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Щодня мн перегортаємо листки календаря,
грудового календаря першого року дванадцятої
п’ятирічки. З особливим хвилюванням і трудовим
піднесенням вступаємо ми в кожен день 1986 ро
ку. Адже все ближче час відкриття XXVII з'їзду
КПРС. І зустріти форум комуністів країни хоро
шими здобутками у праці — справа честі кожного трудівника.
Щотижня редакцііша поцгга приносить листи, в
яких молоді виробничники і члени КМК. комсо
мольці повідомляють про успіхи в передз’їздівському соціалістичному змаганні. Вже в рахунок
1989 року працює КМК електрозварників О. По
пова механоскладального цеху № 2 виробничого
об’єднання по сівалках «Червона зірка», достро
ково завершили одинадцяту п’ятирічку по ііХдоях
молока КМК доярок колгоспу імені Леніна Долннського району. Тисячі юнаків і дівчат включи
лися у змагання за право підписати рапорт XXVII
з’їзду КГІРС.
І ось цей високий трудовий ритм, взятий на
старті дванадцятої п’ятирічки, повинен визначати
роботу кожного молодого виробничника, кожного
КМК протягом усієї п’ятирічки
На основних, вирішальних ділянках вироб
ництва працюють сьогодні КМК області. Адже де.
як не у відповідальній справі, розкрити молоді
свої •можливості, утвердитися. Треба виявляти
постійну увагу до організації праці КМК. ство
рення в них доброго мікроклімату. Не для гучно
го слова комсомольсько-молодіжні колективи на
зивають застрільниками нового,- передового. Бо
так воно і є насправді. Ось. наприклад, КМК
електромонтажннків-схелшиків цеху № 1 олек
сандрійського заводу «’Автоштамп» (керівник
О. Сороку», групкомсорг М. Чумак). Цікаво про
думано і поставлено тут роботу. Колектив одним Із
перших на підприємстві перейшов на бригадний
підряд. У період підготовки до 40-річчя Великої
Перемоги до складу бригади було зараховано чле
на підпільної комсомольської організації «Спар
так* 1-І. Черевичну, а зароблені гроші перерахо
вано у Фонд миру. КМК достроково виконав зав
дання одинадцятої п'ятирічки. А до дня відкрит
тя XXVII з’їзду КПРС дав слово справитися із
завданнями одинадцяти місяців першого року два
надцятої п’ятирічки. І всі па підприємстві знають,
що слово у хлопців не розходиться з ділом.
За цими цифрами стоять люди, міцний, друж
ний колектив. У КМК знайшли постійну прописку
такі поняття, як совість, честь, взаємовиручка. А
ще — уміння за сьогоднішніми справами бачити
перспективу.
Так. бачити перспективу. В дванадцятій п’яти
річці перед КМК стоїть чимало завдань. Науковотехнічний прогрес вимагає активного пошуку ре
зервів виробництва, участі в його модернізації,
творчої ду.мкп. Треба постійно примножувати вне
сок молоді у науково-технічну творчість. Це сьо
годні — важливе завдання дня.
І-Іа зустрічі в ЦК КПРС з ветс-раііами-стахаповцями було сказано про необхідність використання
для вирішення невідкладних завдань мобілізуючої
или соціалістичного змагання, застосування
його нових форм. І змагання має бути зорієнтова
не на головне — підвищення продуктивності
іраці. поліпшення якості продукції, економію ре
сурсів. Про це йдеться і в проекті Основних на
прямів економічного і соціального розвитку краї
ни на наступні роки. Тому вже сьогодні в кожній
комсомольській організації області повинні чітко
знати, що економити і за рахунок чого. Але, на
жаль, в ряді комсомольських організацій відсутні
особисті рахунки економії і бережливості. Примі
ром, занедбана ця робота в ІІовоархангсльській
оайоннїй кіісомольській організації.
Ще одна вимога дня — працювати без відстаю
чих. Створювати в кожній комсомольській групі,
цеховій, первинній організації атмосферу твор
чості. непримиренності до недоліків, норуншиків
трудової дисципліни. Ад’же все це — якість на
шої праці, одіта з важливих соціальпо-екопомічшіх
категорій.
Великі справи чекають на нас. Ми прийняли
славну естафету у старших поколінь і зобов’язані
з честю її пронести.
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Трудящі республіки, ви
конуючи рішення квітне
вого (1985 р.) Пленуму
ЦК КПРС і розгорнувши
соціалістичне змагання за
гідну зустріч XXVII з’їзду
партії, забезпечили даль
ший розвиток економіки,
підвищення ефективності
виробництва, поліпшення
якісних показників. Зріс
матеріальний і культурний
рівень життя народу. Це
говориться у повідомлен
ні ЦСУ УРСР про підсум
ки виконання Державного
плану економічного і со
ціального розвитку Укра
їнської РСР в 1985 році.
Основні дані такі.
Національний доход досяг 96,2 мільярда карбо
ванців (у порівнянних ці
нах) і збільшився поріч
ііяно з 1984 роком па 2,7
мільярда
карбованців.
Продукція сільського гос
подарства становила 46,5
мільярда карбованців (у
цінах 1983 року). Введе
но в дію основні фонди
вартістю
24,9 мільярда
карбованців.
Здійснено
ряд великих заходів, спря
мованих на прискорення
переведення економіки на
рейки інтенсивного розвит
ку. Підвищились темпи
зростання продуктивності
суспільної праці, за раху
нок чого забезпечено весі,
приріст національного до
ходу. Ефективніше вико
ристовувались матеріальні
ресурси. Зниження мате• ріаломісткості суспільного
продукту
забезпечило
економію предметів праці
па 0,5 мільярда карбован
ців.
Тривало удосконалення
управління народним гос
подарством. Більшого по
ширення набули нові мето
ди господарювання в про
мисловості, сільському гос
подарстві, на транспорті,
в зв’язку, побутовому об
слуговувапні. Почато пе
ребудову системи управ-
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БІЛЬШОГО
ління
агропромисловим
комплексом.
Здійснювалися
заходи
по прискоренню науковотехнічного прогресу. Про
довжувалась
реалізація
найважливіших
програм
но створенню і застосу
ванню
високоефективної
техніки і технології. ЗроС-ли масштаби технічного
переозброєння і реконст
рукції діючих підприємств.
У промисловості освоєно
виробництво і почато се
рійний випуск 1180 новії?,
видів виробів. Разом з тим
нова техніка і технологія
освоювались у виробництві
недостатніми темпами. Тех
нічний рівень і якість ба
гатьох виробів, у ТОМ)
числі товарів народного
споживання, відстають віл
сучасних вимог.
Річний п.Тан реалізації
продукції
промнсловост і
виконано па 100,1 процен
та.
Більш високі темпи до
сягнуті в машинобудуван
ні. а в складі паливноенергетичного
комплексу
- - в атомній електроенер
гетиці. Випуск
-товарів
культурно-побутового
і
господарського призначен
ня був на 7 процентів ви
щим, ніж у 1984 році.
Продуктивність праці в
промисловості зросла на
З проценти, за рахунок
цього одержано 94 про
центи приросту виробни
цтва, Знижено
собівар
тість і матеріаломісткість

