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В усіх цехах і відділах 
Кіровоградського заводу 
•друкарських машин панує 
нині трудове напруження. 
Кожен робітник, інженер- 
по-технічиий працівник 
прагле ударною працею 

• ознаменувати 'річницю Ве
ликого Жовтня. Якщо в 
першому півріччі підпри
ємство не могло вийти па 
заплановані рубежі, то те
пер з випуском продукції 
все гаразд. Щомісяця з 
копне йє р а с кла да л ьн і по 
цеху виходить 4480 елек
тричних друкарських ма
шин. Цс норма па сьогодні, 
але завтра вона буде ви
щою. Відповідно зростати
ме й продуктивність праці. 
Значнішою буде роль кож
ного, ного добросовісне 
ставлення до своїх обо
в’язків на виробництві.

Приємно говорити про 
те, що велику роль у вико
нанні намічених завдань 
відіграє молоде покоління

дівчата, що займаються 
відливкою пластмасових 
деталей, закликали своїх 
заводських ровесників план 
одинадцяти місяців ниніш
нього року викопати до 

За раху
нок високопродуктивної та 
ефективної експлуатації 
устаткування, сумлінного 
ставлення до справи ком
сомольці і молодь цеху за 
зміну штампують додатко
вої продукції в середньо
му на 500 карбованців. 
Ініціативу комсомольців з 
третього цеху підтримали 
всі молоді заводчани. Бо 
вони лобрс розуміють: ко
жен упевнений крок, успіх 
у трудовому суперництві 
наближає їх до виконання 
завдань п’я гирічкн.

Ю. ЕАЛЬЧУК, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
Кіровоградського за
воду друкарських ма

шин.

заводчан. Вони рівняються 
на досвідчених, учаться у 
них секретів майстерності. 
Все це дозволило молодо
му слюсареві механоскла
дального цеху № 3 Людми
лі Балазюк вже сьогодні. Жовтневих свят, 
працювати в рахунок жовт
ня 1980 року. В рахунок 
липня цього ж року пра
цює шліфувальник з ін
струментального цеху Ва
силь ГІопруга.

Бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади імені 

•60-річчя ВЛКСАї автомат
ник Сергій Корейко пра
цює в рахунок іпх днів, ко
ли всі ми відзначатимемо 
знаменну дату — 110-ту 
річницю з дня народження 
В. ї. Леніна.

Прикладом для насліду
вання стала в передсвятко
ві дні ініціатива комсо
мольської організації тре
тього цеху заводу. Очолю
вані членом КПРС Валс- 
ріє.м Безлюдком хлопці

ДІЙТИ
до кожного

3 1 листопада в
комсомольських ор
ганізаціях країни по
чалася річна звірка 
складу ВЛКСМ — 
важливий захід, спря
мований не поліп
шення внутріспілково? 
діяльності ножної 
первинної організації, 
підвищення активнос
ті комсомольців, 
зміцнення дисципліни 
і наведення 
в обліку 
влкем.

(Закінчення на

порядну
членів
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Марія НОЛІС- 
НИК 
рант 
ського 
воду.
ми обов’язками 
справляет ь с я 
добре: чітко,
безпомилн о в о 
визначає якість 
і жирність мо
лока. За це за
служила повагу 
і авторитет у 
колентиві під
приємства. Ви
робничу діяль
ність Марія ус
пішно поєднує з 
громадеь к о ю. 
Вона очолює 
иомсомольсь н у 
організацію мас
лозаводу.
цьому 
повністю 
правдовує 
вір’я колег. Ро
бить усе, щоб 

комсомольці, вся 
молодь жила і 
працювала з 
вогником, по-ко- 
муністичному.

Фото С. АН- 
ДРУСЕНКА.

Партія постійно наголо
шує на необхідності підпо
рядкування всієї ідеологіч
ної роботи тим актуальним 
політичним та економічним 
завданням, які народ роз- сумнів трудового суперни- 
в’язує в даний історичний 
момент. В. 1. Ленін гово
рив, що з настанням со
ціалістичної революції на
стає саме той історичний 
момент, коли теорія пере
ходить-у практику, спрямо
вується і перевіряється 
нею.

Нині, коли радянський 
народ самовіддано труди 
ться над виконанням зав
дань десятої п’ятирічки, 
комітети комсомолу праг
нуть і далі зміцнювати 
зв'язок пропаганди з жит
тям, підвищувати її ефек
тивність. У СвІТЛОЕОДСЬКу 
на різних промислових під
приємствах працюють ти
сячі молодих робітників. 
Міськком комсомолу 
ним з найважливіших 
примів своєї роботи 
жає розвиток серед 
соціалістичного змагання 
за підвищення виробни 
цтва і якості роботи.

У трудовому суперництві 
беруть участь понад 150 
комсомольсько - молодіж
них колективів, п’ять тисяч 
юнаків і дібчат узяли інди
відуальні соціалістичні зо
бов’язання й успішно їх 
виконують. Широкого роз
маху набрало змагання за 
право називатися кращим 
по професії. Дієвість тру
дового суперництва визна
чається тим, наскільки пра
вильно й ефективно вті
люються в життя ленінські

принципи організації зма
гання. Останнім часом мі
ськком комсомолу чимало 
зробив для підвищення 
оперативності підбиття під-

ЛЕКЦІЇ 
ПРО пісню

2-й стер.).
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цтва, постійно вдоскона
лює методи визначення 
переможців, у нас значно 
ширшою 
змагання, 
практику роботи 
досвідом 
робництва.

Велику допомогу в орга
нізації соціалістичного 
змагання подають нам про
пагандисти гуртків і семі
нарів комсомольського по- 
літнебчання. Понад тисячу 
/молодих трудівників узяли 
сеої зобов’язання з допо
могою пропагандистів 
Аналіз діяльності виробни
чих підрозділів підприєм
ства, раціональне викори
стання устаткування і ма
теріалів, підвищення про
дуктивності праці на кож
ному робочому місці — 
такі та інші питання роз
глядають у політгуртках 
На основі цих питань про
пагандисти дають слуха
чам і практичні завдання.

Ми підрахували, що тіль
ки на одному із заведіе 
слухачі гуртків і семінарів 
подали за рік і впровади
ли у виробництво 89 раціо
налізаторських пропозицій 
з економічни/л ефектом 
59,8 тисячі нарбованців. 
Тут практично кожен із 
слухачів бере участь у со
ціалістичному змаганні, 

(Закінчення на 2-й стер.).

стала гласність 
міцно ввійшов у 

обмін 
передовиків ви-

Тиждень гостював на Ні- 
ревеградщині леитор рес
публіканського товариства 
«Знання», немпозитор, за
служений діяч мистецтв 
Унраїни Степан Олєнєіко- 
вич Сабадаш.

Він виступив з ленціями 
перед залізничниками
станції Помічна, шахтаря
ми Олександрії і хліборо
бами Олександрійського 
району, трудящими Доб- 
рсвеличиІБкм, Новоархан- 
гельська, Дслинської. Віль
шанки, НоБомиргорода.

Мова, звичайно ж, ішла 
про українську радянську 
пісню. Автор незабутніх 
«Марічки» та «Очей во
лошкових» розповів пре 
шляхи її становлення, про 
проблеми пісні сучасно, 
естрадної, про нов: робо
ти піснярів України.

Г. ДУБОВА, 
референт обласної ор
ганізації товариства 
«Знання».

ТУРНІР
ПАМ’ЯТІ
ЗЕМЛЯКА

Техніку—в стрій

В Олександрі» відбувся 
трздицііїний баскетбольний 
турнір шнолярів, присвяче 
ний пам’яті заслуженого 
тренера РРФСР Анатолії1 
Павловича Новикева.

