экземплярs

■*ї

< А"«-

ІЙроащрадська вЗдаепд
вїбНотека іч. U. В.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КЩНлДДНАЙТЕСЯІ

Молю Вий
КО№9||Иар
ОГО ОБКОМУ А КСМУ

ОРГАН КІР0ВО
Виходить

э 5 грудня 1939 р.

Субота,

5 жовтня 1981 року

ПІСЛЯМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

ВИВЧЕННЯМ ТЕМИ «В ЄДНОСТІ З
НАРОДОМ - СИЛА ПАРТІЇ. В ЄД
НОСТІ З ПАРТІЄЮ, В ЇЇ КЕРІВ
НИЦТВІ— СИЛА НАРОДУ» ПОЧАВ
СЯ І ЖОВТНЯ НОВИН НАВЧАЛЬНИЙ
РІК У СИСТЕМІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ. ПЕРШЕ ЗА
НЯТТЯ ЗАСВІДЧИЛО ГОТОВНІСТЬ
КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ ОВО
ЛОДІВАТИ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІН 
СЬКИМ УЧЕННЯМ, ПОГЛИБЛЮВАТИ

ЗНАННЯ,
ІДЕЙНО
ТЕОРЕТИЧНІ
ПОЛІТИЧЛИШЕ
В
І
ЗРОСТАТИ.
I
ЕКОНОМІЧНИХ
шкоНИХ
СЕМІНАРАХ
ЛАХ, ТЕОРЕТИЧНИХ
ОВОЛОДІТИ
ВМІННЯМ
МОЖНА
ТВОРЧО ЗАСТОСОВУВАТИ МАРК
СИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКЕ ВЧЕННЯ НА
ПРАКТИЦІ, ПРАВИЛЬНО ОРІЄНТУ
ВАТИСЯ В ПОТОЦІ НАУКОВОЇ І ПО
ЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
(Матеріали, присвячені початку нового навчаль
ного року В системі комсомольської політосвіти,
читайте па 3 стер ).
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рідній землі
район:

Майже чотири тисячі юнаків і дівчат трудбться ж
в Онуфріївсьному районі. 2600 із них — члени
ВЛКСМ, працюють переважно в сільському госпо
дарстві. Слава про комсомольських маяків лине да
леко за межі району, адже молоді хлібороби не раз
встановлювали трудові рекорди, виступали ініціато
рами добрих починань.
Рейси наш — сільсько
господарський. Тому го
ловна увага районної ком
сомольської
організації
спрямована на сільськогоспсдарське
виробницт
во. Плани пер ного року
одинадцятої
п’ятирічки
напружені: нам треба ви
робити і продати державі
17400 тонн молока, 4615
тонн м’яса, 5253 тисячі
штук яєць, 56 тонн вовни.
Виконати їх можна при
достатній кількості досвід
чених кадрів Тому голов
на
турбота комсомоль
ських організацій — про
молоде поповнення. При
ємно відзначити, що на
зльоті-зустрічі випускників
загальноосвітніх шкіл об
ласті, які вирішили пра
цювати в тваринництві, на
ша делегація
була чайчисленнішоюГ Як правило,
ечорашні випускники ма
ють
грунтовні знання, в
колгоспах їм доручають

техніку, довіряють
вико
нувати відповідальні ро
боти. їх чекали на трак
торних бригадах, фермах,
їх змалечку привчали до
землі, тож молодь і зали
шається на селі.
Ділові контакти колгос
пів і шкіл району міцні
ють. Вже
стало доброю
традицією урочисто вру
бати випускникам, які вия
вили бажання працювати в
рідному колгоспі, трудові
книжки, проводити вечо
ри трудової слави, посвя
ти в хлібороби. Не пори
ваються зв’язки і з тими
юнаками, котрі ідуть слу
жити в армію. Майже всі
вони повертаються в свої
колективи.
На головному підприємстві об’єднання доунарськнх машин після занінммшп
цюють молоді робітники.
•»икінчення профтехучилищ успішно пра“ к У (зліва направо): токарі Іра НАЛЬКО і ОЛЬГА МАСТИЛкмо
!<ИСОВ і Лідія САХАЦЬКА.
та Фрезерувальники Вячеслав ДЕФото В. ГРИБА.

2 ЖОВТНЯ ЮНАКИ І ДІВЧАТА
ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ МОЛОДОГО РОБІТНИКА
ПЕРСПЕКТИВА закінчення

школи № ЗО. гання з легкої атлетики
Працюю вже третій мі- готувалися до
виставки
сяць оператором у вироб квітів, котра відбулася в
ничому ВІДДІЛІ. З КОЖНИМ парку Леніна.
днем мені все більше по
У школі я мріяла стати
добається робота, колек
поваром,
а
нині праглу
тив.
досконало оволодіти виб
К о м с ом ол ьс ьк а
органі- раною професією, у ньому
Па завод дозуючих ав зація у нас дружна. Не
мені доггомаг'ають товари
томатів я прийшла після давно ми проводили змаші но роботі Віктор Габу-

ЦЕ МОЯ
ПРОФЕСІЯ

НАРАДАСЕМІНАР
проректорів по науковій
роботі педагогічних вузів
України
відбувся в Кіро
воградському державному
педагогічному інституті іме
ні О. С. Пушкіна.
З доповіддю «Про стан і
заходи по дальшому підви
щенню ефективності науко
вих досліджень у педаго
гічних вузах республіки у
світлі рішень XXVI з’їзду
НГІРС і XXVI з’їзду Компар
тії України« виступив за-

ступник

міністра

освіти

УРСР В. М. Курило.
У роботі нарадк-семінару
взяли участь секретар об
кому
Компартії України
A. і. Погребним, заступник
голови виконкому обласної
Ради
народних депутатів
Є. М. Чабаненко, заступник
начальника управління нав
чальних закладів Міністер
ства освіти СРСР Є. П. Бс-

лозерцев.
Учасники
наради семіна
ру відвідали державний заповідник-музей «Хутір На
дія»,
Павлисьісу середню
школу
і музей видатного
педагога, нашого земляка
B. О. Сухомлинського,

ла, Катерина Колісниченко. Я перекопана, що ста
ти добрим
спеціалістом
неможливі) без
МІЦНИХ
знань,
а тому вирішила
неодмінно закінчити
ма
шинобудівний
технікум.
В. САЛ IIБОНОВА,
оператор заводу
зуючих автоматів.

ПРИКЛАД

Працьовиті Леоніди
Комсомольсько . Моло плоті, що становить п’яту
діжна
механізована лан частину їхнього кукуруд
ка з колгоспу імені Компа зяного поля.
ртія ще з торішньої осе
Очолює ланку Леонід
їн стала серйозно готува Морозевич. У ні осінні дні
тися до вирощування ку невтомно трудяться в кол
курудзи за повою техноло госпі ще два Леоніди; Вігією. Навесні молодих ме-ватепко
ГІортсіїкоі
їхній
... ........ .і .„
г.
ханізаторів, приміром, не лан — буряковий. Віватснзадовольнили
механізми ко комбайном РКС-6 на
Для. внесення і зміщування'
102
гектарах
накопав
іербіЦПДів — хлопці взяли близько 3 тисяч ТО"11 бу
ся ЇХ переобладнати.
ряків. Л Норгеїіко безпе
Дорідний урожай зібра ребійно відвозить гичку.
ли хлопці па 20-гсктариій
В. БУРЯК,

