
ка закінчила, вони якусь 
мить не могли навіть го
ворити — так вразила їх 
проповідь пасивності, не
противлення злу. Хтось із 
друзів підштовхнув Любу, 
і вона стулила на сцену. 
Трибуни не було. Оратор
на сиділа тут же на стіль
ці. Тисячі облич, допитли
вих, зухвалих, злих та 
байдужих очей. Любі ніно- 
ли не доводилось виступа
ти. Але з В. М. Купер
штейн вона була не згод

«Біла вершина.» — це гра, яку оголосила республікан
ська піонерська газета «Зірка». Активно включилися г: 
неї школярі Новоукраїнської восьмирічки № 1. За час 
гри ними зібрано 15 тонн макулатури. Найвища «біла 
вершина» в республіці! Особливо відзначилися піонери 
загонів імені Аркадія Гайдара та Валентини Терешко- 
вої — шестикласник Сашко Бичовий, учениці 7-го класу 
Алла Пасічник. Наталка Стадник, Світлана Таровик, Таїш 
Мокряк. Кожен з них сам зібрав більше трьохсот кіло
грамів макулатури. Путівки до республіканського піонер
ського табору «Молода гвардія» — це нагорода за їхню 
працю і старання.

На фото: учні першої Новоукраїнської школи на уро-У 
чистій лінійці вітають своїх товаришів-переможців.

Фото Г. ВРАДІЯ. 1

НАЙВИЩА -
«БІЛА
ВЕРШИНА»

Одного серпневого ве
чора а комісаріаті поліції 
найбільшого промислозо- 
го міста ПАР Йоганнес
бурзі пролунав телефон
ний дзвінок. Заливаючись 
слізьми, невідома дівчина 
просила негайно приїхати 
до будинку на розі ву
лиць Маркет і Фон Бран- 
діс. Коли прибулі поліцаї 
піднялися разом з афри
канкою, що невтримно 
ридала, на третій поверх і 
виламали двері квартири, 
вони побачили жахливу 
картину: на кухні лежала 
з простреленою головою 
струнка дівчина, а поруч 
неї — атлетичної статури 
чоловік. З його скроні со- 
чилася тонка цівка крові, 
а рука ще продовжувала 
стискати рукоятку револь
вера.

Розказане вище — тра
гічний кінець історії одно
го кохання, яка потрясла 
всіх людей із здоровим 
розумом у ПАР. Імена за
коханих були вже відомі і 
поліції, і широкій громад
ськості ПАР, і за рубежем.

Його звали Дженні 
Бітж, її — Баблз Мпондо. 
Він був відомим спортсме- 
ном-важкоатлетом, вона— 
манекенницею в одному з 

на, тож не могла цього на 
висловити.

Вони були поруч — до
свідчена меншовицька агі
таторка Віра Матвіївна 
Куперштейн і юне Дівча, 
комсомолка. Зал чекав 

слова. Меншовичка знизала 
плечима, запитально зве
ла брови: «Знову це дівча., 
яке я вигнала разом з 
кількома іншими голо
дранцями з нлубу швейни
ків?..» І продовжувала зне
важливо розглядати не
прохану гостю, намагаю
чись збентежити дівчину.

Та Люба, оговтавшись і 
набравши повні легені по
вітря, вигукнула:

— Ні! Неправда! Непра
вильно! Вчитись ми буде
мо, цс так. Але усуватися 
від революційної роботи — 
пі! Робітнича молодь буде 
вчитися, ось тільки покін
чимо’ з контрреволюцією. 
Будуть у нас і робітники- 
професори, і робітники- 
вчені... А якщо ми не до 
поможемо нашим батькам, 
то нічого не буде. Так і 
згниємо в цехах. Чи забу
ли, як «солодко» жилося 
вам при Петлюрі, німцях?

Зал захвилювався. Десь 
збоку зарепетували колиш
ні реалісти: «Геть'» Одначе 
Люба продовжувала гово
рити. Слова її ставали 
чимдалі палкішими, думки

Характерною ознакою місячника є розповсюдження 
великої кількості книг про комсомол. Та і як може 
бути інакше в рік, коли весь радянський иарод уро
чисто відзначить славшій ювілей Ленінського комсо
молу!