У змаганнях брали участь 
одинадцять команд а міст 
України і Молдавії. Сере і 
гопаків перемогла команд."* 
Олександрії. Серед дівчат 
пайсильніїпим виявився но. 
лектив з мі< та Бендер Мол
давської РСР.

М. ТРУХАНОЕ.

долинськии 
РАЙОН

Про виконання соціаліс
тичних зобов'язань, узятих 

• на честь свята Жовтня, до
повіли Ольга Шостарич і 
Валентина Фоміних — мо
лоді доярки з колгоспу 
імені Леніна.

Ольга з початку року на
доїла на корову по 3750 кі
лограмів молока. Валенти
на одержала 3700 кілогра
мів продукції від кожної 
тварини.

У переджовтневому со
ціалістичному змаганні 
молодих тваринників ра
йону показники роботи 
О. Шостарич і В. Фомі
них — найкращі.

♦

. Серед механізаторів і 
шоферів

*
радгоспу імені

Карла Маркса відзначився 
Комсомолець Микола
іенько. При зобов’язанні 

750 гектарів він зорав 
800-гектарну площу. Цей 
успіх тракторист присвя
тив 62-й річниці Великого 
Жовтня.

Справилися зі 
завданнями 
Микола Люлін, 
Сергій Панченко електро
слюсар Олександр Сідель- 
ников.

М. ФЕДОРОВ.

СВОЇМИ 
тракторист 

шофер

ОЛЕКСАНДРІЯ

€ п’ятирічка! Таке пові
домлення надійшло днями 
з бригади брошурувальни
ків, яка працює на дільниці 
ширвжитку фабрики діа
грамних паперів. Колектив

очолює Катерина Ткачен
ко. З початку 
року бригада, до складу 
якої входять ----------------
Ніна Поліщук, 
Прядко, Тетяна Волошина і 
Лариса Запарій, виготови
ла понад завдання товарів 
культурно-побутового при
значення на 15,4 тисячі 
карбованців.

Добре працює в ці перед
святкові дні і весь колек
тив фабрики. План десяти 
місяців по всіх техніко-еко- 
номічних показниках вико
нав достроково, двадцять 
дев’ятого жовтня. Реалізо 
вано додаткової продунціі 
на 60 тисяч нарбованців. У 
...------ ------- вагомий

підприєгл-

нинішнього

комсомолки
Людмила

цьому здобутку 
внесок молоді 
ства.

Трудова Вахта 
свята Жовтня на 
кращих підприємств Олек
сандрії триває.

М. ЕЛАДОВ.

на честь 
одному з

Механізатори, ремонтни
ки, інженерно-технічні пра
цівники колгоспів, радгос
пів, підприємств сільгосп
техніки Дніпропетровської 
області виступили в числі 
ініціаторів Всесоюзного со
ціалістичного змагання за 
дострокову і високоякісну 
підготовку машиннотрак- 
торного парку до польових 
робіт 1980 року. Його девіз
— -«Турбота про техніку
— турбота про врожай».

Почин дпіпропетровпів 
па прохапня кореспонден
та РЛТЛУ коментує на
чальник Головного управ
ління механізації Міністер
ства сільського господар
ства УРСР П. І. Понома- 
рьов.

— ініціатива ремонтників 
Дніпропетровської облає і і 
заслуговує всілякого схва
лення. Вона вже підхопле
на в більшості господарств 
республіки. Механізатори, 
ремонтники колгоспів, рад
госпів і підприємств < іль- 
госптсхиікп зобов’язалися 
з високою якістю до 15 
лютого 1980 року закінчи
ти ремонт і підготовку всіх 
грунтообробних та посів
них машин, до 15 березня 
•— виконати план ремонту

тракторів, до 1 червня — 
відремонтувати всі зерно
збиральні та інші комбай
ни.

Вже тепер складено пла
ци ремонту машин. У них 
враховано обсяг ремонту, 
який провадитиметься без
посередньо в господарст
вах і в майстернях район
них об’єднань сільгосптех
ніки. Така дмфереиндація 
дасть можливість якісно і 
в иайкраіні строки підготу
ватися до весняних польо
вих робіт. У кожному гос
подарстві створено ремонт
ні бригади і лапки. їх ро
бота організована в дві 
зміни. Особлива увага при
діляється якості ремонтних 
робіт. У більшості підроз
ділів сільгосптехніки, кол
госпах і радгоспах з цією 
мстою впроваджено комп
лексну систему управління 
якістю продукції. Кожна 
відремонтована машина 
після перевірки, обкатки і 
регулювання приймається 
спеціальними комісіями.

Темпи ремонту машинно- 
тракторного парку респуб
ліки наростають з кожним 
днем.

НАШОГО
ПОЛКУ...

Цими днями не урочис- І 
тих зборах колективу По- | 
бузького нікелевого заве
ду групу вчорашніх ви- ■ 
пускників середньої шко- І 
ли посвячено в робітники. І 

Молоду робітничу зміну 
привітали директор заводу 
О. Е. Курочкін, неставницт: | 
молоді, слюсар цеху конт
рольно - вимірювальних і 
приладів Л. Г. Креєр. Лідія 
Григорівна, зокрема, ска
зала:

— У ваших трудових 
книжках поки що зробле
но перший і єдиний запис: 
«Прийнятий учнем на По- 
бузький нікелевий завод». 
Хай появляються нов*»: 
«Переведений слюсарем 
на посаду майстра, Інже
нера...». Ми, ветерани, ра
ді, що нашого полку при
було.

Новоприйняті в
робітничого класу покля
лися бути вірними тради
ціям старших поколінь.

Ю. ТУРПАН, 
громадський нсрес
пондент «Молодого 
йому нар а».

сім'ю

(РАТАУ).
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Гслово ПРОРОСТАЄ ДІЛОМ
но- 
ви- 

трегіи 
кому-

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

значна частина їх — це 
затори і передовики 
робництва, кожен 
слухач — ударник 
ністичної праці.

Ми не можемо забувати, 
що головне завдання про
пагандиста — це не дрібна 
опіка кожного слухача 
свого гуртка, не постійне 
«підштовхусання» молодих 
робітників до пошуку не
використаних резервів. 
Важливо дати молоді міцні 
економічні знання, широ
кий кругозір, ясне бачення 
всього виробничого про
цесу, щоб вона мала з/ао- 
гу постійно вести пошук 
невикористаних резервів 
виробництва, поліпшувати 
якість своєї роботи, щоб 
знання стали переконання
ми,. переростали в діло.

Фундаментом цього ста
ло і| економічне навчання, 
його рівень визначають 
передусім пропагандисти. 
Са,це тому міськком ком
сомолу ставить до керів
ників гуртків і семінарів 
особливі вимоги. Цього 
року в системі економіч
ного навчання працює 51 
пропагандист, 49 із них — 
члени КПРС, 47 мають ви
щу рсвіту. Всі пропаган
дисти — керівники підроз
ділів підприємств. Такий 
добір дозволяє не тільки 
давати слухачам міцні еко
номічні знання, а й вихо
вувати у них почуття гос
подарів заводу.

В автотранспортному 
підприємстві пропагандис-

Вінтор і Леонід 
Фурси — брати- 
близнюки. Вони 
працювали механі
заторами в моло
діжній тракторній 
бригаді колгоспу 
імені Карла Маркса 
Петрівського райо
ну. За короткий 
.час заслужили по- 
вагу колективу 
як сумлінні, беруч
кі до роботи тру
дівники. Тому всі 
Механізатори брига
ди урочисто, з по
шаною проводжали 
ссоїх молодих ко
лег на дійсну служ
бу з лавах Зброй
них Сил СРСР.

На знімку: 
Леонід і Віктор ФУР- 
СИ з ветеранами 
Великої Вітчизняної 
війни і праці Д. Ф. 
ШАПОВАЛОМ і О. О. 
ЖАРОВИМ під час 
прозодів.