вироблюваної
продукції,
збільшився прибуток.
Викопано план видобут
ку нафти (включаючи га
зовий конденсат), газу,
вугілля, виробництва елек
тродвигунів змінного .стру
му, металорізальних вер
статів з числовим програм
ним управлінням, приладів,
засобів автоматизації і об
числювальної техніки, трак
торів,
сільськогосподар
ських
машин, машин і
устаткування для тварин
ництва і кормовиробницт
ва. Перевищено завдання
по випуску більшості това
рів народного споживання.
Не виконано план ви
робництва готового про
кату чорних металів, мі
неральних добрив, синте
тичних смол і пластичних
мас, хімічних волокон І
ниток, ковальсько-пресо
вих машин, нафтоанаратури, кукурудзозбиральних
комбайнів,
телевізорів,
мотоциклів. Договірні зо
бов’язання по поставках
продукції реалізовано не
повністю.
Працівники галузей аг
ропромислового комплексу
збільшили
виробництво
окремих видів сільськогос
подарської продукції і ви
пуск продовольчих товарів.
Набуло дальшого розвит
ку тваринництво. Порівня
но з 1984 роком державні
закупки худоби і птиці,
яєць зросли на 3 процен
ти, молока — на 4 процен
ти. Плани закупок худоби
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РЯДОК У РАПОРТ

Залізничникиз’їздові
Комсомольці і молодь
локомотивного депо за-

і птиці, молока, яєць З
новин перевиконано.
На основі
піднесення
економіки
забезпечень
дальше поліпшення народ
ного добробуту. Підвищи
лись реальні доходи насе
лення.
Середньомісячна
грошова заробітна плага
робітників і службовців у
народному
господарстві
становила 174 карбованці
проти 169,6 карбованця у
1984 році. Середньомісяч
на оплата праці колгоспни
ків збільшилась з 129 кар
бованців до 13-1 карбован
ців. Здійснено заходи по
дальшому поліпшенню ма
теріально-побутових умов
учасників Великої Вітчиз
няної війни і сімен загиб
лих військовослужбовців,
пенсійного забезпечення.
Обсяг побутових послуг
населенню зріс на 7,2 про
цента, в сільській місце
вості — на 8,7 процента,
план перевиконано. За ра
хунок усіх джерел фінан
сування збудовано 340 ти
сяч нових впорядкованих
квартир загальною пло
щею 18,8 мільйона квад
ратних метрів, у тому чис
лі в сільській місцевості
— близько 4,5 мільйона
квадратних метрів. Жит
лові умови
поліпшено
більш як півтора мільйо
нам чоловік. Перевиконано
річний план по введенню
в дію за рахунок держав
них капітальних вкладень
жилих будинків, загально
освітніх шкіл, дошкільних
закладів, лікарень, амбула
торно-поліклінічних закла
дів, професійно-технічнії!
навчальних закладів. По
ліпшились медичне обслу
говування і організований
відпочинок
населення.
Дальшого розвитку набу
ли фізична культура
1
спорт.
Чисельність
населення
Української РСР на 1 січ
ня 1986 року становила
51 мільйон чоловік.
(РАТАУ).
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лізіїнчної станції Помічна,
що в Добровсличківському районі, разом зі стар
шими колегами готують
гідний трудовий дарунок
XXVII з’їзду КПРС. ДО
дня відкриття партійного
форуму намічено виконати
план двох місяців. Крім
того, добитися економії
100 000 кіловат-годин елек
троенергії і 30 тонн дизель*
ного пального, знизити со
бівартість продукції. ш,б
перевозиться, на 0,6 про
цента.

СОЦІАЛІСТИЧНІ
комсомольсько-молодіжної
бригади по механічній об
робці базової деталі карет
ки обробного виробництва
Кіровоградського виробни
чого
об’єднання «Друкмаш» (бригадир О. В. Мели
хов, групкомсорг — Наталія
Сиволап]:
— до дня відкриття XXVII
з'їзду КПРС сиконати план
двох місяців року. У пер
ший день роботи партійно
го форуму працювати з повною віддачею, зароблені
Шостий рік працює газоелектрозварником у Олек- кошти перерахувати у Фонд
сандрівському АТП-10042 Анатолій МАЙДАН ИК. Осо миру;
— досягти щоквартальної
бисту п'ятирічку виконав 5 грудня 1985 року. Ударник
комуністичної праці. Анатолій виконує денну норму ви економії інструментів не
робітку на 110—115 процентів.
менше, як на 50 карбован
Фото С. ФЕНЕНКА.
ців і відпрацювати на зено-

номлених інструментах З
дні;
— досягти зни/кення про
стоїв обладнання через йо
го поломки;
— щомісяця перевикону
вати визначені завдання за
темпами зростання продук
тивності праці на 0,8 про
цента;
— здавати продукцію з
першого подання на 0,1
процента понад норму.
Викликаємо на соціаліс
тичне
змагання бригаду
дільниці механічної оброб
ки оперної плити (брига
дир — О. М. Жаров, груп
комсорг — Віктор Аулін).
Соціалістичні зобов’я
зання обговорено і к
прийнято на загальних
зборах бригади.
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«Молодий комунар»
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Уміти сказати своє вагоме слово, виступити із влас
ного ініціативою і довести її до кінця, не зупиняю
чись на перших вдалих спробах чи не зневірившись
у перших невдачах — такою має бути.стратегія ро
боти кожної комсомольської організації.
Про одну з точок прикладання сил комсомольців,
молоді Знам’янського району — у питанні благо
устрою рідного міста — розмова нашого кореспонден
та з першим секретарем міськкому комсомолу
М. ДАВИДОВИМ.

