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Війська ППО с дітищсм Жовтня, ровесниками Країни Рад. 
Створені при особистій участі В. І. Леніна вони пройшли слав
ний бойовий шлях від першого протилітакового бронедиоіло- 
ну до самостійного виду Радянських Збройних Сил.

Нині війська протиповітряної оборони країни є однина з най
більш складних і технічно оснащених видів Збройних Сил СРСР- 
Зенітні рікетні війська, що еходять до їх складу мають на оз
броєнні різноманітні типи зенітних ракетних нсмпленсів. Ве
лика вогнева міць, висока точність сприяють успішному ура- 
іменню будь-яких повітряних цілей у широкому діапазоні ви
сот і швидкостей, на вегиних віддалях від об’єктів що оборо
няються. Авіація ППО — найбільш гланеврений рід військ ППО 
країни. Маючи різні типи надзвунових. всепогодннх винищува
чів — перехоплювачів, наші льотчики здатні знищити будь- 
які літаки і крилаті ракети противника, незалежно від часу 
доби і метеоумов.

Зустрічаючи День військ протиповітряної оборони країни, 
весь особовий склад військ ППО наполегливо підвищує свою 
майстерність, розв’язує всі навчальні та бойові завдання з ви
сокою якістю і ефективністю. Вірні вартові неба Вітчизни на
ші воїни спільно з воїнами ППО братніх армій — учасниць 
Варшавського договору надійно оберігають повітряні рубежі 
країн соціалістичної співдружності.

(ТАРС).

У Центральному Комітеті КПРС
І Раді Міністрів СРСР
Центральний Комітет КПРС і 

Рада Міністрів СРСР прийняли по
станову «Про додаткові заходи по 
забезпеченню збирання врожаю, 

- заготівель сільськогосподарських 
продуктів і кормів у 1979 році та 
утішного проведення зимівлі ху- 
д’Вби в період 1979/80 року».

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 
зобов'язали ЦК Компартій і Ради 
Міністрів союзних республік, від
повідні міністерства і відомства, 
нрейові, обласні і районні коміте
ти партії, Ради Міністріз автоном
них республік і виконкоми місце
вих Рад народних депутатів, міс
цеві сільськогосподарські органи, 
керівників колгоспів, радгоспів і 
заготівельних організацій забез
печити своєчасну підготовку кол
госпів, радгоспів і заготівельних 
організацій до збирання врожаю, 
заготівель сільськогосподарських 
продуктів і кормів у 1979 році, а 
також успішне проведення зимів
лі худоби в період 1979/80 року.

Постановою передбачено, -зо
крема, забезпечити повну схо
ронність усіх посівів зерноєих 
нультур і використання їх тільки 
за прямим призначенням, особли
во посівів озимих культур і куку
рудзи; розробити і здійснити кон
кретні заходи по посиленню тем
пів ремонту збиральної техніки, а 
текож транспортних засобів: ство- 
у^-пи до початку збирання врожаю 
в організаціях 
техніки СРСР, у колгоспах 
госпах у необхідних 
Ьбмінний фонд вузлів, 
1 запасних частин, вжити 
до своєчасного ремонту 
ницьких приміщень, кормоцехів, 
складських приміщень, силосних і 
сінажних сховищ, сушильних пунк
тів і обладнання цих споруд;

розробити і здійснити заходи 
по забезпеченню виробництва 
зерна, соняшнику, бавовни- 
сирцю, цукрових буряків, льону- 
довгунця, картоплі, овочів і 
кормів високої якості і запобі-

держкомсільгосп-
і рад- 

кількостях 
агрегатів 

заходів 
тварин-
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НА ПОКЛИК
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

БУДЕ
. МОЛОДІЖНЕ

КАФЕ
ТАК ВИРІШИЛИ ком

сомольці КОМПАНОВКИ. 
В ДЕНЬ ЛЕНІНСЬКОГО КО
МУНІСТИЧНОГО СУБОТНИ- 
КА ВОНИ ПОЧНУТЬ ПЕ
РЕОБЛАДНУВАТИ ПІД
НЬОГО ОДИН ІЗ ЗАЛІВ КА
ФЕ «ВОГНИК».

Особлива увага в Міжна
родний рік дитини приді
ляється маллтзм. Комсо
мольці — шефи дитячих 
закладні районного цент
ру. Двадцять першого 
квітня юнаки і дівчата 
планують обладнати в ди
тячому садку N* 2 ігровий 
майданчик.

Для нас уже стало тра-. 
дицією в день ленінської 
суботи започатковувати 
нові сади, парки, ‘ енвери. 

j F. Минулого року, ' наприк
лад. ми заклали парк імені 
60-річчя ВЛКСМ. Тепер 
плануємо впорядкувати 
його, розширити, посадки- 
ши нові дерева. А ще мо
лодь селища вирішила озе

ленити чималу балку.
С. ГАЛЯНТ, 

! перший секретар Ком- 
паніївського райкому 
ЛНСМ України.

продукції Приганню втратам цієї 
збиранні і перевезенні.

Запропоновано забезпечити 
широке впровадження в колгос
пах і радгоспах передових мето
дів використання техніки, комп
лексної організації збиральних 
робіт за досвідом іпатовського 
району Ставропольського краю та 
інших передових районів і госпо
дарств країни.

Рекомендовано уточнити з ура
хуванням умов, які складатимуть
ся, завдання по заготівлі «ор/лів 
для повнішого забезпечення ними 
худоби в період зимівлі 1979/80 
року, звернувши особливу увагу 
на організацію виконання і пере
виконання в кожно/лу господарст
ві планів заготівлі кормів, а також 
на використання всіх резервів для 
додаткового нагромадження і ра
ціонального використання в гос
подарствах кормових ресурсів.

ЦК Компартій і Радам Міністрів 
союзних республік, 
обласним і районним 
партії, Радам Міністрів 
них республік і виконкомам 
цевих Рад народних депутатів, 
профспілковим і комсомольським 
органам запропоновано своєчасно 
розгорнути масово-політичну 
боту, спря/ловану на успішне 
ведення збирання врожаю 
року і підготовки до зимівлі 
доби. Забезпечити ПрЄВИЛЬНу 
становку і організацію роботи ко
муністів. депутатів місцевих Рад, 
профспілкового і комсомольсько
го активу, народних контролерів 
на вирішальних ділянках вироб
ництва.

Організаціям, які здійснюють 
будівельно-монтажні роботи в 
радгоспах і колгоспах, доручено 
ежити необхідних заходів .для 
прискорення будівництва і вве
дення в дію передбачених 
ном на 1979 
приміщень і кормоцехів, забезпе
чивши здачу їх в експлуатацію не 
пізніше листопада 1979 р. Запро-

крайовим, 
комітетам 
автоном- 

міс-

ро- 
про- 
1979 
ху- 

роз-

пла-
рік тваринницьких

поно-вено розширити роботи по 
ремонту і технічному обслугову
ванню тваринницької техніки і ма
шин для переробки і приготуван
ня кормів у колгоспах і радгос
пах. Рекомендовано здійснити у 
1979 році виконання намічених за-£ 
ходів по відновленню ліквідова
них і організації нових тварин
ницьких ферм у колгоспах, рад
госпах і міжгосподарських під
приємствах.

Для водіїв автомобілів, тракто- 
ристів-машиністів та інших меха
нізаторів рекомендовано ЕС’ано- 
вити заходи морального і мате
ріального заохочення за виконан
ня і перевиконання завдань га 
збиранні і перевезеннях сільсько
господарської продукції.

У постанові ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР визначено й інші 
конкретні заходи по своєчасній 
підготовці і організованому про
веденню збирання врожаю, за
готівель сільськогосподарських 
продуктів і кормів у 1979 році і 
успішному проведенню зимівлі 
худоби в період 1979/80 року.

Центральний Комітет КПРС і 
Рада Міністрів СРСР висловили 
впевненість у тому, що партійні, 
радянські, і сільськогосподарські, 
профспілкові і комсомольські ор
ганізації, колгоспи і радгоспи, 
промислові і транспортні ор
ганізації, керуючись рішеннями 
липневого і листопадового 
(1978 р.) Пленумів ЦК КПРС. до
кладуть усіх сил до успішного ви
конання завдань по дальшому 
розвитку сільського господарства 
і вживуть заходів для 
забезпечити своєчасне 
ня збирання врожаю 
заготівлю необхідної 
кор/лів. виконання і перевиконан
ня планів продажу державі зерна 
та інших сільськогосподарських 
продуктів у 1979 році і успішне 
проведення зимівлі худоби в пе
ріод 1979/80 року.