«Статут ВЛКСМ» придбало більше половини кла
су — всі ті, хто готується вступити до комсомолу. 
Це — Андрій Кругляков, Григорій Гиеиенко, Анато
лій Шиндель та інші учні. На виховних і оливах у 
8 «А» класі юнаки і дівчата разом з класним керівни
ком Раїсою Герасимівною Тарасенко почали деталь
не вивчення Статуту.

У числі розповсюджених книг — твори про Велику 
Вітчизняну війну: «Донецькі месники» В. Бєлявця, 
«Партизанська гармата» В. Близиеця та інші, що 
правдивістю змальованого, яскравими образами гі- 
роїв полонили серця багатьох учнів.

Місячник розповсюдження літератури ще раз пере
конливо показав великий потяг юнаків і дівчаг до 
книги, що її, як джерело знань, закликав любити 

Максим Горький.

А. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учень 8 «А» класу середньої школи № 2 м. Світ- 
ловодська, староста гуртка юнкорів при місько
му Будинку піонерів і школярів.

будинків моделей. Упер
ше про них почали писати 
на перших полосах газет 
у квітні 1977 року. Цю 
пару нерідко бачили ра
зом у Йоганнесбурзі та 
Порт-Еліззбеті. «Щоб аф
риканка вільно ходила по
під руку з білим—це вже 
занадто!» — твердили за
костенілі расисти. І — до
нос, потім виклик до суду. 
Бітжа і Мпондо було зви
нувачено в порушенні за
кону «про аморальну по
ведінку». Цей закон — од
не з наймерзенніших по
роджень расистського ре
жиму ПАР — забороняє 
не тільки шлюб між афри
канкою та білим чи афри
канцем та білою жінкою, 
а навіть побачення між 
ними. Тоді на суді як ви
клик офіційній політичній 
доктрині Преторії — апар
теїду пролунали слова 
Баблз: «Я насамперед лю
дина і маю таке ж право 
кохати, як і всяка інша 
людина». Судді, проте, до
держувались офіційної 
точки зору, тобто вважа
ли, що африканка — лю
дина другого сорту і їй, 
так само, як і Бітжу, на
лежить кохати собі різно
го. В результаті обох було

переконливішими, а голов и ,,м
з • 11ОШУК ~ 60 комсомольських літ

ми, пропоную залишити 
цей зал. Тут нічого робити. 
робітникам - пролетарям. 
Наш лозунг — боротьба з 
контрреволюцією поруч 
батьків, боротьба нещадна, 
безкомпромісна' А вчити 
ся ми, Віро Матвіївно, бу
демо! — Люба повернула
ся обличчям до Купер 
штейн. — Обов'язково бу
демо! Настане такий час... 
Ходімо, товариші!

Слідом за спілчанкою по 
тягнулися до виходу моло 
ді робітники і робітниці. 
Дорогою до комсомоль
ського клубу продовжува
ли з жаром обговорювати 
виступ меншовички і Ліо 
бину промову...

Весною 1919 рону в при
міщенні колишньої міської 
думи, де розміщалася мі
ськрада, йшли партійні 
збори, на які запросили й 
комсомольців. Питання по
рядку денного було корот
ке, мов постріл: «Боротьба 
з контрреволюцією». Рап
том двері залу широко 
розчинилися, і через увесь 
зал до президії швидко 
пройшов військовий. Ска
завши кілька слів головую
чому, він так само швидко 
зник за дверима, як і по
явився.

Голова тут же оголосив, 
що збори перериваються, 
всі присутні вважаються 
мобілізованими на бороть
бу з бандою Тютюнника, 
яка наближається до міста, 
в» ОМСОМОЛЬЦЯМ запро- 

понували зібратися у 
себе в клубі і чекати вка

засуджено до 8 місяців 
тюремного ув’язнення. 
Правда, під тиском гро
мадськості вирок змінили: 
він передбачав тюремне 
ув’язнення лише умовно. 
Бітжа і Мпондо суворо по
передили, щоб вони при
пинили всякі контакти, аби 
уникнути суворішої кари. 
Але Дженні та Баблз ви
рішили не розставатися.

Після суду галас навко
ло закоханих зчинився з 
новою силою. Всю ПАР 
обійшла фотографія; під 
час заручин Бітж надіває 
на руку Баблз обручку. 
Люті та обуренню пр теля
чих расистських кіл не бу
ло межі. За їхньою вка
зівкою націоналістична 
преса кинула войовничий 
клич: покінчити, нарешті, 
з «парочкою», котра по
рушує закони південноаф
риканського рейху і «по
гано впливає» на мораль 
громадян ПАР.

