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ЗАКОРДОННИХ 
СПРАВ СРСР

Міністерство закордонних справ СРСР заявило рі
шучіш протест посольству США в Москві у зв’язку 
провокаційними і такими, шо суперечать слємстар- 
.ним поняттям гуманності, діями американських влас
тей, які протягом більш як деох діб затримують від
літ з Нью-Йорка рейсового літака « Аерофлоту , на
полягаючі) без усяких па те підстав па вихід з нього 
радянської громадянки Л. І. Власової. Міністерство 
вимагає негайного припинення зазначених неправе- 
мірних дій, поклавши всю відповідальність за їх на
слідки на американську сторону.

СЕЗОН ЦУКРУ
9353 гектари. Тану площу бурякових 

плантацій доглядають нинішнього ро- 
ну молоді буряководи. 54 номсо- 
мсльсько-молодіжні ланни донлали 

максимум зусиль, щоб, переборюючи 
несприятливі погадні умови, висіяти 
зерна цукрової сировини в оптимальні 
строки, вчасно і доброякісно оброби
ти свої плантації — й відтак одержа
ти на них висоні врожаї.

І нині, ке припиняючи обробіїку, 
молоді господарі визначають перспек
тиви своїх, комсомольських гектарів, 
активно готуються до початку цунро- 
еого сезону. Разом зі старшими това
ришами вони борються за те, щоб уро
жайність ножного гектара переверши
ла торішню на три центнери, доелгши 
270 центнерів. А 12 кращих комсо
мольсько-молодіжних ланок області, 
використовуючи досвід трудівників 
Ямпільського району Вінницької об
ласті, включились у республіканське 
змагання за найбільший вихіп цукру 
з гектара. На кожному з 2315 своїх 
іентарів вони зобов’язалися зібрати 
по 400 і більше центнерів цукрової си
ровини.

Так, початок бурякових жнив — не 
за горами. І правильно зробили там, 
де вже розробили конкретні плани 
збирання врожаю, де ці плани довели 
до безпосередніх виконавців робіт. 
Діловитість, чіткість, організованість, 
уміння виділити головне й на ділі по- 
назати приклад творчого ставлення до 
праці — ці якості повинні вносити в 
житія коглсомольсько-молодіжннх за
гонів буряководів комсомольські ва
тажки колгоспів і районів, а також 
найперші наставники і керівники цих 
загонів — керівники середньої ланки 
сільськогосподарського виробництва. 
«Від знань і організаторських здібнос
тей керівників середньої ланки вироб
ництва в колгоспах і радгоспах. — го
вориться г. постанові ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про додаткові заходи 
по стимулюванню переходу спеціаліс
тів сільського господарства на роботу 
керівниками відділків, бригад, ферм 
та інших підрозділів середньої ланки 
виробництва у колгоспах і радгос
пах». — великою мірою залежить 
укісне і своєчасне виконання вироб
ничих завдань, високопродуктивне ви
користання сільськогосподарської тех
ніки, трудова і громадська активність 
нолективів».

Саме завдяки правильній організа
ції праці сьогодні вже завершується 
підготовна техніки до збирання цукро
вої сировини в господарствах Знам'ян- 
ського й Новоархангельського райо
нів. А ось в Ульяновському, Олександ
рійському, Новоунраїнському районах 
(тут, до речі, працює найбільше в об
ласті комсомольсько-молодіжних ла
нок буряководів — 22) поки що зволі
кають. і зовсім низький коефіцієнт го
товності техніки в господарствах Свіг- 
ловодського, Уг.тинівського, Новомир- 
городськоіо районів.

Готуються до нового сс-зону й парт
нери буряководів —- цукровари. Про
те з десяти заводів області найменше 
підготовчих робіт лишається виконати 
тільки чотирьом — Другому імені 
Пет ровського. Олександрійському, Пе- 
рсгонівсьному та Капітанівському. 
Тож Комітети комсомолу цукроварних 
підприємств нині повинні докласти 
максимум зусиль, щоб мобілізувати 
молодь на вчасну і доброякісну підго
товку заводів до нового сезону.

Чималого досвіду на перевезенні 
врожаю зернових набули нинішнього 
року молоді водії. А в Ульяновському 
ранені вони стали ініціаторами за
провадження в практику роботи по
годинних графіків транспортування 
врожаю. Це дало їм змогу максималь
но використовувати автомашини, в 
короткий строк доставляти зерно на 
хлібоприймальні пункти. Погодинний 
гртфш автомобілістів став своєрідним 
каталізатором роботи кількох загонів 
однієї нероз’ємної ланни жнив-79. 
Переконавшись на практиці в доціль* 
ності такого методу, ульяновці впро
вадять ного і на перевезенні врожаю 
цукрових буряків. Цей та інші прогре
сивні методи треба сміливіше впровад
жувати в практику всіх автоколон.

Відповідальні^ завдання стоять пе
ред міськими й районними комітета
ми комсомолу. Саме повсякденна ор
ганізаторська і масово-політична ро
бота комітетів — одна з вирішальних 
умов-хорошої підготовки до бурякових 
жнив та успішного їх проведення. Тре
ба використати вже нагромаджений 
досвід такої роботи в ході збирання 
врожаю зернових, дати йому дальший 
розвиток. Треба докласти максимум 
зусиль, щоб внесок комсомольців і 
молоді на збиранні солодких кореній 
став ще одним красномовним свідчен
ням того, що ударною справою комсо
молу. як зазначалося на XVIII з’їзді 
ВЛКСМ, є «активна участь у вироб
ництві зерна, цукрових буряків, со
няшнику та інших найважливіших 
сільськогосподарських культур».

Для врсжаю-80

Комсомольське
гектари

На приз «МК». «Першій молодій 
п’ятнтисячницв КІрСЕОГраДЩИНК»

На передпосівній районній нараді хлі
боробів голова колгоспу імені Компаній
ця А. К. Чорноіваненко похвалився, що 
на сівбі озимих у їхньому господарстві 
основним ударним екіпажем буде комсо
мольський, очолюваний старшим механі
ком Віктором Мазуром.

І ось сівба озимих іде повним ходом. 
За кермом трактора — Михайло Русав- 
ський, сівальниками стали художній ке
рівник Будинку нультури Віктор Евту
шенко. бухгалтер колгоспу Людмила Баг
но, секретар комітету комсомолу Вален
тина Лещенко. Шофери Микола Новак та 
Олександр Серділсй підвозять до агрсіату 
зерно і добрива, а слюсар Василь І=ужин 
допомагає усувати дрібні поломки в сі
валках, регулює висівні апарати.

Молоді сівачі зобов’язалися за десять 
днів засіяти 350-гектарне поле з одночас
ним внесенням мінеральних добриє. Екі
паж щодня виконує норму на 120—130 
процентів.

Почин молодих сівачів підтримали ро
весники з інших госповарств. Тан, на по
лях колгоспу імені Куйбишееа по-удар- 
ному загортають зерно в грунт комсо
мольці Василь Гержсван, Володимир 
Бринза та інші.

А. СКЛЯРЕНКО, 
перший секретер НоЕОМИргереД- 
ського райкому комсомолу.

«Зеленим жнивам» — 
комсомольську турботу

Визначився лідер
Молоді кормодобувішки району ус

пішно заготовляють зелену масу куку
рудзи на силос. У змаганні вже визна
чився лідер. Ним стала комсомольсько- 
молодіжна механізована ланка- з кол
госпу імені Кірова. Члени цього колек
тиву Василь Басамап і /Микола Явту- 
иієііко тракторами, що агрегатовані із 
силосозбиральними к ом ба й нами, в ж с 
скосили кукурудзу па НО гектарах. По
над IG00 тонн зеленої маси відправили 
вони до силосних траншей.

М. НАКОНЕЧНИЙ, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Новсархангель- 
ськсго райкому комсомолу.

По-іш.товськн працює нині кормодо
бувний загін колгоспу імені Кірова Олек
сандрійського району, який заготовляє 
для великої рогатої худоби силос з по
дрібнених стебел кукурудзи.

Стараються всі: комбайнери, трак го
рнеш, водії. По 130—150 тонн зеленої 
маси щодня підправляє до силосних тран
шей тракторист Іван Шмарко, який пра
цює разом з комбайнером В. Бондарем. 
Днями і олова колгоспу вручив молодо
му комуністові 1. Шмарку червоний пра
порець правофлангового.

11 а знімках: І. ШМАРКО; «зелені 
жнива» в колгоспі імені Кірова.

Фото І. КОРЗУНА.

V

Напружено проходить змагення за 
високі надої молока між комсомопь- 
сько-молсдіжними колективах.и першої І 
другої ферм колгоспу «Перше травня» 
Малсвисківського району. Вони зсСсв я- 
залися цього року надоїти по 3,5 тисячі 
кілограмів молока від ножної корови.