того, щоб 
ПРОЕЄДЄН- 
бєз втрат, 

кількості

(ТАРС).

АВТОГРАФИ
ОЛЕКСАНДРА КУЧЕРА
ЛКСМУ-60

До славного племені будівничих 
причетний і Олександр Кучер, ви
конроб комбінату «Кіровоградваж- 
буд».

Виконроб — значить виконавець 
робіт. Звичайно, хлопець не одразу 
Стан керівником великого кодек їй- 
ву. Після будівельного технікуму 
прийшов до управління «Машбуд». 
Призначили майстром' Було 
в’ягь років тому.

— Майстром працював 
роки, — розповідає Кучер, 
бнрався досвіду, вивчав 
нііцгво. пізнавав людей.

... П обузьк 11 й пі кслев 11 н
Там, по суті, почали писати 
пичу характеристику молодого май
стра. Потім — корпус № 90 заводу 
«Червона зірка». Кіровоградський 
чавуноливарний .завод 1 ось корпус

■ № 91 теж .заводу «Червона зірка». 
Про велич будови свідчить те, що 
тільки торік здано сім тисяч квад
ратних мої рів виробничих площ. Це 
забезпечує річний випуск продукції 
на 4.8 мільйона карбованців.

— Чимало на будовах механізмів, 
пристроїв, — каже молодий викоіі-

це д.с-

ЧО Пір’-І
— 1!а-
Віїроб-

задод. 
внроб-

ЗВІТИ Е ВИБОРИ У ШКІЛЬНИХ

КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

КРОК ДО ЗРІЛОСТІ

АРКУШ: ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ. 
ПІДСУМОК ПРОЙДЕНОГО І СТАРТ 
БІОГРАФІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ.

НА ШКІЛЬНОМУ КОМСОМОЛЬСЬКОМУ КАЛЕНДА
РІ — ОСТАННІЙ 
КОЖНІ З них — 
НОВОГО ЕТАПУ В

D

роб. 
ж!) 
довій 
бригади монтажників та бетонників 
Миколи Медведя і Анатолія Щер
бини, я спокійний. Красиво і швид
ко працюють ці будівельники.

Так, уміють брати висоти 
довнкн. Бригада А. Щербини 
норми виконує па 120—130 
центів.

— З такими трудівниками 
цюсться веселіше, 
виконроб. — Знаєш, то воші не під
ведуть. Більше того, обов’язково де 
кінця зміни перевиконають зав
дання.

Віра в людей, у їхні можливос
ті — головна риса характеру Олек
сандра. А звідси в успіхи.

Що ж, О. Кучер може ппшаїпся 
результатами своєї праці. Хіба не 
став гордістю Голозапівська і всієї 
області Нобузькпй нікелевий? Хіба 
не радує око Кіровоградська швей
на фабрика, яку теж будував Олек
сандр? Хіба не стає оьрасою заво
ду «Червона зірка» корпус № 91?

А. ПЕТРЕНКО.

— Та успіх справи (звичайно 
вирішують люди. Коли на гру- 

вахгі такі колективи, як

пере- 
деіші 
про-

і пра- 
усміхаєтнся

ДЛЯ КОЖНОГО із соро
ка ОДНОГО КОМСОМОЛЬЦЯ 

Нечаївської десятирічки 
імені Ю 1. ЯнОВСЬКОЮ Ком- 
папіївського району збори 
стали добрим уроком прин
циповості В ОЦІНЦІ своїх здо
бутків і недоліків.

1 Ісчаївська школа — одна 
з кращих у районі. І комсо
мольська організація тут. за 
словами секретаря - заві
дуючої відділом шкільної 
молоді райкому комсомолу 
Юлії Яссиенко, хоч і неве
лика, але міцна боєздатна.

— Кожен з нас. — гово
рила на зборах Валя Сур- 
женко. — може й повинен 
проявитв себе як громадя
нин уже сьогодні. 1 не лише 
у навчанні, громадській ро
боті У праці — теж. Своїми 
руками ростити хліб, догля
дати худобу — то велика 
радість причетності до справ 
дорослих, погляд у наше 
завтра. І наш обов’язок.

Валю активно підтримали. 
І, слухаючи їх — Валю Сур- 

женко Наталку Бойко, Саш
ка Євкїі. — приходиш до 
висновку, що трудове вихо
вання знайомство з 
бутньок» професією почи
нається. па перший погляд, 
з буденних справ Ось 
приклад. Задумали комсо
мольці створити шкільну 
кролеферму І відразу взя
лися за діло. Змайстрували 
клітки, хто міг. приніс із 
дому кролів, корми для 
них...

Нечаївсьні комсомольці,— 
народ діловий і серйозний, 
на минулорічних звітно-ви
борних зборах говорили: 
хто ж. як не вони, прийде на 
зміну їхнім батькам? І шіст
надцять із тридцяти шести 
випускників залишилися 
працювати в сільсьномм гос
подарстві. Василь і Павло 
Сало дєа Сергії — Сторо- 
яієнно і Заблоцький — шо-

МЗЙ- .

фери у рідному колгоспі 
«Дружба», Леонід Є дер ни
ков — У нолгоспі імені Ча
паева, Лариса Лозова — 
доярна колгоспу імені Фрун
зе...

Сьогодні на зборах їх зга
дують особливо часто: вони 
стали взірцем для багатьох. 
Можливо і їхній принг.ар 
вплинув на теперішніх де
сятикласників: проведене
анкетування «Твоя майбутня 
професія» показало шо де 
п’ятнадцять комсомольців 
мріють зв'язати своє по
дальше життя із селом.

Але шоб стати квзліфіко- 
май 

треб.і 
добрі

вапмм спеціалістом 
стром своєї справи, 
(звичайно ж!) мати 
знання. 1 комсомольці шко 
ли гапяче говорили про ие 
на зборах.

— Відстаючих немає, але 
ж поки іио мало робиться 
для того, щоб «сіренька» 
трійка зникла із класних 
журналів, учнівських зоши
тів і щоленпннів...

Про не з особливою при
страстю йшлося V звітній 
доповіді секретаря комітету 
комсомолу Василя Соколо
ва V виступах Люди Скля
ночко. .Нариси Захарояої 
Наталки Човнової

Звідси — наголошувалося 
па дружбі та згуртованості 
учнівського комсомолу, на 
роботі учкому...

Звіти і вибори В ШКІЛЬНО
МУ комсомолі — серйозна 
перевірка на зрілість і діло
витість Саме піл таким ку
том тору вони пройшли в 
Нечаївській десятирічці 1 
новообраний комітет пови
нен по-справжпьому взятися 
за роботу щоб цьогорічні 
прорахупки і помилки не 
повторювалися, як вимагали 
збори.

Т. КУДРЯ

На знімну: 
зборів.

Фото

під
автора.

Компаніївсьмий район.
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У КОЛГОСПІ ІМЕНІ КАРЛА МАРКСА ДОБ- 
РОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЧАВ ПРА
ЦЮВАТИ КАБІНЕТ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПО
ЛІТОСВІТИ.

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

коксом ольський
"САГАТО роботи у кол- 

госнної молоді під час 
весняної сівби, але двічі на 
місяць збирається вона в 
будинку правління, у своє
му новому кабінеті комсо
мольської політосвіти. .

Трактористи і теслярі, 
шофери і виховательки дит
садка, бібліотекарі і бух-

рекомсіїданії, найважливі
ші матеріали періодичної 
преси. Діаграми і графіки 
дають можливість слухачам 
на конкретних прикладах 
діяльності колгоспу засвої
ти економічні питання.

— З появою кабінету 
зросла політична активність 
усієї молоді колгоспу, —

НАУКА — 
СІЛЬСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВУ

ДО 50-РІЧЧЯ ПЕРШОГО 
П’ЯТИРІЧНОГО ПЛАНУ СРСР

галтери приходять сюди, 
щоб оволодіти основами 
марксистсько - ленінського 
вчення, тісно пов’язати тео
ретичні накреслення партії 
з практичною діяльністю 
колективу господарства.

