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Від насінини, що впала- 
з бурякосівалки у пухку 
ріллю, до білих іскристих 
кристаликів, що їх ми 
звичним рухом кидаємо у 
чай — довгий і нелегкий 
шлях. Та ось зібрано уро
жай солодких коренів, за
везено на завод, закладено 
в бурти. Починається пе
реробка цукросировини. 
Вдень і вночі здалеку чу
ти напружений гул ви
робничого циклу. З кон
вейєрів виходить солодка 
продукція.

За підсумками перед
жовтневого соціалістичного 

ТУТ ВИРОБЛЯЮТЬ
ЦУКОР ФОТОРЕПОРТАЖ

змагання підприємство за
несено на районну Дошку 
пошани. Так відзначено 

зусилля трудового колекти
ву, спрямовані на перебу
дову роботи, забезпечення 
прискорення на всіх на
прямах. Досягнуто значно
го перевиконання плану 
продуктивності праці, по
ліпшена якості продукції, 
економії енергетичних ре
сурсів.

Близько трьохсот комсо
мольців працюють на Олек- 
сандрівському Другому 
імені Петровського цукро- 
комбінаті. Рафінадний цех 
протягом жовтня виробив 
10015 тонн цукру. З пе
ревиконанням працював і 
в минулому місяці.

Велика заслуга в цьому 
комсомольсько - молодіж- 
н<Яр колективу, рафінад
ного цеху, де групкомсор- 
гом Ігор Шпильовий (на 
знімку внизу), якого ви 
бачите разом зі своїми 
товаришами по роботі

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ: СТИЛЬ РОБОТИ

ЩО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ?
Запихкав, зашумів само

вар, навколо якого в за
тишному червоному кутку 
зібрались дівчата-тварин- 
ники. Першу чашку за
пашного чаю Люда Кот
ляр, керівник комсомоль
сько - молодіжного колек
тиву доярок, запропонува
ла гості — Вірі Мірошни- 
чєніМС’’секретареві Балак- 
лійс^^го райкому комсо
молу. До цього самовара 
еона має безпосереднє 
відношення.

Та й гостею комсомоль
ського ватажка в колгоспі 
імені Ждансза Хар
ківсько? області вже 
давно не вважають. 
Звично стало для Віри ді
лити з доярками всі їхні ра
дощі і труднощі. От і сьо
годні запросили її на свя
то, За деякими мірками 
воно невелике. Найкра
щою дояркою господарст
ва за підсумками місяця 
визнано Галину Трачковсь- 
ку. новачка комсомольсь
кого колективу. Вона тіль
ки минулого літа еперше 
до корів підійшла. Розуміє 
Вірз^ро для Люди Кот
ляр подруг, які ви
тратили чимало сил, щоб 
навчити майстерності дія-

Юлією Сегедою та моло
дим комуністом Тетяною 
Лапай. 10 років працює 
слюсарем - наладчиком 
молодий комуніст Сергій 
Рула (на знімку вгорі). В 
цеху під час зміни (знімок 
в центрі).

Фото В. ГРИБА.
Олександрійський район.

чину, це знаменна подія. 
Вона — свідчення профе
сійної зрілості, згуртова
ності колективу.

Як тут не згадати, що 
не так давно вирішува
лось, бути на фермі кол
госпу імені Жданова мо
лодіжній бригаді чи не 
бути. У звітах райкому 
значилось тоді понад де
сять комсомольсько-моло
діжних колективів. Позна
йомившись з ними в гос
подарствах, В. Мірошни
ченко, недавно обрана 
першим секретарем, була 
розчарована. Одні моло
діжні бригади, залишені 
напризволяще, не викону
вали план, інші розпались 
через рівні нелади, треті 
ж, як у колгоспі імені 
Жданова, існували тільки 
на папері. Всього три мо
лоді доярки значились тут 
на комплексі. І працюва
ли еони далеко не в кра
щих умовах. Тому й нові 
кадри сюди не поспішали.

Вихід з тупика знайшли 
на відкритих комсомоль
ських зборах у колгоспі. 
Керівники господарства 
погодились виділити фер
му для молодих тваринни
ків, де було механізовано

всі процеси, провели ре
конструкцію приміщень. 
Люда Котляр та її подру
ги почали готувати попов
нення з числа школярок, 
організували їх виробни
че стажування.