Нині попереду — колектив МТФ № 1, 
де групкомсоргом Валентина Єпішева. 
За сім місяців кожна молода доярка тут 
надоїла по 2761 кілограму молене еід 
норови. Із значним випередженням роз
рахункових темпів іде й комсомольсько- 
молодіжний колектив МТФ № 2. Найви
щих показників у праці серед подруг-су
перниць добилася доярка цього ког.ск-

тиву Надія Воекструб: за сім місяців во
на одержала по 2890 мілограміе мо.поке 
ЕІД кожної корови і тим самим претен
дує на звання п'ятитисячний).

Я. ҐІІАЯ’ЙІ, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

МалсвискіБсьиий район.

* * *
Справді нелегко Валентині Чижоеій, 

доярці кслгсспу імені Щорсе, змагатися 
з дояркою колгоспу імені Лєн пГ Вален
тиною Фоміних. У першому ПІер’-ЧЧІ Чи- 
жова вела перед, а в липні Фо/.*іних еи- 
пєредила подругу. Тепер, на кінець 
серпня, надій /✓.опока від корови у 
В. Фоміних становить 2920 кілограмів, а 
у В. Чижової — 2800.

Обидві, відгукнувшись на заклик кра
щих молодих доярок області — еі-кснати 
п'ятирічний план до 110-ї річниці з днл 
народження В. І. Леніна, — ставлять со
бі за мету в Нинішньому році одержати 
еід кожної корсЕи 5С00 кілограмів мо
лока.

В. ДОРОШ, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара». 

Долинський район.

Різіюбарв’ям троянд, гвоз 
дик, нагідок іа інших осінніх • 
квітів зустріли к і рон огрядні в : 
минулої суботи і неділі парк 
імені Б. І. Леніна і дендро
парк. Традиційна міська «и- ' , 
ставка квітів цього разу була ; 
присвячена Міжнародному 
року диіинн. «.Все паіікра- . 
те — дітям», «Хай завжди 
буде сонце:*-. «Аксслепат-79», 
«Випускникам пакті шко- ' 
ли» — ось далеко не повний ' 
перелік назв експозицій, під- : 
готовлених я ід пр і і є м е т вд м 11
та установами міста, на
вчальними закладами, дитя
чими садками та окремими 
квітинкарями-любитсля/мя.

Тож особливо цікаво на 
виставці було юним мешкан
цям Кіровограда. Подовгу 
затримувались хлопчики і дів
чата біля експозицій взуттгвоі 
фабрики, обласної дитячої лі
карні, станції юних патураг 
лісгів, заводу тракторних гід
роагрегатів. З лікарем Айбо
литом, Іваснком-Телссиком, 
Дюймівочкою та з багатьма 
іншими персонажами казок і •' 
мультфільмів зустрілися дігн ■ 
на виставці. І не тільки зу- < 
стрілися, а й дізналися, що : 
все це можна виготовити з 
осіннього листя, плодів горо- і 
бнни, насіння соняшнику та 
гарбузів і навіть із звичайні
сіньких будяків.

Л. СЕЛ/ГНЮК.
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ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ

З початку нинішнього 
року став видавати про
дукцію Кіровоградський 
завод великопанельного 
домобудування. Він іще не 
досяг проектної потужнос
ті, але буквально кожен 
день наближає колектив 
до заданого рубежу — 
140 тисяч квадратних мет
рів житлової площі на рік. 
Стають до ладу нові пото
кові лінії, цехи. Зростає 
кількість працюючих, удо
сконалюється їхня май
стерність, І водночас по
ліпшується якість продук
ції. Словом, іде процес 
становлення заводу, ко
лективу. Процес законо
мірний і нелегкий. Адже 
необхідно не тільки довес
ти підприємство до про
ектної потужності, видати 
будівельні деталі високої 
якості, а й створити 
спразді здоровий колек
тив, прищепити кожному 
трудівникові почуття пат
ріотизму до свого заводу.

Багато в цьому напрямі 
належить зробити коміте
тові комсомолу. Бо з чоти
рьохсот чоловік, які пра
цюють на заводі, біль
шість — комсомольці і мо
лодь. Одночасно з пуском 
виробництва ми почали 
створювати комсомольську 
організацію.

З перших днів комітет 
комсомолу поклав в осно- 
зу сзоєї діяльності нала
годження ідеологічної, по- 
літико-зиховної, соціаль
но-культурної роботи. Ни
ні керівництвом до дії ста
ла постанова Центрально

го Комітету КПРС «Про 
дальше поліпшення ідео
логічної, ПОЛІІИКО-ЗИАОЗ- 
ної роботи». Ми, ^к вима

гає цей партійний документ, 
багато уваги приділяємо 
обговоренню актуальних 
проблем розвитку підпри
ємства, нерозв’язаним ще 
питанням життя колективу.

Наприклад, молоді ви
робничники звернули уза- 
гу на те, що майже поло
вина виробів має низьку 
якість. Терміново прозели 
збори, на яких конкретно, 
по-діловому розглянули 
питання якості нашої ро
боти. Вказали на причини, 
що призвели до випуску 
низької продукції, пода
ли пропозиції щодо їх усу
нення. Відтак, поліпшились 
формування, пропарюзан- 
ня деталей, а значить,* і 
якість продукції, що її ви
готовляє завод. Або ще 
приклад. Комсомольці і 
молодь звернулися до 
працівників бетонозмішу
вального вузла з прохан
ням випускати матеріал 
значно вищої якості. 
(Тра плявся часто брак у* 
їхній роботі). Турбота ком
сомольців цього разу дала 
позитивні наслідки. І нині 
ми одержуємо все менше 
рекламацій від будізель- 
никіз, яким постачаємо 
панелі.

Якість продукції лежить 
і а основі діяльності за
водського штабу «Комсо
мольського прожектора», 
очолюзаного Володими
ром Гордовим. Рейдові 
бригади, до складу яких

увіходять окрім 
спілчан, пред
ставники проф
спілки, вироб
ничих підроз
ділів, постійно 
тримають під 

контролем роботу кожної 
дільниці, вказують на не
доліки, які ще трапляю
ться. Аналізують їх. Кри
тикують аинузатців, ' що 
допустили брак у роботі.

Про ефективність діяль
ності комсомольського ак
тиву, громадськості зазо- 
ду свідчить і те, що бето
нозмішувальний зузол, 
котрий зідстазаз, недавно 
успішно спразизся з ви
робничим завданням лип
ня, стаз прикладом для ін
ших підрозділіз.

Найближчим часом ми 
створимо з арматурному 
цеху першу на підприєм
стві комсомольсько-моло
діжну бригаду. (Це буде 
ще одним кроком до 
станозлення колектизу). 
Саме тут, у цьому цеху, 
молоді виробничники зав
жди виявляють творчий 
підхід до спрази домобу
дівників, дбають про до
лю виробництва. З зогни- 
ком працюють молоді 
формувальники бригади 
Володимира Грузоза. При
кладом для зсіх у соціа
лістичному змаганні є сам 
Володимир, який показує 
зразки ударної праці, вміє 
згуртувати колектив.

Отже, на молодому під
приємстві є на кого рівня
тися.

3. СЛ1ПЕНКО, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
Кіровоградського за
воду великопанельно
го домобудування.

ПОШУК.
ПРАКТИКА^
ДОСВІД

%

Яв Ж;

Поважають на заводі ра- 
діовиробів молоду кому
ністку Віру 1ЛАР10Н03У. 
За щиру здачу, за майстер
ність. Щодня вона складає 
понад норму близько сот
ні деталей. Робітники обра
ли її депутатом Кіровоград
ської міської Ради народ
них депутатів.

Фото і. КОРЗУНА.

Комсомольсько - ?лолодіж- 
на бригада 
очолює “ 
ЗЄНКО, 
ця здобула 
це в соціалістичному

яку 
ЯКО- 
міся- 
міс- 

_____ ___________  „ зма
ганні серед рівних собі на 
заводі «Черзона зірка». 
Сам бригадир уже зипус- 
нає продукцію в рахунок 
червня 1981 рону.

Фото Ф. ГОНЧАРА.

токарів, 
Олександр 
минулого 

перше

ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

ПРОТЯГОМ ТРЬОХ МІСЯЦІВ ПРОХОДИВ НА ПІДПРИ
ЄМСТВАХ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВСЕСОЮЗНИЙ 
РЕЙД «КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА». ПЕРЕВІ
РЕНО 180 ТИСЯЧ МАГАЗИНІВ, ЇДАЛЕНЬ, ПОБУТКОМ- 
БІНАТ1В, РЕАЛІЗОВАНО 37 ТИСЯЧ ПРОПОЗИЦІЯ ЩО- 
ДО ПОЛІПШЕННЯ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУ
ВАННЯ, СЛУЖБИ ПОБУТУ. ГОЛОВНИЙ ПІДСУМОК 
РЕЙДУ — КОНЦЕНТРАЦІЯ УВАГИ НА ПРОБЛЕМІ ПІД
ВИЩЕННЯ ЯКОСТІ І КУЛЬТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ, 
НАБУТИЙ ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ УЧАСТІ В її РОЗВ Я- 
ЗАННІ. СЬОГОДНІ — РОЗПОВІДЬ ПРО РОБОТУ 
БІВ і ПОСТІВ «КП» У КИЄВІ.