Простора кімната, нові 
стенди. Відразу привертає 
увагу естетичне оформлення 
кабінету, де витримано всі 
основні принципи сучасного 
дизайну: яскравість, лако
нічність, дохідливість, кон
кретність. Нічого зайвого, 
все па своєму місці. Па 
стендах, які розповідають 
про історію Ленінського 
комсомолу, про основні на
креслення XXV з’їзду 
КГІРС і XVIII з’їзду 
ВЛКСМ, окремо виділено 
вислови і цитати з прань 
К. Маркса, В. І. Леніна, 
Л. І. Брежнєва. Па полич
ках — політична й методич
на література, першоджере
ла класиків маркензму-лені- 
нізму, програмні документи 
Комуністичної партії, Ра
дянського уряду, методичні

ділився з нами своїми дум
ками секретар Комсомоль
ської організації Василь 
Майдебура. — Кожний ком
сомолець став вимогливі
шим до себе і до товари
шів, значно поліпшилось 
відвідування занять слуха
чами. Пригадую, коли, впер
ше переступивши поріг ка
бінету, хтось із хлопців ви
гукнув: «Уже й у нас є наш, 
комсомольський!» Так ми 
ного сьогодні називаємо. А 
створювали кабінет комсо
мольської політосвіти ми ж 
самі... Правління колгоспу 
виділило приміщення. З до
помогою райкому комсо
молу і партійної організації 
колгоспу комсомольці по
ступово зібрали потрібні 
матеріали. Про те, як краще 
обладнати кабінет, ми ра
дилися з консультантом 
Будинку політосвіти обко
му Компартії України О. К. 
Касяпепком, із завідуючим 
відділом пропаганди і агі
тації обкому комсомолу

Миколою Гарбою. А потім 
приїхав до родичів у гості 
в наше село художник з Ле
нінграда, охоче погодився 
допомогти нам. І появились 
у кабінеті ці чудові сгепай.

Так, поступово, народив
ся кабінет. Усе не — лише 
перші кроки, нам іще ие 
вистачає методичної літера
тури, потрібно також збага
тити технічне обладнання, 
налагодити систему автома
тизованого управління. Але 
вже сьогодні наш кабінет 
політосвіти живе, діє, на
вчає...

НА ЗНІМКАХ: йде роз
мова про конституційні ос
нови правосуддя і проку
рорського нагляду, добре 
відповіла за темою слухач
ка гуртка Надія БІЛОУС; 
член обласної методичної 
ради з пцтань комсомоль
ського політнавчання Л. К/\- 
ЛЮЖНА аналізує, як про
йшло в гуртку відкрите за
няття.

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

Створено 
в інститутах

Більш як три мільярда 
карбованців становить 
економічний ефект ві т за
стосування в народному 
господарстві ті іьки в 1976 
—1977 роках вузівських 
розробок. Усе це її визна
чило той великий інтерес, 
який виявили численні 
відвідувачі до виставки 
«Винахідники вищої шко
ли — народному господар
ству». її експозицію роз- 
гориуто в павільйоні «На
родна освіта» па ВДІІГ 
СРСР, де представлено 
понад 300 робіт із 13-І ву
зів ряду союзних респуб
лік. Зауважимо, що біль
шість представлених екс
понатів захищено автор
ськими свідоцтвами.

Кіровоградський інсти
тут сільськогосподарсько
го машинобудування роз
повідає про висівний апа
рат, що застосовується 
для рівномірного висіву 
каліброваного насіння ку
курудзи. Використав} 10'111 
відповідні пристосування, 
можна висівати й куку- 
рудту із соєю чи горо
хом, а також каліброване 
насіння соняшнику, ри
цини, кукурудзу іерупко- 
зеріїпх сортів, боби арахі
су. Висівний апарат, роз
роблений інститутом ра
зом з конструкторським 
відділом заводу «Червога 
зірка», вигідно відрізня
ється від існуючих апара
тів кукурудзяних сівалок.

В. ЦЕРЕТЕЛІ.
м. Москва.

І

С£ ИТРИМАЄ ПАПІР
...... .

ЗЯ ПЯРТПМЦ-

(|& А)
РОБІТНИКИ......

У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
22 грудня 1977 рону «Про дальше вдосконалення 
навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл 
і підготовки їх до праці» відзначено, що вступ 
підростаючого покоління в життя з повною се
редньою освітою «створює нові можливості для 
дальшого зростання продуктивності праці, духов
ної культури і свідомості трудящих мас, форму
вання людини комуністичного суспільства». Вра
ховуючи важливу роль вечірніх загальноосвітніх 
шніл у здійсненні загальної* середньої освіти, ЦК 
КПРС і Рада Міністрів СРСР указали на необхід
ність поліпшення роботи цих шкіл і створення на
лежних умов для здобуття працюючою молоддю 
середньої освіти в повному обсязі.

ПІСЛЯЛ
ВИСІНПН>

ЩО НАЙБІЛЬШЕ вразило 
у приміщенні Бобри- 

нецької середньої школи? 
Тиша. Година була вже 
пізня, уроки наближалися 
до кінця. А тиша панувала 
якась гнітюча, неприродна. 
«Сказано, за партою — до
рослі люди», — подума
лось. Але після дзвінка, що 
сповіщав про початок пе
рерви, в коридорах — ні
якого пожвавлення, звичної 
для школи метушні. Відчи
нялися то одні, то другі 
двері, поважно виходили і 
заходили вчителі. Та слід 
було заглянути в один із 
класів, як усе стало зрозу
мілим: за партами сиділо 
кілька чоловік. Саме ця 
проблема — проблема від
відування — й стала темою 

' нашої розмови з директо-

ром вечірньої школи Л. А. 
Смоляр.

— План набору учнів ви
конуємо щороку, — сказа
ла Лілія Андріївна. — Нині 
у на? навчається 230 чоло
вік з різних підприємств і 
організацій районного цент
ру. В залученні учнів до 
навчання керуємось не 
стільки планом, скільки да
ними про наявність моло
дих жителів, котрі не ма
ють середньої освіти.

План і справді є. Але да
ється він нелегкою ціною. 
Можна цілком погодитися з 
Лілією Андріївною в тому, 
що 
тих,
вчився, — 
легких. І, 
сезонність роботи окремих 
підприємств теж дещо зна-

залучення 
хто

до школи 
давно вже не 
завдання не з 
до речі сказати,

чить для закріплення основ
ного кістяка.

— Дуже важко приверну
ти деяких молодих людей 
до навчання у вечірній 
школі, — підтверджує • за
вуч К. В. Завадська. Пенсій
ного віку людина, вона, як 
і решта вчителів, свій робо
чий день починає з «похо
ду» на підприємства, чиї ви
робничники повинні відві
дувати школу. Катерина Ва
силівна — найчастіший 
гість у місцевому колгоспі. 
Тут п’ятнадцять чоловік не 
мають середньої' освіти. А 
такі, як Микола Соколенко, 
Василь Жосан, Володимир 
Солонько, Володимир Кра
сюк, мабуть, і мати її ке 
хочуть. Мовляв, тракторис
тові вистачить і восьмиклас
ної освіти.

Традиції живуть
і міцніють
Федосія Матвіївна дівчам була, як п ятдесят 

ліг тому у Повій Празі організували комуну іме
ні Леніна. Очолив її харківським роби ник Д. і І. 
Ііетлснко. її ровесники Яків Щур, Степан Зай
цев, Олександра Хода, Га::ча Коваленко н сама 
Федосія гаряче виступали на кожних кьмсомо.іь- 
ськнх зборах, резна захищали від курк\.іів завою
вання Жовтня.

Хіба зітреться в лам яті жінки день, коли пер
ший у селі тракторист Дмитро ІЛЬ'іЄЧКО «об і.'і.Д- 
жав» новенького «Фордзона ». Пізніше, за прик-тз 
дом славної Паші Аіігеліиої стали Ірак і орлика
ми Наталка Олексійцева, Віра Лисюк, Свдокія 
Ялкута, Марія Шевчук. Годі Федосія Матвіївна 
була головою колгоспу, стеорспого на базі ко
муна.