Профорієнтація майбут
ньої зміни починається з
першого класу. Велику допомог у в цьому нам на
дає районна станція юнна
тів, яка співробітничає з
усіма школами. Адже без
любові до рідної приро
ди, до землі не можна
стати справжнім хліборо
бом. Трудові навички учні
здобувають у школі: ви
рощують кролів, заготов
ляють гіллячковий корм.
Влітку
школярі зібрали
його 155 тонн.
Взяти для прикладу мо
лодого
механізатора
з
колгоспу імені Комінтерну
Миколу Бицюка. Хлопець
прийшов у колгосп відра
зу після школи, потім нав
чався в профтехучилищі.
Відслужив армію і повер
нувся у рідне господарст
во. Тут став комуністом. У
цьогорічні жнива Миколі
вперше
довелося сісти
на жатку. Він не думав
про рекорди, тим більше,
■що робота в перші дні не
ладилась. Та не виконати
доручення парторганізації,
господарства,
райкому
комсомолу (Микола член,
райкому ЛКСМУ) не міг.
Г'азом із помічником, де
сятикласником Олександ
ром Литвином вивчав ме-

хаиізми,
випробовував
жатку в різних режимах.
Вони встановили рекорд
району, поклавши пшени
цю у валки на 47.5 гекта
ра, а через нільна днів
збільшили цю цифру де
59 гектарів.
Олена Пономарепсо е*.е
в школі
вирішила стати
шофером.
Одержавши
атестат про середню осві
ту, дівчина прийшла в свій
колгосп «Путь Октябр.ч».
Правління колгоспу дору
чило їй тракторець Т-16.
Олена пргцюс пеки що
трактористкою,
7а мрії
про шоферську кабіну не
облишила. її однокласни
ки Ігор Ковтун і Віктор
Слексендров теж працю
ють трактористами.
Ось що сказав Еінтор
на зльстіОлександрое
зустрічі:
— Старші
мої сестри,
Над я і Люба, зайняті на
фермі, батько — трек'.орисг. Я поєднаю їхні спе
ціальності:
працюватиму
механізатором на тварин
ницькій фермі

І
І

Діти продовжують спра
ву батьків, ідуть туди, де
необхідні молоді роботящі
руки. Йоли говорять про
науково-технічний прогрес, •
то мають на увазі перш за
все промисловість. Ннні ж
цей термін повністю сто
сується і колгоспного села.
Щоб грамотно ходити біля
землі вміло винсрисюеусати техніку, треба вчитися.
Молодь вчиться і застосо
вує спої знання
ча прак
тиці. Приміром, у колгоспі
імені Комінтерну серед ке
рівників господарства ба
гато молоді. Головний ін
женер — комсомолець Ми
кол* Перепелюк.
керую
чі відділками Володимир
Долина. Анатолій Амдрєєв.
Микола Гслоеченно — тегк
молоді.
агроном - насін
ник
Віталій
Калюх
—
молодий комуніст. Саме їм
поліпшувати
організацію
праці молодих хліборобів
удосконалювати
стиль
і
методи господарювання. І
слід віддати належне ноигомельським
активістам,
пні прагнуть втілити е жит
тя передові методи поашї
озброїти ними молодих хлі
боробів. тваринників

У червні минулого року
райком комсомолу вису
нув
ініціативу: створити
міжгосподарський комсо
мольсько
- молодіжний
загін
кормодебувнинів.
Інтенсифікація
тварин

ництва можлива лише при
міцній кормовій базі. А
шлях
до інтенсифікації
один — треба підвищува
ти продуктивність і яність
праці
кожного
Тож до
загону увійшли кращі ком
сомольці, молоді механі
затори колгоспів імені XX
з їзду КПРС та імені Іллі
ча. Нині вже можна гово
рити про досвід мормодобувників.
Перед комсо
мольськими організаціями
сьогодні с. оїть важливе
завдання: втілити цей до
свід в життя. 1 робитимуть
це молоді ХЛІбссеби р.
йому

К. ДАНСВ.
секретар
першкй
ОнуфріЇБСьноге райко
му комсомолу.

І
І

„Молодий-комуилр“

—— 2 сіпор. -— ■

Початок

©нуфріївський район:

с^о

ГОСПОДАРІ^
наГріднїй
ЗЕМЛІ

Сьогодні на обласній повірці— Онуфріївська районна
комсомольська організація

II ЕДАВНО в Кременчуці
П на автовокзалі до нас
підійшла старенька жінка.
— Ви не з Пазлиша? —
запитала. — Не зі школи
Сухомлинського?
— Ні, а вам щось тре
ба, бабуню?
— Хотіла
взнати, як
поживає
мати
Василя
Олександровича. — Бачу,
на автобус павлиський сі
даєте, думала — тамтеш
ні. Молоді з Пазлиша рід
ко коли виїжджають, біль-

прийдешнім
За
підсумками соціаліс
тичного змагання минулого
року комсомольсько - моло
діжний колектив
трактор
ної бригади колгоспу імені
XXV з'їзду КПРС посів пер
ше місце серед КМК механі
заторів району. Молоді хлі
бороби домоглися найвищо
го виробітку на кожен
аг
регат,
заощадили найбіль
ше пального, мастила. Доб
ре завершують вони і пер
ший рік одинадцятої п’яти
річки. На цьогорічних жни
вах,
мобілізувавши всі си
ли, резерви, комсомольці не
допустили втрат вирощеноСьогодні про це
го хліба,
розповідає тракторист комсомолець
Анатолій КОЗИР,

В колгоспі вчасно відсія
лись, дружні сходи радують
нині хліборобів. Сьогодні ми
зайняті на бурякових жни
вах, збираємо кукурудзу,
соняшники. Колгоспні комо
ри повняться дарами полів.
Не затихає в ці дні на
пружений гул моторів. Як
і и жнива, поруч з батьками
працюють сини. 11с осороми
ти хліборобської честі, гід
но нести батьківську еста
фету — ось наш найперший
обов'язок,
•

комсомольсько#ИО/<М

Обов'язок

Жнива цього року були
для пас важкими, Таких
покручених, полеглих хлібів не нам ятають навіть
старі люди, Буквально на
третій день косовиці над
нолями господарства пронісся шквал, який не минув
жодного лану, витоптав
хліб до єдиної сотки. Ви
рощений дбайливими рука
ми повнозерний колос ле
жав на землі. Ніхто не че
кав такого лпха, та ніхто й
не збирався відступати. Ко
мітет КОМСОМОЛ} господарства кинув клич: «Зібрати
хліб до колоска, до єдиної
зернини!» .Кращих молодих
механізаторів
комсомоль
ська організація рекоменду
вала до збирально-транс
портних загоііів Серед них
був і я. Косили в один бік, а
назад гнали комбайни вхо
лосту. В кожну загінку за
ходили по кілька разів. До
водилось після
комбайнів
запускати ще й гребки, пов
торно обмолочувати пожнив
ні рештки. Чітко діяли пос
ти комсомольської якості,
які контролювали хід жнив.
Разом зі мною на косовиці
працювали
комсомолець
Юрій Охінько, молоді меха
нізатори І. Шуть, І. Шапо
вал, В. Сапіга, Г. Сокур.
Ми зробили все, щоб виро
щене збіжжя зібрати ' без
втрат. І разом з тим дума
ли про хліб прийдешній.
Він нелегко дається, вима
гає чимало турбот. Але ні
з чим не зрівняти почуття,
яке охоплює землероба, ко
ли він бачить хліб нового
врожаю.