КОР.: Чому із великої
кількості напрямів робо
ти обрано саме цей —
оновлення й упорядкуван
ня обличчя Знам’янки? Чи
випадково?
М. ДАВИДОВ: Ні. У де
яких питаннях перевірка
виконання буквально тіль
ки й передбачає наязність
хоч би відповідних папе
рів — «організовано, зі
брано, виділено».
Зовсім інше зі справою,
яку визначили ми собі на
найближчу перспективу —
шефство й безпосередня
участь у будівництві й до
гляді за об'єктами куль
турно-побутового призна
чення. Легко зрозуміти:
наявність нового кафе,
парку чи зеленої алеї,
спортивного комплексу і
постійний догляд за ними
не потребує паперових
звітів. Усе наочно, кожен
бачить.
КОР.: І з чого ж виріши
ли почати?
М. ДАВИДОВ: Спочатку
вагалися у варіантах. Від
чутним поштовхом стала
публікація у пресі партій
них й урядових докумен
тів про необхідність по
долання пияцтва й алко
голізму. Власне, від тако
го болючого питання —
де молоді проводити свій
вільний час — відштовхну
лися і в цьому випадку. Є
з Знам’янці кафе -«Пінг
він». Усі разом постано
вили
знести невисокої
естетичної цінності кор
пус старого «кафе», а вза
мін звести новин
За комсомольцями й
молоддю буз закріплений
благоустрій, тобто, аби
заклад всередині й зовні
був подібний до молодіж
ного кафе, а не до при
дорожньої харчевні. Спіл
чани з лісгоспзагу привез
ли «стільці» й «столики»-акуратно нарізані колоди
різної довжини й діамет
ра, вийшло просто й ори
гінально. Почавши роботу
в кінці червня минулого
року, за неповних два мі
сяці й закінчили. Так опе
ративно змогли саме то
му, що заздалегідь до
дрібниць було продумано
буквально все — від дорі
жок до назви майбутньо
го кафе. В один з верес
невих днів і відбулося
урочисте відкриття нашої
«Казки».
Згодом у міськкомі зі
бралися, щоб підбити під
сумки і спланувати свої
подальші справи.
Дяку
вали найактивнішим по
мічникам — згаданим уже
спілчанам із лісгоспзагу,
комсомольцям станції Знам янка, локомотивного де
по, а також учням міських
СПТУ №№ 3 й 12. Сумлінно виконали свої обіцянки й працівники 3 ПМК144 (начальник М. А. Матв
війчук), дистанції цивільних споруд залізннчного
вузла (начальник В. С. Са
мойленко).
КОР.; Таким чином, пер
ша хороша справа дозво
лила по-іншому подивити
ся й на решту варіантів?
М. ДАВИДОВ: Скажу на
віть більше — критичний
розгляд нєідавніх подій
відкрив нам багато «міну
сів» в організаційній ро| боті. Крім того, одразу ж
і визначили поле діяльності

КОМСОМОЛЬСЬКА
ІНІЦІАТИВА
надалі конкретним організаціям й установам. Мало з місті — а існуючі паребувають в запустінні —
дитячих ігрових майданчинів, для підліткіз клубів
за інтересами; в згаданому уже залізничному пар
ку атракціонів обмаль.
У зв'язку з цим пригадаю комсомольські збори
станції Знам’янка, на яких
спілчани теж аналізували
участь у будівництві молодіжного кафе. У ході обгозорення й народилася
ідея, що матеріалізувалася з заклик: «Моє місто—
мій рідний дім!». Хлопці й
дізчата визначили для се
бе ті точки прикладання
сил, де кожний міг би
проявити езої «таланти»—
у тому ж парку імені Леніна є місце, щоб зробити, скажімо, майданчика
для гри в городки чи встановити столи для прозедення
шахово-шашкових
турнірів. Неважко, вирішили, обладнати й «сте
жини здоров’я», розчистити чагарники тощо.
Штаб
при
міськкомі
комсомолу по
впровадженню ініціативи залізнич
ників на одному зі своїх
засідань розробив план
дій. Крім згаданих заліз
ничниками «больових то
чок», до плану потрапили
також привокзальна пло
ща, яка мало відповідає
вимогам часу, лісовий ма
сив, пивбар на тій же при
вокзальній площі (як більмо на оці). А щоб діяти
солідно й оперативно, не
сковзаючись на дефіциті
тих чи інших матеріалів
чи подібних речей, до
штабу
запросили представників міськкомунгоспу, архітекторів, спорткомітету. Спільно, гадаємо,
легше буде вирішувати
питання.
Будемо вирішувати питання й зі згаданими вже
підлітковими клубами. На
дистанції цивільних споруд діє такий — «Юний
локомотивник», але для
Знам’янки це замало. У
ході реалізації ініціативи
думаємо створити подібні
клуби й в інших місцях.
Над
цим мають взяти
шефство великі комсомольські організації. Вузлоза, наприклад. Очевидно, трохи
вимогливіше
слід підійти до себе, за
ручитися допомогою старших товаришів, і, скажімо,
у двох великих підвальних
приміщеннях третього бу
динку по вулиці Привокзальній силами спілчан
вузла
обладнати такий
клуб чи спортзал... Це
лиш один із багатьох мож
ливих варіантів, звичайно.
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СТАВИМО ПРОБЛЕМУ

Звісно, коли тісно...
На жаль, тут ще чима
ло, як то кажуть, невико
ристаних резервів. Взяти
хоч би й школу комсо
мольського активу, яка є.
до речі, базовою в район:.
Райком ЛКСМУ? перевірив
якість її роботи і виявив
цілий ряд недоліків... Вза
галі, технікум івський ко
мітет комсомолу далеко не
завжди знаходить розу
міння й підтримку з боку
адміністрації. Ось і у ви
падку з обладнанням кім
натки комсомольської ро
боти (райком пропонував
відвести для цього примі
щення
біля ленінської
кімнати у гуртожитку).
Директор М. М. Панченко
категорично заперечив про
ти цього. В чому ж причи
на?
Тут саме час сказати
про те, що недоліки, яні
трапляються у виховній
роботі з учнями, і дирек
тор технікуму, і його заступник з навчальної час
тини В. Н. Омельчук, і ви
кладачі пояснюють тісно
тою в навчальному та по
бутовому корпусі, відсут
ністю власної бази для
проведення масових захо
дів. Підстави для цього,
одразу скажемо, є, і ваго
мі. Протягом цілого ряду
років питання про те, бути
чи но бути технікумові в
Номпаніївці, висіло, як то
кажуть, у повітрі. З огляЛУ на Це місцеві власті не
вживали заходів для зміц
нення його матеріальної
бази (точилися розмови

про переведення закладу
до Олександрії), а дирек
ція, зі свого боку, теж не
проявляла ніякої ініціати
ви (про це свідчать мате
ріали одного із засідань

райвиконкому, яке відбу
лося восени минулого ро
ку і на якому йшлося про
розвиток матеріальної ба
зи технікуму).
Не заглиблюючись в де

талі, зазначимо: після за
слуховування на райви
конкомі дирекція почала
більше уваги приділяти
побутовим умовам учнів
(закуплено, приміром’ не
мало нової білизни, деякі
меблі для
гуртожитку,
проведено ремонт у ньому).
Але, як і раніше, немає в
технікумі своєї їдальні (а
заняття тут закінчуються
пізно). Ніде складати, крім
як у навчальних ауднго
ріях, інструменти учасни
кам ВІА, костюми технікумівським хористам та тан
цюристам. Як і раніше, на
загалом цікаві й змістов
ні виховні заходи тут зби
рається ЗО, від сили — 40
чоловік. Недарма і клуб
молодого лектора,
про
який ми вже згадували
вище, відвідує
близько
двадцяти чоловік (всього
в технікумі навчається
230).
Одна з активісток, чет
вертокурсниця Кати Димарецька із сумом визнала,
що
виховною роботою,
участю в потрібних і ко
рисних справах охоплені
в основному тільки відмін
ники навчання, комсомоль
ський
актив,
старости
груп. Те ж саме констату
вав і викладач суспільних
наук В. Ф. Устенко, який,
до речі, багато сил і часу