Спілчани 20—30-х років тепер пенсіонер!:, баї а- 
тьох забрала війна... Та справа, почата ними, жи
ге, все міцнішим і багатшим стае госнодаргтш.

Є в господарстві нснад три тисячі гелів ххдо.ы 
В тому числі 1560 дійних корів. Маємо 102 тисячі 
курей. Па озброєнні в хліборобів 74 трактори різ
них марок, 11 зернових, 6 бурякэзблрні них ком
байнів, 42 .автомашини та багато іншої техніки, 
і роабудозуєгься господарство з кошті роком.

А як заросли наші люди! Комсомолець інхія- 
воєняпх років Василь Шеремет, нині керуючий від
ділком, став Героєм Соціалістичііоі Праці, бр.на
дир тракторної бригади II. М. Залевський наго
роджений орденами Л-сиіна і Трудового Червони- 
ю Прапора. .

Це люди старших поколінь, ті. кому довелося 
відбулот}вати зруйноване ворогом господареіво, 
майже з-і.юьо створювати його. І традиції хлібом 
робів старшого покотініія живуть і міцніють. Не 
і ірш за комсомольців перших п’ятирічок трудя
ться наші молоді механізатори Михайли Хода, 
Ана толій Гсйко, Дна голій Роговий, Валент ин За- 
левадііин, Михайло Довгий, Сергій Музика та ба
гато інших. Шанують у колгоспі шофера Анатолія 
Голуба, телятницю Тамару Ворону, доярок ііа- 
дпо Іванову н Світлану Хауе.ову — тих юнаків і 
дівчат, які сьогодні плекають хліб, доілядаюіь 
стадо, своєю працею зміцнюють економку госпо
дарства, а значінь і економіку рідної Багьківшшін.

М. МІШУРОЗСЬКИЙ, 
секретар парткому колгоспу імені Леніна 
Олександрійського району.

І Да1

начальник Зиам’янської о 
відділу робітничого поста
чання В. М. КОСТІМ, ви
ступ газети обговорено на 
комсомольських зборах 
ВРП. Факти підтвердн-
лись.

„В ЛАБІРИНТІ НЕУВАЖНОСТІ“
Під таким заголовком у 

«Молодому комунарі» за 
8 лютого цього року було 
опубліковано матеріал 
рейдової бригади.

Як повідомив редакцію

Продавщиці, членові 
ВЛКСМ М. Могилей ого
лошено догану із занесен
ням до облікової картки.

На сьогодні соціалістич
ні .зобов’язання на честь 
60-річчя комсомолу Украї

Звзначимо: це 
двадцяти трирічні...

По кілька разів 
лися вчителі 
госпбуду, 
ВИЙ Завод, 
шляхбуду. 
їхніх

говорять

нзвідуза-
міжкол-до 

комбікормо- 
міжколгосп- 
знають: від 

особисіих контактів 
залежить успіх справи, доля 
кожного молодого трудів
ника. Одначе дійової допо
моги від керівників 
них підприємств як не бу
ло, так і немає. Учні тут не 
користуються 
ми пільгами, 
робочим днем, затримують
ся на роботі.
одна з причин поганого від
відування школи. Як ми в 
тому переконалися, педаго
гічний колектив докладає 
багато старань для забезпе
чення стопроцентної явки. 
Та їхні зусилля поки що не 
привели до такого резуль
тату, на який вони вправі 
розраховувати.

Ось хоча б такий факт. 
П ять учнів Бобринецького 
СПТУ № 2 зовсім не ходять 
до школи. Серед них — Во
лодимир Дубник, Петро 
Саерднюк, Олександр
Марченко. Погано відиіду- 
ють заклад працівники рай- 
сільгосптехніки, 
комбінату, 
ки.

Чому? 
Питання

випало з поля зору партій
них, профспілкових і комсо

на
ДО 
Бо

згада-

встанозлени- 
скороченим

А звідси —

рзйпобут- 
рзйспоживспіл-

назчзння людей 
зору партій-

ни взяли 10 комсомоль
сько-молодіжних колені я- 
вів відділу.

Комітет комсомолу від
ділу робітничого поста
чання розробив, а комсо
мольські збори затвердили 
заходи по виконанню по
станови бюро ЦК ВЛКСМ 
«Про посилення шефства 
ЛеїІІНСЬКОІО КОМСОМОЛЕЦ 
над торгівлею і побуто
вим обслуговуванням у 
світлі завдань, висунутих 
товаришем Л. 1. Брежнє
вим на XVIII з'їзд» 
влксм».

ха

мольських організацій наз
ваних підприємств і устано
ви, навчання 
до уваги 
розряду 
важливе 
разу не 
розмови 
сом усім відомо, ідо вечір- 
ники — постійний резерв 
поповнення складу керівни
ків вищої та середньої лан
ки. Підвищення 
рівня молоді 
впливає й на господарську 
діяльність колективу, ство
рення в ньо/лу здорового 
мікроклімату. Тим-то тих, 
хто вчиться, необхідно ото
чити більшою увагою і пік
луванням.

Список тих, хто цього ро
ку жодного разу не з’явив
ся на заняття, можна про
довжити. І чим він довший, 
тим складніший шлях 
розв яззння проблеми 
відування. Адже всі, 
«не ходить», усе одно пере
бувають на обліку, їхні пріз
вища занесено 
журналів. Ними 
ють» план.

не береться 
при підвищенні 

і класності, це 
питання жодного 
стало предметом 
на зборах. Тим ча-

освітнього 
позитивно

до
ВІД-
хто

їхні пріз- 
до класних 
й «натягу- 

От і виходить: 
судячи зі списків, у вечірній 
з набором усе гаразд, на
справді ж частина записа
них людей не вчиться. Для 
вірогідності — приклад. Ві
рячи тому ж таки списку, 
п ять шоферів Бобринець- 
к?го автотрзнспооіного 
підприємства 10031 не ма
ють середньої освіти. В

розмові ж із директором 
Е. І. Гапченком з ясуванося, 
що Микола Павлюк, примі
ром, уже вчиться в техніку
мі, а Ніна Крззченко біль
ше року тут не працює. По
дібні факти мали місце і з 
рзйспожизспілці. Лілії Анд
ріївні знову довелося вик
реслити прізвища двох ю* 
варишів, які вже давненько 
звільнилися з роботи. Реш
та одинадцять погано відві
дують школу. Секретар пар
тійної організації установи 
С. Г. Степанов на запитань^ 
чим пояснити незадовільне 
відвідування комсомольця
ми школи, розводить руна
ми. Мовляв, увійдіть у на
ше становище, на першому 
місці — виконання планів 
товарообороту.

Що ж, поставимо запи
тання інакше: навчання мо
лоді — не виробнича тур
бота?

Тільки спільними зусилля
ми — вечірньої школи і під
приємств, чиї виробничники 
навчаються. — можна до- 
сягти успіху і розв я:ати 
нарешті проблему відзі.ЦУ.^ | 

вання. Проблему, яка ста
ла темою нашої розмови з 
директором Бобринецької 
вечірньої школи Лілією 
Андріївною Смоляр.

Л- ВІЛЬЧИНСЬКА
м. Бооринець.

и
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М. ЛИТВИНЕНКО

З ПОЧАТКУ РОКУ 
РЕДАКЦІЯ 
ОТРИМАЛА 
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"На
ЛІНІЇ

Будні Тамари

кілометрів 
Онуфріїв-

Короткі й дов
гі гудки. Схви

льовані, радісні, 
сумні й сердиті 
голоси за бага
то 
■ІД 
ського районно
го вузла зв’яз
ну. Скільни їх, 
нетерплячих і 

вимогливих, ЩО
ДНЯ кидають 
то телефонному 
дроту ьухе 
коротке;

— Мені 
трібен номер..

Будь лас
ка, — спокійно 
відповідає Та
мара Щепіна і 
за мить уже ін- 
формує іншого 
абонента. 
Будні її по- 
ефавжнь ому 
тАпонійні. Ні 
хвилини пере
починку. Та все 
ж на Онуфрії в- 
ській АТС зна
ють: якщо чер
гу* комсомолка Тамара 
Щепіна, то зв’язок буде 
надійним. Акуратність і 
Оперативність —це ті риси, 
які визначають роботу 
кожної її зміни. І за які їй 
вдячні онуфріївці, та й гос-

„МОЛОДЯА КОМУНАР“
ЗАПРОШУЄМО
ДО РОЗМОВИ

МОЯ
ГІРКА
ПРАВДА

Цього року я закінчую 
десятий клас. Мені 17 ро
ків. Трапилось так. що я 
зустріла хлопця... Я його 
покохала...