З жовтня 1981 року

...Жнива.
Комсомольці _
лись Микола Бицюк, Воло- • на них теж відзначились. І
Володидимир Руденко,
Як не згадати
жаткаріз І
Юрій
мир Правосудов,
Миколу Бицюка і його по- І
Омельченко. Знають про мічника Олександра Лиг- І
це
хлопці,
знає і сам зина. На їхню честь неод- І
бригадир. Жалкують вони норазово піднімався чер- І
тільки, що не доведеться
воний прапор на трактор
збирати кукурудзу, виро
ній. Упоравшись
у себе, ■
щену ними на 115 гекта хлопці переїхали до сусі- І
рах.
дів, у колгосп імені Ілліча. 1
Взимку
була створена
Відзначились і там. Не від- І
ланка Георгія Федорозича ставали
і молоді водії. |
Омельченка по вирощу
Олександр
Берун перевіз
ванню
кукурудзи за ін
найбільше
зерна:
550 я
дустріальною технологією.
тонн на його рахунку. Не- І
поганий урожай вирости- 1
ли хлібороби — 33,3 цент- І
нера
даз кожен гектар. І
Збільшувалися бурти до- ’
рідного зерна на колгосп
ному току, виростали зо,- І
лотаві скирти.
У гарячу 1
жнивну пору молоді кор- я
модобувники збільшузали і
запаси фуражу.
Мало
який бригадир
тракторної скаже, що в |
нього не існує
кадрової І
Із чотирнадцяти її члзніа проблеми.
А у Анатолія |
вісім — комсомольці.
Іванозича її справді
не- 1
— Нозу спразу доручи має. Зяблезу оранку, на- І
ти
молодим, — одного приклад, тут проводили у 1
лосно вирішили на прав дві зміни. Працюють
нз
лінні. І хлопці взялися за тракторній
брати
Коно- |
назчання. Головний агро ненки — Михайло Кирило- І
ном Павло Тимофійоаич вич і Борис Кирилозич. По- |
Кучеренко розказуваз мо руч трудиться син Михай- І
лодим
хліборобам
не ла Кирилозича — Віктор. І
тільки про перезаги про Тринадцять комсомольців
гресивної
технології — пішли з бригади, вісім їх вЧив розуміти землю, бе замінили.
Сергій Федо
регти і примножувати її ренко, Валентин
Рожена,
Барзіон, Олег |
силу. Хлопці ретельно го Станіслав
тували грунтообробну тех Пізчук (всі пазлиські) про- !
ніку, прокручували в дум ходять тут нині практику. ;
ках увесь цикл робіт. «По Навчаються хлопці в Бобвинні впоратись» — так ринецькому
профтехучидумаз кожен.
Обсіялись лищі, а ази хліборобськзї
за півтори
доби.
Юрій премудрості
опанозують
Омельченко закривав во під керівництвом досвідлогу, рівняв площі, вносив чених механізаторів.
гербіциди. Від нього бага
Визнання приходить не
то в чому залежала доля відразу.
І сходження до >
врожаю. Хлопець розуміз вершин професійної май- [І
відповідальність — працю
стерності
не буває
лег- І
вав так, що годі було шу ким, Та молоді хлібороби 9
кати навіть незначних ог і не тішать
себе ілюзія- І
ріхів.
І хочз весна була
ми.
У кожного з них у і
посушливою, та й літо не
родині хтось порається бі
балувало
дощами, куку ля землі:
батько,
брат. |
рудза стояла мов переми Земля любить роботящих І
та. Міцна, ширококолис- хліборобів. І кого змалечку |
та, нуртувала зеленим со привчали
до селянської І
ком, гнала стебло з ріст. праці, той ніколи не зра- І
Грунтовні знання молодих
дить свого ремесла. І як
хліборобів, чітке дотри би далеко
не служили ■
мання агротехнічних вимог хлопці з тракторної, вони
дали свої результати,
неодмінно
відчуватимуть
Нині скошено
перші земне тяжіння рідних по
гектари. І хоча ще рамо ліз. І неодмінно поверну- !
судити про остаточні ус ться, адже їм так багато '
піхи, види на урожай хо ще треба зробити.
роші.
В. САВЕЛЬЕВ.

Земне

Дівчата ці прийшли в
колгосп «Шлях Леніна»
різними шляхами і в різ
ний час. А мета в них бу
ла одна: досконало опану
вати професію
майстра
машинного доїння:
Сьо
годні членів КАЇК Лідії
Залоїло знають не тільки
в районі, а й за його ме
жами.
Тваринництво в районі
переходить на індустріаль
ну основу. Потоково-цехова
система виробництва мо
лока саме на ній і грун
тується. Вперше що сне ге
му використали твариннії-

шинного доїння мають під
собою реальну
основу.
Грулкомсорг Лідія Залпіло і член райкому комсо
молу Піна Тимофеева ма
ють найвищу класнісіь,
Надія Черненко — опера
тор
другого
класу.
Умови праці
на
комп
лект теж відповідні: доб
ре .обладнані побутові кім
нати, працюють душ, про
філакторій.
Це й стало
запорукою того,
іцо за
перше півріччя II. Тимо
феева і II. Черненко мали
‘на своєму рахунку більш
ніж 2,5 тисячі кілограмів

Товариш
колектив

ТЯЖІННЯ
залишаються.
Хто
ше
хто в колгоспі
вчиться,
А вивчаться —
працює,
додому їдуть.
все одно
Гадала, що й ви добирає
тесь у рідне село.
Цю коротеньку розмозу
я пригадаз на тракторній
бригаді
№ 1
колгоспу
імені Комінтерну.
Чесно
кажучи, на таку бригаду я
попав уперше.
Широкий
двір, порослий
м’яки/л
споришем, волейбольний
майданчик.
Далі за нею
вишикувалось у ряд грун
тообробне знаряддя: плу
ги, культиватори, сівалки,
почищені, перебрані дбай
ливими руками. Часто нз
тракторних — безладне
скупчення техніки, терито
рія запилена, в масних пля
мах. А тут чистота і поряДОЮ

Хлопці мої порядкують, — задоаолено гозоІрить бригадир тракторної
Анатолій Іванозич Литвин.
Нині йде перекомплекту
вання колективу. П'ятеро

|

І
І
І

І
І
I

служитимуть в армії, замі
на їм є, так ще вісім чолозік забрали
на курси
шоферів. Працюватимуть
вони
потім у колгоспі,
але ж не в бригаді.

На тракторній 35 моло
дих механізаторів, 60 процентів усього колективу,
Майже
вся молодь — з
Павлиша. Відслужать хлопці два роки і повернуться
у езій колектив, як зерну-

Від конференції до конференції
Ивти,

■.
■вмаммммвоммн
А ЧЕРВЕНЬ 1980 РО

КУ. За ініціативою райко
му комсомолу створено
міжгосподарський комсо
мольсько
- молодіжний
кормодобувний загін. За
десять днів він заклав ти
сячу тонн силосу.
А ЛИСТОПАД
198(1
РОКУ. Комсомольці колгоспу імені
Х/Х з’їзду
КПРС виступили з ініціатнвою провести комсомоль
сько-молодіжний суботппк
по збиранню кукурудзи
вручну (погода не дозво
ляла використати техніку).
Ініціативу підтримала мо
лодь усієї області.

X ЛЮТИЙ 1981 РОКУ.
В колгоспі імені Комінтер
ну була організована ком
сомольсько • молодіжна
ланка по вирощуванню ку
курудзи за індустріальною
технологією.
А ЛИПЕНЬ 1981 РО
КУ. Механізатор колгоспу
імені Комінтерну, член рай
кому комсомолу молодий
комуніст Микола Бицюк
разом із помічником ком
сомольцем
Олександром
Литвином на жнивах вста
новили рекорд області. За
світловий
день жаткою
ЖРС-4.9 хлібороби поклали пшеницю у валки
на 59 гектарах.

ІгЛоССРПЕНЬ 198* РОКУ. н колгоспі «Шлях Ле
ніна» створено
перший
комсомольсько - молодіж
ний колектив майстрів ма
шинного доїння. Дівчата
зобов язалися надоїти по
оииО кілограмів молока на
корову.