!
І
*1
І
і

віддає
проведенню сус
пільно-політичних заходів.
Та чи можна говорити про
їхню дієвість, коли охоп
люють вони далеко не всіх
учнів?
Мусимо визнати: і в бу
дівництві їдальні та акто
вого й спортивного залів,
і в обладнанні гуртожитку,
навчальних кабінетів існує
нагальна потреба — вона мс»
витікає
з
необхідності
дальшого
вдосконалення
підготовки спеціалістів —
ветеринарів для сільсько
го господарства. А ось уже
як, якими силами і за хні
кошти це буде здійснюва
тися, залежить від номлетентних органів (сподісаємося, вони не залишать
без уваги цю публікацію).
Нашу розмову на цьому
можна було б зважати за
кінченою. Та тільки хо
четься ще раз нагадати,
що йдеться про втрати,
які потім ще дуже й дуже
довго даватимуться взна
ки: втрати, у вихованні
молодого покоління, у фор
муванні його життєвої по
зиції, його світогляду. І
викладачі, й учнівський
актив добре знають, що
ті, хто вступає на перший
курс (в основному вчо
рашні
восьмикласники),
потребують особливої ува
ги з боку старших. Уваги
доброзичливої, постійної,
діяльної. А її якраз не
завжди й вистачає для
усіх ник.
Гі. СЕЛЕЦЬКИЙ.
спецкор
«Молодого
комунара».

емт Компаніївка.

Токарями,
шоферами,
майстрами машинного до
їння можуть стати учні,
які назнаються у навчаль
но - виробничому комбі
наті села Мартоноші.
А от школярі Ігор Гру*
зін з Мартоноської се
редньої шкЛін, Микола
Височин, Олександр Висо
чин, Андрій Лисенко з
Новомнргородської деся
тирічки освоюють профе
сію тракториста, і
сьогодні
вони — серед
кращих.
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Фото М. ГЕЛЬМАНА,

Нозомиргородський
район.
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Розмову вів І. КУЦЕНКО. '

м. Знам’янка.

КОРИДОРІ на друго
му поверсі, біля две
рей аудиторії, де прийма
ли
екзамени, зібралася
група хлопців та дівчат.
Заводжу з ними мову про
жнття-буття, і одразу від
чуваю: ця тема їх ціка
вить. Ініціативу бере на
себе Олексій Осипов (він
вчиться на третьому кур
сі). Розповідає про школу
молодого лектора, яка діє
в технікумі і в якій сам
бере активу участь, про
факультет
громадських
професій, вечори відпочин
ку...
Що й- говоритити, ще
раз переконуюсь: таки чи
мало • громадсько-політич
них, виховних заходів про
водять з учнями викладачі
цього навчального закла
ду. Незадовго до вище
описаної розмови і на бю
ро Компаиіївського райко
му комсомолу слухалося
питання «Про роботу ко
мітету комсомолу Компаніївського ветеринарного
технікуму по вдоскона
ленню навчально-виховної
роботи, підвищенню
її
ефективності, організації
всебічної підготовки мо
лодих спеціалістів до тру
дової і суспільно-політич
ної діяльності». Зокрема, в
інформації з цього гірлво_ду немало місця відведе
но переліку численних гур
тків художньої самодіяль
ності (танцювальний, хо
ровий, вокальний, духової
музики...),
спортивних
секцій тощо. Так що при
бажанні таки можна обра
ти собі заняття до душі...
А як щодо ефективної ді
яльності усіх цих об’єд
нань?

ЗО січня 1986 року

У кожної людини є риса сирістю опале листя і вслу
характеру, приховане праг хався у кроки, які набли
нення, про яке вона не жалися.
знає, може, лиш здогадує
Вітер з силою рвав на
ться. І добре, коли сам стовпі скрипучий ліхгар,
відкриєш ЦЮ рису, це вихрив мжичкою і обпіпрагнення. Відкриєш вчас каз лице колючими крап
но. Бо іноді від цього за лями холодного дощу.
лежить — як складеться у
Двоє незнайомих хова
тебе життя.
ли голови в коміри кур
ток. Оглядаючись навкру
Борис
Нужний, водій ги, підбігли до фельдшер
колгоспу імені Фрунзе во
линського району, повер сько-акушерського пунк
ту, притиснулися до стіни
нувшись із лав Радянської
і завмерли.
Армії,
зрозумів — його
Почувся скрегіт замка—
місце а органах внутріш
його намагались зламати.
ніх спраа.
А через хвилину в аптеці
І ось міліціонер Б. Нуж по стінах застрибали чор
ний уже несе службу поміч ні тіні і спалахи гаснучих
ником чергового Долин- сірників.
ського райвідділу внутріш
«Шукають спирт,
ма
ніх справ. Не все спочатку
виходило. Допомагав на буть», — подумав Борис.
Вітер рвонув ліхтар, світ
ставник, старший опера
ло
на якусь мить погасло,
тивний
уповноважений
і
зразу
ж почувся сухий
карного розшуку О. М.
тріск
дверей
магазину.
Правосудько.
Молодший сержант за
Вони часто засиджува вмер, серце стиснулось,
лись допізна, вивчали нор рука нервово здригнулась,
мативні акти, осягали прак стало важко дихати. «За
тику міліцейської служби, раз все мине, — заспо
необхідність і міру ризику. коював себе. — Ось так».
...Борис лежав на мок Страху не було. Був не
рій землі, чув, як пахне спокій од свідомості того,

що злодії можуть втекти...
Міліціонер зробив рішу
чий крок назустріч не
безпеці.
— Стій! — темряву різо
нув дзвінкий голос. На
мить ліхтарем освітило
притиснуті до стіни темні
постаті. Але в ту ж секун
ду, оговтавшись, злодії
кинулись
тікати. «Тепер
тільки б не відірватись від
них, — думав Борис.—Від
стань повинна бути 10—15
метрів, не більше, але й не
менше, адже це небезпеч
но».
Вони бігли до машини,
чекаючи порятунку тільки
від неї.
Борис встиг перезаря
дити зброю, гримнув по
стріл. У деяких будинках
прокинулись люди, десь
недалеко люто загавкали
собаки.
Задихаючись, ледве пе
ребираючи ногами, зло
дій майже упав на маши
ну, різко рвонув двері і—
не встиг: сильний удар
відкинув його на землю.
Другий крадій, пригнувши
низько голову і стискаючи
у руках сокиру, кинувся
на сержанта. Але за мить
зрозумів — має діло
з
сильними руками, кмітли
вим розумом і блискавич
ною реакцією.