Фото

С. АНДРУСЕНКА. 

КО
ВИ
30- 

план

том нині Володимир Ша- 
повал. Слухачі його гурт
ка — це комсомольсько- 
молодіжний колектив во
діїв, керує яким Микола 
Соловков. Колись ця 
бригада була не з кращих. 
Та цілеспрямована, копіт
ка робота пропагандиста 
принесла свої результати. 
На заняттях гуртка аналі
зували .причини простоїв 
автомашин, вели постійну 
роботу по зміцненню ди
сципліни праці. Нині 
лектив урахував свої 
робничі можливості і 
бов’язався виконати
десятої п’ятирічки до 110-і 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна.

Якість занять, їх виховна 
роль і практична віддача 
значно підвищуються при 
вмілому використанні ме
тоду проблемного назчан- 
ня. Досвід наших кращих 
пропагандистів показує, 
що створена на занятті 
конкретна «цікава ситуа
ція» викликає інтерес, дає 
можливість слухачам бра
ти участь у самостійному 
здобутті знань, аналізува
ти економічні показники.

На заводі чистих мета
лів, скажімо, пропагандис
том працює Олег Демен- 
ко. Одним із питань, які 
розглядалися на заняттях, 
було питання про поліп
шення якості праці у зв’яз
ку з підвищенням кваліфі
кації робітників. З ініціа
тиви пропагандиста на за
няття гуртка запросили 
кращих виробничників це
ху, вони розповіли моло

дим робітникам про пере- І 
дозі прийоми праці, про | 
найскладніші операції. На 1 
базі гуртка виникла школа І 
передового досвіду, на то- | 
повних операціях створено 
комсомольські пости якос- ■ 
ті. Завдяки пропагандисте- І 
ві молоді робітники і ро- І 
бітниці Володимир Дов- І 
женко, Людмила Яблон- ■ 
ська, Марія Святохіна та | 
їхні товариші зекономили 
минулого року за рахунок ■ 
підвищення якості продук- І 
ції 283 тисячі карбованців. І 
Продуктивність праці зрос- І 
па в середньому на 33 і 
проценти.

Використовуючи досвід 
роботи цього гуртка, на ■ 
всьому заводі створили Я 
такі школи, а також школи, 1 
в яких вивчаються особли- І 
во складні технологічні І 
процеси. Це дає можли
вість слухачам не тільки 
здобувати міцні економій- І 
ні знання, а й виробляти І 
вміння 
знання і 
тиці.

Отже, 
комітети 
дисти прагнуть розв'язати 
організаційні й ідеологічні 
завдання в комплексі, за
безпечити органічний зв’я
зок політичного й еконо
мічного навчання з прак
тикою, з виконанням 
дань, поставлених 
з’їздом КПРС.

застосовувати ці 
навики на прак-

комсомольські 
міста, пропаган-

зав- 
XXV

в. ПАШАГОР’ЄВ, 
другий секретар Світ- 
ловодського міськко
му ЛКСМ України. I

Найперший 
обов’язок
ГРОМАДСЬКЕ харчуван

ня — одна з галузей
сфери обслуговування, 
якій потрібні кваліфікова
ні спеціалісти, що мають 
добру теоретичну і прак
тичну підготовку. Про це і 
йшлося на звітно-виборних 
комсомольських зборах 
Кіровоградського профе
сійного кулінарного учи
лища.

Комітет комсомолу учи
лища вважає своїм голов
ним завданням формувати 
активну життєву позицію 
кожного комсомольця в 
боротьбі за глибокі і міцні 
знання, виховувати в учнів 
розуміння того, що добре 
і відмінне навчання — їх 
труд і патріотичний обо
в’язок. Комсо/лольська ор
ганізація підтримала ряд 
добрих починань і ініціа
тив: змагання за право бу
ти сфотографованим у Ле
нінському меморіалі міста 
Ульяновська та ініціативу 
трудівників Ленінського 
району обласного центру— 
працювати і вчитися під 
девізом: «Жодного від
стаючого поруч».

Секретар комітету ком
сомолу училища Наташа 
Калаушина назвала у звіт
ній доповіді кілька цифр: 
за останні три навчальні 
роки кількість відмінників 
в училищі становила відпо
відно 9, 25 і 60 чоловік, а 
кількість добрих і відмін
них оцінок — 80 процен
тів від загальної. Це—від
радно. Але поруч назива-

КАЛЕЙДОСКОП МОЛОДІЖНИХ новин

ШКІЛЬНИЙ ЦЕХ 
«МАС1СА»

Модель дитячого взуття, 
створена десятикласником 
С. Арутюняном, прийнята 
у виробництво і найближ
чим часом появиться па 
прилавках магазинів. Сам
вел — впховапс-ць впроб- 
нпчо-павчальпого корпусу 
єреванської школи № 162, 
який називають «фабри
кою» об’єднання «Масіс».

Тут усе як на «дорослих - 
підприємствах: оснащені
новітнім устаткуванням це
хи розкрою, лабораторія. 
Директор — майстер одно, 
го з цехів «Масіса» В. !1ег- 
росяп. Йому допомагають 
комсомольці, передовики 
підприємства. Лише робіт
ничий колектив незвичай
но молодий — середній 
вік — п’ятнадцять років.

У послужному списку 
наймолодшого «підприєм
ства» об’єднання немало 
добрих справ: школярі роз
робили і впровадили у ви

лося й інше. За останні 
два тижні навчання одні 
лише першокурсники от
римали... 50 двійок. А, ска
жімо, у групі № 103 їх 
отримали 11 комсомоль
ців. В чому справа?

Актив деяких груп, кон
статували збори, забув, 
що найперший обов’язок 
кожного комсомольця — 
добре вчитися... Бездіяль
ними виявились пости 
взаємодопомоги, не доче
калися невстигаючі кон
сультацій від кращих ком
сомольців. Сформувалася 
в училищі і так звана «зо
лота середина» — ті, хто 
двійок не отримує, ди
сципліни не порушує, але 
й не вчиться на совість. А 
бюро комсомольських ор
ганізацій, комітет комсо
молу реагують лише на 
грубі порушення дисциплі
ни і появу двійок.

Чомусь не «світив» з по
чатку нового навчального 
року і «Комсомольський 
.прожектор». Якщо за звіт
ний період ним було про
ведено ряд рейдів по пе
ревірці успішності та ди
сципліни і випущено 10 са
тиричних номерів (в тому, 
що минулорічна ударна 
комсомольська вахта: «60- 
річчю ВЛКСМ — 60 удар
них днів!» пройшла в учи
лищі успішно — без дві
йок — чимала заслуга і 
штабу «КП»), то у році ни
нішньому роботи штабу 
поки що не видно. Правда,

робництво три моделі взут
тя, дві з яких удостоєні 
Знака якості. Професію 
взуттєвпка освоїли тут 300 
хлопчиків і дівчаток, біль
шість із них працює нині 
иа фабриках об’єднання.

Г. МІРЗОЯН, 

кор. ТАРС.
Єреван.

«ЛАСТІВКИ» 
З ГІРКАЛЬНІСА

Понад тисячу кілометрів 
відділяють українське село 
Торопівці від литовського 
селища Гіркальпіс, але 
відстані, дружбі не пере
шкода. А початок їй покла
ли слідопити з інтернаціо
нального клубу «Ластівка» 
Гіркальпіської середньої 
ш колп.

Діти з Прибалтики вста

новили: у- братськїй могилі, 
де поховмю полеглих у 
боях біля литовського се
лища радянських ноїи.в. 
лежать шістнадцять солда
тів з далекого українсько
го села. В ході листування 
зі своїми ровесниками з 
Торопівців піонери виріши
ли організувати збір кош
тів на спорудження мемо
ріального обеліска полег
лим героям. Між школяра
ми розгорнулося змагання 
по збиранню макулатури і 
металолому. Допомогли ді
тям хлібороби обох госпо
дарств. організувавши су- 
ботняки і недільники, кош. 
ти від яких вони перераху. 
вали до фонду будівництва 
пам'ятника.