Та я не можу з ним 
дружити. І не можу від
верто сказати йому при
чину.

Вся справа в чому, що у 
мене природжена хвороба 
серця. Багато в чому мені 
доводиться обмежуват п 
себе: у змістовному до
звіллі, танцях, спорті то
що. Про все це мені 
писати, але ще 
мовчати.

важко 
важче

Юнак, про якого 
шу, — чудова людина. Він 
красивий, справедливий. Я 
впевнена, що він зустріне 
на своєму шляху хорошу 
дівчину, котра стане йому 
вірною подругою. Л я 
можу зробити ного 
ливим?

я ни-

хіба 
щас-

На знімку: Тамара 
ЩЕПІНА на робочому місці.

Мені зараз дуже 
четься забути його. А 
розповісти йому свою гір
ку правду. Але я знаю, то 
на це у мене ніколи 
вистачить сміливості.

Я не знаю, як далі мені 
жити. І права я у своїй 
категоричності чи ні? По
радьте, що мені робиш.

хо- 
Ще...

Фото С. СТЕБЕЛЬКА.

АНДРІЙКО БУДЕ ЖИТИ

7 квітня 1079 року
РЕЗОНАНС

( і

Всю відповідальність несе Пекін
Світова 

увагою зустріла 
уряду, в якій 
оцінка рішенню уряду КПР про при
пинення чинності радянсько-китай
ського Договору,, про дружбу, союз і 
взаємну допомогу від 1950 року. Од
ностороння ворожа акція Пекіна не є 
несподіванкою, пише чехословацька 
газета «Руде право». В останні ромі 
політична лінія китайської верхівки 
свідомо націлена проти СРСР ті ін
ших братніх соціалістичних країн. Ни
нішня агресія Китаю проти СРВ ще 
раз підтвердила, що головною лінією 
пекінського режиму є політика зради 
світового соціалізму, антиімперіаліс
тичного руху, політика воєнних готу
вань і агресії, підкреслює газета.

Світова преса особливо вказує тепер, 
що, незважаючи на всі зусилля пекін
ських властей, з нам’яті шпанського 
народу не вдасться витравити той 
факт, що радянсько-китайський Доіо- 
вір відіграв після його підписання ве
личезну роль для захисту рево поцін
них завоювань китайського народу, 
для розв’язання завдань економічного 
і культурного будівництва, які постали 
перед ним. Виконуючи зобов’язання, 
що випливають з Договору СРСР з 
самого початку твердо і послідовно 
виступав па захист інтересів КПР па 
світовій арені, ефективно допомагав 
молодій народній республіці давати 
відсіч спробам втручання в її справи з 
боку імперіалістичних сил. Цс мало 
вирішальне значення для відвернений 
прямої імперіалістичної агресії иротн 
КПР у період війни 1950—1953 рр. у

громадськість з великою 
Заяву Радянського 
дається принципова

Кореї, а також під час іак званої 
«танваньської кризи» в 1958 році.

Рішення китайського уряду про ири- 
пішеипя чинності радянсько-китайсько
го Договору в сукупності З ІНШИМИ 
кроками пекінського керівниціва. зау
важує газета «ІОиге вельт» (І1ДР), 
ясно говорить їїро лінію на дальше 
ускладнення і підрив відносин між 
двома країнами, яку планомірно про
водить Пекін.

Аналізуючи позицію Радянською 
Союзу, зарубіжна преса одностайно 
вінчає, що ставлення СРСР до. Дого
вору з КПР завжди було ясним і по
слідовним, оскільки випливало з прин
ципової радянської позиції щодо ук
ладених Радянським Союзом договорів 
і взятих на себе зобов'язань, яких він 
неухильно додержує.

«Дальшим проявом антирадяїіської 
стратегії Пекіна» назвала японська га
зета «Манніті» денонсацію кіиайеьки- 
мп властями договору з СРСР. Демо
кратичні сили Японії, зазначає, газета, 
розцінюють то акцію як вияв праг
нення Китаю до створення воєнного 
союзу з Токіо і Вашіигтоіюм. як нове 
підтвердження того факту, що Пекін 
остаточно скотився па позиції союзу з 
імперіалізмом проти соціалістичної 
системи і національно-визвольного ру
ху.

Вся відповідальність за припинення 
чинності радяпсько-китайсккого Дою- 
вору лягає на кіїтайську сторону, і 
СРСР, зрозуміло, зробить з вказаних 
дій Пекіна відповідні висновки.

Є. БАБЕНКО, 
оглядач ТАРС.

Катерина М. «МОЛОДОГО

БІБЛІОТЕЧКА

КОМУНАРА»

І

живе 
одній

Заскрего- 
тіли гальма, і 
машина 
«швидкої 
долом о г и» 

~^Ьізко зупи
нилася.

«Скоріше, 
скоріше!» — 
підг а н я л а 
тривога. 
Другий по

тре

нарешті, вона, 
квартира на сьомому 

поверсі. Дзвінок рішучий, 
вимогливий.

Крізь прочинені двері 
— погляд сполоханих 
очей:

— Ми.,. Пробачте, але 
ми вирішили, що вилікує
мо самі Андрійка...

— Мені потрібно огля- 
Чіути його, — сказала лі
карка, відчуваючи, як її 
дедалі більше проймає не
спокій.

Важке, запаморочливе 
повітря давно не провіт
рюваної кімнати вдарило 
в ніздрі.

На ліжку, 
усіх боків 
тримаючи в 
нового ведмедя, 
Андрійко. Побачивши тьо
тю а білому халаті, він 

і зне- 
синюватого 

Подих 
і урив-

Фе-

завалений з 
подушками, 

руках іграш- 
сидів

радісно усміхнувся 
кроаленими, 
відтінку устами, 
його був швидким 

-«^■'іасгим.
Стан дитини 

шився, — 
і відчула,

сказала 
як спазма

погір- 
педіагр 

під-

поведінка 
не завжди свід- 

захво- 
за-

дях знову пуль-сує, 
видиме тільки їй 
серце Андрійка,

Якусь мить Галина 
дорівна стоїть нерухомо,
неспроможна відвернути 
погляд від знову зароже
вілого Андрійкового об
личчя, не чує, як обереж
но її торсають за рукав...

* * *

схо-

І
до г°рла. Як до- 

ип ,м- Щ° дитина тяж
ко хвора?.. "
ч *У Що. ®и! — запере
чно -НДР|ц,{ова бабуся, 
Щ0 Здишла слідом. _ По'

гляньте, він усміхається!.. 
— І вона стала поправля
ти подушки, в яких тонув 
Андрійко.

— У Андрійка запален
ня легень, — пояснила 
стримано. — Тільки в лі
карні він зможе дістати 
необхідну допомогу.

В очах молодої матері 
вона помітила вагання.

— Зовнішня
дитини
чить про тяжкість 
рювання. Андрійкові 
раз дуже тяжко...

... Хлопчик лежав
жий на велику ляльку, за
валившись набік і заки
нувши назад посиніле об
личчя із застиглою на ус
тах болісною і здивова
ною усмішкою...

Штучне дихання... Хви
ля невагомості огортає ті
ло педіатра.

— Лікарю, — чується 
неначе з далекого затума
неного острова, — врятуй
те його, лікарю...

Мзсаж серця. Швидше, 
швидше... Кисень, де ки
сень? — хочеться гукнути 
на весь світ. Знову штучне 
дихання. Піт застилає очі. 
Масаж

Є!..
серця, ,
мітний. Вона відчуває, ба
чить ,як у тендітних гру-

У цій оповіді не вказа
но справжніх імен хлоп
чика та його рідних. Але 

описаний факт у житті 
мав місце. Випадок клініч
ної смерті був насправді. 
Тепер Андрійко ходить у 
дитячий садок, незабаром 
стане школярем.