ШТА-

І •ми — РАДЯНСЬКІ

І
СВІТИСЬ Можна все на світі 

вибирати, сину,
Вибрати не .можна 

тільки Батьківщину. 
В. Симоненко.

Згубився рідний дім,
але на холоді нерідної сторони
Вітер лихоліття втоплюваз той 

в серце.
Світивсь і світивсь він 
сонячним днем і темної чужої 
У щасті любові й в клопотах буднів, 
світився вісімнадцятирічній юнці 
і вже літній жінці, матері...
Світивсь і не згасав не мало не багато — трид

цять сім літ...

світиссь прозоро, 
вогник глибоко

ночі.

на

'ЇЬІАТИ проклинала вій- 
ну. Кожного вечора, 

згорблено сидячи над до
воєнним любительським 
знімком — усі разом біля 
кадки з фікусом у неве
личкій їхній кімнатці 
колишній Виковій.

Стогін зраненого війною 
людства ще дрижав страш
ним маревом над землею, 
і та оболонка поглинала 
сонячні промені сильніш 
від будь-якої стратосфе
ри. Лише вночі, в коротко
му забутті спалахувало 
яскраво довоєнне сонце, 
та сни згасали однаково: 
чорний перон, чорні ваго- 
ни-бараки, чорна 
паровозного диму, 
велося назавжди 
ла ясний день...

курявн 
що зда- 
застуїіи-

СІМ ве-

I

що
ХВІ1-

Ні-

Через тридцять 
сен і зим стрілися дочка і 
маги.

І ось зараз — той же пе
рон, вокзальна суєта 
московський поїзд, 
зідбуде через десять 
лин.

Бельгійська піддана
на Леонідовна Подоліна- 
Бенуо згадує.

ВДаіі'.ке з цього місця їх 
пій товарняк рушив ку
дись па захід. Крізь щіли
ни у вагоні миготіла сіра 
зем ія, проекакува.чп зруй
новані станції, ледь просо
чувалося зверху тьмяне 
світло безрадісного дня. 
Дівчину з Кіровограда, лі; 
і багатьох її ровесниц:. 
вез пі п рабство. Немов 
кру(опулоси назад колесо

історії, і хитнулася земля
— палубою середньовічно
го піратського парусника, 
у відвислому череві якою 
в безсилій тривозі зиемо- 
гали тисячі чорних т.п. 
Хтось вирвав з підручника 
історії кілька сторінок, — 
брудний, смердючий, тем
ний ваюп здавався Пші 
затхлим корабельним трю
мом з колись-давно прочи
таної книжки: жахливі пі
рати скалились па воло
гих кутках, час від часу 
клапаючи затворами авто
матів...

...Аж до дня перемоги 
тривало те нелюдське раб
ство. І невідомо, чи пере
борола б вона долю, якби 
поруч не було такого дру
га,. як бельгієць токар 
Людвіг Бенуа, з яким дів
чина познайомилася на 
фабриці, де разом працю
вали росіяни і поляки, іта
лійці і бельгійці... Перемо
гу вони зустрічали як чо
ловік і дружина. А потім
— бельгійське містечко 
Кортрейк, робота, сім’я, 
діти...

І дивним, тремтливим 
вогником кликав до себе 
далекий-далекий рідний 
Дім.

У неї велика сім’я, у Йа- 
тіілії Сидорівни ІІОДОІІНОІ. 
Середня дочка ■— Кіра вже 
сама бабуся, молодша, Га
лина. вчителює, живе ра
зом а нею. І ось після стіль
кох років побачилася зі 
старшою. Піною, в її чоло
віком Людвігом, а онуком 
Стіїшо.м. Йому .’інше п’ят
надцять. Велике бал.-аип.і 
побачити бабусю (і праба
бусю» мали і Фрсді, і Д,кі
но. і Хсррід. і Ален.

Вони стоять па Тому ма 
ці. звідки безліч років то
му бузувіри вирвали з ма-

терииих рун дитину. Мате
ринське горе, материнська 
радість. Що діється в серці 
матері, що думає зараз 
дочка? Через десять хзи- 
лііи рушатиме поїзд...

Розповідає Н. Л. Подо- 
ліна-Бенуа:

— Не впізнала я Кірово
града. Що там казати, не
мов зовсім інше місто — 
красиве, затишне. Людвіг 
не надивиться на нього, не 
надихається чистим повіт
рям, — у нас, у Кортрей- 
ку, а особливо з Брюсселі, 
повно авто, повітря димне, 
затхле. Зустріч з матір'ю 
через стільки років звору
шила нас усіх. Така гут 
дружна сім’я. Ми з мамою, 
з моїми вдосталь находи
лися: побували на фор
течних залах — поклони
лися бічному зогню, відві
дали пам'ятники, музеї, 
милувалися центром міс
та... Словом, не аіриться: 
стільки змін, і бачимо, що 
й далі Кіровоград будує
ться, гарнішає. Людзігові 
особливо подобаються лю
ди: що і гарно одягнені, і 
привітні, і життєрадісні. А 
сусіди з нашому дворі — 
так кожного ранку захо
дять до Кіри, питають, мо
же, щось треба, може, чи
мось допомогти... Щирі, 
безпосередні, безкорис
ливі. Чоловік хоче неод
мінно приїхати ще.’В поїз
ді він не відходив від вік
на: вражали простори, ла
ни колгоспні... Бельгія — 
країна маленька (трохи 
більша за Кіроаогрздщи- 
ну), там такого 
ЧІЇШ.

Сподобалось у Кірово
граді й Стівну.
з’явилося гуг чимало дру
зів, з якими він листувати
меться. Побували ми в кі
но, були здивовані такою 
мізерною платнею, — у 
нас квиток на сеанс кош
тує 100 фунтів (2 крб.). Ну, 
а десять копійок для 
тей — це ззагапі для 
неймовірно... Ще ми

не ііоба-

У нього

Ді- 
нас 
аід-

значили, що хліб у вас 
найдешевший у світі, з 
Бельгії він значно дорож
чий. Усі мої дорослі ді
ти — робітники, асі пра
цюють на приватних заво
дах, так, як працював усе 
життя мій чоловік. Вісім
надцять років тому Людвіг 
дістав на виробництві тяж
ку травму, — з тої пори 
він перебуває на утриман
ні фабрики. Коли дійде до 
пенсійного віку, пенсію він 
одержуватиме ще меншу, 
ніж тепер. Але надія і 
— робочі діти, вони 
допоможуть.

Звичайно, куди б 
доля не закидала, як 
тя твоє не склалося б, 
жди та земля, де ти виріс, 
кличе до себе. Не забула я 
рідної мови, живучи з 
Бельгії, — передплачуємо 
газети з СРСР, часто вбо
ліваємо за радянських 
спортсменів, коли по те
левізору показують хокей
ні змагання, фігурне ка
тання. Бачили ми москов
ський цирк, відвідали ви
ставку радянських товарів 
у Кортрейку. Ми стежимо 
за життям у Радянському 
Союзі, знаємо про досяг
нення вашої науки і техні
ки, про космос і, звичай
но, про боротьбу за мир.

Жаль прощатися з ма
мою, сестрами, рідними, з 
моею Батьківщиною, що 
мене вивчила, виростила. 
Іак хочеться зустрітися з 
нею завтра. Ми будемо 
завжди пам'ятати всіх, хто 
оточузаз нас такою тепло
тою і щирістю, розповімо, 
які щедрі й душевні люди, 
живуть у Кіровограді, в 
Радянському Союзі.

наша 
нам

тебе 
жит- 
зав-

Поїзд, рушив. А з серці 
вже літньої жінки непри
боркано палахкотів вигонь 
рідного дому...м. сімгнюк. |

Гостинність киян відома. В 
українській столиці чимало 
магазинів, їдалень, які і гос
ті, і самі жителі міста спра
ведливо хвалять за відмінне 
обслуговування. В багатьох 
із них тон задає молодь: у 
торгівлі і громадському хар
чуванні міста 25 тисяч моло
дих людей — майже 40 про
центів усіх працюючих у цій 

■ іалузі, понад 70 комсомоль- 
сьно-мслодіжних магазинів і 
підприємств громадського 
харчування; майже 500 ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів. Кожен третій із 
них носить звання колекти
ву комуністичної праці, три 
чверті працюють за систе
мою бездефектної праці.