< СЕРПЕНЬ 1981 РОКУ. Комітети комсомолу
Млннківської та Успенської середніх шкіл
_
&апропонували провести в
.
районі
операцію «Хвоя»,
За місяць учні . зібрали
155 тонн гіллячкового корму.

НА ЗНІМКУ: ОДНА З КРАЩИХ ДОЯРОК ОНУФРІІВСЬКОГО РАЙОНУ Я. ЗАЛОіЛО.
Фото С. СТЕБЕЛЬКА.

ки Львівщини, а тепер во
на не новинка і в нашому
колгоспі.
Молочнотовар
ний комплекс у господар
стві — це ціле тваринниць
ке містечко. Тут зроблено
все, щоб праця тваринни
ків була високопродуктив
ною. Повна механізація і
автоматизація. Якщо рані
ше па фермі працювало 36
доярок,
то ніші — 27.
Зменшилась кількість ско
тарів, а відповідно знизи
лась і собівартість моло
ка.
На обласному конкурсі
майстрів маїщінного доїн
ня молода комуністка Пі
на Тимофєєва посіла пер
ше місце. Саме це змуси
ло комітет комсомолу за
думатись над створенням
комсомольсько - молодіж
ної ланки
майстрів ма
шинного доїння. Адже па
комплексі є молодь, і тру
диться вона добре. Напри
клад,
Лідія Залоїло по
стійно домагається висо
ких надоїв, вона оператор
машинного доїння першо
го класу. Не відстає від
подруги і Надія Черненко
Ці дівчата постійно очо
люють трудове
суперни
цтво молодих доярок ра
нону. Тож коли комітет
комсомолу
господарства
запропонував
створити
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ:

ний колектив на комплек
сі, молоді тваринники по
годилися. В КАЇК увійшло
п’ятеро дівчат: дві Надії
Черненко (до речі, обидві
Михайлівни), Ніна Тнмофеєва, Надія Кушнірова
Трунком юргом одноголос
но обрали Лідію Залоїло.
Новосгвореіінй
комсо
мольсько - молодіжний дав
слово одержати до кіпця
року по 5 тисяч кілогра
мів молока на корову. Такі
зобов’язання майстрів- ма-

молока. Нині щоденні на
дої на корову тут станов
лять 12 — 14 кілограмів.
Та хоча успіхи комсомолі.сько - молодіжного відрад- *
ні, дівчата вважають, що
потоково-цехова система
ще не розкрила себе пов
ністю. Треба збільшити на
вантаження
на кожного
оператора машинного до
їння. скотаря. Цс набага
то зменшить собівартість
продукції.
Перший КАЇК, майстрів
машинного доїння в райо
ні створений недавно, але
він уже довів свої пере
ваги. Нині в райкомі ком
сомолу думають про ство
рення комсомольсько-мо
лодіжних колективів ТІНрянників у колгоспах імені
XXV з'їзду КПРС. імені
XX з’їзду КПРС, «Зоря»,
імені Комінтерну. Є де
взяти й кадри. Передусім
їх готує Успенківська се
редня школа, при якій діє
факультатив майстрів ма
шинного доїння. Старшокласникп вивчають доїль
ні установки, допомагають
на фермах порати корів.
Разом з атестатами про
середню освіту воші отри
мують посвідчення опер-и
тора машинного
доїння.
Т акиіі
факультативний
курс поки що єдиний в об
ласті. Де речі, Надія К) пі
ні рова, копра недавно ста
ла членом новоствореного
КМК. теж закінчувала цей
факультатив. Ніші надої
У її групі корів
щодоби
становлять 14 кілограмі"
молока. Отже, передумови
для створення нових 1\МК
у тваринництві є, і треба
їх використати найближ
чим часом.
О. МАТЯШИН,

секретар
комітету
комсомолу колгоспу
«Шлях Леніна».

З жовтая 1981 року___ ,______ _ _________ „Молодий коїиунлр«
ПІСЛЯМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

На рівних

НЛ3.ЯІМКУ: Д°БРЕ ПІДГОТУВАЛИСЯ ДО ЗАНЯТТЯ ПРОПАГАНДИСТИ КОЛГОС
ПУ «ДРУЖБА» НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ В. ДУБЧЕНКО І С. ТУНИН.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

РОБОЧИМ 'ЕП°"ЛІК

І

НАСТРОЄМ
5
І
и
I
Я
I
!

— Ой, Сергію, який ти
святковий! І коли тільки
встиг, на зміні ж буві —
дивувалися
дівчата, які
першими завітали до чер
воного кутка ливарного
цеху ковкого чавуну за
воду «Червона зірка»,
— А сьогодні таки свлто, — всміхався бригадир
комсомольсько - молодіжноі
бригади формувальників Сергій
Гимко. —
Початок нового навчаль
ного року в нашій політшколі.
— Я ніяк не могла до
чекатися наших політзапять, — зізналася контро
лер Ліля Давидова.
Леон Миколайович Криштоп, закінчив скручувати
плівку, заправив її у філь
москоп. Підійшов до програзача, зазирнув у кон
спект.
— О, і ви до нас, Володимире Наумовичу! За
ходьте! — запрошували
дівчата майстра цеху В. Н.
Фербера. Його вмигь ото
чили слухачі. Видно було,
ідо досвідчений настав
ник, ветеран праці, член
цехового партбюро добре
знає
цих
чезгамовних
хлопців і дівчат, що для
них він був бажаним гос
тем.

керівництві — сила наро
ду» ми починаємо наш
навчальний рік.
Він наголосив на тому,
що ця тема, повинна дати
заряд на майбутнє кожно
му слухачеві, стати своє
рідним ключем до всіх
наступних
тем
курсу
«Вчення, що перетворює
світ», який войи продов
жуватимуть вивчати ниніш
нього року.
— Лише у нашому ли
варному цеху ковкого ча
вуну працює тепер 100
комуністів і 5 кандидатів у
члени КПРС. Вони очолю
ють найголовніші ділянки
виробництва.

Цифри зацікавили. Слу
хачі активно брали участі,
у розмові.
Згадали, що
ііаала
Маляржика
—
бригадира комсомольсько молодіжної, з якою змага
ється
колектив
Сергія
Тимка — недавно прийня
ли кандидатом
а члени
КПРС. його бригада взяла
'
найвищі зобов'язання се
ред комсомольсько - моло
діжних цеху: виконувати
■
планові завдання на
132
проценти, А в третьому
кварталі
цей
поназнич
сягнув у передозих фор
мувальників 13Ь процентів.
Пропагандист
Я.
М.
Криштоп надав слово Юрію
Бордіяну,
лкий зиступив
співдоповідачем з другого
питання «Плани партії —
плани
народу». Молодий
інженер - енергетик зга
дав,
як
обговорювали слу
Рівно О 16-Й
ГОДИНІ 8СІ
сиділи на своїх місцях. хачі проент «Оснозних на
прямів
економічного
і со
Перед ножним — плям за
СРСР
няття,
тезисний
виклад ціального розвитку
теми, конспекти. Торішній на 1981 — 1985 роки і на
до
1990 року»,
староста Ольга
Бращечка період
скільни пропозицій робіт
доповіла пропагандисту:
про
—
На перше заняття ників металургійної
мисловості було враховано
з’явилося 14 слухачів. Від при
складанні нинішнього
сутня лише бригада
фор п'ятирічного плану.
мувальників
Сергія Чаба
Мова зайшла про тру
ненка — вона заступила
дові почини й ініціативи.
на зміну.
— З нозим навчальним А їх у цеху чимало. Зак
роком! — привітав присут
ніх майстер цеху 8. И. лик делегата XXVI з’їзду
Фербер. —
Міцних
вам Компартії України В. І.
знань!
Гетьманця завершити п’я
Щиро й тепло гозорить
старий комуніст про слав тирічку до 7-ї річниці но
ні комсомольські традиції вої Конституції СРСР під
иеху, згадуг. свою трудову тримали всі бригади фор
юність, товаришів
по роБагато ко
боті — В. І. Гетьманця й мувальників.
планують, як і
? П, С. Цуканова
—
нині лективів
прославлених робітників.
бригада Цуканова, відра
З вітальним словом
ви- портувати про виконання
виступив секретар цехово
напередодні
го комітету комсомолу Во п'ятирічки
лодя Короленко.
40-річчя
Перемоги над