Над Федоро-Шулічиним
прокидався ранок. Потяг
ло з димарів хат сизим
димком, коли оперативна
група з затриманими ви
їхала в Долинський район
ний
відділ
внутрішніх
справ.
Вранці черговий по від
ділу доповів начальникові:
— Товаришу майор, сьо
годні опівночі в селі Федоро-Шулічиному невідо
мі намагалися проникнути
в магазин та аптеку і скої
ти крадіжку. Затриманими
виявилися: раніше осуд
жений Гулевич і Залуноз—
жителі Кривого Рога. Най
активнішу участь у затри
манні
правопорушників
взяв молодший сержант
міліції Борис Нужний.
У ленінській кімнаті —
тиша. Стомлений і схви
льований Борис стояв пе
ред своїми друзями, які
добре знали: яка небез
печна міліцейська робота.
Стояв і слухаз спокійний
голос майора О. Б. Федченка:
— За сміливі і правиль
ні дії при затриманні пра
вопорушників від імені ке
рівництва відділу оголо
шую подяку...
ІЗ. ЯКУНіН,
МЗЙор МІЛІЦІЇ.
Долинський район.
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ЙДЕ МІСЯЧНИК
ОБОРОННОМАСОВОЇ РОБОТИ
У Кіровоградській сш
№ 6 новина — на стрілецьких змаганнях з куяьової
стрільби
серед
команд Ленінського району збірна школи впевнено
завоювала перше місце.
.Наступного дня в коридодесятирічки з’явилась
«блискавка»—комітет ком
сомолу вітав переможців.
Серед найсильніших нази
вались імена спортсменіврозрядників, багатоборціа
ГПО Ігоря Ларченка, Оле
га Варави , Сергія Кривуци, Андрія Бойка.
А викладач початкозої
військової підготовки П. І.
Докучаєв зже оголошузаз
про інший захід.
— Залік
з
кульової
стрільби будуть складати
учні всіх старших класів.
Отже, після підготовки —
перепідготовка.
І за визначеним графі
ком у дні місячника в стрі
лецький тир по черзі йшли
восьмикласники, дев’яти
класники, десятикласники.
. 23 лютого стане відомий
чемпіон школи, якого бу
де нагороджено ка вечорі
бойової слави.
^^...Йде урок початкової

ІЗ січня відзначила свою
річницю іспанська органі
зація Колективи молодих
комуністів. Поява її на по
літичній арені сучасної Іс
панії невипадкова. Моло
діжний рух країни з мо
менту падіння франкістської диктатури був неод
норідним і неорганізова
ним. Чітку класову і разом
з тим загальнодемокра
тичну спрямованість цьо
му рухові, як свідчить іс
торичний досвід, здатна
надати
організація, яка
базується на принципах
марксизму-ленінізму і про
летарського інтернаціона
лізму, якою і є Колекти
ви молодих комуністів. У
мої входять робітники, се
ляни,
студенти,
тобто
’іЧВ(*дсга8Ники найбільш со
ціально активної частини
покоління юних.

«Молодий комунар»

військової підготовки. Пет є в спецкласі. Тут вистав
ро Іванович розповідає де лені планшети, стенди з
в'ятикласникам про засо діаграмами, фотознімками
би індивідуального захис — «Цивільна оборона»,
ту в зоні ядерного ура «Стройова
підготовка»,
ження. Школярі знайом «Вогнева
підготовка»,
ляться з будовою проти «Військово-медична підго
газа, вчаться користува товка», «Військова топогра
тись ним.
фія», «Статути Збройних
Після закінчення уроку Сил СРСР». На видному
П. І. Докучаєз називає кра місці — текст військової
щих юнармійців, котрі від присяги, плакати, фото
значилися під час військо монтажі «Офіцер — про
во-спортивних ігор, зма фесія героїчна»,
«Види
гань з прикладних видів Збройних
Сил
СРСР»,
спорту — Олега Варазу, «Збройні Сили СРСР на
Олексія’ Гасмана...
варті Батьківщини».
Цікаво було познайоми
А в коридорі
школи
тись з унаочненнями, що Петро Іванозич показав

ще одне фотовікно, де ви
ставлені портрети вихован
ців школи, котрі поступи
ли у військові училища.
...Уроки мужності, бесі
ди про
роди військ у
Збройних Силах
СРСР,
зустрічі з воїнами місце
вого гарнізону. І предмет
на розмова на педраді
школи — про нозі заходи
в роботі по фізичному ви
хованню дітей. Ставились
вимоги перед вчителями
— в першу чергу подбати
про фізичний гарт майбуїніх воїнів.

Співцеві

нового життя
Поетом з поетів назива
ють Павла Тичину,
його
життя, творчість нерозрив
но пов'язані із життям рід
ного народу. Присутні
на
літературно - музи ч н о м у
вечорі в Кіровограді, при
свяченому 95-річчю з дня
народження поета, захоп
лено слухали кандидата фі
лологічних
наук,
члена
Спілки письменників СРСР
Г. Д. Клочека, у якого не
забаром виходить
книга
про творчість П. Тичини.
Вірші читали па
вечорі
заслужений артист УРСР/
актор муздрамтеатру імені

М. ВІНЦЕВИЙ.

КрОПИВНИЦЬКОГО

бов'язані працювати, ма
ють право на труд, на ви
бір професії. І що ж?
Кожна друга молода лю
дина Іспанії не має робо
ти.
Ми виступаємо на за
хист робочої молоді, ад
же загроза звільнення до
зволяє підприємцям поси
лювати експлуатацію на
підприємствах. Більшість
молодих працює без тру
дових контрактів. Якщо ж
контракт все-таки укла
дається, то, як правило,
лише на 3—6 місяців, по
закінченні яких молода
людина ходить без роботи
2—3 роки. Соціального за
безпечення для молодих
іспанців практично не іс
нує.
Друге- — право на осві
ту. Що змушує 40 г.роцентіз підлітків кидати серед

БОРЕТЬСЯ
ню школу, що заважає
студентам захистити дип
лом? Безперспективність.
Не існує ніяких гарантій,
що випускник школи або
вузу
одержить роботу.
Крім того, і якість самого
навчання постійно падає,
університетські програми
не встигають за життям.
Наступне наше завдання
сьогодні — мобілізувати
молодь на захист демо
кратичних свобод, які, як
свідчать останні
події,
постійно порушуються.
— Чи не можна навести
приклади!
— Будь ласка. За існую
чими нині законами полі
ція має право без будьяких підстав затримати лю
дину на 10 днів, не дозво
ляючи їй повідомити про
себе близьким. За що? Ну,
наприклад, за те, що вона
вимагала надати роботу
селянам в Андалузії, де
тисячі гектарів родючої
землі залишаються необробленими. За це під слід
ством опинилося 600 чо
ловік — членів
спілки
сільськогосподарських ро
бітників. Або інший випа
док, що сколихнув всю
Іспанію.
Було знайдено
труп молодого баска, кот
рого катували під час до
питів у поліції.

В.

Зіно-

ватнпй та артистка В. Литвиненко. Бандуристи з Кі
ровоградського
музичного
училища (керівник Н. В. Ліпері) співали
українські
народні пісні, які так любив
Павло Григорович. На тему
«Тичина і музика» говори
ла І. БарїГш. Вона проко
ментувала запне Симфонії
Я2 З Є. Станковича «Я ут
верджуюсь», що відзначена
Державною премією УРСР
імені' Т. Г. Шевченка. Ог
ляд книжкової
виставки
зробила О. Дворецька. Ве
ла вечір Н. Івахнюк.
А підготували його пра

Викладач початкової військової підготовки, підполковник у відставці П. І. ДОКУЧАЄВ проводить бесіду з дев’ятикласниками про індивідуальні засоби захисту
в зоні ядерного вибуху.
Фото В. ГРИБА.