Велика роль в організації 
ефективного шефства ком
сомолу над торгівлею і сфе
рою обслуговування нале
жить загонам «Комсомоль
ського прожектора» міста. 
На підприємствах торгівлі і 
громадського харчування об
рані і працюють понад 200 
штабів і 925 постів «КП», які 
об’єднують 4 тисячі «про
жекторне гів».

Головну увагу у своїй ро
боті загони «Ku» зосереджу
ють на підвищенні культури 
і впровадженні прогресив
них ферм обслуговування, 
зміцненні дисципліни праці » 
дотриманні правил 
сьиоі торгівлі, 
т рудомістиих 
влрсеадженні 
торсьних пропозицій, 
шєнні якості товарів, 
жекторисги» активно 
магають адміністрації, 
тійним і профспілковим ор
ганізаціям підприємств впро
ваджувати систему безде
фектної праці, виявляти 
гранти порушень правил тор
гівлі, контролювати вико- 

1 нання договорів-зобов’язань, 
укладених у рамках руху 

і «Зроблено відмінно — про
дано відмінно». Все це зреш
тою сприяє поліпшенню OJ- 
слуювузання покупців.

У Дарницькому райгастро- 
I номторзі діє номсомоль- 
I сьний оперативний загін 

якості з молодих спеціаліс
тів. Тут стала правилом не- 

I гайна реакція на сигнали ак- 
I тивістів штабу «ніі». Пові- 
I демлення про заходи, вжиті 
І по скаргах, направляють по- 
І купцям поштою в триденний 

є грек. За матеріалами реи- 
I дів оуло заслухано звіти п я- 

іи працівників на засідан
нях штаоїв «КП»; за непра- 

I вильну реакцію на дії «про
жектористів» на директора 
одного з магазинів нанладе- 

I но комсомольське стягнен
ня, а адміністрація торгу по
низила його в посаді.

Штаби і пости «КП» конт
ролюють роботу столів за
мовлень. Осоолива увага 
приділяється обслуговуван
ню ветеранів війни та праці. 
В торговельному центрі Мін
ською району комсомольці 
шефствують над виконан
ням замовлень для 350 учас
ників громадянської і Вели
кої вітчизняної воєн, вегера- 

I нів праці, Героїв Радянсько
го Союзу і Героїв Соціаліс
тичної Праці, які перебува
нні. на пенсії і мешкають на 
території району.

і Для поліпшення обслуго
вування в місцях масовою 
відпочинку міський штаб 

І «КП» щороку затверджує на 
літнії: період графік мері у- 
вань своїх рейдових бригад, 
практикує взаємоперевірки 
роботи торговельних точок 
у зонах відпочинку силами 

І «прожектористів» рангаст- 
рономторгів і трестів гро- 

Імадського харчування.
Багато штабів і постів 

«КП» підприємств торгівлі 
зміцнюють зв’язки з «про
жектористами» підприємств- 
псстачальників. Разом ве
дуть боротьбу за підвищен
ня якості продукції, що ви
пускається, оновлення асор
тименту, запобігають над
ходженню в торгівлю недоб
роякісних товарів, вивчають 
попит покупців. «Прожекто
ристи» фірми «Взуття», на-

радян- 
механізації 

процесів і 
рацюналіза- 

поліп- 
«Про- 
допо- 
пар-

тісні 
«КП- 
l. 4 і

приклад, налагодили 
нонтакти із штабами 
взуттєвих фабрик 
6, безпосередньо з колектива
ми комсомольсько-молодіж
них бригад. З їхньою допо- 
г.:оі очі з числа молодих про
давців підготовлено десяіки 
гремадських бракерів.

За пропозицією «прожек
тористів» комсомольсько- 
молодіжного колективу са
лону молодожонів «Юність» 
було влаштовано конферен: 
цію понупців з участю пред
ставників підприємств-поста- 
пальників і модельєрів. Ан
кетування, проведене під 
час демонстрації, показало, 
ще з більш як /0 моделей 
лише вісім відповідають за
питам покупців. Після цієї 
конференції оуло укладено 
доісвори на постачання 35. 
нсг.их моделей одягу.

Штаби «КП» контролю-. 
к?ть, як здійснюється »меха
нізація трудомістких робіт.** 
ян впроваджуються раціона
лізаторські пропозиції. Так, 
«лроженгорис ги > «Універса
му» № 3 під час перевірок 
подали пропозиції, реаліза
ція яких дала змогу вивіль
нити на трудомістких робо
тах шість працівників мага-’ 
зину. За два останніх 
тут було подано 
рацпропозиція, 
більшості з них 
мольці, молоді 
Всі пропозиції 
впроваджено, що дало еко
номію об тисяч кароованців.

Ефективно пройшов у Киє
ві Всесоюзний рейд «комсо
мольського прожектора», 
під девізом «За високу куль
туру обслуговування». Ще 
напередодні комітети комсо
молу намітили об'єкти пере
вірки, разом з народними, 
контролерами провели на
вчання та інструктаж його 
учасників, чітко сформулю
вали коло питань, які потріб
но було вивчити на підпри
ємствах сфери обслугову
вання. Про цілі та завданні» 
рейду розповіли преса, ра
діо, «блискавки», «сигнали 
«КП».

«Прожектористи» поста
вили за мету «викликати на 
себе» нритичні зауваження 
та пропозиції по роботі сфе
ри обслуговування, а потім 
перевірити, творчо осмисли
ти кожне. При місьному і 
районних ш.абах «НП» було, 
створено оперативні 
які організували збір 
зиціи, зауважень та 
жань від жителів і 
Києва, до міського _____,
надійшли листи і телефонні 
сигнали про недоліки в об
слуговуванні населення'. 
Створені з числа активістів 
.«НІІ», народних контролерів, 
спеціалістів рейдові бригади 
протягом двох-трьох ДНІВ 
перевіряли сигнали, одержа
ні-матеріали направляли у, 
відповідні органи і добива
лись усунення недоліків.

Під час Всесоюзного рей
ду штаби і пости «КП» ви
вчили режим роботи магази
нів та їдалень, перевірили, 
ян налагоджено харчування 
робітників, будівельників, 
студентів вузів, учнів техні
кумів та профтехучилищ, 
організували масові рейди 
по якості та культурі обслу- 
іозування в магазинах. Усе 
це робилося разом з група
ми і комітетами народного 
контролю. Спільні наради, 
навчання активу, погоджен
ня планів роботи дають 
можливість «прожекторис
там» кваліфікованіше підхо
дити до здійснення конт
рольної роботи, активніше 
усувати виявлені недоліки, 
ЕЧать високої принциповос
ті, діловитості, вимогливості 
і в кінцевому підсумку під
вищують роль «КП» в кому
ністичному вихованні мо
лоді.

рони 
понад 4& 
авторами 

є комсо- 
спеціалісти. 
оперативно

пости, 
пропо- 

поиа- 
гостей 
шіабу

в. КАШИРСЬКА- 
відповідальний організа
тор відділу «КПч ЦК 
ВЛКСМ



28 серпня 1979 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" 5 сгнор.

І ТС”І „ЖИВИ, КНИГО!

Кожній школі — 
книжковий фонд

ЗВЕРНЕННЯ ПЕДАГО
ГІЧНОГО ТА УЧНІВСЬКО
ГО КОЛЕКТИВІВ УЛЬЯ
НОВСЬКОЇ ДЕСЯТИРІЧКИ 

2.

ПІД ТАКИМ ДЕВІЗОМ 
ОГЛЯД-КОНКУРС НА 
НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ. 
НИНІШНЬОГО РОКУ І

ПРОХОДИВ ОБЛАСНИЙ 
КРАЩЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ВІН ПОЧАВСЯ В СІЧНІ 

ЗАКІНЧИВСЯ В СЕРПНІ.

Конкурс охопив усі шко
ли ОбластҐІІого метою бу
ло підвищення відпові
дальності педагогічних та 
учнівських колективів, сім’ї 
за правильне, раціональне 
використання шкільних 
підручників, за організа
цію систематичної роботи 
на виконання постанови 
ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про- перехід на 
безплатне користування 
підручниками учнями за
гальноосвітніх шкіл».

Під час огляду-конкур- 
су було широко залучено 
комсомольські й піонерські 
організації, учнівські комі
тети, членів первинних ор
ганізацій Товариства кни
голюбів до справи вихо
вання у школярів береж
ливого ставлення до на
вчальної книги, як до дер
жавного добра, виховання 
поваги до праці?людей, які 
її створюють, відповідаль
ності за правильне й ра
ціональне використання 
підручників.

«Кожній ШКОЛІ — КНИЖ
КОВИЙ фонд» — з таким 
зверненням до педагогіч
них та учнівських колек
тивів шкіл області зверну
лися учні і вчителі Улья
новської десятирічки № 2.