Заняття набрало робо
чого ритму. Пропагандист
Л. М. Криштоп уточнив
день і час проведення на
ступних занять, познайо
мив з планами політшколи, дав детальне роз'яс
нення структурних змін і
відмінностей у
системі
комсомольського політич
ного і економічного нав
чання. Знову одноголосно
обрали старостою Ольгу
Бращенко.
— Організаційні питан
ня зирішені, — говорить
Леон Миколайович.
—
Вивченням теми «В єднос
ті з народом — сила пар
тії. В єдності з партією, з її

фашизмом, 1049 червонозорівців підтримали по
чин передової робітниці
Л. В. Чернеги: «П'ятиріч
ку — за чотири роки!».
700 з них уже виконали
річні завдання, 35 справи
лися
з
півторарічними
планами.
... Слухачі
подивилися
діафільм «Усе — на благо
народу», слухали платівку
з записом уривків з книги
Л. І. Брежнєва «Відрод
ження».
Заняття закінчилося. За
традицією слухачі поклали
квіти до пам'ятника В. І.
Леніну. Н. ЧЕРНЕНКО.

На заняття—

всією
бригадою
У повному складі з’я
вилася на перше заняття
передова
комсомоль
сько - молодіжна брига
да механоскладального
цеху № 2 заводу трак
торних
гідроагрегатів,
де групкомсоргом СерГ'й Марченко. Настрій у
всіх був піднесений. Ад
же напередодні стало
відомо, що за підс/мками соціалістичного зма
гання за третій квартал
колектив вийшов пере
КОМСО

можцем

серед

МОЛЬСЬКО

- МОЛОДІЖНИХ.

Зі
своїми завданнями
слюсарі - складальники
справилися на 102,3 про
цента, понад план виго
товили продукції на 3,4
тисячі карбозанціз. 98
відсотків її здано з пер
шого пред’явлення.
Пропагандист
моло
дий комуніст Олександр
Товстенно привітав своїх
слухачів з трудовою пе
ремогою.
— Це і є ваша активна
життєва позиція,
без
якої не можна уявити
сучасного молодого ро
бітника, — сказав він.
Н. МИКОЛАЄНКО.

м. Кіровоград.

На підмогу—
технічні
засоби
На високому ідейнотеоретичному
різні
гройшло перше заняття
швачок цеху № 5, які
вивчатимуть курс «Ідео
логічна боротьба і мо
лодь». На занятті висту
пив ветеран війни і пра
ці механік цеху М. С.
Греченков.
Комсомольський поог.агандист Т. В. Лисаковська під час викладення
теоретичного матеріалу
уміло
використовувала
наочну агітацію, магніто
фонні записи, якими у
новому навчальному ро
ці користуватимуться всі
керівники політичних і
економічних шкіл
та
теоретичних
семінарів.
Адже фабричний кабі
нет політосвіти попов
нився багатьма необхід
ними технічними засобами.
Тепер у розпоряджен
ні кожного комсомоль
ського пропагандиста_
дмльмоскоп, набір плакатій, діаграм, платівок.
в. ТКАЧЕНКО,
секретар комітету
комсомолу швейної
фабрики.

м. Кіровоград.

Перше заняття — це як
заспів. Від того, як поч
неш, який тоц задаси, на
ньому, великою мірою за
лежатиме ефективність по
дальшого політичного нав
чання.
Хоч і не вперше почина
ти мені навчальний рік у
сне гем і
комсомольської
політосвіт:!, — сімнадцять
років пропагандистом, —
а до нинішнього заняття
готувався як ніколи ста
ранно. Адже напередодні,
па комсомольських зборах
інструментального
цеху,
моі слухачі запропонува
ли «не відкладати в дов
гий ящик», а на першому
ж занятті підбити підсум- •
ки практичних завдань,
які я давав їм на ліго.
Мені завжди приємно
зустрічатися з цими моло
дими робітниками, бага
тьох з яких я вчив слю
сарної справи. На занят
тях ми обговорюємо всі
питання. вирішуємо ви
робничі проблеми. Хлопці
ірамотні, допитливі. Тяг
нуться до знань.
Працюючи пліч-о-пліч з
ними, я стаю свідком їх
професійного і духовного
зростання. Здається. не
так давно працює фрезе
рувальником Микола Чеоотарьов. А ось уже кіль
ки років бере участь у
конкурсах майстерності —
еаводськнх, галузевих, рес
публіканських. 1 виходить
переможцем. Перші трудо
ві відзнаки має Микола
Рибак. Обоє займаються
технічною творчістю, бата
то читають.
Торік, па заняття•к гурт
ка «Основи атеїстичних
знань» цс були найактив
ніші слухачі. Влітку, здій- і
спивши агітаційну поїздку
до ііовоукраїнського ра
йону і довідавшись, за
якими господарсько - еко
номічними
принципами,
працює бригада прослав
леного хлібороба О. В.
Ііталова, вони запропону
вали написати про це ре
ферати з тим, щоб ними
можна було скористатися
на заняттях нинішнього
року 1 їхні реферати зна
добляться, адже ми поча
ли вивчення курсу «Осно
ви політичної економії».
Прийшов на перше за
НЯТТЯ 1 ВОЛОДИМИР .'іеіїбезрн. Він — теж передовик
виробництва, був актив
ним слухачем гуртка. Не
давно ми прийняли його у
члени КПРС. щойно він
став студентом - заочником
машинобудівного техніку
му. Отже, відвідувати політзаняття у нинішньому
році не буде Шкода хлоп
цю розлучатися з гуртківцями. от він і приніс їм
свій реферат про еконо
мічний розвиток нашого
заводу, над яким працю
вав улітку.
І
Па мою думку, заняття
пройшло добре. Особливої
значимості йому надали
виступи наших гостей —
ветерана Великої Вітчиз
няної війни 1. М. Пстлпнською і досвідченого на
ставника молоді, робітни
ка нашого цеху ЛІ. 1. Вуракова. Слова цих кому
ністів про єдність партії й
народу прозвучали особ.чи
во переконливо.
Слухачі - загорілися ба
жанням зібрати пслякнй
матеріал про економічний
розвитої: краю, свого за
воду. запропонували вклю
чити до плану пошукові
експедиції,
ПОЇЗДКИ. ек
скурсії, перевірку на прак
тиці взаємозалежності важ
ливих економічних показ
ників.
«Знання, і досвід —
ефектнішому
ви копа ки іо
п’ятирічки!» — під таким
девізом працюватимемо зі
слухачами у нинішньому
навчальному році.
Л. ЗА8РАЖНИЙ,
пропагандист заводу
радіозиробіз.

м. Кіровоград.

ЗУСТРІЧ
бойових друзів, котрі переконані, що щастя
людини тільки в боротьбі.
Ім’я цієї людини давно
відоме читачам «Молодого
комунара». Сам того не
відаючи, Микола Ілліч Єсін
повторив подвиг Олександрра Маресьева.