цівники читальних залів об
ласної наукової бібліотеки
імені Крупської спільно з
обласним відділенням СГІ
СРСР та міським товарно?»
вом книголюбів.
А. КОРІНЬ. ;

Чергове

засідання
«Сівача»
відбулося минулого тижня.
Учасники обласної літера
турної студії ознайомилися
з поетичним доробком вчи
теля Анатолія Курганського, учня Кіровоградського
СГІТУ № 6 Видима Муліна
та журналіста Петра
Селецького. Відзначено праг
нення молодих літераторів
до слова точного, ємного.
Намагання передати в пое
тичних рядках тривоги й
радощі нашого світу. Вка
зано й на недоліки у тво
рах — подеколи
невдалі
поетичні образи, слабкі ри
ми, часом дрібиотем’я.
На наступне заняття лі
тературної студії «Сівач»,
котре відбудеться 5 лютого
в редакції газети «Кірово
градська правда», винесено
розгляд прозового доробку
Ніни Савенко з Новоархангельського району.
Є. ЖЕЛЄЗНЯКОЗ.

ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

У боротьбі за
самозабезпечення

А втім, кричущі пору
шення видно всюди. Ад
міністрація підприємства,
наприклад, може спокійно
звільнити керівника проф
спілки за те, що той захи
щав права робітників.
— Чи намічаються з Іс

ІСПАНІЯ: МОЛОДЬ
Кореспондент АПН Дмит
ро Полякоз зустрівся з
політкерівником
націо
нальної комісії Колективів
молодих комуністів ХосеМігелем Сеспедесом і по
просив його відповісти на
кілька запитань.
— Хосе-Мігепь, що сьоз центрі узаги ва
шої організації!
— Якщо я скажу: бо
ротьба за мир, то відпо
відь буде надто загаль
ною. Адже поряд зі спіль
ними для всіх демокраїичних сил виступами про
ти гонки озброєнь, імпе
ріалістичної агресії, загро
зи «зоряних воєн» у кож
ній країні ця боротьба ха
рактеризується діями, ви
кликаними специфічними
для даної країни явищами.
Для нас це — об'єднати
прогресивну молодь у за
гальній
боротьбі проти
участі Іспанії в Північно
атлантичному блоці.
— Які внутрішні пробле
ми іспанської молоді ханііг&ючь Колективи молодих
ЗФ>уНІ£ТІВІ
— Перше — основопо
ложне право кожного гро
мадянина — право на
труд, передбачене 35-ю
статтею іспанської кон
ституції, в якій вказується,
що всі жителі країни зо

З стор.- ------------

ПОШУКИ
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНІ
НЬЮ-ЙОРК. Пошуки 7 чле
нів екіпажу корабля багато
разового використання «Чел
ленджер», який вибухнув і
палаючі уламки якого впали
в Атлантичний океан, не да
ли ніяких результатів. Про
це повідомив на прес-конфе
ренції представник Націо
нального управління
по
І аеронавтиці і дослідженню
космічного простору (НАСА).
За його словами, причини
цієї безпрецедентної щодо
масштабів за всю історію
космічних польотів ката
строфи, яку він назвав «наІціональною трагедією», ста
нуть відомими тільки після
всебічного дослідження об
ставин польоту від моменту
запуску аж до вибуху.

д

Тривожна продовольча
ситуація зберігається в ба
гатьох країнах Західної
Африки. Надзвичайно важ
ко доводиться країнам Са
хеля — географічної зони,
розташованої південніше
Сахари. Вони вже кілька
років страждають від тривалої посухи. Населенню
ряду районів Мавританії,
Сенегалу, Малі, Буркіна
Фасо, Нігеру знову не
обійтися без міжнародної
продовольчої допомоги.
Але в африканських краї
нах все частіше лунають
голоси за те, що зовнішня
допомога повинна бути
лише опорою у власних
зусиллях африканців
по
самозабезпеченню.
Ряд країн уже робить
певні кроки в цьому на
прямі. Наприклад, у Малі,
де наслідки посухи позна
чилися особливо, партія
Демократична спілка ма
лійського народу (ДСМН)
і керівництво країни вба-

панії які-небудь зрушення
у напрямі згуртування де
мократичного
молодіж
ного руху!
— Безумовно. Чимало
іспанців звертають свої
погляди до лівих сил, і в
першу чергу, до комуніс •
(ТАРС).
тів. Не помилюся, якщо
скажу, що Колективи мо
лодих комуністів, незва
жаючи на короткий термін
свого існування, є сьогод
ні каталізатором молодіж
ної боротьби за соціальні
права і мир.
Цього року ми спільно
з іншими прогресивними
силами
країни широко
відзначаємо 50-річчя по
чатку громадянської вій
ни в Іспанії, коли проти
фашистського
заколоту
піднявся весь народ, і на
самперед, молодь. Для нас
ця річниця — ще одна
можливість залучити Мо
лодих до антивоєнного,
демократичного
руху.
Влітку буде організовано
Уважно подивіться на знімон, розповсюджений агент
Міжнародний табір проти
ством Камера прес. На ньому — факт із дійсності сьо
фашизму. Ми розповімо
годнішньої Великобританії: учасники расистського ша
молодим про інтернаціо
башу, влаштованого послідовниками біснуватого фюрера
з нрайньо правої організації «Національний фронт».
нальну допомогу, яку на
Розгул расистських, неофашистських та інших екстре
давали тисячі громадян
містських угруповань, відкрито діючих на Британських
інших країн іспанським
островах, набув у наші дні загрозливих масштабів. Ха
рактерно, що повідомлення про розбій британських
патріотам, покажемо, як
ультра рідно потрапляють на сторінки англійських га
великі капіталістичні краї
зет і журналів. Не помічають їх і «охоронці порядку».
ни заважали цій допомозі,
Власті поблажливо представляють їх якимись «дурника
а радянський народ від
ми», заради яких не варто відволікати сили і засоби, та
кі необхідні для боротьби з активістами антивоєнного
разу ж відгукнувся на
руху. Все це створює атмосферу вседозволеності і без
заклик республіканців, що
карності, в яній «коричнева чума» вражає все нові мо
боролися, розповімо про
лоді уми і душі, налічить долі тисяч людей.
На знімку: учасники расистського шабашу.
подвиги наших батьків.
Фото Камора прес — ТАР&
(АПН).

чають порятунок в особ
ливій формі кооперації
сільського господарства—
так званому «тон вілла-,
жуа», сільської общини з
вибірним
керівництвом^
Така форма покликана за-?
цікавити селян, які у евб»
їй більшості ведуть нату*
ральне або напівнатураліз-»
не господарство, вироби?ти товарну
продукцію.

Здійснизши
минулого
року інспекційну поїздку
в третю адміністративну
область Малі — область
Сікасо Генеральний сек
ретар ДСМН, президент,
республіки генерал Мусй
Траоре заявив, що партія
має намір створити такі
общини у всіх селах краї
ни з метою досягти про
довольчого самозабезпе
чення.
Уряд Буркіна Фасо ого
лосив операцію «Експрес
Сахель», спрямовану на
полегшення
становища
населення чотирьох най
більш потерпілих від по
сухи провінцій країни —
Ятенга, Сено, Удалан і
Сум.
Передбачається у
найкоротший термін не
тільки надати населенню
безпосередню продоволь
чу допомогу, а й обсте
жити всі придатні для зем
леробства території і по
вернути їх до життя, зорі
єнтувавши селян вирощува
ти такі культури, що змо
жуть протистояти посухам.