У кожному класі всіх 
шкіл області діють пости 
бережливих, до яких уві-

Наша школа проводить 
значну роботу по ство
ренню фонду підручни
ків та їх збереженню. На 
кожного учня в серед
ньому припадає 11 на
вчальних книг. Усі кабі
нети мають свої пред
метні бібліотеки, котри
ми користуються школя
рі на годинах самопідго
товки.

Ми організували гурт
ки «Друзі книги» і «Юні 
палітурники». Регулярно 
влаштовуємо фоторейди 
«Про що розповів порт
фель!», виставки кращих 
підручників.

Велику 
створенні 
фондів школі 
шефи — працівники Уль
яновської райсільгосп- 
техніки. Ми прагнемо, 
щоб на початок нового 
навчального року всіх 
учнів забезпечити не 
менш як двома підруч
никами з кожного пред
мета для домашнього й 
шкільного навчання, по
новити бібліотеки кабі
нетів.

Ми закликаємо всі пе
дагогічні та учнівські ко
лективи області створю
вати фонди шкільних 
підручників, удосконалю
вати організацію корис
тування ними. Це стане 
одним з наших конкрет
них внесків у виконання 
постанови ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР 
«Про перехід на безплат
не користування підруч
никами учнями загально
освітніх шкіл».

ходить не тільки учні і І 
вчителі, а й батьки.

Традиційними стали за- | 
хіістн читацьких формуля
рів, конференції, бібліо
течні уроки, мандрівки 
книжковими полицями.

З інтересом учні бага- ’ 
тьох шкіл випускали пла
кати, оформляли книжкові І 
виставки — «Вивчи, збе
режи і передай молодцю- ! 
му», «У кого нам, підруч- і 
шікам, краіце живстьсд?», | 
влаштовували ранки, літе
ратурні свята і мандрів- . 
кп — «Мрію про профе- | 
сію», «З книгою в Країну 
знань», «Бід А до Я—»

У школах області ство
рено первинні організації 
Товариства книголюбів, 
при яких організовано сек
ції юних книголюбів. Сюди 
входять не тільки любите
лі книги, а ії юні художни
ки по оформленню плака
тів, листів, оголошень, ви
ставок. Члени секцій бе
руть активну участь у ви
пуску зага.тьііошкі.тьштх 
газет, у зборах піонер
ських загонів, воші також 
відповідають за ремонт і 
збереження книг, акуратно 
підшивають газстіг, роз
повсюджують нову літера
туру. Організовують і ро
боту гуртків «Книжкова 
лікарня», юних палітур
ників.

Обласний оргкомітет по 
проведенню ог.’іяду-кон- 
курсу на краіце збережен
ня навчальної книги підбив 
підсумки останнього, тре
тього туру. Переможцями 
визнано Ґайноронську де
сятирічку № 5, Богданів- 
ську середню ШКОЛІ' № 1 
імені В. І. Леніна Знам’ян- 
ського району, десятирічку 
№ 10 м. Олександрії та се
редню школу № 16 м. Кі
ровограда. Кращими ор
ганізаторами конкурсу — 
бібліотекаря з м. Гайворо
на Н. Ф. Хоромаисьйу, ор
ганізатора позакласної ро
боти десятирічки № 16 
м. Кіровограда Б. С. ІІа- 
боку, голову первинної ор
ганізації Товариства кни
голюбів восьмирічної шко
ли № 8 м. Кіровограда 
К. С. Черненко.

С. ЯКУБОВСЬКИЙ, 
заступник завідуючого 
обласним відділом на
родної освіти, голова 
оргкомітету по прове
денню конкурсу.

ПОДІЯМ — 60 РОКІВ

Пізно ввечері 17 серпня 
1919 року з Бобринської 
вирушила сухопутна ес
кадра, як назваз ії Шапіль
ський. Справді, дві пло
щадки з ремонтним об
ладнанням, два бронепоїз
ди, ешелон із загоном 
курсантів Київської піхот
ної школи, пустий ешелон, 
поїзд зі штабом . Затон- 
сьхого, ще один 
ешелон, ешелон з
ристами, ешелон з боєпри
пасами... Чим не ескадра?

пусїий 
кавале-

Першим небезпеку по
мітна матрос-сигнальник.

— Назустріч нам мчить 
паровоз. На всіх парах. 
Махновці пустили, — стри
вожено доповів.

Ремонтна бригада кину
лась на полотно. Розібра
ли рейки, стягнули їх на
бік. Ще за мить паровоз 
махнозціа перекинувся з 
насипу. Але покласти на
зад колію не дала кіннота, 
яка вихлюпнулася з гайка, 
що був неподалік. Паніки, 
на яку розраховували мах
новці,. пустивши паровоз, 
щоб вивести таким чином

• І розтягнулась вона майже 
на два кілометри...

Коли прорвалися через 
вогонь білогвардійців, За- 
тонський зібрав у себе 
командирів.

— Поздоровляю, това
риші, з першим успіхом. 
Одне вогняне кільце ми 
проскочили. Тепер перед 
нами завдання не менш 
важке. Територія, на якій 
ми перебуваємо, зайнята 
віиспками Махна. Самі ро
зумієте, що значить 
годні кожен 
патрон... Мій 
кілька хвилин 
мав нагоду вислухати про
позицію «батька».

Він вимагає не мало не 
багато — ешелон з боє
припасами.

Командири перезирну- 
лись. Апетит у Махна зов
сім непоганий.

— Так.!. Готуватися до 
бою треба. До нещадною 
бою... Думаю, зупинити 

махновці спробують 
відрізку Нозомирю- 

А

СПОРТ.СПОРТ

допомогу у 
книжкових 

подають

(Закінчення. 
Початок у Н» 102].

1

ФУТБОЛ

Торпедо» (Луцьк)—5:0

за-

сьо- 
снаряд чи 

заступник 
тому вже

Матч кіровоградської «Зірки» з луць
ким «Торпедо» почався без розвідки 
урхливими атаками. Місцеві любителі 

Футболу давно не бачили такої емоційної 
гри. Господарі поля діяли на високих 
швидкостях, самовіддано боролися за 
і’ожний м’яч, увесь час були націлені на 

Опорота супернинів. Слід віддати належне 
Т” гостям. Вони прийняли високий темп, 

Яе пішли в глуху оборону і також нама- 
галися атакувати.

Свою перевагу ніровоградці реалізува
ли вже на п’ятій хвилині, ноли Андрій 
Карп’юи сильним ударом під переклади- 
НУ відкрив рахунок. До Кінця першого і

«На жаль, отак...»
наЛгва^ась кри- 

.кореспонденція

Юріи Лебедєв 
— асистент ка
федри металорі
зальних верста
тів Кіровоград
ського інститу
ту сільськогос
подарського ма
шинобудування. 
У вільний 
роботи час 
захоплюєт ь 
альпінізмом, 
стане час 
пустки — їде зі 
своїми товари
шами в гори, на 
береги річок, де 
височать круті 
скелі.

На знімну: 
Ю. ЛЕБЄДСВ.

ВІД 
він 
с я 
На- 
ВІД;

СПОРТ-

ШАХИ

ДЕ ЧОРНИЙ
КОРОЛЬ]

запропо
папі им

Цю задачу ми 
нували розв'язати 
читачам 11 серпня: «11а ша
ховій дошці тільки білі фі
гури. Знайдіть, куди поста
вити чорного короля, щоб 
білі могли дати йому мат 
у три ходи».

Першим правильну 
повідь прислав кїровогра- 
дець Б. Цііві.іьов:

Чорного короля треба 
поставити на (14, а тоді: 
1. с!4 Кр£4 2. е4ф- Крі;4 
3. йЗХ 1... КрІі5 2. ФЛЗ 
Кру4 (Іі4) 3. ФІіЗ'Х

8. Цивільова зараховано 
членом нашого шахового 
клубу.

нас 
на 
род — Новоукраїнка. 
тому наказую негайно ви
рушати далі. Не дамо про
тивникові підготуватись до 
нападу...

Як і сподівався Загсн- 
ський, перший бій з мах
новцями розгорівся перед 
самою Новоукраїккою. І 
хоча червоноармійці че
кали нападу, кулеметний 
вогонь з обох боків полот
на пролунав зненацька. 
На вогонь відповів броне
поїзд «Смерть парази
там!». Згодом до роботи 
приступили гармати. Мах
новці відступили...

Після бою Затонський 
сказав командирам:

— Тепер попереду го
ловні сили Махна. Бони с 
Помічній.

— Дозвольте поміняти 
бронепоїзди місцями, — 
втрутився Шапільський. — 
Наша команда має досвід 
боротьби з Григор євим. 
Знаємо їхню тактику...

— Що ж, не запере
чую...

Від Нозоукраїнки «су
хопутний броненосець» 
Шапільського йшов безпо
середньо за ремонтним.