І ось у переддень 35-річ- 
чя визволення ЛпТВн від 
фашистських загарбників 
величини монумент підняв
ся в Гіркальнісі. ІІа уро
чистій лінійці піонери сіл- 
побратпмів дали клятву 
вірності пам’яіі героїв.

Г. ОЗЕРОВ,

кор. ТАРС.
Вільнюс.

ЗВІТИ І ВИБОРИ 
В КОМСОМОЛІ

частина його членів зараз 
на виробничій практиці, 
Ну, а решта?

До речі, про практику. 
Саме тут перевіряється 
все, чого навчилися учні 
протягом року. А прохо
дить вона далеко від учи
лища — в їдальнях і рес
торанах Криму. І про те, ян 
працювали комсомольці, 
знають лише вони та ще 
комітет комсомолу. А чо
му б, зробила справедли
вий докір на адресу комі
тету комсорг групи № 96 
Наташа Коломієць, не про
вести а усіх групах комсо
мольські збори з повним 
аналізом на них роботи 
влітку: розібрати недоліки 
і промахи, узагальнити по
зитивний досвід.

Йшла розмова на зборах 
і про особистість секрета
ря комсомольської органі
зації групи. На жаль, не всі 
групкомсорги є для ком
сомольців прикладом у 
навчанні і поведінці. На
самперед, стосується це 
комсоргів груп № 98 і 
№ 95 — Алли Гречаної, 
Ірини Нехорошезої. Не 
завжди комсорги стають 
застрільниками цікавих 
справ, а чекають «по
штовху» від керівників 
груп та комітету комсо- 
молу.

Критики й самокритики 
на зборах було багато. 
Шкода тільки, що говори
лося в основному про 
зроблене і мало — про те, 
що конкретно належить 
зробити у найближчому 
майбутньому.

Д. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 

комунара».

•••••• •••••• ©••©•©
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
Звірка — цс ще одна мож

ливість дійти до кожної мо
лодої людніш, взнати її ін
тереси і потреби. Необхідно 
перевірити схоронність ком
сомольських докумсн і ів, 
розмовляючи з юнаками і 
дівчатами, уточнити, де і як 
йоиіі працюють, які громад
ські доручення виконують. 
Одержані відомості вносять 
у картки персонального об
ліку і списки комсомольців. 
(Такі зустрічі допоможуть 
довідатись, хто ще не взяв
ся на облік чи прийшов в 
бргаїїізаціїо без зняття з об
ліку.

Па жаль, у деяких органі
заціях замість поліпшення 
індивідуальної роботи, зміц
нення ДИСЦИПЛІНИ І ПІДПІР 
лцегшя вимогливості до вико
нання Статуту ВЛКСМ сек
ретарі, члени комітетів ком
сомолу закидають запитами 
Адресні бюро. Цим інколи і 

обмежується вся робота. А 
часом досить подзвонити в 
школи і довідатись! де на
вчаються чії працюють їхні 
випускники. В постанові 
«Про КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ 

склад ВЛКСМ па 1 січня 
1979 року» ЦК ВЛКСМ зо
бов’язав кожен комітет ус
тановити суворий контроль 
за рухом комсомольців, бра
ти їх на облік, залучати до 
і ромадської роботи.

У ході річної звірки від
будеться принципова розмо
ва з юнаками і дівчатами 
про комсомольську дисцип
ліну, правила обліку членів 
ВЛКСМ. Особливої уваги 
потребують учні, а також 
випускники шкіл та училищ 
профтехосвітп. Саме в перші 
роки перебування в комсо
молі засвоюються обов'язки 
члена ВЛКСМ, виробляється 
відповідальність за свої діла 
і вчинки перед організацією. 
Починати роботу з ними та
кож слід з узяття на облік,

Дійти
У період минулорічної звір-, 
кп окремі міськкоми, ранко-, 
ми, псрвіпші організації ін
дивідуальну роботу з комсо
мольцями підмінювали скла
данням різних списків. По
дібна паперотворчість при
зводила тільки до формаліз
му, заважала усувати недо
ліки.

Шаумянськнй райком ком
сомолу міста Єревана, на
приклад, запитував з пер- 
вишніх організацій розгор
нуті списки комсомольців з 
усіма анкетними даними. 
Водночас тут не розібрали
ся з тими, хто тимчасово 
втратив зв’язок з комсомоль
ськими організаціями, а по
дані списки протягом року 
пролежали в столі завідую
чого сектором обліку і ніко
му не знадобились.

Велику плутанину вносить

до ножного
несвоєчасна заміна докумен
тів комсомолкам, які ви
йшли заміж і змінили пріз
вища. Кожну* з них треба 
направити в міськком, рай
ком, де на підставі заяви їм 
буде видано нові доку
менти.

Нині до складу виборних 
комсомольських органів 
прибуло багато молодих ко
муністів. їх також необхід
но взяти на комсомольський 
облік.

Слід звернути увагу па 
юнаків і дівчат, що мають 
комсомольські стягнений. 
Кожного разу питання про 
таких молодих людей вирі
шується суворо в індивіду
альному порядку з ураху
ванням характеру провіши, 
строку давності стягнення, 
нинішнього ставлення до 
виконання статутних обо*

в'язків. Підсумки обговорю
ють иа зборах.

Дуже важливо в міськко
мах, райкомах скласти ре
альний графік проведення 
звірки, при цьому врахувати 
специфіку первинних органі
зацій. їх кількісний склад і 
стан внутріспілкової роботи.

Минулого року деякі ко
мітети не довели річної звір
ки до кінця. Вони подали 
звіти до вищестоящих ком
сомольських органів і заспо
коїлись. Не випадково кіль» 
кість комсомольців, які втра
тили зв’язок з такими орга
нізаціями, збільшилась. Роз
глядаючи підсумки річної 
звірки, необхідно визначиш 
причини виявлених недолі
ків, визначити заходи і стро
ки їх усунення.

ГІо закінченні звірки в об

лікові картки комсомольців 
внесуть зміни, що відбулися 
в роді занять, освіті, зроб
лять відмітки про нагороди 
і стягнення. Ця робота ви
магає особливої старанності, 
бо від неї залежать показ
ники якісного складу органі
зацій.

Річна звірка викликає 
жваве листування між комі
тетами комсомолу. Кожен 
зобов’язашш оперативно, не 
пізніш, як у п'ятиденний 
строк, відповідати па всі за
пити і листи. Чітке прове
дення звірки сприятиме 
зміцненню дисципліни та ор
ганізованості в лавах 
В.'ІКСМ, псліиікеншо діяль
ності комітетів комсомолу.

А. САПЕРОВА, 
інструктор відділу ком
сомольських органів ЦК 
ВЛКСМ.
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ми «Висі» І
Яовомиргоро дська літературна студія 

Вись» працює при редакції районної 
газети «Червона зірка» понад два деся
тиліття. 26 любителів красного слова при
носять на засідання «Висі» свої поезії та 
оповідання, щоб почути про них думку 
товаришів.

Твори їхні здебільшого ще далекі від 
досконалості, в них слабкі рими, трафа- 
тетні образи, збитий сюжет тещо. Але 
всі вони написані щиро, з любов’ю до 
рідного краю, людини праці, рідної Ко
муністичної партії.

Літстудією «Вись» керує член обласно- 
-о літоб'єднання Микола Павлович Су
хов.

Надаємо слово наймолодшим студій
цям Новомиргородського району.