Одначе закоханих це не 
злякало. Вони продовжу
вали ходити, під руку в 
самому центрі «білих» 
кварталів Йоганнесбурга, 
в кафе, барах, на стадіо
нах. Білий і африканка за
являли про своє почуггя і 

зівок керівників загону 
осоОливого призначення. 
За годину Люба Людмило 
ва з гвинтівкою вже чер 
гувала на міжрайонній те
лефонній станції — в буд
ці, розташованій на пусти
рі за вокзалом н товари 
ші тим часом охороняли 
інші важливі об'єкти, іре 
тина комсомольського осе
редку разом з комуністами 
на підступах до міста за 
в’язала бій з тютюнників 
цями. Бандитам не вдало 
ся захопити Єлисаветград

У травні 1919 рону спа
лахнув заколот Григор'ЄЕа 
Кілька раз місто г.ерехо 
дило з рук у руки. 16 траь 
ня григор’євці знову поча 
ли наступ на Єлисаветград 
з боку Знам’янки. Черво 
ногвардійсьні загони зу 
стріли їх далеко за містом. 
Люба разом з іншими дів 
чатами-комсомолками зби 
рала у населення патрони 
і доставляла їх до вокзалу 
Таке було завдання партій 
ного комітету.

Як тільки заговорили 
григор'євські гармати, 
більшість єлисаветградців 
поховалася в льохи, підва 
ли. Знаючи робітничі квар 
тали, Люба металася від 
однієї квартири до іншої. 
Патронів було мало, та все 
ж їх давали. Тим часом 
артилерійський обстріл 
припинився. Чсрвоиогвар 
дійські шеренги відступа

— Сашко, 
будь ласка, 
влкем».

— А мені — 
туцію СРСР».

— А у тебе, 
«Матеріали XXV 
КПРС»?

Учні 8 «А» класу середньої школи № 2 м. Світло- 
всдська, оточивши своїх товаришів — Олександра 
Ярошевського, Ігоря Рябенка, Станіслава Безпалі,на, 
уважно переглядають книги, акуратно розкладені на 
їхніх партах.

_ Таку картину щодня можна побачити в цьому кла
сі, учні якого, включившись у місячник розповсюд
ження літератури в школах міста, вже купили близь
ко 60 книг.

дай мені, 
«Статут

«Консти-

Ігоре, є 
’ з’їзду

ТРАГЕДІЯ 
ОДНОГО 
КОХАННЯ 

право на нього відкрито, 
не бажаючи ховатися, схи
ляти голози перед влас
тями.

Тепер, коли їх не стало, 
можна лише робити здо
гадки з приводу трагедії, 
що трапилась. Було це 
хитро замасковане вбив
ство «зухвалої парочки» 
чи акт відчаю людей, які 
розуміли, що виступаюти 
з голими руками проти 
кам'яного муру апартеїду 
і що рано чи пізно кожно
го з них «постазлять на 
місце», як погрожували 
расисти? Це покаже час. 
Так чи інакше, трагедія на 
розі Маркет і Фон Бран- 
діс-стріт примусить усіх 
прогресивних людей пла
нети ще раз замислитись

ли під натиском григор'єв- 
цнз. Коли Люби з патрона 
ми прибила до місця бою 
червоиогвардіиці займали 
оборону між водокачкою і 
Миколаївською слобідкою. 
Під кулями протиснулась 
до товаришів, що залягли 
і відстрілювались ІІізнава 
ла знайомі обличчя спіл 
чан — Наукова, Остров 
ського, Карецьісої, Левша.. 
Патрони були дуже потрій 
ні, але скільки могла на 
збирати їх за якусь годи 
ну дівчина?

Місто відстояти не вда 
лося. В бою загинуло бага
то комсомольців, серед 
них — Левін, Муравчик. 
ііодольсьний, Николаев 
ський, Злий, командир за
гону особливого призна
чення Костя Іванов.

Коли через кілька днів 
війська Червоної Армії до
помогли червоногвардійцям 
визволити Єлисаветград, 
комсомольці, що поверну
лися до міста, з почестями 
ховали своїх товаришів у 
великих братських моги
лах. Багато тих, хто ли
шився живим, збиралися 
на фронт. Загибель това
ришів кликала до помсти. 
Ґим, що зосталися, в тому 
числі й Любі Людмиловій, 
випало нелегке випробу
вання — до Єлисаветграда 
наближались полчища Де- 
нікіна...