Для Галини Федорівни 
Васильченко, лікаря-педі- 
атра, завідуючої другим 
медичним відділенням Кі
ровоградської дитячої по
ліклініки, це був 
багатьох подібних 
ків у її практиці.

І кожна людська 
ка — це

один з 
випад-

усміш- 
найголовніша, 

найдорожча подяка для 
Г алини 
нелегку, але таку потрібну 
працю.

Федорівни за її

серця...
Ось він, поштовх 
подих, ледве по-

В. ВАРИЧ, 
лікар- 

На знімку: лікар
Г. ф. ВАСИЛЬЧЕНКО.

м. Кіровоград.

\Ч£РВОНІВІХИ
На початку березня 1935 

року С. М. Будьоннии 
прийняв у Москві делега
цію нонюхів-комсомольців 
Одеської області, серед 
яких були й представники 
молоді нашого краю. Опіс
ля Семен Михайлович че
рез місцеву пресу звернув
ся до нонюхів-комсомоль
ців області з відкритим 
листом, у якому закликав 
вирушити в масовий похід 
за збереження і вирощу
вання коней.

Рівнянг.ьний райком ком 
сомолу разом з районною 
радою Тсоавіахіму органі
зували піший перехід мо
лоді слідами боїв кавале
рійської бригади Г. 1. Ко- 
тозського. В ньому взяли 
участь 11 молодих кол
госпників, серед яких 5 
комсомольців (газета «Чор
номорська комуна» за 18 
січня 1936 року). Та ж га
зеті 29 липня 1936 
повідомляла: 
міська рада 
почала готуватися до Дня 
авіації. У пленарній школі 
тренуються пілоти. Більше 
місяця тридцять робітни
ків і робітниць підпри
ємств міста старанно ово
лодівають технікою льот
ної справи. Курсанти-пла- 
неристи вже роблять са
мостійні польоти на пла
нерах».

Заняття з обов’язкової 
загальної військової підго
товки проводилися за*єди
ним комплексом теоретич
них і практичних знань, 
якими мав оволодіти ко
жен комсомолець. До цьо
го комплексу входило 
складання норм на оборон
ні й спортивні значки,ово
лодіння одним з видів вій
ськової техніки (танк, ку
лемет, рація, гармата то
що), вивчення дисциплінар
ного статуту Червоної Ар
мії та нурсу протиповітря
ної оборони, вступ до чле
нів Тсоавіахіму.

Багато гурїнівців міст 
Кіровограда, Олександри, 
Знам’янки займалися ви
вченням нулемета, автомо
більного й авіаційного мо
тора, опановували техніку 
стрільби зі снайперської 
гвинтівки, оволодівали за
собами і прийомами про
типовітряної та протихі
мічної оборони. Посилило
ся шефство комсомолу о5-

рону 
«Кіровська 

Тсоавіахіму

Продовження. Початок- у 
«Молодому ком ума і >і »за 3. 
J0 17 лютого. 6. 13, —0. -J 
березня. 8. 5 квітня.

ласті над частинами Чер
воної Армії і Зійськово- 
Морського Флоту.

Для нращої організації 
технічної пропаганди і до
помоги юним конструкто
рам, авіамоделістам у їх
ній рсботі обком ЛКСМУ та 
обласний відділ народної 
освіти організували в Кі
ровограді дитячу технічну 
станцію. На обладнання 
лабораторій: авіамодель
ної, конструкторської та 
'енергетичної — було виді
лено 25 тисяч карбованців 
(газета «Кіровоградська 
правда» за 27 квітня 1939 
року). На цей час у Рів
ненському районі, напри
клад, підготовкою з різних 
видів військово! справи 
було охоплено понад 200 
чоловік. У ворошиловських 
стрілецьких гуртках 
вчалося 82 чоловіка.

У районах області 
ночас підвищилась

: комсомолу в дальшому 
розвитку фізкультурного 
руху. Молодь краю брала 
активну участь у будів
ництві військових об’єктів, 
спортивних споруд, збира
ла кошти на створення 
авіаеснадрилей, вносила 
одноденні заробітки до 
«залізного фонду оборони 
країни».

Обласна комсомольська 
організація, яка перед по
чатком Великої Вітчизня
ної війни налічувала до 70 
тисяч чоловік, брала ак
тивну участь у зміцненні 
обороноздатності країни, 
діяльно допомагала Кому
ністичній партії в підго
товці трудящих до захисту 
завоювань Великого Жовт
ня. в успішному здійсненні 
планів мирного соціаліс
тичного будівництва. Це 
будівництво було перерза- 
но віроломним нападом 
гітлерівців на нашу краї
ну...

Ще палахкотіли заграви 
боїв за Кіровоград, фрон
това смуга з її переднім 
краєм пролягала 
від міста,, в його 
лах іще гупали . . 
далекобійної артилерії во
рога, а змучений дев’яти- 
сотденною фашистською 
окупацією обласний центр 
починав підніматися з ру
їн і попелу, загоювати гли
бокі рани, заподіяні вій
ною.

Доблесні воїни частин і 
з’єднань 2-го Українського 
фронту під командуванням 
генерала армії 1. С. Конє- 
ва впродовж лютого 1944

на-

вод- 
роль

на захід 
кварта- 

снаряди

рсіоу успішно здійснювали 
операцію г.о остаточному | 
розгрому гітлерівською 
угруповання в районі Кор- 
суна-шевченківського єн- | 
ступу, і9 березня повністю 
визволили територію Кіро- 
воградщини аід гітлеріз- 
сьиоі нечисті й вийшли на 
береги Південного Бугу. |

А у визволених від Фа
шистських загарбників ра
йонах області вже відрод- і 
жувались промисловість, І 
сільськогосподарське ви
робництво, налагоджував
ся нормальний ритм життя.

Завдана носіями «ноеою 
порядку» шкода була ней- І 
мовірною: фактично до
щенту зруйновано майже 
все, що створили трудящі 
краю за роки довоєнних 
п'ятирічок, — заводи, фаб
рики, шахти і електростан
ції, розорено і пограбова
но колгоспи, радгоспи, в 
нупах руїн і згарищ лежа
ли колишні корпуси відо
мого всьому Радянському 
Союзу заводу сільськогос
подарського машинобуду
вання «Червона зоря», ко
лектив якого до війни ви
готовляв кінні й трактори, 
сівалки, трієри та інші 
сільськогосподарські ма
шини. Зруйновано повніс
тю або частково все, що 
було на території кірово 
градських мотороремонт
ного заводу «Червоний 
Гірофінтерн», заводу «Біль

шовик», інших підприємств 
в обласному центрі, в міс
ті Олександрії. В міській та 
сільській місцевостях від 
розгулу окупантів відчут
но потерпіли комунальним 
та індивідуальний житлові 
фонди, в результаті чого 
десятки тисяч людей фак
тично лишилися без при
тулку.

Загалом матеріальна 
шкода заздана народному 
господарству області, ста
новила близько 14 мільяр
дів карбованців (у самому 
Кіровограді — понад 602 
мільйони карбованців).

Одразу ж, у міру визво
лення території, трудящі 
на багатолюдних мітингах 
давали урочисту клятву 
Комуністичній партії _ від
родити степовий край, йо
го міста і села, примножи
ти їхню довоєнну славу. 

Заспівувачами цього всена
родного патріотичного по
ходу пліч-о-пліч із кому
ністами виступали комсо
мольці.

Гаслг» трудящих на той 
час були такі: «Фронт і 
тил — єдині!», «Все — для 
фронту, все — для перемо
ги!» Якраз у цей початко
вий, переломний період 
відродження члени ВЛКСМ 
заводу «Червоча зоря» ви
ступили з патріотичною 
ініціативою і звернулися 
із закликом до всіх трудя
щих — почати збір коштів 
на побудову танкової коло
ни «Кіровоградський ком
сомолець». Цей нлич було 
повсюдно підтримано. Ску
пі відомості пожовклих від 
часу документів, які пере
бувають на постійному 
зберіганні у фондах облас
ного державного архіву, 
доносять до сучасників по
дих, атмосферу цього 
справді патріотичного єд
нання фронту і тилу.