Узяв над фермою шеф
ство і райком. Не раз 
приїздила сюди В. Мірош
ниченко .інші секретарі. 
Разом з тваринниками бра
ли участь у суботниках, 
влаштовуючи червоний ку
ток, псбутсвку. Тоді й 
з'язилися тут придбаний з 
ініціативи Віри самовар, 
потім чайний сервіз, біб
ліотечка популярної літе
ратури.

Нині колектив Люди 
Котляр найкращий у Ба- 
лаклійському районі. Де
сять доярок тепер у ньо
му. Дедалі частіше прихо
дять до дівчат перемоги. 
Але перший секретар, від
сунувши чашку з аромат
ним чаєм, розпитує доя
рок, цікавиться, що їх тур
бує. Голсзна проблема — 
перехід на дворазове до
їння. Вже пробували раз 
— та невдало. Тому дають 
комсомольці своєму ва
тажку доручення — про
консультуватися з моле- 

дими вченими НДІ тва
ринництва Лісостепу і По
лісся УРСР..

А цими днями тут зуст
річали ще. одного гостя — 
Сергія Онопка, заступника 
завідуючого відділом об
кому комсомолу.. Його 
приїзд сюди був невипад- 
ковим. Відповідальні пра
цівники обкому грунтовно 
визнають на місцях стан 
справ у комсомольсько- 
молодіжних колективах. 
Достроково, до початку 
зимівлі, вирішено провес
ти переатестацію таких 
бригад. Характерно, що їх 
кількість по області еже 
скоротилась на сорок — 
відпали ті, що існували 
формально, тільки для зві
ту.

А ті, що діють зараз і 
створюються занозо, по
винні бути не середнячка
ми, а справжніми лідера
ми, вважають в обкомі. 
Ось чому Сергій Онопко 
так прискіпливо розпитує 
Люду Котляр, Галю Сидо
ренко, Піду Крикун про 
те, як створювався їх мо
лодіжний колектив, про 
секрети їх професійної 
майстерності. Досвід дів
чат з колгоспу імені Жда
нова вивчатиметься на об
ласному семінарі комсо
мольських ватажків, який 
пройде на базі цього гос
подарства.

В. ФОМЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Треба 
мислити
по-сучасному

Комсомольці і молодь 
Олександрії стали на тру
дову передз’їздівську вах
ту. Не раз переможцями 
соціалістичного змагання 
ставали КМК цехів №№ 
201 і 202 електромеха
нічного заводу. шахти 
«Світлопільська». підго
товчої дільниці № 1 шах
ти імені Ленінського ком
сомолу, СУ-3 тресту 
«Олсксандріява/кбуд». Ді-' 
льііиііі складального це- 

_ ху № 101 електромеханіч
ного заводу (майстер 
Л. К. Терещенко)' було 
надане право зарахувати 
до свого складу двічі Ге
роя Радянського Союзу 
льотчика-космонавта Л. Т. 
Понова. Зароблені на йо
го ім'я гроші надіслано до 
Фонду миру.

КМК тепловоза № 15 
завантажувально - транс
портного управління ви
робничого об'єднання 
«Олекса ндріявугілля» ви
йшли з ініціативою —- дні 

; роботи XX з'їзду ВЛКСМ 
відпрацювати на заощад
жених паливно-мастиль
них матеріалах; КМК про
хідників підготовчої діль
ниці № 2 шахти імені Ле
нінського комсомолу зобо- 

I в'язалися до дня відкрит
тя з’їзду пройти понад 
план 100 метрів гірничих 
виробок. Досвід передови
ків узагальнюєм®, поши
рюємо. .

А ініціативу очолюва
ної О. Скляром бригади з 
електромеханічного заво
ду — провести в бепезпі 
присвячений XX з’їзду 
В Л КСМ к о м с о м ол ьс ь к о - 
молодіжний суботннк — 
підтримали всі комсомо
льські організації міста.

Хочу сказати про шеф
ство комітетів комсомо
лу над ударним будівни
цтвом. Багато,років місь
ка комсомольська органі
зація шефствує, над під
приємствами виробничого 
об’єднання «Олсксапдрія- 
вугілля» — республікан
ською ударною комсомо
льською будовою. Вели
кий вклад внесли комсо
мольці Й МОЛОДЬ V будів-< 
ннцтво шахти «Ведмежо- 
ярсі>ка» — Всесоюзної 
ударної комсомольської 
будови, яка була перейме
нована в шахту імені Лс- 

і ПІНСЬКОГО комсомолу..
Шефство комсомолу над 
спорудженням важливих 
наполиогосподарс ь к п х 
об'єктів триває. Почато

Юність голосує за мир
Велике театральне свято 

в рамках тижня «Театр — 
дітям та юнацтву» відбуло
ся в Макіївці. Програма 
місцевого Донецького об
ласного російського театру 
юного глядача складалася 
з спентанлів, головна тема 
яких — праця і мир.