Ю. ДЛ1ИТРЕНКО.

ДЖМЕ

про те, що відбувається в 
ПАР.

Доля Дженні та Баблз 
дуже схожа з долею ге
роїв відомої книги півден
ноафриканського письмен- 
ника-антифашиста Пітера 
Абрахамса «Стежкою гро
му». їх розділяють деся
тиліття. одначе напрошує
ться висновок: апартеїд у 
ПАР не «пом’якшився», не 
«лібералізувався», як це 
твердять багато расист
ських соціологів. Він про
довжує лишатися жорсто
кою реальністю, зухвалим 
викликом гуманізмові, 
найгрубішим порушенням 
елементарних прав лю
дини. лі. князьков,

‘ кор. ТЛРС,
Мапуту,
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апалі- 
тількм

ВИРОК китайському шпигуну

НА ДНІПРІ.

де

ДОСЯГНУТУ

ВІВТОРОК.
24 ЖОВТНЯ

не 
на

поверну- 
пройти

по 
ду-

перевагу 
мене в

трохи 
знову 
відрізках мат-

— Я вірив у перемогу. 
Спасибі тим, хто вірив у мій 
успіх. У далекому Багіо я 
постійно відчував ут2гу 
своєї

увагу
Батьківщини: щодня

підба-

за наших 
Поїздка ця

Анатолій Карпов

Я ВІРИВ
У ПЕРЕМОГУ

до мене надходили 
дьорливі листи і телеграми 
з побажаннями успіхів, — 
цими словами почав своє 
інтерв'ю спеціальному ко
респондентові ТАРС О. Ро
шалю чемпіон світу з шахів 
Анатолій Карпов. — Після 
того, як я упустив нічию в 
«31-й партії, треба було на
самперед відпочити, поста
ратися змінити обстановку, 
скинути тягар прикрих про
махів. Під час тайм-ауту по
їхав у Манілу — шлях 
близький, годин з п'ять 
автомобілі, здебільшого 
гірських дорогах, — де
же вже хотілось поболіти 

баскетболістів, 
не стомила, а 

дала заряд ба- 
32-й партії,

навпаки — 
дьорості. У 
грав білими, пасі роївся на 
рішучий бій. а, діставши пе
реважаючу позицію, переко
нував себе: «не поспі
шай!» — пам’ятав, то ба
жання якнайшвидше реалі
зувати
не раз підводило 
цьому матчі.

— А якщо 
тись назад і 
по окремих 
чевого шляху?

— Нелегко знову «про
йти» 93 матчевих дні, але 
спробуймо. З 1-ї по 7-у пар
тії — боротьба зз лідерство. 
Бона вдалась. А потім при 
чудовому самопочутті і доб
рій спортивній формі я се
рією незрозумілих поки ЩО 
медоглядів програв 11-у зу
стріч. Далі—поступове під
несення. три перемоги і ра
хунок 4:1. 1 знову спортив
ний парадокс: при помітній 
ігровій перевазі я не пере
магаю у 18-й. 20-й, 22-й пар
тіях. В останній з них зро
бив після контролю шість 
ходів, які упуск«зли виграш. 
Правильно було підміче
но — надто вже поспішав 

. взяти реванш за поразку в 
21-й зустрічі. Спад почався 
після виграшу 27-ї партії. 
Ото вже зовсім мимоволі я 
опинився в невигідній пси
хологічній ситуації. Мені 
було що втрачати. А супер
ник при рахунку 2:5, ма
буть, уже примирившись з 
поразкою, почав грати роз
ковано (противник, треба 
визнати, з великим досві
дом матчевих зустрічей). У 
цей період особливо почала 
позначатися втома.«Встряв
ши* в обмін «ударами», я 
упустив три нічиїх, зробив
ши лише одну. Потім, як 
уже говорив, взяв’ себе в 
руки.

— Чи є почуття повного 
вадоволення?

— Це, мабуть, найважче 
запитання. Матч мав багато 
аспектів. Отже, в ньому 
найважливішою є остаточна 
перемога. Нею я, безумовно, 
задоволений і радий.