Він був розвідником. Але
завжди рвався у відкритий
бій з ворогом. Кілька разів
під Ковелем ходив у ата
ку... Той бій був важким і
виснажливим. Микола Ілліч
пам’ятає, як біг полем, на
ближаючись
до фашис’ськия
окопів.
Цвьохкали
кулі і падали товариші... А
він рвався вперед, кличучи
з атаку інших. Раптом по
ряд розірвалася міна. Отя
мився в лікарні. Лишився
без обох ніг, та не впав у
відчай.
О.П. Маресьєз знову під
нявся □ небо. А про то міг

ііраснодарсьному нраї,
Ми
хайло Гудков — у Ленінгра
ді, Олексій Привалоз — на
Сумщині, Оленсій Белов
у Калініні. Але зустрічають
ся один з одним. Першим до
Єсіна приїхав
Юр:й Побо
даш.
Потім
Микола Ілліч
зустрівся із Михайлом Гуд
новим та
Олексієм Прнзаяозіїм,
відвідав у Ь'алі.чіні
Олексія Белова.

І ось Олексій Ізаноаич
приїхав до
Кіровограда.
Обнялися колишні розвід
ники. Не соромилися сліз,
згадували
свою
бойову
юність, однополчан.
Олексій Іванович скром
ний за натурою, про свої
бойові подвиги розповідати
не любить. Про мужність
бійця розказав його колиш
ній командир М. І. Єсін.
...То був останній бій Бе
лова. Частина стояла в Бі
лорусії, біля села Хойники,

•

На
знімку:
під час зустрічі
в м. Кіровогра
ді. М. І. Єсін та
О. І. Бєлоа по
кладають КВІЇН
до могил ВОЇ
НІВ, що загину
ли при визво
ленні
Кірово
града.
Фото автора.

мріяти Микола в свої двад Фашисти готувалися до нас
Щоб довідатися про
цять? У розвідку його вже тупу.
не взяли б, та й війна наб плани ворога, потрібен був
лижалася да кінця. А хоті «язик». Взяти його доручили
лося жити повнокровно. ак Єгіну і Белову та ще деся
тивно. зустрічатися з людь тьом бійцям.
Розвідники йшли а темря
ми. І він навчився їздити на
ві майже навпомацки. Біля
велосипеді.
окопів намі
Одного
разу підійшов до фашистських
трохи старшого зід себе Ми тили план. За ним і ділли.
Ударна група — Єсін та Бе
коли Іваннікова:
— Чого зажурився? У тебе лов — впоралася із завдан
Коли
ж одна нога здорова. Кидай ням, взяла «язика».
милицю, допоможу велоси рушили назад, на свою ба
зу,
Олексія
Іванозича
пора

пед осідлати. І світ розгор
неться перед тобою. їздити нило — це вже вп’яте.
Повеонувся з війни інва
меш, куди захочеш. Правда,
тут без бою не обійдеться, лідом другої групи. Та від
але людина може все пере
почивати не стаз, почав
могти.
Потім, дивлячись, як двоє працювати на Калінінському
колишніх воїнів їдуть на ве вагонобудівному
заводі
лосипедах, жінки не могли
елехтросплавстримати сліз. Одна з них, бригадиром
иого цеху. Лише цього ро
схлипуючи сказала:
— Просто не віриться: од ку пішов
на відпочинок.
яг* нога на двох, а їдуть на Але активний він у ветера
велосипедах.

А життя брало своє. За
плечима лишився технік/м,
а потім і вуз. Працюзав то
варознавцем,
завідуючим
відділом універмагу, нині
очолює Кіровоградське об
ласне торговельне об’єд
нання «Одяг». До його бо
йових медалей та ордена
Червоної Зірки приєднала
ся нагорода за самовіддану
працю — орден Жовінезої
Революції.

на війни і праці, який май
же щодня зустрічається із
молоддю. І наступного дня
після приїзду разом із Ми
колою Іллічем побували ч
учнів Могутнівсьної школи
Кіровоградського району, а
через кілька днів — у вої
нів Кіровоградського гарні
зону.

Недавно
Минола
Ілліч
розшукав ще одного свого
однополчанина — Серафима
Пгівлова, який живе в Вол
гоградській області. «?Лрію
РИ
роки тому в газеті про
зустріч»,
сповістив
«Красная звезда» з’яви він М. І, Єсіна.
лася стаття, в котрій розпо Бойові побратими зустрі
відалося про воїнів 81-ї гвар
неодмінно. Бо но
дійської окремої роти роз нуться
відників, у тому числі й пре
гасне вогонь їхньої Друж
М. І. Єсіна.
би. Бо живе пам ять про
Наступного
дня
після
опублікування матеріалу Ми- ■той час, коли вони разом
нола Ілліч отримав телегра проливали кров за Батьків
ми від однополчан.
щину.
■
У різних
місцях живуть
Ю. ДНІПРОВСЬКИМ, .
еони.
Юрій Побєдаш — у

Т
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ЗАВТРА — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ =================
«Будинком радости» називають в нашій країні школу недарма, адже сока
- це й відкриття не розгаданих раніше таємниць, захоплення прекрасним,
постійні пошуки нового. Двері «Будинку радості» завжди відкриті. Його норндори і класи пзм ятають багато поколінь школяріе. Сад, яки« шумить під
вікном, вирощений' ними разом із учителем, що розлучився Зі своїми вихо
ванцями, але ніколи не забуде про них. Він дав їм путівку в життя благосло
вив на дебрі справи і живе в надн, що колишні учні прославлять свою рідну
школу.
Остання редакційна пошта в основному і присвячена вчителям, школі.
Кілька пистіе пропонуємо вашій увазі, шановні друзі.

СЛОВО ПРО КОЛЕГУ

НЕВШШ БУДНІ
Вчителька
проводить
урок. Учні захоплено слу
хають її пояснення, актив
но реагують на запитан
ня. їхні обличчя аж сві
тяться цікавістю, бо ко
жен урок для них — це
ще один крок по шляху
до знань.
І не злічити,
скільки таких
уроків —
мудрих, натхненних про
вела у середній
школі
№ ЗО м. Кіровограда вчи
телька молодших класів
Катерина Іванівна Косіванова.
Скромна, ввічлива, так
товна, спокійна.
На перI ший погляд здасться, що
В їй не властиві сильні емой ції, фантазія, ораторська
майстерність. Та варто по
бувати хоч на одному уро
ці Катерини
Іванівни, як
ми переконаємося у про
тилежному. Зробити так,
щоб кожен шкільний День
став радісним, бажаним —
одне з головних н праг
нень.
Двадцять роніе віддала
вчителька педагогічній ро
боті. З них уже десять
трудиться в СШ № ЗО. І
щодня в пошуках, у напру
женій праці, основна мета
якої — виховання у шко
лярів інтересу до знань.
Про своїх учнів може роз
повідати
годинами.
Про
ножного знає все до най
менших дрібниць. Це ре
зультат бесід, індивідуаль
них занять, диференційо
ваних домашніх завдань,
які
проводить Катерина
І Іванівна.
її клас — то справжня
творча лабораторія. Є тут
різноманітні
комплекти
роздаткового
матеріалу,
технічні засоби навчання—
фільмоскоп,
програвач,
іе.чевізор, а також виріз
ки з газет, журналів, слоьКниии, підручники...
ПриГобліСЮТЬ своїм художнім
оформленням альбоми, що
розповідають про
пере
довиків виробництва, ве
теранів праці
підшефних