Віктор ОНУЧКО.
(АПН).

Видавництвачитачам
56 видавництв ЧССР що
річно випускає сім тисяч
найменувань книг. Загаль
ний тираж чеської і сло
вацької книжної продукції
перевищує 90 мільйонів
екземплярів у рік. За да
ними ЮНЕСКО, Чехословаччина
посідає десяте
місце в світі по випуску
книг на душу населення.
Великою популярністю
у читачів користуються
твори російських і радян
ських авторів.
Щороку
тільки в Чеській Соціаліс
тичній Республіці видає
ться більше 50 книг росій-<
ських і радянських пйсь.
менників і поетів.
(АПН).

«Молодий комунар»

4 стор.

ровограда, В. Новосілет
кий
із
Світловодська,
В. Резніченко з Олександ
рії та І. Грабовий із
,с. Анінського Кіровоград
ського району.

«ФУТБОЛЬНИЙ
МАРАФОН»

КОНКУРС!

1982 року у матчі з коман
дою Нової Зеландії.

ВІДПОВІДІ
НА ЗАПИТАННЯ
ПЕРШОГО ТУРУ:

5. Найпопулярнішим фут
болістом світу першої по
ловини сторіччя був уруг
ваєць Хосе Леандро Ан
драде — дворазовий олім
пійський чемпіон, чемпіон
світу 1930 року.

1. В фінальних турнірах
першостей світу з футбо
лу збірна Радянського Со
юзу загалом зіграла 24
матчі: 12 перемог, 5 ні
чиїх та 7 поразок, різниця
м’ячів — 37—25.
2. На чемпіонаті світу
1966 року в складі збірної
СРСР дуже вдало висту
пав
вихованець
кірово
градського футболу Вале
рій Паркуян, який у трьох
проведених матчах забив
4 голи.
3. Капітанами радянської
збірної у фінальних турні
рах першостей світу з
футболу були Микита Симонян, Ігор Нетто,
Аль
берт
Шестерньов,
Лев
Яшин та Олександр
Чівадзе.
4. Автором 1100-го гола
світових першостей
став
гравець київського «Дина
мо» та збірної СРСР Сер
гій Балтача — 19 червня

Правильно відповіли на
всі запитання туру кіровоградці В. Переверзев,
В. Безсмертний, О. Балан,
В. Мапойленко, Е. Беліченко, О. Шуцька, світловодці
А. Бистров, «П. Привіденцев та В. Привідепцев,
олскса ндрієць Є. Ілющенко,
які здобувать максималь
ну кількість
залікових
очок—по 13. Ще чотирнад
цять учасників конкурсу
правильно відповіли на
чотири здціїташія. туру і
мають по 1'0 очок: це —
А. Катков. С. Мірошни
ченко. Д. Наііденко, С. Голіков, Г. Акімов, К. Іщенко, К. Пилипенко, ЛІ. Сіпчук, М. Горовий, А. Кузь
менко, О. Кіржанков з Кі-

ЗАПИТАННЯ ДРУГОГО
ТУРУ НАШОГО
КОНКУРСУ:
1. Коли (назвати точну
дату) і в якому місті було
організовано перший в сві
ті футбольний клуб? (2 оч
ка).
2. Назвіть дату
прове
дення першої в історії сві
тового
футболу міжна
родної зустрічі. Де і між
ким вона відбулася, з яким
рахунком закінчилася? (2
очка).
3. На матчі якого турні
ру вперше в світі було за
стосовано нумерацію грав
ців? В якому році це від
булося? (З очка).
4. Коли І в якому матчі
видатний
бразільський
футболіст Пеле забив свій
1000-й гол? (З очка).
5. Назвіть точну
дату
дебюту
кіровоградської
футбольної команди в тур
нірах на Кубок
Радян
ського Союзу. Хто був су
перником наших земляків
у тому матчі? Хто здобув
перемогу і з яким рахун
ком? (З очка).
Термін надсилання від
повідей на запитання,дру
гого туру — 10 лютого.

ЗО січня 1986 року

Бухенвальд, Освснцім,
Саласпілс, Майдаиек, Лідіце, Орадур, Хатинь. До
початку 40-х років це були
не більш, як географічні
назви, точки на карті. А
після середини сорокових,
і до сьогодні, і навічно —
страшне нагадування про
те, що було на землі яви
ще на ім’я фашизм, жах
ливіше від чуми, холери,
землетрусів, ураганів, вул
канів.
Білорусія. Це вже не
точка па карті, це ціла
республіка, що 8а тернто-

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Побачивши,
не забудь
рією, кількістю населення,
економічними й природни
ми ресурсами переважає
багато європейських країн.
А в 1543-му...
628 сіл Білорусії фашис
ти спалили разом з усіма
жителями. Такими титра
ми закінчується фільм «Іди
і дивись» кіностудій «Мос
фильм» і -Білорусфілі.м»
(сцеиарііі А. Адамовича,
Е. Климова, постановка
Е. Климова). На кінець
січня стрічку,
золотого
призера
минулорічного
Московського міжнарод
ного фестивалю, подиви
лися 12 тисяч жителів об
ласного центру. Цей фільм
треба дивитися. Нам —
щоб знали, якою ціною за
войований
сьогоднішній
мир. їм — тим на Заході,
•хто вважає, що є речі важ
ливіші під миру — щоб
знали, що таке війна.
У фільмі не зайнятий
жодний відомий актор. Не
знаю, випадково то чи так
було задумано, але це пра
вильно. «О. це вже який
раз він знімався в подіб
ній ролі» чи «В минулому
фільмі вона грала кра-

ЕТИКЕТ

Будьте
люб'язні

Одне з найкрасивіших і
спортивних міст світу —
Ленінград — названий в
числі кандидатів на про
ведення зимових Олімпій
ських ігор 1996 року. У
міста
багаті
спортивні
традиції і спортивна база.
Ленінград
має аеликий
футбольний стадіон з три
бунами на сто тисяч гля
дачів. Різні спортивні спо
руди міста стануть місцем
змагання ковзанярів, фі
гуристів, хокеїстів. Олім
пійське селище розташує
ться в одному з північ
них районів міста.