зумів виконати головне зав
дання. Але рахунок 6:5 ме
не не зовсім влаштовує, бо, 
як свідчить сам хід змаган
ня, можна було добитись і 
більшого. Творчі підсумки 
тепер, мабуть, підбивати ра
но—потрібен час для більш 
детального шахового 
зу. Поки що можу 
відзначити 8-у, 27-у І 32-у 
виграні мною партії. Але 
найкращою мало не стала 
25-а партія, де я $ пустив 
виграш, зате при догр.іван- 
пі по-справжньому добре 
захищався.

— Допоміг у цьому доб
ротний домашній аналіз?

— Зрозуміло. 1 тут я хо
чу сказати добрі слова на 
адресу секундантів — грос
мейстерів Ю. Балашова та 
І. Зайцева і екс-чемпіона 
світу М. Таля, який постій
но допомагав мені своїми 
тонкими і розумними пора
дами. Користуючись наго
дою, висловлюю сердечну 
подяку всій нашій делегації, 
члени і керівництво ЯКОЇ ДІ
ЛИЛИ зі мною всі радощі н 
печалі і оберігали від уся
ких неприємностей.

— У вашого. супернина 
теж були помічники...

— Були, зрозуміло. 
Корчиой не мав такої 
гутньої моральної опори. 
Адже мене підтримували 
болільники Країни Рад 
Моїми справами цікавились 
і державні діячі, і школярі, 
я одержував телеграми й 
листи від комсомольців і 
пенсіонерів — всі бажали 
УСПІХУ, і я ніяк не міг не ви- 
прардатп їхніх сподівань.

Мені хочеться відзначити, 
що тут, у Багіо, все було 
зроблено для того, щоб 
матч пройшов у хороших 
умовах. Я вже подякував 
глядачам, арбітрам і органі
заторам матчу зз те, що во
ни зуміли подолати всі 
труднощі, за винятком ли
ше тайфунів. Слід підкрес
лити: не був перший матч 
на найвищому ріені, що 
відбувся на Азіатському 
континенті. Безумовно, він 
відіграє важливу роль у 
розвитку шахів у цій части
ні світу.

— Дуже хочеться на Бать
ківщину?

— Ще й як! Все-таки мало 
не третина року минула да
леко від дому. Сердечні 
привіт і спасибі всім, хто 
чекає пас на рідній землі.

* ♦ *

ТОНІО, 18. (ТАРС). Токій
ський окружний суд засу
див японського державно
го службовця Юніо Сімано 
до тюремного ув’язнення 
за шпигунство на користь 
Китаю.

Слідством встановлено, 
повідомило сьогодні агент
ство Кіодо Цусін, цс Ю. Сі
мано, використовуючи своє 
службове становите спів
робітника наунового цент
ру зв’язну в Токіо, збирав 
секретні матеріали про на
уково-технічні дослідження 

японських державних

установах і переправляв їх 
у Китай. Зокрема, китай
ський шпигун викрав доку
менти про дослідженні, 
які ведуться б інституті х 
кораблебудування, лабо
раторії електронного наві
гаційного устаткування й 
інституті морських портів. 
Доставка шпигунських ві
домостей у Пекін здійсню
валася через працівників 
китайських книжкових ма
газинів «Ріогев» і «Сан- 
кей», розташованих у то
кійському районі Канда.

ЯН СМІШНО
ФОТОГРАФУВА
ТИСЬ!..
Фото Б. ГРИБА.

МАРШРУТ МОТОПРОБІГУ—
ДАЛЕКОСХІДНИЙ КОРДОН

НАХОДКА (Приморський кран), 
21 жовтня. (Нср. ТАРС). На цент
ральній площі міста стартував мо
топробіг вздоеж сухопутного дале
косхідного кордону СРСР. присвя
чений 60-річчю ВЛКСМ. У складі 
загону — молоді рибалки, будіесль. 
ними, судноремонтними — пред- 
стапними орденоносної КОМСОМОЛІ! 
Находки. З воїнами Армії і Флоту 
молодь міста-порту традиційно 
зв’язує давня і міцна дружба.

Під час пробігу находкинці пода
рують прикордонникам бібліотеч
ки з політичною і художньою літе-

ратурою, книги, які розповідають 
про героїчний шлях ленінсьного 
комсомолу за шість десятиріч. На 
заставах активісти виступлять з 
лекціями про історію комсомолу 
Примор’я, запишуть спогади вете
ранів прикордонних військ, зустрі
нуться з своїми ровесниками, які 
пильно охороняють далекосхідні 
рубежі Батьківщини.