Ск

НЕВМИРУЩІСТЬ SU
ГЕРОЇКИ

І я

Антоніма ГАВРИЛЬЧЕНКО
Закінчила сьомий клас середньої шко

ли. Потім хвороба прикувала дівчину до 
г.іжка. тяжкохвора, Антоніна вдома за
кінчила восьмий клас, вступила до ком
сомолу. Пише переважно ліричні вірші.

ПО-ЛЕНИНСКИ
Учиться, учиться, учиться — 
Девиз комсомолоцев такой.
По-ленински жить и трудиться 
Для блага Отчизны родной. 
Мы партии все обещаем 
Жить честно, работать, творить. 
Как Ленин родной завещал нам, 
Мы Родину будем крепить.
8 заводах, колхозах, на БАМе 
Растет трудовой героизм.
Построим своими руками 
На нашей земле коммунизм.

МОЯ ЗЕМЛЯ
V

Родное небо голубое 
Над нами медленно плывет, 
И ощущение такое, 
Как будто все вокруг поет. 
Как жизнь чудесна и прекрасна, 

Х>чаровательна земля!..
И кажутся зеленой сказкой 
Вдали колхозные поля.

Таміла ЛЕГКА

Учениця 9-го класу Новомиргород- 
ської середньої школи N° 1. Пише вірші, 
перекладає з російської.

-•І: * *

(З О. БЛОКА)
За куций сон, що нині сниться,
В ту ніч — ніяк,
Готовий смерті підкориться 
Поет-юнак.
Я не такий: хай попаду я
До сну в полон, —
В тривожний час крильми змахну я
І скину сон,

Лариса
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І знов — тривога, знов — пориви. 
Готовий, звик
Всього життя я слухать співи 
До снів нових.

* ♦

Людмила ПОПЧУК
Закінчила десятирічку, працювала біб

ліотекарем у селі. Довгий час була при
кута до ліжка жорстокою хворобою. Жа
доба до життя, впевненість у перемозі 
подог,тли хворобу, і Людмила піднялася. 
Ще хвороба дається взнаки, але в поезі
ях Л. Попчук на повний голос звучить ве
лика радість буття.

ХОДИТЬ ВЕЧІР
Ходить вечір коло хати, 
Обрій мружиться у сні, 
Йдуть по вугиці дівчата, 
Йдуть до клубу на пісні.
Обізвавсь баян з-за саду, 
Залились дзвінкі баси.
Серце в грудях, мовби градом 
Обливаюг.і голоси.
Лине музика а оселю.
Руки сплетені в вінок.
Встану зараз із постелі
І подамся у танок.
Геть, недуго, геть, наруго!
‘Пісня кличе у життя.
Де баян шкільного друга,
Там і молодість моя.

Володимир ЖАНТАЛАЙ
Працює директором Туріянської вось

мирічної школи. Пише вірші, замальов
ки, нариси.

Ідемо кроком переможним, 
Бо вільні від нужди і сліз. 
Здобутки наші ми примножим. 
Майбутнє наше — комунізм.
Робота й пісня всіх єднає.
І В Цьому — торжество життя.
Країни іншої немає
З таким величним майбуттям.
Де плани пертії натхненні
Зовуть на мирний вільний труд, 
Де в праці, пісні, серці-— Ленін, 
Там щастя й злагода живуть.

нижник
Працює в апараті Новомиргородської райсг.оживсг.і.пі 

ки. Пише вірші, пробує свої сипи в прозі.

< Л І II II II Д 0 1Ц
(ЕТЮД)

Спека немилосердна. 
Все живе шукає затінку. 
Дітлахам є порятунок — 
75йіка. Немає кому вига
няти з води — всі дорос
лі в полі, па фермах, на 
городах.

Раптом щось загурко
тіло, немов далекий гар
матний постріл.

— Літак! — автори
тетно заявив старший се
ред хлопчаків, веснянку
ватий, з вигорілим на 
сойці волоссям Володь
ка.

Всі підвели голови до 
неба, яке, наче величез 
ний блакитний купол, 
звисало краями до гори
зонту. Шукали срібляс-

яка

того літака, але нічого, 
крім сліпучо-білого сон
ця, не бачили.

— Ой, дивіться, 
чорна! — тикала малень
ким пальчиком кудись 
убік крихітна Оленка.

До села, немов на кри
лах, летіла сизо-чорна 
хмара. Звідти бухкало й 
гриміло. Діти щосили по
бігли дорогою до край
ньої хати. А хмара вже 
над ними, вона сипонула 
в спини холодні крапли
ни. Від життєдайної во
логи захвилювалося, 
ожило все зелене, під
ставило листячко і пило, 
пило спраглими губами 
воду, прицмокувало.

А хмара гриміла, рс-

готала на повні груди, і 
здавалося, що цс не дощ, 
а сльози радості прийма
ла па себе пересушена 
земля.

Діти ловили прозорі 
краплини, сміялися, гу
кали в дощову височінь, 
щоб дощик наварив їм 
борщу горщик.

Сонце показало своє 
рожеве обличчя, і все за
грало, ніби хтось розки
дав коштовні камінчики 
щедрою рукою.

— Сліпий дощ! Слі
пий дощ'. — закричали 
діти.

А хмара все танула, 
витрушувала зі своєї пс-| 
лени останні краплі 1 
вже. не гриміла — не бу 
ло сили... Ось вона зник
ла зовсім. І тільки сонце 
сміялося в кожній ро
синці, цілувало землю 
теплими губами, розкри
вало їй свої гарячі обій
ми.

ВИДАВНИЦТВО «МОЛОДЬ» ПРОПОНУЄ
ЛАНЧ П. Я.
З моря. Голубі ешелони. 

Олександр Пархоменко. По, 
вісті. 1 крб. ЗО коп.

У книзі вміщено повісті 
та оповідання відомого ук
раїнського письменника, и 

і-^іких правдиво відтворено 
Аартини революції і грома
дянської війни па Україні, 
боротьб.у українських ро
бі гникні та селян за пере- 
могу Жовтня.

Роні ЖОЗЕФ.
По вогонь. Печерний лез.

Повісті. 1 крб. 50 коп.
Повісті відомого фран

цузького письменника Жо- 
зефа Роиі-старшого (1856—1 
1940) «По вогонь» і «Печер
ний лев» переносять нас 
на десятки тисяч років на
зад, у кам'яний вік. Об
разно й захоплююче зма
льовує автор сповнено 
пригод і тривог життя ДО. 
історичних людей, змуше
них вести повсякденну су
вору боротьбі’ з грізними

силами природи, з лютими 
хижаками, з ворожими 
племенами. Мужність і ви
нахідливість. розум і воля, 
вірність і міцна дружба до
помагають героям повістей 
долати перешкоди й досяг-, 
ти своєї мети.

КОЛЕСНИКОВ Ю. А.
Земля обітована... Ро

ман. 70 коп.
У книзі розповідається 

про долю єврейського юна
ка Хаїма Волдітера, який 
напередодні другої світової

Щойно в київському ВІН 
давництві «Веселка», в се- 
рії «Юні герої», вийшла в 
світ книга земляка Дмитра 
Кліоєика «Хлопці з нашою 
села».

Цю документальну по- 
вість автор і видавництво 
адресують читачам серед
ньою шкільного віку. За
уважимо, проте, що її з ці
кавістю прочитають молод
ші і старші школярі, а та
кож дорослі.

В основі повісті — досто
вірна подія, що трапилася 
восени 1943 року в селі 
Підлісному на Кіровоград- 
щппі. Б довколишніх лісах 
діяв партизанський загін 
імені К. Є. Ворошилова, 
командиром якого був 
С. І. Довженко. Народні 
месники завдавали відчут
них ударів фашистам, які 
вирішили знищити парти
занів. Ризикуючи життям, 
піонери Федя Шепель, Ва
ня Коноваленко, Ваня Юр
ченко і Яша Матвієпко по
передили їх про прибуття 
карального загону гітле
рівців. Ллє самі потрапили 
до рук есесівців. Після 
жорстоких катувань фа
шисти розстріляли юних 
героїв.