бронепоїзд із ладу, не бу
ло. З шаблями проти гар
мат багато не навоюєш. Із 
правого борту вдарили пс 
казалерії вісім кулеметів...

У полонених дізналися 
про те, що на станції скуп- 
чипось багато махновців. 
По них дали кілька залпів 
з морських гармат.

Розвідка доповіла, 
махновці залишили Поміч
ну. Штаб Махна знаходив
ся в Піщаному Броді.

Затонський наказав ата
кувати. Сам повів піхоту й 
кавалерійські загони. З 
бронепоїзда підтримали. 
Вибили Махна з степ...

— Товаришу командир, 
тут махновців затримали. 
Парламентери, кажуть.

— Давай їх сюди.
За хзилину перед 

нільським стояло 
Один височений на 
хлопець у смушковій 
ці, в добротній сірій 
ці і військовому френчі. 
Другий не сягаа своєму 
напарникові навіть 
плечей, кучерявий, 
швидкими великими 
ма. Вищий тримав у руках 
шмат білого полотна, так 
би мовити, парламентер
ський прапор.

— З чим прийшли? — 
посміхнувся 
розглядаючи посланців.

— Нас «батько» прислав!
— Махно, чи що?
— Еге ж...
— і о й чого ж він хоче?
— А щоб ви снаряди й 

патрони йому віддали. То
ді пустить вас на Одесу.

— А за що ж це він нас 
так міцно тримає? 
сміявся військком 
поїзда Кулик, що 
вістю прислухався 
моаи. — Може, знову та
чанками на бронепоїзд з 
гарматами полізе?

Хлопець у смушковій 
шапці гигикнув:

— Ні. Батько накаже 
рейки з обох боків Поміч
ної розібрати — і кришка 
зам отут усім буде...

— Передай своєму ота
манові, що у нас ремонтна 
бригада є. Він її роботу 
вже бачив, коли наші 
хлопці ваш паровоз пере
кинули... Полагодимо... — 
і кивнув червоноармій- 
цеві: — Відведіть до За- 
тонського. Нехай і ними 
поговорить.

що

Ша- 
ДВОЄ. 
зріст 
шап- 
свиг-

ДО 
із 

очи-

Олександр,

— роз- 
бронс- 
з ціка- 

до роз-

«Парламентери» пішли, 
а Олександр замислився. 
Його показну апевненісіь 
/лов рукою зняло. Кепське 
діло. Шапільський схопив
ся і за п’ять хвилин був 
уже біля артилеристів...

— Зарядіть осколочни
ми... Мабуть, сьогодні вно
чі робота зам буде.

Він не помилився. Не 
минуло й півгодини, як 
десь за станцією пролунав 
вибух. Потім другий. Ар
тилеристи миттю відкрили 
а тому напрямі біглий во
гонь... Вибухи припини
лися.

До ранку махновці біль
ше не підривали полотна. 
Як тільки розвиднілось, 
Кулик послав розвідку до
відатись, чи багато 
пошкоджено...

А на ранок 
Шапільського 
стрілювати.

— З боку 
шрапнеллю гатить! — кон
статував після перших же 
постріліз гармаш Пар
хоменко. — Славно б’є!

Не розділяючи його спо
кою, Шапільський наказав 
машиністові Філоненку 
маневрувати.

— На заокруглення, за 
станцію!

Бронепоїзд набирав 
швидкості, а на те місце, 
де він щойно знаходився, 
падали снаряди.

— Як по шнурочку кла
де... Не зназ, що у Махна 
така артилерія... — бурчав 
Пархоменко, наводячи 
езою гармату. І незрозумі
ло було, ехзалює він чи, 
назпаки, гудигь пальбу 
противника.

Вибравшись на коло, по
мітили вдалині чужий бро
непоїзд. Він переніс во
гонь на станцію. Тим ча
сом Пархоменко смикнув 
за шнур. Ствол відсунувся, 
і з дзвоном покотилася 
площею гільза... Всі напру
жено вдивлялися в те міс
це, де біля чужого 
воза, точніше — в 
місці, де було видно дим 
від нього, метнувся 
ний факел вибуху.

— Молодець! — похва
лив артилериста Затон- 
ський, котрий підійшов на 
площадку. — Схоже, що 
проти нас воює бронепо
їзд? — спитав Шапільсько
го. Але той не відповів. 
Дивився десь у степ. За- 
тонський теж перевів туди 
свій погляд. Збоку Михай
лівни галопом мчала група 
вершників, розмахуючи 
на високому древку білим 
прапором.

— Постривай, — зупи
нив комендора Олек
сандр. — Володимире Пет
ровичу, що скажете? Здає
ться, Махно?

— Несхоже...
Але обоє помилялися. 

То мчали 
гицького 
пи...

Після 
гармати 
Шапільського 
зрозумів, що бронепоїзд 
радянський, 
метрові морські 
було встановлено лише на 
радянських бронепоїздах.

Щоб з’ясувати все оста
точно, він і послав парла
ментерів.

— Свої, — зітхнув по
легшено Шапільський. — 
Прорвалися...

Ю. ДМИТРЕНКО.

колії

бронепоїзд 
почали об-

Людмилівки

паро-
тому

чор-

бійці Павла Кня- 
з Південної гру-

залпу 
по

морської 
бронепоїзду 
Княгицький'

бо 120-мілі- 
гармати

на початку другого тайму торпедівці ще 
чинили опір але остаточно «зламалися» 
пГсля другого гола, автором якого був 
Олександр Аленсєєв. А коли до фінального свистка лишалося 19 хвилин, гості 

Три рази починали з центра поля піс- 
Ударів Вадима Євтушенка і знов 

та Карп юкз.
Отже без перебільшення можна сказа 

ти що’«Зірна» порадувала своїх прихиьь 
щ агресивною і змістовною грою. Тил. 

більш незрозумілими є дуже, невдалі ви
ступи команди на чужих полях. Очевид
не/ даються взнаки психологічний на
стрій футболістів, тактична побудова гри 
в гостях,

ПІСЛЯ ’ 
виступу.

повідь на свій виступ. >1ь 
повідомляє секретар Устп- 
іііікького райкому комсо- 

М. Мнхалевнч, ко- 
обговоропо 
бюро Рі\

молу 
РССНОІІДСІЩІІО 
па засіданні 
ЛКСМУ, критику пніпаїк: 
правильною.

Бюро раііоііііого коміте
ту комсомолу, ІЮВІДОМ'ЛЯЄ- 
іі.ся далі, зобов’язало від
діл ііроііаіапдн та куль- 
'іуріїо-масової роботи І’К 
ЛКСМУ усунути недоліки, 

і ко- 
Розроблсію 
по.ііїніісіііія

Так 
тичіїа 
Ю. Дмиірбіїка’ про серііо'і- 
ііі упущення Усіїніівськоі о 
райкому комсомолу в про- на які вказувалося в 
веденні Ленінського за- рссгіондсіїції
ліку.4 ' ‘ заходи для

Редакція оірішала- • від- стану оправ; що склалися

у ході проведений Ле
нінської о заліку «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — у 
жиг і я!».

У райкомі комсомолу 
відбувся також семінар 
секретарів комсомольських 
організацій виробничих ко 
лекнівів району. На ньо
му обговорено питання по 
успішному проведенню 
третього сіапу Ленінсько
го заліку «Рішення XXVИ/ V« 1 і 111 ». і • » »«»«•

з’їзду КПРС —• у життя!», 
присвяченого ИО-їі річниці 
з дня народження В. і. Ле
ніна.

і
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ПРОЩАЙ, ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ!

ДВА ДНІ В «КОЛОСКУ»
ЕСКІЗИ З ЛІТНЬОГО ЗОШИТА

«Чебурзшка»
Загін «Чебурашка» 

слухав нікого. Кожен хотів 
мати на голові бантик і не 
робити ранкової зарядки, 
йти без дозволу виховате
ля куди заманеться і не 
йти строєм на ранкову лі
нійну... А під час трудово
го десанту двоє «чебура- 
шок» заховались у кімнаті 
і грали б шашки. Ті ж, що 
не розбіглися, показували 
одне на одного пальцями 
і казали:

— Вони не працюють, — 
і ми не будемо.

Навів порядок началь
ник табору... Генка Сєгіга.

У міжколгоспному піо
нерському таборі «Коло
сок» Компаніїеського ра
йону — день самовряду
вання. Керують табором 
піонери, а вожаті (за сце
нарієм) стали дітьми, най
меншими і нейнеслухняні- 
шими. Свій веселий загін 
вони назвали «Чебурвш-

не
мери, як важко бути во
жатими.