Мотоциклісти подолають близько 
півтори тисячі кілометрів. Мате
ріали, які вони зберуть, увійдуть 

літопис комсомольської слави 
римор’я.

У Багіо 18 жовтня відбу
лась прес-конференція Ана
толія Карпова, в якій взяли 
участь його секунданти, чле
ни радянської делегації, Го 
лова шахової Федерації 
СРСР льотчик-космонавт 
В. І. Севастьянов.

А. Карпов відповів 
питання журналістів, 
кував організаторам
філіппінському народові і 
пресі, які ВИЯВЛЯЛИ ЕЄЛИКИЙ 
інтерес до матчу.

(ТАРС).

на за- 
подя- 

матчу,

316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретзря 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.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

БК 23325, Обсяг 0,5 друк, арм,

ЛЕГША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Мультфільм «По щу
чому пеліншо». 9.25—Фільм 
«Коли жінка осідлає коня».
10.55 — Концерт ансамбля 
«Русь». 14.30 — Док. філь
ми’. 15.15 — «Сторінки істо
рії». Олександр Невський
15.45 — «Робітнича гарантія 
москвнчіп.». 16.15 — «Об’єк
тив». 16.45 — «Заповітам 
Леніна вірні». Всесоюзні 
комсомольські збори. 17 00
— Народні мелодії. 17.15 — 
«Один за всіх, усі за одно
го». 18.00 — Новини. 18.15 — 
«За врожай 1978 року».
18.45 — Концерт. 19.05 — 
Зустріч з письменником 
В. Катаєвим. 21.00 — «Час».
21.30 — Заключна передача 
циклу « Комсомольська тра
диція». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Горде
ім’я комсомол». Театралізо
ване свято. 11.30 — Фільм 
«Опера» виходить в еФіо». 
12.10 — Для малят. -Сріб
ний дзвіночок». 15.20 —
«Кипька. яка гуляла сама 
по собі.». Вистава. 17.15 — 
«Кают-компанія «Глобус». 
18.00 — Фільм «Диригент».
18.30 —Док. телефільм «Сіль
ські напечені». 19.00 —
«Вісті». 19.30 — Естрадні ме
лодії. 19.55 — «Щедрість». 
Док. телефільм. 20 45 — «На 
добраніч, літи!» 21.00 —
«Час». 21.30 — «Музичне 
життя». Тележурнал. По за
кінченні — новини.

СЕРЕДА.
25 ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Фільм «Добровольці».
10.30 — «Клуб ніноподоро- 
жсй». 14.30 — «По Сибіру і 
Далекому Сходу». Кінопро- 
грама. 15.30 — «Ліцей, що 
не закінчується». 16.40 — 
«Рідна природа». 17.00 — 
«Життя науки.». 17.30—«Від
гукніться. сурмачі’» 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.15
— «У кожному малюнку — 
сонце». 18.36 — «Пісня-78».

19.00 — Репортаж із звітно- 
виборних партійних зборів 
комуністів цеху сталевого і 
кольорового лиття Москов
ського автомобільного заво
ду імені І. Лпхачова. 19.40— 
«Грає квартет авф». 19.50— 
Телефільм «Хлопчаки». 1 се
пія. 21.00 — «Час». 21.30 — 
Фільм «Пливи. Бригантино». 
22.00 — Відсорепортаж про 
урочисте засідання ЦК 
ЛКСМУ. Київських міськко
му і обкому комсомолу, при
свячене 60-піччю ВЛКСМ. 
23.00 — Хокей: «Сокіл» (Ки
їв)— «Хімік» ІВоскпссс.нськ). 
З період. Відоозапис. По за
кінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новин” 10.15 — «До
60-піччя ВЛКСМ». «Вперед, 
орлята!» Ю55 — «Серцем 
до серця». 11 40 — «Шкіль
ний екпал». 9 клас Україн
ська література. 12.10 —
«Срібний дзвіночок». 12.30
— «Шахтарські горизонти». 
15 55 — Упспсте засідання 
ПК ЛКСМУ. Київських мі
ськкому і обкому КОМСОМО
ЛУ присвячене 60-ПІЧЧ’О 
ВЛКСМ. Святковий кониспт, 
У персові — «Вісті». 20 45— 
«Па добраніч діти’» 21.00 — 
«Часі-. 21.30 — «Обличчя 
друзів». 22.15 — Концепт 
молодих артистів балету. По 
закінченні — новини.