Допит і розстріл піоне- 
рів-мсснпків є кульмінацій
ним моментом повісті. З то
го, як ведуть себе хлопча
ки у вирішальні хвилина 
свого життя, видно, що їх
німи вчинками керує усві
домлений патріотизм. Сто
ячи па краю ями під дулом 
фашистського автомата, 
Федя Шепель встиг вигук
нути: «Паші наступають! 

. Хлопці, не падайте ду
хом! Нас не забудуть!»

Так, їх не забули. У пар
ку в центрі Підлісного 
встановлено пам’ятник піо- 
їіерам-патріотам. Та й кни
га «Хлопці з нашого села» 
Д. Клюєнка — теж данина 
їх пам'яті...

Читаючи повість, відчу
ваєш, що автор опрацював 
багатий фактичний мате
ріал, архівні дані, викори
став багато спогадів тощо.

Вже на перших сторін
ках книги письменник 
створює атмосферу віри ра
дянських людей у майбут
ню перемогу. Психологіч
но переконливо, схвильо
вано передано картину піч
ної розмови Фсді з ма
тір'ю. Хлопець прокинувся 
і побачив, що у дворі пов
но машин, «...хтось дерева 
рубає...»

— То во-ро-гп, хлопчику, 
фашисти, — крізь сльози 
сказала мати. ...В сінешні 
двері загрюкала ногами...

— Мамо, не впускай, 
німці нас повбивають...

— Ні, сину, зараз їхня 
сила: не впустимо — двері 
виламають...

Потім розповіла Фсді, 
як, відступаючи, один з 
червоноармійців сказав їй: 
«Відступаємо, мамо, але 
ждіть і вірте — скоро по
вернемось».

Ця віра дорослих — чер
воноармійців і матері — 
проникла і в душу підліт
ка. Нам ’здається, що ав
тор недаремно починає по
вість саме з Фсді Шепеля. 
З-поміж чотирьох друзів 
вій — найбільш самостій
ний, рішучий, послідовний. 
За кілька днів, що минули 
після приходу фашистів, 
Федя подорослішав, підтяг
нувся, змужнів. Саме він 
запропонував налагодити 
зв’язок з їхньою колиш
ньою вчителькою Марією 
Іванівною Мошпягуп.

Хлопці і до цього відчу
вали внутрішню потребу 
якоїсь протидії ворогам, а 
поява листівки і зустріч з 
вчителькою, яка сказала; 
«Шкодую, що не можу бу
ти -з вами, але так довго 
не буде. Вірте!» — стали 
поштовхом до згуртування

і пошуку можливостей для 
активних дій.

І хлопці поклялись до 1 
помагати старшим у бо
ротьбі з фашистами. І\о-. 
мапдпр партизанського за
гону С. І. Довженко -- 
людина розважлива, вдум
лива і водночас рішуча. А 
ще він — колишній юрист 
за фахом — виявився вмі- , 
лнм педагогом. Під час зу
стрічей з юпнмп піонера
ми, котрі хотіло допомага
ти партизанам, він веде з ’ 
ними розмову як з рівнії- 
ми, в той же час даючи ко
рисні поради і настанови. ,

Справжньою радянською 
патріоткою, стійкою кому
ністкою показана у повісті 
молода вчителька М. 1. 
Мошпягуп.

Розповідаючи про Ма
рію Іванівну, автор ніби 
наводить читача на думку: 
«У такої вчительки не мог
ло бути інших учнів».

З позитивних образів за
пам’ятовуються ще дід 
Умрихін, який вірив, ЩО 
«пімчуру поженуть звідси. 
Як тоді... У вісімнадцято
му», партизан Борис Допи
тій, який привів піонерів 
до Довженка...

Є в повісті і образи во
рогів та їх прислужників. 
Проте автор .занадто вже 
прямолінійно і одноманіт
но подає і коменданта й 
Ліитке, і старосту Калит
ку, і перевертня ІІайгсбс- 
ра, І цілу зграю поліцаїв. 
До речі, одного.з них, Пла- 
тона Мптрсика, допомогли 
вислідити юні партизани.

Основна ідея повісті ви
значена автором як невми
рущість героїки тих, хто 
загинув за визволення 
Батьківщини від німецько- 
фашистських загарбників. 
Вона втілена в загальній 
інтонації твору, підкресле
на конкретним життєвим 
матеріалом, забезпечена 
відповідними художніми 
засобами. Цс дає підставу 
сподіватись, що читачам 
сподобається повість Дмит
ра Клюєнка «Хлопці з на
шого села».

Л. МИКОЛАЄНКО-
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зикантка.

Фото г. КОРОТКИХ.
с. Побужжя,
Голованівський район.
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війни ПІД ВПЛИВОМ СІОНІСТ
СЬКОЇ пропаганди приїхав 
у Палестину — «землю обі- 
товану». Зазнавши життя 
єврейських емігрантів, 
переконавшись в антина
родній суті сіонізму. Волді- 
тер пориває з ним і повер
тається на батьківщину, в 
Бессарабію, яка на той час 
увійшла ло складу СРСІ*.

КРИМЧУК г. п.
Срібний спис. Мислив, 

оповідання. 80 коп.
Книга Г. Кримчука «Сріб

ний спис» — це хвилююче 
слово про природу, про 
найдревіпшу пристрасть 
людську—мисливство, про 
тих, хто вміє поєднувати її 
о любов’ю до всього живо-

го, що оточує пас. В опові
даннях приваблюють гост
рі сюжети, цікаві споетє- 
режешія. теплий гумор, лі
ричність розповіді.

ПЄТРУШАК К. Ф.
Серце, сповнене любові. 

Худож.-докум. розповідь. 
50 коп.

У книзі розповідається 
про революційію-визволь. 
ну боротьбу трудящих за
хідноукраїнських земель 
за своє визволення, зокре
ма, про активну діячку За. 
хідпої України, комуністку 
Марію Василівну Соллк. 
Видання присвячене 40-річ- 
чю возз'єднання західно
українських земель з Ра
дянською Україною.

Костянтин ЛЕСЬЄЗ,

НАМ, МОЛОДИМ
Скрізь, де робота вирує, 
Езявши від Жовтня розгін. 
Силу Вітчизни гартує 
Наш комсомольський 

загін.
Вмієм по-ленінськи жити, 
Зводимо щастя мости, 
Ми Ілліча заповіти
Будемо в серці нести.
Як торжество наших планів, 
Зводяться світлі міста, 
В них, крім троянд

і тюльпанів, 
Юність цвіте золота. 
Нам, заповзятим і світлим, 
В завтра щасливе іти, 
Стяг комуністів над свігол> 
Впевнено й гордо нести.

с. Солгутове, 
Гайворонський район.

Віктор ГАНОЦЬКИЙ^

ВИХОР-КОНІ
Гніді вітри, як вихор-коні, 
Широким стягом 

пронеслись, ■
І у його м’які долоні 
Лягли провісником весни,
І ожила довічна нива,
1 світ веселкою заграв,
І юність, давня і щаслива. 
Прийшла до мене з-над

Дніпра г 
І повела у довгі гони 
Крізь буревії давніх літ... 
Летять роки, як вихор-коні» 
Лиш тільки весни ~ » "‘Я
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1979 —
МІЖНАРОДНИЙ 
РІК ДИТИНИ 

ф 

дій, 
ВІДКРИТИЙ 
РОИШИШ

Саморобний пліт, на яко
му двоє десятирічних шко
лярів з міста Бєльці вирі- 

' шили проплисти по Дніст
ру до Північного Льодови
того океану, привів їх до 
незвичайних людей, які 
живуть по сусідству.