І тільки дехто 
вателів» (а ними
хлопці) оптимістично
Див:

з «вихо-
Сули 
твер-

Можна б іще 
втримати.
всі зійшлися на 
успішно

можна

один

тому, 
працювати 

тільки 
своїх

ка»...
— Ми й не уявляли, — 

резпоеідали згодом

День
Та 

що 
вожатими 
тоді, коли любиш
вихованців. Лише тоді ді
ти зможуть написати про 
своїх вожатих так (з анке
ти):

«Я люблю Валентину 
Петрівну тому, що єона 
весела й добра».

«Я б хотіла бути схожою 
на Ольгу Павлівну, бо во
на добра, справедлива, 
смілива, вміє так розсуди
ти будь-яку суперечку, на
че її й не було».

«Найкращий вожатий — 
Микола Володимирович. 
Він нас любить, привчає 
до порядку і дисципліни, 
вчить співати...»
Вожаті

У піонерів другого загс-

ну була таємниця.
— Бони щось задума

ли, — шепотілися жовте
нята. — То картон шука
ють, то ножиці і клей.

А згодом дізналися — 
будують макет пароплава. 
Хто-хто, а їхній вожатий 
Микола Володимирович 
розуміється на цьому. Як 
намалює що-небудь — 
очей не еідірвеш. Так і хо
четься торкнутися рукою...

Зацікавити, запалити 
якоюсь справою дітей, 
зробити її веселою, захоп
люючою старається і сту
дент Кіровоградського пе
дагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна Микола Фе- 
дів. Навіть шикується його 
загін якось еєсєло і 
швидко.

— Тримаємо марку, — 
МСЕИТЬ Еожатий.

6. БУБИР 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Компаніївськиіг район.

Піоіїсрський табір «Ман
ка» розташований в одно
му з мальовничих куточків 
приміської зони шахтар
ської Олександрії. Понад 
тисячу дітей гірників і 
електролрнладобудівнпків, 
хіміків і будівельників, 
учителів і транспортників 
весело й цікаво провели 
тут літні канікули.

В останній, третій, та
бірній зміні їх, піонерів і 
жовтенят, було більше 
трьохсот. Одна дружна 
сім’я, у якої багато спіль
них справ. Три тижні жи
ли вони разом. Недовго, 
але цікаво.

Були екскурсії на під
приємства міста, зустрічі з 
передовиками виробництва, 
ударні трудові десанти в 
колгоспі «Ленінським шля
хом»...

А в клубі «Подружка» 
дівчатка вчилися в’я >ати, 
готувати різкі сі рази. 
Хлопчики ж змагались у 
конкурсі «Нумо, хлопці!». 
І скрізь визначалися пере
можці. А це важливо, ад
же кожна 
своєрідний 
сягкутого 
виконання 
тих завдань.

На фініші зміни влаш-

перемога 
підсумок 

і поштовх 
нових, складні-

до-
ДО

тупали конкурси дитячого 
малюнка і політичної піс
ні. До речі, в останньому 
конкурсі брали участь і 
болгарські школярі, які за
вітали в гості до своїх дру- 
вів.

А завершилось літо в

«Чй_Яді> урочистою ліній
кою «За дитинству щас
ливе наше — спасибі, рід
на партіє!». Загоїш рапор
тували яро свої діла, про 
бадьорий настрій.

М. ТРУХАНОВ. 
Фото Д. СЕКРЕТАРЮКА.

нМслодом коммунаря — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На укргнчеиом языке.

Газета 
виходить 

у вівторок, 
четвер 
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28 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 0.50 —' 
Телефільм «Пастухи Туше- 
тії». 1 серія. 10.55 — «У сві
ті тварин». По закінченні— 
новини. 1-1.30 — Нотній. 
14.50 — Док. фільм «Вкла
да про виноградну лозу».
15.15— «Телестадіои». 16 00
— Тележурнал «Паст ан
гіни». 16.30 — В. Крапп він. 
«Та сторона, де вітер». Час
тина 2. 18.00 — «Життя на
уки». 18.30 — Мультфільм.
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — «Трудові ресурси і 
продуктивність праці».
19.15— Чубок європейських
чемпіонів я хокею. Фінал. 
ЦСКА (СРСР) — «Есет» 
(м. Порі. Фінляндія). (Ан- 
стрія). 20.00 — Футбол:
«Динамо» (Київ) — «Дина
мо» (Мінськ). 2 тайм. 21.00

«Час». 21.35 — Вечір в 
Державному академічному 
Великому тсатоі Союзу 
РСР. присвячений 60-рІ’ГЬО 
радянського кіно. В перер
ві — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.45 — Фільм «Атл-батп, 
Йшли' солдати». 11.40 — 
«Комсомольський авто
граф». 12.10 — П. Штраус. 
«Циганський барон». Опе
рета. 16.10 — -Піонерське 
літо». 16.40 — Концерт лі
ричної пісні. 17.10 — «Со
нячне коло». 17.40 — «Вах
та врожаю». Па виноград
никах Криму. 18.00 — Му
зичний фільм «Нюанс». 
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Футбол: «Ди
намо» (Київ) — «Динамо» 
(Мінськ). 1.9.45 — Спіг-ає 
Микола Коніратіок. 20.45— 
«Па добраніч, діти!» 21.00
— «Час--. 21.35 — Теле
фільм -Лев Гурнч Сшіііч- 
ків>. По закінченні — ло
вили.

29 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.30

— Иоппии. 14.50 — Док. 
фільми «Чотири ордени 
командарма Федька», «Міп- 
чуковн з Чигирпнки». 15.20
— Чемпіонат світу з вело
спорту. (Нідерланди). 15.55 
--.«По музеях і Еиставо-піп.х 
залах». 16.25 — Телефільм 
для дітей. «Там вдалині, 
за рікою». 17.30 — «Пер
тий раз у перший клас». 
Концерт. 18.00 — До почат
ку нового навчального ро
ку в системі професійно- 
технічної освіти. 18.30 — 
«День за днем». (К-д). 18.40
— Оголошення. (К-д). 18.-:5
— -Сьогодні у світі». 1:9.00
— Концепт радянської піс
ні. 19.20 — До 60-річчя 
Компартії США. «В бороть
бі за мир н інтереси трудя
щих». 19.50 — Телефільм 
«Пастухи Тушетії». 9. серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — До 
Міжнародного року діпн- 
ьн. «Обличчя друзів». 22.20
— «Сьогодні у світі». 22.35
— Концерт оркестру С1К.І- 
(ронічної і естрадної музи
ки ЦТ і ВР.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— Для школярів. «Веселі 
старти». 16.25 -- «Наука — 
виробництву» 17.00 — Му
зичний гЬіпьм » «Весільна 
сюїта». 17.30 — «Зустрічі з 
юнгою Юрком». 18.00 — 
Реклама. Оголошення .18.30
— Фільм-концерг «Коли
співає гітара». 18.50 —
Свої одні 35 а річниця з 
початку Словацького на
ціонал ыю-еизвольного по
встання проти фашист
ських загарбників. Виступ 
генерального консула
ЧССР у Києві Олдржих.» 
Могельського. 19.00 -- «Ак
туальна камера». 19.30 — 
І. Друце. «Дарую небо 1 
землю». Вистава. 20.40 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00
— -іУас». 21.35 — Продов
ження вистави «Дарую не
бо і землю». 22.15 — Ви
давництво .«Музична Ук
раїна» — читачам. По за
кінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35
— Всесоюзні дитячі зма
гання з міпі-баскдтбо- 
лу. 9.50 — Телефільм
«Пастухи Тушетії». 2 серія. 
10.55 — «ІІародна твор
чість». Телеогляд. По за
кінченні — повніш. 14.30
— Новини. 14.50 — Док. 
фільм «Карельський фронт. 
Хроніка 1 спогади». 15.20

— Російська мова».
15.50 — Чемпіонат світу з 
велоспорту. (Нідерланди).
16.10 — Телефільм для Ді
тей. «Ось і літо минуло». 
17.15 —- - Адреси молодих». 
18.00 — До початку ноною 
навчального року. 18.30 — 
«Рішення XXV з'їзду К1ІРС
— у життя». -З турботою 
про молодь». Виступ секре
таря парткому радгоспу 
«шарівськні!» Олександрій
ського району М. І. Тищен
ка. (К-д). 18.45 — «Сьогодні 
у свігі». 1.9.00—Док. фільм 
про шкоду алкоголізму 
«Жила собі людина». 10.15
— Кубок європейських чем
піонів з хокею. Фінал. 
«Польді (ЧССР)----ЦСКА
(СРСР) (Австрія). 21.00 — 
«Час». 21.35 — Дні румун
ської культури в СРСР. 
присвячені 35-й річниці 
визволення Румунії від фа
шистського ярма. Виступ 
національного ансамблю 
«Румунська рапсодія». В 
перерві — «Сьогодні у сві
ті».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.20
— Для школярів. «Райдуж
на республіка». 16.05 — 
«Вахта врожаю». «Кормова 
нива Київщини». 16.35 — 
Фільм -Щорс». 18.30 — 
«Озимий лай України,». 
1(100 — «Актуальна камера». 
19.30 -- О. Довженко. - Ма
ти».. «Незабутнє». Читає 
народний артист УРСР 
Анатолій Паламаренко.
20.10 — Фільм-коицсрт «Ін-
термеццо». 20.40 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — «Новішії кі
ноекрану». По закінченні— 
новини.