В. КРАМАРЕНКО. І 
(Далі буде)._________І
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№| ИХАЙЛО БОЯРСЬКИЙ 
и уперше появився на 
екранах телевізорів в об
разі веселого, кмітливого, 
винахідливого Теодоро — 
героя телефільму «Соба
ка на сіні». І майже одно
часно в кінотеатрах поча
ли показувати радянсько- 
румунську музичну стріч-

Перші ж його ролі в те
атрі були пов’язані з му
зикою і піснею.

«Я люблю театральну 
музику, — розповідає 
Боярський, — та це зов
сім не те, що пісня на 
естраді. На сцені пісня — 
це голос із біографією 
героя».

ЙОГО ЛЮБОВ

Одеська кіностудія ви
пустить трисерійну ху
дожню стрічку «Три муш
кетери», де Михайло Бо
ярський виконує роль 
д’Артаньяна. Натурні
зйомки фільму здійснюва
лись у Львові та на його 
околицях.

Останнім часом ми не
рідко зустрічаємося з Бо
ярським на екранах теле
візорів: то в концертах, то 
на «голубому вогнику»,

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

Клуб «Ровесник»

З М. БОЯРСЬКИМ

ЯКЩО ЛЮБИШ 
ПОДОРОЖУВАТИ

ДОЗВІЛЛЯ НА СЕЛІ

■ спорт

Кличуть 
туристські 
маршрути
ВЕСНА. НЕЗАБАРОМ ЛІ

ТО — ЩАСЛИВА ПОРА ВІД
ПУСТОК. ПРО МАРШРУТИ, 
ЯКІ ПРОПОНУЄ ОБЛАСНА 
РАДА ПО ТУРИЗМУ ТА ЕК
СКУРСІЯХ ПА ЦЕЙ ПЕР,0$ 
РОЗПОВІДАЄ
ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПУТІВОК 
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕХОВА.

ВАЖКО ПЕРЕЛІЧИТИ всі 
маршрути, що їх пропо

нує молоді Кіровоградщини 
обласна рада, теж згадаю 
лише про деякі з них. Це 
— захоплюючі подорожі до 
столиці нашої Вітчизни 
Москви, до міста-героя на 
Непі Ленінграда, по місцях 
зв’язаних із життям і Діяль

ністю В. 1. Леніна, по Ук
раїні. Закавказзю. Середніх 
Азії, по гірських районах 
Кавказу і Карпат, курортах 
Чорноморського узбережжя 
і Прибалтиці: поїздки за 
маршрутами вихідного дня 
в Київ. Дніпропетровськ. 
Чериаси Поставу. Кишинів, 
Запоріжжя: відвідання міст- 
героїе Волгограда, Севасто
поля. Новоросійська. Керчі. 
Одеси. Мінська Пеиінгпада. 
фортеці-сепоя Бреста; бага
тоденний иілпочинок V Ял
ті. Ал«>иті. Сухумі. Адлері. 
Сочі. Очаио ті. Бердянську 
тсічо.

Відкрито новий теплохід
ний маршрут по Дніпру на 
нсмФярт- бельномч паропла
ві «Олснсандр Ког.иленко». 
який виконуватиме рейси із 
Соітлоеолгьна до Канєва, 
Києва. Чепиас. Запоріжжя. 
Херсона. Дніпропетровська. 
Популярними стали морські 
тогулян"и та енсиуосії по 
Ноеменчуцьмому рукотвор
ному мосо. Тривалість цих 
подорожей — від трьох до 
п’яти днів.

ку «Мама», де дуже до
тепно зображено події ві
домої всім казки про 
вовка та козенят. Боек 
(його грає М. Боярський) 
виявився в ній таким до
бродушним і веселим, що 
до нього «особисто» по
сипалися сотні листів від 
юних глядачів. Серед них 
були й абсолютно катего
ричні, написані друкова
ними невмілими літерами. 
«Вовче, я люблю тебеї». 
ї> ИБРАТИ професію було 

просто. Михайло наро
дився в Ленінграді, в теат
ральній сім'ї, його дядько 
— народний артист 
РРФСР /Ликола Боярський, 
він і нині грає в театрі 
імені Комісаржевської.

З дитинства Михайло 
мріяв стати моряком чи 
льотчиком. Але пішов до 
музичної школи при кон
серваторії. Сам він про це 
згадує: «Я пішов з ра
дістю, тому що найбільше 
любив співати «По доли
нам и по взгорьям». Цю 
пісню я виконував і під 
час вступу до музичної 
школи. Пізніше мамі каза
ли, що я не стільки спі
вав, скільки кричав і ту
пав ногами, але комісії 
сподобалась моя емоцій
ність, і мене прийняли...»

Через вісім років він 
закінчив школу по класу 
фортепіано, і його реко
мендували в консеооато- 
рію. Але в цей час у ньо
го виникає інше рішення: 
Михгйло вступає до Ле
нінградського інституту 
театру, музики і кінема
тографії на ектсрський 
факультет.

КІНО, ТЕАТР 
І МУЗИКА

Я-1Ш.0 РИ ЛЮСИТГ спій 
рідний край, побувайте 

на екскурсії в селі Напишу- 
ватому. де живе і трудиться 
наставник молоді, і. 
рой Соціалістично'^ 
депутат Верховної 
СРСР Олександр 
вич Гіталов: 
тір Надію, 
моріальний 
Японського 
раїнсьного 
сьменнииа 

здійсніть ПОДОРОЖ

Чимало він встиг у свої 
29 років у кіно, театрі, на 
телебаченні. Але перева
гу віддає театрові. Поки 
що в його акторській долі 
переважають ролі класич
ного репертуару, хоча 
став грати й ролі сучасни
ків — Семена Карабанова 
в інсценівці «Педагогічна 
поема», поставленій Ле
нінградським телебачен
ням, роль хлопця на прі
звисько Сільва з кіно
фільму «Старший син».

А нещодавно у М. Бояр
ського знову відбулося 
дві зустрічі з класикою: в 
театрі він зіграє роль в 
інсценівці за романом 
Дю?ла-сина « Дама з ка
меліями». Тут йому по
щастило виступати^ з 
улюбленими партнерами 
Алісою Фрайкдліх і народ
ним артистом СРСР І. Вла- 
димировим. Цього року

то в телефільмах і мульт
фільмах.

Але як би часто Бояр
ський не знімався в кіно 
чи для телебачення, віч 
завжди повертається в те
атр, як у сбою творчу 
лабораторію.

В. ТАРАСЕНКО, 
завідуюча нотно-му- 
знчіінм відділом об
ласної дитячої бібліо
теки імені А. Гайдара.

РАДИМО ПРОЧИТАТИ:
Н. РОСТОВЦЕВА. В теат

рі і ніно... «Кругозор», 
1978 М 8.

Н. РОСТОВПЕВА. Про 
музичні фрагменти теле
фільму «Собака на сіні» 
«Коугозсп». 1978, № 3.

А. ГЕРВАШ. Михайло 
Боярський. «Труд», 1978, 
18 червня.

Тексти пісень з нотами 
з телевізійного фільму 
«Собача на сіні» ви знай
дете в збірках «Співаємо 
й танцюємо» (випуск 54} 
та «Пісні радіо і ніно» 
(випуск 243).

Лише три місяці пра
цює в селищі Смоліпому 
молодіжний клуб «Ровес
ник», а слава про його 
змістовну роботу, цікаві 
масові заходи вже проко
тилась но всьому району. 
Самодіяльні артисти взя
ли активну участь у фес
тивалі художньої само
діяльності, присвяченому 
325-річчю возз’єднання 
України з Росією, успіш
но виступили на район
ній сцені. Клуб улашту
вав також сім тематич
них вечорів, «вогник», 
проводи зими ТОЩО.

Цікавим, зокрема, був 
вечір «Русским чаєм уго
щаєм». На святково при
крашених столиках стоя
ли самовари, склянки, пе
чиво, квіги... Культпра
цівники розповіли .моло
дим передовикам вироб
ництва про походження 
чаю, про ного сорти, про 
те як пити чай по-росій
ському, по-французькому. 
Учасники художньої са
модіяльності виконували 
пісні радянських компо
зиторів, читали вірші.

На вечір «Радянська 
Армія Вітчизну береже» 
молодь селища запроси
ла ветеранів війни. Вони 
розповіли про мужність 
і героїзм воїнів у боро
тьбі з німецько-фашистсь
кими загарбниками.