чеппй урочистим проводам 
Всесоюзного ударного ком
сомольського загону імені 
бО-річчя ВЛКСМ на будови 
Нечорнозем’я. По закінчен
ні — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1 1 ЗО 
— Док. фільм. 15.40 — «Ша
хова школа». 16 10—«Поезія 
М. Светлова». 16.40 — «Тра
са дружби». 17.10—Концерт
ний зал телестудії «Орля». 
18.00 — Реклама. Оголошен
ня. 18.30 — Док. Фільм «Зна
ти і вміт”». 19.00 — Вісті.
19.30 — Гпас Б. Которовнч. 
90.00 — «Галузь: досвід, про
блеми». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час»
9.1.30 — «Міфи і дійсність». 
22.00 — «Новини кіноекра
на». По закінченні — по
вний.

8.00

ЧЕТВЕР.
26 жовтня 

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Один за всіх. ус! за 
одного». 9.40 — Телефільм 
«Хлопчаки» і серія. 10.50— 
Концепт. 14 35 — «Нова екс
позиція Дніпропетровського 
історичного музею» 15.10 — 
«Смілива кл-»кл» Лялькова 
вистава. 16.00 — «Золоті 
Зірки України». Нінонапис.
16.15 — Кубок СРСР л боксу. 
17 00 — республіканська Фі
зико-математична їйкола.
17.30 — Коппеот старовин
ної української пісні. 18.00
— •»Рубежі кіровоградських 
цукровиків». Інтерв’ю з ге
неральним директором ви
робничо-аграрного об'єд
нання цукрової ППОМШ'ЛО- 
вості Г. І. Степовим. ІК-д).
18.15 — «Міжнародна діяль
ність Ленінського КОМСОМО
ЛУ». 18.45 — Конверт камер
ної музики. 19 10 — «Кіро- 
вогпадшнпя спортивна». 
(К-д). 19 -Ю — «Комсомо
лу — 60». В передачі бспе 
участь Перший секретар Кі
ровоградського обкому ком
сомолу О. О Скічко (К-д).
19.55 — ТолеФ’л^м «Хлопча
ки». 2 сепія. 21.00 — «Час».
21.30 — «Присвячуємо землі 
РОСІЙСЬКІ?!». Вечір. ПІШСВЯ-

8.00

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Газета печатается 

ва украинском языке.

П’ЯТНИЦЯ.
27 ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. .. .
— «Час/?. я.35 — Гімнастика. 
8.55 — «Відгукніться. сур
мачі!» 9.25 — Телефільм 
-Хлопчаки». 2 сепія. 10.30 — 
Концерт лауреата премії Ле
нінського комсомолу Дер. 
жавпого Красноярського ан
самбля ташпо Сибіру. 14.30
— Док. ТЄЛЄФІЛЬМІІ НПО КОМ
СОМОЛЬЦІВ. 15-Ю — «Москва 
I москвичі». 16.25 — «Ком
сомольці — песплігіііні сеп
ия». Коннеот, 16 55 — Уро
чисте засідання ПК ВЛКСМ 
І комсомольського активу 
Москви і Московської облас
ті. ПРИСГПЧСІІО 60-ПІ”'ПО Все
союзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді. Свят
ковий концерт. Трансляція 
З КРЕМЛІВСЬКОГО Поляну з’гЗ- 
ДІП. 21.00 — «Час». 21.45 — 
• Кіиой'апопама. По закінчен
ні — ”ЛВН»Ш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—- Новини. 10.15 — Док Філь
ми Туркменського Іі Узбець
кого телебачення. 11.20 — 
Радянські пісні у виконанні 
ІО. Богатикова. 11.40 —
«Шкільний екпан». 8 клас. 
«Основи Радянської депи.-п- 
вн І права». 12.10 — «Сріб
ний дзвіночок». 12.30 —
«■Робітника .здравниця». 
16 56 — Упочистє засідання 
ПК ВЛКСМ та комсомоль
ського активу Москви І Мос
ковської Області. ПРПСПЯЧС- 
НП 60-річчю ВЛКСМ. 19.00 — 
«Вісті» 19.30 — В. Кіп. «Пас 
водила молодість«« Вистава 
В перерві — 20.45 — «На 
добрані” діти!». 21 00 — 
♦Час». 22.45 — «Нові мело- 
дії покук По закінченні — 
НОВИНІ!.

СУБОТА.
28 ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. ___
— «Час» 8.50 — Гімнастика.