Правда, спочатку втіка
чам довелось почервоніти 

: перед працівниками річко- 
ч вого пароплавства, які 

зняли їх з «рейсу», але не
вдала подорож окупилася 
сторицею: хлопчиків за
просила до себе Ганна 
Матвіївна Кармалнцька, 
яку по праву називають 
«хлопчачим капітаном».

У будинку колишньої 
вчительки живе романти
ка. Тут знають усе про ве
ликих мандрівників і гео
графічні відкриття, здійс
нюють заочні подорожі за 
моря й океани, назустріч 
вітрам і штормам.

«Клуб вихідного дня» 
створили для дітей Гайна 
Матвіївна і її дочка Люд
мила Василівна, педагоги 
за освітою і покликанням, 
пристрасні любителі подо
рожей. Навіть діти, яких 
називають «важкими», при
ходять у цей дім, бо зна
ють: тут чекають на них 

цікаві справи.
І справні, хіба не захоп

лююче самому скласти 
маршрут походу, перевер
нувши десятки карт і книг, 
яких так багато в с’мєй- 
ц’іі б;бл:отені, віддані у 
розпорядження дітвори? 
Чи вирушити в навколиш
ні лісп, заповідні місця 
республіки. вивчивши пе
ред цим їх особливості, 
рослиппнй і тваринний 
світ? А шо може бути ці
кавішим в?л фотографій, 

’ які відобразили кожну 
мить подорожі? Під керів
ництвом Людмили Васи
лівни діти вчаться фото- 
рраіЬуватй, оформляти 
альбоми, вести щоденни
ки.

У сімейному архіві є 
альбом, який особливо до
рогий. У ньому дбайливо 
зберігаються географічні 
корти, вирізки з газет і 
журналів, листівки з ви
дами тих місць, куди здій
снювались походи, і листи
— від дітей вчителеві і 
другу.

У середній школі № 12, 
де багато років працювала 
Ганна Матвіївна, і в 14-й 
школі, де викладає мате
матику її дочка, з ініціа
тиви педагогів створено 
клуби для жовтенят і піо
нерів. Але головним дитя
чим штабом залишається 
квартира Кармалицьких
— дім, відкритий романти
кам.

Т. ПЛЕШКО, 
мор. ТАРС.

Бєльці,
Молдавська РСР.

На з н і м- 
ка х: надри
з нінофільміз 
«Забудьте сло
во «смерть», 
«Смак хліба» 
та «Викраден
ня Савойї».

Кіноекран 
листопада

Репертуар фільмів, які 
виходять на скрапи в лис
топаді, відкриває чотири
серійна кіпоспопся «Смак 
хліба», яку створили мпгці 
кіностудії «Мосфільм» і 
«Казахфільм». Стрічка з 
документальною правдивіс
тю розповідає про освоєн
ня цілинних земель, про 
героїчний подвиг радян
ського народу, здійсненнії

І
 під керівництвом Комуніс

тичної партії, У чотирьох 
серіях фільму — «Хліб наш 
насущний», «Хліб і земля», 
«Хліб і люди», «Хліб Бать-

І
ківщинн» простежепо по
дії від пам’ятної весни 
1954 року, коли формува
лися загони псршоцілнініи- 
ків, до ваших днів ,

Фільм поставив режисер 
І Олексій Сахаров за сцсііа- 
I рієм, ! 
і спільно

ній нависав 
Олександром

яквй
> з

В ОБІЙМАХ 
ДРУЗІВ

З турне по містах Львів
ської області повернувся 
заслужений ансамбль на 
родного танцю УРСР «Яг- 
рань». Про цю поїздку роз
повідає художній керівник 
колективу, народний ар
тист республіки Анатолій 
Михайлович Кривохижа.

— Поїздка була прнсвя. 
чека 40-й річниці возз'єд
нання західноукраїнських 
областей з Радянською Ук
раїною. Враження від зу
стрічей з аматорами .Львів
щини. трудящими Цієї об
ласті — незабутні. Перша 
зустріч — із самодіяльнії, 
ми танцюристам# Львова, 
яку організували обласний 
Будинок народної творчості 
та обласний Будинок ху- 
дол- ньої самодіяльності
профспілок. Тут зібралися 
справи ні цінителі народно
го танцю.

А потім аматори з Кіро- 
вогра.пцинн потрапили я 
обійми шахтарів з міста 
Чсрпонограда. Після кон
церту мн стали справжні
ми друзями. Побували наші 
артисти і в місті Моршині, 
де виступили перед трудя
щими. які відпочивають у 

місцевій здравниці. Такі тур
не не тільки збагачують 
нас. новими мистецькими 
прийомами, а й мають ве 
лине виховне значення.

Лапшипим, Рудольфом Тю- 
рішім і Валентином Чор
них.

У картині знялися кіно
актори Сергій Шакуров, 
Валерій Рижаков, Ернест 
Романов, Микола Єремен- 
ко-старншй, Наталя Арів- 
басарова та багато інших.

* * #
У дні святкування 6‘2-ї 

річниці Великої Жовтневої 

соціалістичної революції 
па скрапи вийде нова ши
рокоформатна пригодниць
ка кінострічка «Забудьте 
слово «смерть». Випуск її 
присвячується Дню радян
ської міліції, який відзна
чатиметься 10 листопада.

Дія відбувається під чдс 
встановлення Радянської 
влади па Україні. Побудо
ві нового життя заважають 
численні банди, які перехо
вуються в лісах. Двобій

між озвірілим отаманом 
бандитів і молодим чекіс
том Іваном Острови'! ста
новить основу цієї ромаїї- 
тіїко-прпгодницької стріч
ки.

Фільм поставив на Оде
ській кіностудії Самвел 
Гаспаров за сценарієм 
Едуарда Володарського. В 
картині знімалися Євген 
.Тсонов-Гладииісв, Петро 
Меркур’єв, Костянтин Сте
панков, Богдан Ступка, 
Ольга Гаспарова та інші.

♦ * *
Події нового пригод

ницького фільму «Викра
дення «Савойї», носгапле
вого за мотивами повісті 
Анджея Гожевського «Рейс 
627», розповідають про те, 
як озброєні бандити захо
пили літак і групу пасажи
рів міжнародного авіарей- 
су, про випробування, які 
вішали на долю головних 
героїв. Фільм створили кі
нематографісти студії іме
ні М. Горького спільно з 
митцями Болгарії і Поль
щі. Сценарій Ісая Кузпєцо-

ФУТБОЛ ■X -

„РАДИСТ« 
ПРОДОВЖИТЬ 
БОРОТЬБУ

Майже шість місяців 
тривали зональні змагання 
розтрату першості рес
публіки з футболу серед 
команд колективів фіз-_ 
культури. Серед учасників 
змагань були чотири 
команди, які представляли 
Кіровоградщіжу, — «Ра
дист» і «Ятрань» з облас
ного центру, злам’янський 
«Локомотив» і «Шахтар» з 
Олександрії. Найкраще ви
ступив «Радист». Він на
брав 25 очок з 36 можли
вих, забив у ворота своїх 
суперників 33 м’ячі, про
пустивши у свої 11, і стає 
переможцем третьої зо
ви. І ^результативнішим 
гравцем був нападаючий 
Анатолій Камінськнй. Па 
його рахунку 9 голів. На 2 
менше 
тол і я 
внесок 
цепко, 
Олексій Іонов, Віктор Іва
нов.

у півзахисника Аиа- 
Самородіїого. Свій 
мають Віктор Стє- 
Лнатолій X ропо в,

Велику доиомргу коман
да дістає від профспілко
вої та комсомольської ор
ганізацій, дирекції заводу 
радіовпробів. На підприєм
стві футбол у пошані, за 
його розвитком стежать, 
про нього дбають.