При клубі «Ровесник» 
плодотворно працюють 
гуртки художньої самоді
яльності: хоровий, вокаль
ний, інструментальний, 
драматичний, у яких бе-

руть участь близько ста 
любителів Самодіяльної 
сцени. Палкими прпхіип,-/ 
пиками музики, вокально
го й .хорового співу за-.' 
рекомендували себе ком
сомольський працівник, 
М. 1. Кавун, водії авто-«о 
машин 1(5. А. Фалін, 
В. Ф. Балахнін, слюсар 
В. 1. Любчик-, маляр'Г, П. 
Майшсва, продавщиця 
Л. І. Шевцова, інші ама
тори.

Охоче відвідує молодь 
селища народний універ
ситет. На ного факульте
тах здоров’я, псдаї (Піч
них знань, суспільно-полі
тичному змістовні лекції 

лікарі, вчителі, 
й комсомольські 

юристи, 
чимало, та 
початок. У 
- проведені

читають 
партійні 
працівники,

Зроблено 
це тільки 
перспективі 
ня дитячого ранку «Хай 
завжди буде сонце», 
чорів «Люди в білих ха
латах», «Гордість твоєї 
професії», «День Непту-

ве

иа»...
...Урочисто липо музи

ка, лупають слова про 
вірність і кохання. Це 
відбувається урочиста реє
страція шлюбу Завіз
на клубом «Ровесник» 
Л. Ф. Чміль зробила все, 
щоб весілля стало свя
том для всієї молоді се
лища, запам’яталося на
завжди не тільки тим, 
хто створює нову сім’Ю, 
а й тим, хто прийшов 
поділити їхню радість.

М. ПРОДАНЧУК.
м. Мала Виска.

Отже, володарем Кубка 
України 1979 року стала 
команда «Локомотива». Ва
гомий вклад у цю перемо
гу внесла гайворонсьна 
веслувальниця кандидат у 
майстри спорту Любов Су- 
ходольська. що змагалася 
в складі збірної команди 
свого товариства.

М. ФГЛІПЧУК.

двічі Ге- 
Ппаці. 

Ради 
___ Влсильо- 
відрідайте ху- 

літепатурно-ме- 
музой Ю. І. 

батьнівщину ук- 
папянгьного пи- 
I. К. Минитениа;

________ по міс
цях. зв’язаних з діяльністю 
видатного падпнського пе
дагога Героя Соціалістичної 
Праці В О. Сухомлинського, 
в дендропарк «Веселі Боко- 
веньки». в село Красногіряу 
Гопованівського району
(«Подвиг «Спартака» без
смертний»), у колгосп імені 
Леніна Знам’янсьиого райо
ну. по місцях Канізького

ПРИТЯЖЕНИЕ

повстання...
Територією Кіповогрлдщи- 

ни ппоходить 169-й Всесо
юзний маршрут, який почи
нається в наддніпрянському 
місті Світловодсьну. Це — 
автобусна мандрівна по го- 
ГОЛ’РСЬКИХ місцях.

Пропонується також від
починок на чудовій турбазі 
«Лісова пісня», що розміс
тилася є мальовничому міс
ці Оникіївсьного лісу (Ма- 
лоеисиівський район).

ДО ОБЛАСНО! РАДИ по 
туризму та екскурсіях, 

що на вулиці Фрунзе. 8. при
ходить дуже багато людей, 
переважно молодь, і ми до
помагаємо їм вибрати ту
ристський маршрут до душі. 
Завітайте до нас і туризм 
подарує вам світлу радість 
зустрічей з красою чарівної 
природи, рідної землі, при- 
нрашеної героїчним трудом 
радянських людей.

ЗЕМЛИ
(З документального теле

фільму «Звичайний нос- 
мос»)
Музина Д. ТУХМАНОВА. 

Слова Р. РОЖДЄСТВЕН- сьного.
Как безмерно оно. 
Притяженье Земли. 
Притяженье полей 
И печальных ракит. 
Всех, дорог, по которым 
ЛТы в детстве прошли, 
И дорог, по которым 
Прейти предстоит.

Приспів:
Там — горы высокие, 
Там — степи просторные, 
Там — ветры летят.
По проселкам пылят, 
Мы — дети Галактики, 
По. самое главное, 
і'.іі.т — дети твоя, 
Дорогая Земля.
Притяжение полей, 
Притяженье сядов 
И загадочных сосен 
В пушистом снегу. 
Небольших деревень, 
Небольших городов 
И большого костра 
На пустом берегу.

Приспів.
Нс изменится этот 
Порядок вещей. 
И настигнет меня 
И вспомнится МНС 
Притяженье Земли. 
Притяженье друзей. 
Притяженье любимой 
В далеком окне.

II р и с и і в.

ОС ПРО. сел. <0.11 Ле/. ЛХТ

ЧИ ДАЛЕКО
ДО ОЛІМПУ?

ТА ІЛГ 
СІХОДОЛЬСЬКА

На водно-веслувальній 
базі Гайворонської вузло
вої ради спортивного то
вариства «Локомотив» по- 
зігрувавсл кубок УРСР з 
веслування на байдарках 
серед жінок. Такі змаган
ня пргюгдяться вдруге.

На цей раз вибевюплти 
почесний приз прибуло 
117 спортсменів добровіль
них спортивних товариств 
і відомств, серед яких 28 

' майстрів і 56 кандидатів у 
майстри спорту — чемпіо
нок країни, республіки, 
призсоок міжнародних тур- 
ніпів.

Змагання почали наймо
лодші дівчата (1963 — 1964 
років народження) на ди* 
станції 500 метрів. Тут 
сталі результати показана 
Світлана Гаиагуля («Локо
мотив». Дніпропетровськ), 
-її подруги по збірній 
команді Ніна ТроФимова 
із Севастополя і Тетяна 
Сминовчук — динамівка з 
Одеси. В такому ж поряд
ку вони посіли пепші три 
місця на дистанції 3000 
метрів.

У змаганнях жінок поза 
конкуренцією виступила 
майстер спорту міжнарод
ного класу вінницька дк- 
наміика Олена Петришина.

Гостра боротьба за ку
бок точилася між збірни
ми командами республі
канських рал спортивних 
товариств «Локомотив» і 
«Динамо». До останнього 
заїзду не можна було пе
редбачити. хто стане пере
можцем. У підсумку оби
два колективи набрали по 
333 очки. І лише за кіль
кістю перших місць на 
дистанціях перевагу було 
піддано залізничницям.

БАСКЕТБОЛ. У спортив
ному залі факультету фі
зичного виховання педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна протягом 
п’яти днів ппоходилл зо
нальна першість Міністер
ства освіти республіки се
ред вихованок дитячо- 
юнаиьких спортивних шкіл 
(1964—1965 років народ
ження). Наші юні земляч
ки. яких тренує тренер Ні-, 
повогоадсьної ЛІОСШ № 1 
Л. В’язовсьний, завдали 
поразці« своїм одноліткам 
із Сімферополя. Черкас, 
Стаханова Ворошиповград- 
ської області, Дніпропет
ровська і Шахтарська 
(Донецька область). Ніро- 
поградки стали перемож
цями зони і здобули право 
пазом з кримчанками, які 
були другими, продовжити 
боротьбу в фінальних по
єдинках. що відбудуться 
19 — 25 червня із Одесі.

А дівчат другої, вікової 
групи (1961—1963 років на
родження) чекають поедин
ки за програмою Спапта^ 
ніади іинолярів України. 
Вони проходитимуть з.5 по 
15 липня на спортивних 
базах Кіпопогра/йз. . -

ВОЛЕЙБОЛ. Фінішували 
Фінальні змагання з волей

болу за програмою Спар- 
тлиіади-79 товариства
«Трудові резерви». Пере
можцями серед колективів 
фізнульт.ури профтехучи
лищ області стали: у групі' 
міських навчальних закла
дів — юна«и з ОлексанД-- 
Пінського ГЛПТУ № 7 і 4тів-' 
мата з Олександрійського 
МПТУ № 1: у групі Сіль
ських закладів вищі схо
динки дісталися хлопцям з 
Нолгородкінськогл СОТУ 
Н- 6 і дівчатам з Олександ
рійського СПТУ №>' 3.
—В—ІцІЛЧЯ.НЯКМЦЦЦММВ
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