Кавголово — передмістя лять літани спортсменів і
Ленінграда — зможе прий болільників із Ленінграда
няти учасників з лижних на Польський півострів до
гонок, біатлону, санного місця змагань з гірсько
спорту І фрістайлу — фі лижного спорту.
гурного спуску з гори на
Перевіркою
ГОТОВНОСТІ
лижах.
Тут планується всіх
спортивних
буді
спорудити оригінальну ви вель І спортивних
служб
сотну будівлю, де розташу стануть Зимові спартакіа
ються служби Олімпіади ди народів СРСР 1990 І
— робочі
приміщення, 1994 років, які Спорткоміпрес-центр, .а також занри- тет планує провести в Ле
ті склом трибуни на 3000 нінграді.
На знімку: танки вигляд
місць.
Споруду оточить
санно-бобслейна
траса, матиме Олімпійсьний центр
сюди ж прилягають дві в Кавголово.
Фото Н. НАУМЕНКОВА.
естакади для трамплінів.
Фотохроніка ТАРС.
Всього за годину достав

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

СЕРЕД СИЛЬНІШИХ
Комітет по фізичній куль
турі І спорту при Раді Мі
ністрів УРСР і федерація
легкої атлетики затвердили
десятки кращих СПОрТСМвніе республіки з цього виду
спорту
за підсуміками їх
виступів у 1985 році.
Другим серед юнаків, де

визначаються п'ятірки з бі
гу на 800 метрів (1.52,2) і на
1500 метрів (3.57:66),
став
вихованець тренера Михай
ла Самборсьхого (ДСТ «Ко
лос») .учень Гайворонського машинобудівного техні
куму, кандидат у
майстри
спорту Сергій Котик.

У «десятках» є лише один
представник нашої області.
Це — вихованець спортив
ного клубу «Зірка», канди
дат у майстри спорту Павло
Армашов — з часом 8 хви
лин 44,6 секунди він вось
мий з бігу на 3 000 метрів з
перешкодами. Свої
здіб
ності він удосконалює під
керівництвом кіровоградсь
кого наставника Володими
ра Іванця.

,

«Молодой ком.мунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

В. ШАБАЛІН.

«.Просимо вас. — пишуть
дев’ятикласниці Підвисоцької СШ Новоархангельського району, — написати,як
хлопці мають поводитися з
дівчатами, хай прочитають
наші однокласники».
Читайте, юні джентльме
ни: ніколи „є говоріть
з
дівчатами на підвищених
топах; пропускайте їх пер
шими у двері, подавайте
руку при виході з транс
порту; допомагайте одягати
пальто чи попести порт
фель (дамську сумочку не
треба); старайтесь не ви
глядати в їх очах хвалька
ми; не будьте нав’язливи
ми; обов'язково вибачай
тесь за завдану навіть ми
моволі прикрість; це відгу
куйтесь негативно про' їх
ню зовнішність.
Тетяна У. з Шарівки'
Олександрійського району
цікавиться, який подару
нок найкраще вибрати на
день народження.
Універсальні
презенти,
що підходять усім — кві
ти, книги, цукерки, виро
би де коративно-нриі.ладно
го мистецтва, парфуми,
диски. Рідшім можна по.
дарувати щось із одягу.
Друзям — предмети їх за
хоплень. (скажімо
футбо
лісту — м’яч) Добре, як
що ви заздалегідь якимось
чином (але не прямим за
питанням) зможете довіда
тись. що іменинник хотів
би мати в даний момент.
Тоді він одержить подвій
ну радість від подарунка,
який буде ще й вчасним.

вуя. Лукачарського, 36.

Ио украинском языке.
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лротплежнпх —- масштаб
них масових сценах і в на
секунду вихоплених каме
рою дрібних деталях, що
•особливо проявляється в
другій частіші фільму. 1
так неможливо втиснути в
свідомість провалля між
панікою
приречених на
жахливу смерть селян і
розгнузданою
вакхана
лією карателів, а його ще
й поглиблюють мавпоч
ка, турботливо прикрита
від куль рукою фашиста,
що через секунду знищу
ватиме жінок і дітей; чо
ловік у білому халаті, що
вискакує з машини з чер
воним хрестом і спішить
підпалити дім з тими, ко
го згідно з клятвою Гіп
пократа мав би рятувати;
прикована до постелі ста
ренька.
котру
зали
шили жити лише для глу
му — «щоб рід продовжу
вала».*.. До дуже сильних
художніх моментів я від
несла б і шумове оформ
лення. Фільм переповне
ний звуками, у ньому не
впіймаєш і хвилини тиші,
і щоб б то не було —
свист бомб .чн дзижчання
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У магазинах
спо
живчої
кооперації
значно
розширено
асортимент товарів,
які можна придбати
в кредит.
Залежно від суми
кредиту подовжено і
строк платежів — до
З—4 років.
На товари, придба
ні у кредит, розпо
всюджуються
вста
новлені
гарантійні
строки користування
і порядок
обміну.
Чергові суми плате
жів ви можете вноси
ти самі, або через

Зам. Ne 61.

мухи в опустілій хаті роз
стріляних — все пронизує
Пронизує й кульмінацій
на сцена — партизанські»
суд над тими, хто недавщ
з реготом поливав вогнех
людей, а тепер... Тут авто
ри фільму показали фа
пвізм у трьох його ници;
проявах — фанатизмі, ко
ли випещений офіцер й ;
останні хвилини базіка,
про вищість СВОЄ! расі
над іншими; боягузтві коли нажаханий до смерт
есесівець белькоче про те
що він старий чоловік, ні
кого не чіпав і
д<
своїх онуків; продаікиос
ті — коли
гіі'лерівськи;
вояка в надії врятував
свою шкуру кидається по
лпвати
бензином своїг
же...
і"
Але їх не спалили. Бон?
розплатилися своїм мер
земним життям за скоєл
злочини, але піднятий бу
ло факел партизан опус
тив у воду. Народні мес
пики покарали ворогів, н«
опустившись до знушан
ня, довівши тим моральні
вищість радянських людеі
над нацистськими недр
людкамп. Тут, здається
най густі ше сконцентрував
ся гуманістичний пафос
фільму, що своєю викривальністю змикається з:
стрічкою «Звичайний фа
шизм» М. Ромма.
С11 м вол і чн п м бачить«
фінал стрічки, коли деку,
ментальні кадри гіт^пів
ського путчу і стДрпи:руйнувань п р ок р учуютьс $
в зворотному
порядку
Треба було все це повер.
пути назад! Треба було ік
допустити цього, зупини
тлея на самому початку
Та все це було, і біжать
ліс партизани, щоб про
довжуваги борот-ьбу. і вес
тимс її наш народ доти
поки не зникнуть з ли
ця землі бажаючі «утверд
жуватися» вогнем і мечеі
на чужих територіях. Цит.
бажаючим варто нам’ята
ти наслідки...
Н. ДАНИЛЕНКО.
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ще» — такі незмінні при
зустрічі з популярним зртистом думки при пере
гляді даної стрічки нага
дували б, що це лише кі
но. А то ж було!.. Фак
тично нема у фільмі й го
ловного героя, тобто вія
е — це юний партизан
Фльора, але хлопчик ви
ступає скоріше не як ха
рактерна індивідуальність,
а як узагальнений символ
свідка і учасника подій.
Головна вражаюча сила
«Іди і дивись» сконцентро
вана у речах абсолютно
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бухгалтерію за ^ісцем роботи.
Товариші! Купувати
товари в кредит вигід
но. Це дає можливість
раціонально
плану
вати сімейний бюд
жет.
Запрошуємо
до
універмагів та мага
зинів споживчої ко
операції, де ви змо
жете отримати більш
детальну інформацію
щодо умов продажу
товарів у кредит і,
звичайно,
придбати
необхідні речі.
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