Кіровоградці вперше за 
останні роки продовжать 
боротьбу у фіналі за зван
ня чемпіонів України і єди
ну путівку, яка дає право 
1980 року виступати в дру
гій лізі. В цьому турнірі,

z що проходитиме з 3 но 9 
листопада в місті Стахано- 
ві (Ворошпловградщипа), 
разом з нашими земляка
ми гратимуть іще п’ять 
команд — «Хімік» із Дро
гобича, «Енергія» з Нової 
Каховки, буштипські «Кар
пати» (Закарпатська об
ласть), «Колос» із Павло
града (Дніпропетровщина) 
та організатор змагань — 
місцевий «Шахтар». По
єдинки проходитимуть в 
одне коло.-

Побажаємо. «Радисту» 
доброю старту і вдалого 
фінішу!

В. АЯЕКСЕЄНКО, 
суддя республікан
ської категорії.

р.а і Анджея Гожевськрго, 
постановка Всиіаміна Дор
мана.

У ролях: Влодзимеж Го- 
лочипськпп, Дар'я Михай
лова, Леонід Броневой, 
Ольга Остроумова, Лльгі- 
мапгас Масюліс, Леонід 
Марков та іп.

♦ *

«Хай живе Мексіка!» —' 
так називалася незаверше
на картина видатного ра
дянського кінорежисера 
Сергія Ёйзепштейпа, зйом
ки якої він почав майже 
півстоліття тому в Мексікі 
разом з Едуардом Тіссе і 
Грвгорієм Алсксапдрошім,

Відтворений за матеріа
лами і задумом Ейзенштсй- 
на, фільм, став своєрідною 
спробою осмислення зако
номірностей історичного 
розвитку на прикладі бага
товікової історії мексікан- 
ського народу.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор управління 
кінофікації облви
конкому.

«Зірка»— 
«Колос»—0:2

До нинішнього чемпіона
ту супернини зустрічалися 
між собою шість разів. Ра
хунок матчів був нічий
ним: команди мали по три 
виграші. В першому колі 
42-го чемпіонату «Зірка» 
програла в Нікополі — 0:1.

Звітна гра проходила на 
важкому полі і в морозну 
погоду. Але гості, маючи в 
своєму складі досвідчених 
футболістів, діяли краще. 
На 23-й хвилині нікопольці 
дістають право на одинад- 
цятиметровий, та Валерій 
Музичук урятовує свою 
команду від гола. Помилка 
захисників «Зірки» дає 
змогу гостям на 37-й хви
лині повести в рахунку.

Після відпочинку наші 
земляки намагалися уник
нути поразни. Нагоду віді
гратись мав Вадим Євту- 
іиенко, але його удар не до- 
сяг цілі. Коли до фінальної 
сирени лишалося сім хви
лин, Михайло Порошин на
правив м’яч у ворота своєї 
команди. Кіровоградці про
грали — 0:2.

Наступний тур — 4 лис. 
топада. «Зірка» приймати
ме «Металург» із Дніпро- 
дзержинська.

В. ШАБАЛІН.

ПОНЕДІЛОК.
5 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
•— < Час». 8.40 — Гімнасти! 
ка. 9.05 — Телефільм для 
дітей. «Вдивіться в цс об
личчя». 1 серія. 9.55 — У, 
світі тварин. 10.55—« Поема 
про робітничий клас». 
Фільм-концерт. По закіи- 
ченні — новини. 14.30 — 
Повний. 14.50 — Сільські 
будні. Кінопрбграма. «Хто, 
якщо но я». «Думи і турбо, 
тн голови». «Добрі сходи». 
(Київ). 15.55 — Те.’іестадіоп. 
16.25 — Концерт Москов
ського молодіжного ор
кестру російських народ
них інструментів. 17.00 
Вперед, хлопчики! 18.00 —< 
П'ятирічка. Рік четвертий,- 
«Прийнятий на посаду»; 
Документальний телефільм. 
18.30 — «У кожному ма
люнку — сонце!» 18.45 
«Сьогодні у світі». 19.00 —• 
Піспя-79. 19.25 — В. Ма.і- 
ковський. «Па весь голос». 
19.40 — Зустріч з оперою. 
Т. Хренников. «В бурю». 
Вистава. 21.00 — «Час».
22.35 — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
- Повний. 10.15 — Для ді

тей. Худ. телефільм «Стара 
фортеця». З серія. 11.20 --Ч 
«Доброго вам здоров'я».
11.50 — «Поезія».. 15.55 —
Для малят. «Срібний дзві« 
помок». 16.25 — Док. теле
фільм. 17.00 — «Грає Волоі 
дішир Ілляшевич». 17.30-р 
Кают-компанія «Глобус»,- 
18.00 — «День за днем?.- 
(К-д). 18.10 — Телефільм
-Хлопчик із Уржума». (К-д). 
18.30—«Актуальна камераЛ 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: < Сокіл»—«іжста.чь».- 
1, 2 періоди. 20.30 — «Гог 
порить зарубіжні гості Уи.- 
раїни». 20.45 — «Па добра'- 
ніч. діти!» 21.00 — «Час»".-
21.35 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: « Сокіл» — < Іжсталь».-
3 період. 22.10 — «Співає
Микола Гиатюк». По закін
ченні — новини. иА,

ВІВТОРОК,
6 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.06
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Телефільм ;ый 
дітей. «Вдивіться в це об
личчя». 2 серія. 10.00 ~ 
Клуб кіноподорожей. ПАЦІ
— В. Троцкие. «Ранок нашо
го життя». По закінченні-Л 
новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «По Сибіру і Дале; 
кому Сходу». Кінопрогр^' 
ма. 16.00 — Відгукніться, 
сурмачі! 16.35 — Г. Свири
дов. Сюїта з музики до кіі 
пофільму «Час. уперед!»* 
16.55 — Урочисте засідан
ня, присвячене 62-й річни
ці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. 
Свг.тиоеий концерт. Транс
ляція з Кремлівського Па
лацу з’їздів. 21.00 — «Чає»; 
21.45 — «Театральні .зустрі
чі». У перерві — «Сьогодні 
у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
•— Новини. 10.15 — Ион? 
церг. 11.05 — Худ. теле
фільм «Стара фортеця».-
4 серія. 15.55 — «Срібний
дзвіночок». 16.15 — «День 
за днем». (К-д). 16.25
Док. фільм «Дорогами 
батьків». 17.15 — «СОНЯЧ; 
не коло». Концерт. 17.55 —? 
Урочисте засідання. при
свячене 62-й річниці Вели
кої Жовтневої соціалі&[И,ч; 
ної революції. .СвятюйуіИ 
нонцерт. В перерві — «А1С- 
туальиа камера». 21.00 —1 
« Час». 21.35 — Худ. фільм 
♦ Ленін у жовтні». По заісіп* 
ЧСН111 — новини.

(Наступний полісу 
<М олодого комунара» 
вийде 7 листопада).

В. о. редактора 
В. СТУПАК.

Колектив реданції га
зети «Молодий кому
нар» висловлює глибоке 
співчуття колишньому 
працівникові редакції,, 
редантору Кіровоград
ської районної газети 
♦ Зоря комунізму» Б. П. 
«уманському з при
воду смерті його батька 

Петра Івановича.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 
адреса

ВІДДІЛ листів 1 масової роботи, ВІДДІЛ 
ЗїбОЗи, МСП пропаганди — 2-45-36; відповідальний

сенретар, відділ учнівської молоді — 
.. Міпаєлгпзп 2-46;87; відділ комсомольського життя,

• відділ військово патріотичного пихо-
„ __ вання та спорту — 2-45-35; фотолаСо.

■ул. ЛуначарСЬКОГО, 36. раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3-03-53.

Друкарня імені Г. М, Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» Л 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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