телепрограм народної твор
чості. (Швейцарія). 15.20- 
Корогкомстражпі художні 
фільми для дітей. 16.10 -- 
«Наш огляд». 17.00 — Фут
бол: «Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Київ). У перерві
— тираж «Спортлото». 18.45
— «Хто винен у війнах?» 
До 40-річчя початку другої 
< і ітової війни. Веде пере
дачу О.. Каверзнев. 10.15 — 
-Веселий концерт для тат 
і мам». 19.45 — Телефільм 
-Па тайгових вітрах». 1 се
рія. 21.00 — - Час». 21.35 — 
До Міжнародного року ди
тини. «Нумо, дівчата!» 23.00
— Чемпіонат світу з акаде
мічного веслування. (Юго- 
славія). Но закінченні — 
повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повний. 10.20 — Фільм- 
концерг «Шкільні картин
ки». 10.50 — «Паука і жит
тя*. 1120 — О. Панова. 
-.Швидкі поїзди». Вистава 
Білоруського драматично
го театру їм. Якуба Коле
са. 13.20 — Концерт. 14.25
— Док. фільми «Уроки пре- - V
красного». «Іменник — 
школа». 15.05 — «Суботній 
репортаж». «З.'рас туй. но
вий навчальний рік!» 15.35 
— Виступ вокально-іистру- 
мс.н: алыюго ансамблю.

31 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— -Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Здрастуй, шко
ло!» Концерт дитячих ко
лективів. 0.35 — -Велика 
арена юного спортсмена». 
10.С5 — Кіиоальмапзх для 
дітей «ЗГрочна». 11.00 — 
Док. Фільм <1 зустрілись 
мелодії». По закінченні — 
повніш. 14.30 — Повніш. 
14.50 Док. фільм ‘Ми з 
Мпколаївіцнни». 15.00 — 
«Шахова школа». 15.30 — 
«Йосипа і москвичі». 16.00
— «І т,руг. і чарівніш — кі
но». Підсумки конкурсу ди
тячих фільмів па ’ Міжна
родному кінофестивалі в 
Москві. 17.00 — «Халхіп- 
Гол». Док. телефільм. 18.00
— До початку навчального 
року у вузах і технікумах. 
Бесіда з міністром вищої і 
середньої спеціальної осві
ти СРСР В. П. Є’нотіїіим. 
18.30 — «День за днем». 
(К-д). 18.40 — Оголошення. 
(К-д). 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — -Народні ме
лодії». 1.9.15 — Тележурнал
— Співдружність». 19.45 — 
Телефільм «Пастухи Туше- 
тії*. З серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Фестиваль Інтерба
чення. Конкурс естрадної 
пісні в Сопоті (Польща). 
В перерві — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новшін. 10.20 — Концерт.
10.55 — «Нафтовики Пол
тавщини». 15.30 — «Ма
льовнича Україна». -Там. 
де Ятравь круто в’ється». 
(К-д на Республіканське те
лебачення). 15.45 — Ма
ленький концерт. 15.55 —
• Рік четвер гни, ударний». 
16.-10 — Фільм для дітей. 
-Далекий марш». 16.55 — 
Зустріч викладачів вузів 
Києва з першокурсниками. 
18.00 —'«Музичний репор
таж про зустріч дитсадків- 
ц-в з школярами. 18.30 — 
Завтра — повий навчаль
ний рік. У передачі беруть 
участь міністр освіти УРСР 
М. В. Фоменко, міністр ви
щої і середньої спеціаль
ної освіти УРСР Г. Г. Єфі- 
мепко та голова Державио- 
ю комітету УРСР по про- 
фесійио-техш'піій освіті 
М. М. Ковальчук. 19.20 — 
Мультфільм. 19.30 — За
ключний концерт артистів 
Киргизького державного 
академічного тейтру опери 
та балету імені Ма.чди- 
баєва. У перерві — -• Акту
альна камера». По закін
ченні — повнив.

16.00 — «Перший день ка
лендаря». Репортаж- з київ
ської середньої школи 
Л9 26. Ні.ЗО — «Сонячне 
ao.no>. 17.00 — «Сатирич
ний об’єктив». 17.25 — Для 
дітей. Телефільм «Фантазії 
Всспухіпа». 1 серія. 18.30 - 
«Акт’ус.чі на камера:-. 19.00 
— Футбол: «Зоря» — «Ло- 
иомотив». 20.45 -- «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Кіноепопея -Вели
ка Вітчизняна». Фільм 1. 
-22. 1.941». Вступне слово 
кандидата у члени Політ- 
бюро ЦК Компартії Украї
ни. командуючого Чсрво- 
11 о п р а п о р и нт Київським 
військовим окруюм гене
рала армії І. О. Герасимова. 
По закінченні — повніш.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «АБВГДсйиа». 
9 45 -- - Для вас. батьки». 
10.15 — Телефільм «Пасту
хи Тушетії». З серія. 11.30
— «Ранкова пошта». 12.00
— «Більше хороших това
рів». 12.30 ■— Телсіг.чуб
«Москвичка». 13.30 —Здо - 
ров’я». 14.15 — Завтра
Всесоюзний день працівни
ків нафтової І газової про
мисловості. 14.30 — Нови
ни. 14.45 — -’Веселка». 1(1 
Міжнародний фестиваль

2 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАТИ А. 8.0П

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — Кон
цепт Дерлщтлюго заслуже
ного апеамбч’л танцю Азер
байджану. 9.30 — «Будиль
ник». ІО'ГіО — «Служу Ра- Й.. 
дяпському Союзу!» 11.00 — 
Телефільм «Веселі еиопп- 
діїнія. або е>ліх і сльози».
1 серія.» 12.20 -- «Хочу пес 
знати». Кічсжурги-ч. Г2.30
— Сільська голина. 13.30—
«Музичний кіоск». 14.00 — 
.’і. Леонов. «Золота' капо
та». Фільм-Бнстава. 16.10 — 
* Клуб кіпопо.’Юроїігсй». 
17.10 — До Міжнародного 
року дитини. «-.Коли ябп- 
ратпться діти і.’пянетвт. 
18.90 — Між:ш»О"і«р. пано
рама. 18.45 - Сьогодні —
Всесоюзний хе::і. пршіітіи- 
т--ів нафтової і гасової тгро- 
мп- чого ті. 19.00 — Кон
церт па замовлення ипац’.г- 
ннків нафтової і гаВопої 
н-ючисловлеті. 19.45 — Те
лефильм «Па тайгових віт
рах». 2 серія. 21.00 -«Час». 
21.35 — Фестиваль Інтерба
чення. Конкурс естрадної 
пісні в С’опоті. (Польща). 
По Л.'ШІНЧСІІНІ • НСЛИПШ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00
— Повніш. 10.20 — «Село 
і люди». (Ужгород) 10.50— 
«Співає Софія Ротару». 
11.20 — Сьогодні — Всесо
юзний день працівників 
нафтової І газової промис
ловості. 1. Теленарис «До
бувачі скарбів». (Львів). 
2. Док. телефільми «Остан
ні кілометри». 3. Коннерт 
«До вас з піснями». 13.15 — 
«Доброго вам з-чорон’я» 
13.45 — Для дітей. Теле
фільм «Фантазії Веснухі- 
ii.it. 2 серія. 14.50 — «Сла- «і 
.на солдатська». 15.50 —
< Музична вік го'ригіа».
16.40 — Телефільм -Люди
на і природа». 17.10 — До 
40-річчя возз’єднання ва- 
хі.іноуі.раїнськнх земель -ч 
Радянською Україною. 
Я. Галан. «Горн димлять». 
Літературний ‘ театр. 17.55 
-- , «Недільний сувенір». 
18.30 — Паші прем’єри. 
Док. фільми «Діалог із сон
цем», «Наш Орляїшіл». 
18.00 — «Актуальна каме
ра».' 1.9.30 — Телефільм
«Гра без гри». 19.50 —
Дж. БердІ. «Дон Кар.чос». 
Вистава Киргизького дер
жавного академічного теат
ру опери та балету їм. Мал- 
дибаєва. 20.50 — « На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Міжнародний тур
нір з хокею па приз газети 
'Советский спорт». «Сокіл» 
(Київ) — «Салават Юлаев» 
(Уфа). З період. 23.10 — 
Продовження вистави « Дон 
Карлос». У перерві— по
вніш.
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