підприємств,
Героїв
Ра
дянського Союзу і Героїв
Соціалістичної
Праці Кіровоградщини,
шкільне
життя комсомольців, піо
нерів, жовтенят.
Не можна бути справж
нім учителем, якщо не по
в'язувати уроки з позакласною роботою.
і тому
Катерина Іванівна постій
но організовує зустрічі з
кращими виробничниками
міста, воїнами Радянської
Армії, яні вчились у цій
школі, ветеранами
Вели
кої
Вітчизняної
сійни,
влаштовує екскурсії, похо
ди по рідному краю. Одно
го разу чус, як хлопчики і
дівчатка щось голосно до
водили один
одному, аж
поки одна дівчинка сказа
ла: «Не сперечайтеся, саме
так нам розповідала Кате
рина Іванівна». Відразу всі
затихли: авторитет
учи
тельки незаперечний.
Пролітають, як пташки,
роки.
Закінчують школу
учні
Катерини
Іваніени,
йдуть у самостійне життя.
Скільки
ж то їх було у
вчительки!
Скільки стали
їй
рідними,
близькими
людьми!
Тепло, з любов'ю і вдяч
ністю говорять
поо
неї
колеги по роботі:
— Є чого повчитися у
Катерини Іванівни, — го
ворить голова шкільного
методичного
об'єднання
вчителів молодших класів
О. І. Ігішева.
— Вона стала досвідче
ним майстром педагогіч
ної праці, — додас дирек
тор школи Р. Д. Шарапов і.
Попереду
у Катерини
Іванівни Косіванової
ще
багато свят і небуденних
буднів на творчій освітян
ській ниві.
Хай
же щас
тить їй.

Р. ДАЙДАКУЛОВ,
учитель середньої шко
ли № ЗО м. Кіровогра
да, член обласного лі
тературного
об’єднан
ня.

ФУТБОЛ
Господарі по.тл мали те
І нторіальну перевагу весь
перший
тайм. 1 в другііі
половині
гри попи часто
атакували.
Мали нагоду
стати авторами голів Серіііі Ра.чюченно, Олександр
Алексеев. Олександр Без
щасний та Юрій Шейбнк.

Перший
урок
Цей урок був першим не
тільки для сімнадцяти пер
шокласників
Дани лоба л_кіеської десятирічки, а й
для їхньої вчительки Надії
Ярославісни Козак. Хвилююласл вона того вересне
ве го дня, мабуть, більше,
ніж її вихованці. Але як
тільнн почався
урок, всі
переживання зникли: сім
надцять
пар допитливих
оченлт уважно дивилися
на свою вчительку, слідку
вали за кожним її рухом,
ловили ножне слово. «Зна
чить. — подумала Надія
Ярославівна, — від мене
чекають чогось незвичай
ного, мені
вірять. Треба
езяти себе е руни, виправ
дати надії малечі». І все
пішло, як
планувала, г.н
уявляла...
Життєвого, а тим більше
педагогічного,
досвіду в
дев’ятнадцять іще- небага
то. Але випускниці Самбірського педучилища Львів
ської області Надії Коїак
добре допомогли
знання,
набуті в навчальному зак
ладі. А ще сили і впевне
ності
молодому
педаго
гові додавало
те, що по
ряд із нею на уроці була
її наставниця Ганна Парфентіїена
Сокиринсьча,
яка 33 роки свого життя
присвятила школі, і знат
ний
хлібороб
місцевого
господарства Йосип Андрі
йович Задорожній.
Багато цікавого почули
діти на першому в житті
уроці про дитинство В. І.
Леніна, про його діяль
ність, про велич і могут
ність нашої Батьківщини,
про своє рідне село. Уваж
но слухала малеча розпо
відь Йосипа
Андрійовича
про звитяжну працю тру
дівників колгоспних ланів,
зачаровано дивилася
на
орден Леніна, що сяяв на
грудях хлібороба.

Н. ГРЕБЕНЮК.
Ульяновський район.

д УЛЬЯНОВКА. Учасники велопробігу,
який проводить обласна рада ДСТ «Ко
лос», сьогодні повертаються в Кірово
град.’ Керівник загону спортсменів К. Ко
лісник передає:
— Хоч і гаряча нині пора в полі, але
все ж ми змогли зустрітися на спортив
них базах з молодими хліборобами Улья
новського району. В Кам’яній
Криниці,
Грушці. Лозу витому обладнані непогані
стадіони. І в ці дні тут тривають поєдин
ки з багатоборства ГІІО. товариські зуст
річі між командами бригад, відділків
колгоспів. А в селі Красногірці Головапівс.і.кого району нас зустрічали члени
підпільної
комсомольської організації
«Спартак». Еони розповіли нам про своїх
нескорених товаришів, іакатованцх фа
шистами, показали музей «Спартака».

Героя Радянського Союзу В. Порина. А
потім — старт спортивних сімей • • ирчгоспних механізаторів. Цікаве проходить
поєдинки футболістів па приз районної
газеті: «Честь хлібороба».
а ЗНАМ’ЯНКА. В кожній школі міста і
району тривають поєдинки юних легко
атлетів,
волейболістів,
баскетболістів,
гандболістів, стрільців. Під час цих зма
гань вирішено підібрані кращих спорт
сменів. які вдосконалюватимуть свою
майстерність у спортивних секціях.
Найбільш масові змагання — у вело
сипедистів. Всип називаються «Знам'явсі ке кільце».
А КІРОВОГРАД. Завтра на площі уиєні
С. М. Кірова, біля обеліска героям г)иі?.іадякської і Великої Вітчизняної воєн буде
дано стаоти
легкоатлетичного пробігу,
присвяченого Дню Конституції СРСР. В
ньому візьмуть участь спортсмени всіх
колективів фізкультури, котрі в перші
дні Тижня перевіряли сили під час забі
гів па своїх базах.

± БОБРИНЕЦЬ. Центральною подією
Тижня тут
вважають легкоатлетичний
пробіг, у якому беруть участь люди різ
ного віку: позмагатися вирішили учні за
гальноосвітніх иікі.ч, профтехучилища,
сільськогосподарського технікуму імені

А в понеділок кращі спортсмени об
ласті. фізкультурні активісти .зустрічати
муть представників Миколаївської облас
ті. яні передадуть їм республіканську ,нелоестафету. Потім кіровоградці поїдуть
до чернашан.

З» СТЙПОН-СТАП

КУРС — НА МАСОВІСТЬ

6 резерви!
Кожного вихідного дня
ми збираємось на спортив
них базах, вирушаємо в
турпоходи, а після робо
чої зміни громадські ін
структори кличуть своїх
товаришів на манданчини,
що біля гуртожитків. Від
масовості переходимо до
майстерності. Є в нас кан
дидати у майстри з бага
тоборства ГПО, є призери
обласних і міських спар
такіадних
змагань. Наш
нолеитив фізкультури вва-

жається одним
з провід
них у Кіровограді.
Нині,
коли тривають старти на
Честь 50-річчя ГПО, можна
підсумувати зроблене. Ус
піхи спортсменів-будівелькиків на виду: в усіх коло
нах, управліннях є коман
ди
з олімпійських видів
спорту, комсомольці скла
дають залік з фізичної та
імнсьново-технічної
підго
товки, представники
«Кіч
ровоградсільбуду»
лідиру
ють у спартакіаді команд
гуртожитків міста, яку про
водить міськком комсомо
лу. Але крапки ми ставити
не будемо.
Обговорюючи постанову
ЦК КПРС «Про дальше під
несення масовості
фізич
ної культури і спорту» в

ЖИТТЯ

Свято

Т. ІЛЬЇНА,
колишня учениця Компачіївської середньої
школи, нині студент
ка Київського держав
ного
педагогічного
інституту.