ЮШ1Х». 
батьки», 
пошта». 
ПРО ху- 
«Молоді 
11.30 — 
«Спорт- 

12.30 — Те.лек.луб 
13.45 — ' 

пісень

8.00

8.00

Індекс 61197, и

Друкарня ім. Г. М. Днмитрова, 
ебласьсго управління у справах видавництв, 

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

9.10 — «Творчість
9.30 — «Для вас.
10.00 — -Ранкова
10.30 — «Розповіді 
дожпиків». 11.00 — 
оперні співаки».
«Здоров’я» 12.15 — 
лото». 1Z..2.
«Москвичка». 13.45 — Фан
тазія на теми пісень про 
комсомол. 13.55 — Маніфес
тація молоді міста Москви, 
прис.вй’гона 60-річчю Всесо
юзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді. 15.45

«Людина. Земля. Всесвіт». 
16 30 — Концерт Державно
го Омського російського на
родного хору. 17.00 — «Оче
видне — неймовірне» 18.00
— Новини. 18.15 — Чемпіо
нат світу із спортивної гім
настики. Чоловіки. 13.50 — 
■»9-а ступія». 19 50 — Теле
фільм «Однокашники» і се
пія. 21.00 — «Час». 21.45 —• 
Телефільм «Однокашники». 
2 серія. 22.50 — Чемпіонат 
світу із спортивної гімнасти
ки. Жінки. По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00
— Повніш. 10.15 — «Завтра
— День працівників автомл- 
більипго транспорту» и.50
— «Людина і світ» 12.20 — 
«Пісні юності» 13.05—Дон. 
телефільми. 13.55 — Мані
фестація МОЛОДІ М. Москви, 
пписвячена 60-піччю ВЛ1ІСМ. 
Тплт'оляпія з Красної площі.
15.45 — «.Паука і життя». 
Меи'ипіпька ••иахідк" 16.25
— Фільм «Ніна». 17.40 —•
«Ся-гноичний об’бктив»'.
13.05 ■— Олександр Е/»йчси- 
К” «Молопість». 1^00 —1 
«Цісті».' 19.30 — К«НШЄРТ. 
10.50 — «Тнтсп’єпуб». Зустріч 
'’часників Хї Всесвітнього 
фестивалю молоді і студен
ев V Гавані Із студентами 
Києва. 20 45 — «На добра
ніч діти1» 21.00 — «Час».
21.45 -- Концепт романсу. В 
перерві — попики.

НЕДІЛЯ.
29 ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГР'АІЛ. 8.00
— «Час». 8.50 — Гімнастика^ 
для дітей. 9 10 — «Пісні ПРО 
молодь». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!» 11 00 — 
«В гостях у казки». 12 00 —» 
«Музичний кіоск». 12 30 —• 
«Сільська година». 13.30 —' 
«•«Товариш комсомол». По
етичнії композиція. 14 00 —• 
Футбол: ЦСКА — ♦Дніпро». 
16.00 — «Міжнародна пано
рама». 16.30 — Сьогодні —• 
День працівників автомо
більного транспорту. 16.45 - 
Музична програма до Дня 
працівників автомобільного 
транспорту. 17.30 — Теле
фільм «Підібралися хлопці». 
18 00 — Повніш. 18.15 —‘ 
«Клу6 кіі’пподопожсй». 19.15
— «В добру путь!» 21 00 — 
«Час». 21.30 — фільм «Віііок 
сонетів». По закінченні —• 
повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА 10 00
— Поріши. 10.15 — «Сьогод
ні — День народження ком
сомолу». «Естафета подви
гу». Док телефільм. «Вічний 
г.огонь Краецодппя». Спятко- 
ВИі! концерт. 1 3.00 — Мітипг- 
маніфестація молоді Кпспл. 
присвячена 60-річчю ВЛКСМ. 
14.30 — «Село і люди». 15 10
— Кубок СРСР з боксу. Фі
нал. 16 00 — «Слава солдат
ська». 17 00 — «Сонячно ко- 
по». 17.30 — Фільм ♦Там/<5- 
влалині. за рікою». 19 00_—-
♦ Актуальна камера.». 19.45 — 
«Трудове сторіччя шахтар
ської династії Макарових».
20.45 —- «На добраніч, діти'» 
21.00 — «Час». 21.30 — Чем
піонат світу Із спортивної 
гімнастики.’ Жінки По за
кінченні — новини
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