Фото С. АНДРУСЕННА.

ЕК 05242.

індекс 61107.

(Швейцарія).
«Медітеране
сіпема» (Франція). В ро
лях: Ігор
Косто.чевський.
Наталія
Бєлохвостикова,
Ален
Делон, Клод Жад,
Курд Юргенс та інші.
Кінорежисер Ігор Добнол юбов у двосерійному по
лотні
«Третього не дано»
(кіностудія
«Білорусьфільм»)
відтворив образ
людини, ім’я якої стало ле
гендою. Це — полум’яний
комуніст, активний учас
ник революційного руху в
Західній Білорусії і один з
організаторів
парти і ли
сі кого руху в роки Вели
кої Вітчизняної війни. Ге
рой
Радянського Союзу
генерал-майор Василь За
харович Корж.
Обра і го
ловного ге зоя фільму ство
рив заслужений артист Бі
лоруської РСР Валентин
Білохвостий.
Зацікавить
глядачів
і
картина азербайджанських
кінематографістів «Золота
прірва». її поставив режи
сер Ф. Алієв за мотивами
повісті і. Мусабекова «У
царстві нафти та мільйо

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масово) ро
боти — 2-45-36: відповідального секрета
ря — 2-46 87} відділу
комсомольського
ні»пя — 2 46 57: відділу пропаганди —
2 45 36;
відділу
учнівської
молоді •—
2-45-35; відділу
військово пагріотичного
іихов.енл та спорту — 2 45-35; відділу
аголошвнь — 2 56 65; фотолабораторії —
2-45 35; коректорсько) — 3 61 83; нічної
реданції — 3 03-53.

м. Кіровоград,
вуя. Луначарськсго, Э6.

ЛКСМ Украины.

КАДР З КІНОФІЛЬМУ «ТЕГЕРАН-43».

З 6 по 12 жовтня в об
ласті проводиться Всесоюз
ний тиждень показу філь
мів на морально-правову
тематику під девізом: «Ос
новний Закон Країни Рад».
Відкривається він прем’є
рою нової художньої стріч
ки «Остання втеча», авто
ри якої
зачіпають дуже
важливу проблему — від
повідальність дорослих .за
виховання підлітків.
Визначні майстри нашого
кіно О. Алов та В. Наумов
представляють свою нору
картину «Тегеран-43».
...1943 рік. У Тегерані зу
стрілися керівники СРСР.
США і Великобританії. щоб
прийняти Декларацію про
спільні дії проти гітлерів
ської Німеччини і про спів
робітництво трьох держав
після війни. Тп?.і часом на
життя кеоівників урядів
фашисти готують замах...
Давно не було в нашому
кіно такої серйозної карти
ни.
Знімали
її спільно
творчі колективи кіносту
дій
< Мосфільм»
(СРСР),
«Про діс філм» АГ Цюріх

316050, МСП

областного комитета

На украинском языке.

НА ФОТО.

НАША АДРЕСА:

©рган Кировоградского

усіх виробничих підрозді
лах, наші активісти відзна
чають, що їли використо
вуємо далеко не всі резер
ви. Треба будувати зразко
ві спортивні бази, варто
збільшити кількість груп
ГПО, забезпечити на буді
вельних майданчиках про
ведення виробничої гімнас
тики, створити нові і рули
здоров'я.
І далі
влаштовуватиме
мо змагання
спортивних
сімей, ігри-ноннурси біля
гуртожитків, старти вихід
ного дня. Отже, курс — на
масовість.

М. КОМІСАРОМ,
інструктор по спорту
тресту «Кірсвотрвдсільбуд».

КІНОЕКРАН

ФАКТ НАШОГО

Десять років
тому для
мене продзвенів останній
шкільний дзеоник. Відто
ді я вже не учениця, хоча
подумпи залишаюся
нею'
завжди. Приїжджаючи до
дому
на канікули, часто
зустрічаю вчителів Дмитра
Митрофановича
Непокри
того, Лідію Григорівну Ношову, Ольгу
Максимівну
— Безвушко, Зіру Пилипівну
Гололобову. Вони не тіль
ки вчили свого предмзта,
а й виховували в мені лю
дину,
характер.
Знаю (адже в самої мама
вчителька), скільки сили,
енергії і натхнення вима
гає
педагогічна
робота.
Але знаю й те, яка вона
потрібна, вдячна, бо хіба
ж то не радість, не подяма
за працю — бачити свого
учня відмінником навчан
ня, чудовою людиною, хо
рошим спеціалістом.
День учителя — свято
не тільни
педагогів, а й
ножного з нас. Адже всі ми
були, с і будемо школяра
ми. У ножного з нас с учи
тель, якого ми поважаємо,
любимо як близьку люди
ну. Тому всіх педагогів мо
єї школи
і всієї області
вітаю із святом.

«Молодой коммунар» —

Б. ШАБАЛІН.

ПОДІЯ

КОЖНОГО

п Р'пс-пиеойлЄННЯ м'РовогРадського педінституту На
дія львчЕЦКО посернулася
в рідне село Луганку
‘^р'в?ьк°г° району. Нині вона організатор позаР°боти місцевої десятирічки, що занесена на
к-?-.А**?* ДоиінУ пошани. Пишається цим
Надія Гїетрі «а і старається працювати ще краще.

Але вони не змогли точко
вдарити по воротах торне,
дівців
Луцька.
Голкіпер
«Зірки» Валерій
Музнчук
па 77-й хвилині гри вряту
вав свою команду від по
разки. Отже — нічий —
0:0.

Обсяг 0,6 друк. ари.

Зам. № 490.

Типаж 54000

нів». Ролі виконують Аліаббне
Кадиров,
Гам їда
Омарова. Гамлет Хепі-Заде. Олена Габец.
Подіям Великої Вітчиз
няної
війни
прийнятна
свою лову роботу
кіиодраму «Ленінградці
—
діти мої» режисер Д. Ся-іі~
мов
(кіностудія
«Узбекфільм»).
У головних
ро
лях:
Тамара
Шцкірова,
Юлія
Черенкова.
Лідія
Мельникова та інші
На пій же студії поегав
лено і фі.чьм-казку «Райду
га семи надій». Режис.ерг.остановник — X. Фай.іієн.
Виходить на екран фільм
одеських
кінематографіс
тів «Велика розмова». У
ньому йдеться про т> ви
моги. які ш>ед’яв.ілс до ро
бочої людини СЬОГОДЕННЯ,
про участь кожного у ви
рішенні
загал ьиодержанпих завдань, і про ставлен
ня до своєї праці. Обпяз
головного героя створив
Борислав Брондуков. Н ін
ших ролях: Майя Булгако
ва. Олександр Голобоиодько, Світлана Кудрявцева.
У жовтні любителів иіно
чекає також- цікава творча
зустріч із заслуженим ар
тистом
УРСР, лауреатом
премії
імені Ленінського
1ГОМСОМ О.Ч У
Вол одній і; ром
Конніним, який запам’ятав
ся шанувальникам
кіно
мистецтва но фільмах «Яи^гартува.чася сталь», «Міе.^
н.е зустрічі
змінити
не
можна», «Переходимо до
любові.». «Романс про за
коханих», «Шлях до Со
фії» та інших' Актор побу
ває у кінотеатрах області,
на підприємствах та в нав
чальних закладах.

С. ІЛЛЯШЕНІНО,
редактор обласною уп
равління кінофікації.

Редактор В. СТУПАК.
Гплега виходить у вівторок,
четвер 1 суботу.

Друкарня імені Г. М, Димнтрова
видавництва
«Кіровоградська праеда»
Кіровоградського ебному
Компартії України
м. Кіровоград, суп, Гяінни, 2*