Перед кожною постано
вкою, що розповідає про 
ратний І трудовий подвиг 
радянського народу, до 
дітей зверталися ветерани 

будівництво вуглерозрізу 
«Костяптннівськніі» куди 
прибуло ЗО чоловік за 
комсомольськими путів
ками. більше 80 випускни
ків профтехучилищ Во- 
рошиловградської обла ті. 
Всі вони забезпечені хо
рошим гуртожитком. Але 
роботі кожного молодого 
будівельника заважає не
організованість. невлаш
тованість побуту' безпосе
редньо па розрізі.

Нині, в період підготов
ки до з'їздів комсомолу, 
пас турбує і таке питання, 
як організація дозвілля 
молоді. У міської комсо
мольської організації є 
хороші традиції проведен
ня щорічних маївок со
лідарності молоді, міських 
зльотів призовної моло
ді. Завжди своєрідно від
значаються День, знань, 
День молоді. День народ
ження комсомолу. Але все 
це наші спільні свята. А 
от добитися, що’б у кож
ної комсомольської орга
нізації були свої свята, 
пс вдається. У кращому 
випадку комсомольська 
організація у себе при не
численній аудиторії про
веде якийсь захід і все. а 
організувати щось для 
молоді всього міста у бу
динку культури чи парку 
пс наважуються, бо не 
клопітно. Т якщо вже го
ворити про дозвілля. то 
па жаль, тут особливо 
хвалитися нічим. Крім мо
лодіжного центру «Фести
валь» при комітеті ком
сомолу виробничого об’
єднання «Олекса ндріяв у- 
гілля». нічого істотного в 
місті но діє. Робота клу
бів за інтересами найчас
тішо підміняється прове
денням дискотек. Наприк
лад, на електромеханіч
ному заводі свого часу 
були створені 37 клубів. 
Але вони практично по 
працюють.

Словом, до з’їзду йдемо 
не тільки з успіхами, а й 
зі значними недоліками в 
комсомольській роботі. 
Для їх подолання потріб
ні нам ініціатива, напо
легливість. потрібні ба
жання і вміння мислити 
сучасно, позбуватися спо
живацтва. відходити від 
стереотипів

А. ЮНАК, 
перший секретар 
Олександрійськ ого 
міськкому КОМСОМО
ЛУ-

війни і праці. З інтересом 
слухали хлопчики й дів
чатка виступ знатного ме
талурга Героя Соціалістич
ної Праці, учасника Великої 
Вітчизняної війни Г. П, 
Г ромакова.

Юні глядачі І актори по
ставили свої підписи під 
зверненням «Ми голосує
мо за мир» до керівників 
держав, які мають атомну 
зброю.

|Кор. РАТАУ).
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«Молодий комунар»
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ХОР • На які свої питан
няви сподіваєтеся знайти 

хотіли б поговорити з де 
легатами?

В ДЕМЧЕНКО, голова 
колгоспу імені Шевченка: 
Хотілось би, щоб розмова 
вийшла діловою и принци
повою і позитивно впли
нула на завтрашні комсо
мольські справи. А про 
сьогоднішні проблеми и 
сподівання з трибуни кон
ференції говоритиме мо
лода доярка нашого кол
госпу, передовик вироб
ництва Світлана Коваль...

С. КОВАЛЬ, доярка. 
Хочу сказати ровесникам 
про те, що для мене ось 
уже сім років є головним 
У житті — про участь спіл
чан у розвитку громадсь
кого тваринництва. У на
шому колгоспі останнім 
часом побільшало моло
дих тваринників: кожна
третя доярка — комсо
молка. Та сьогодні муси
мо бачити й інше: неба
жання або невміння комі
тетів комсомолу первин
них організацій виховува
ти зміну сьогоднішнім май
страм великих надоїв.

КОР.: Отже, ви вважаєте, 
що авторитет І участь ком
сомолу у Цій справі не- 
досить високі?

С. КОВАЛЬ: Не тільки 
це. Не помітно, щоб авто
ритет з часом зростав. А 
таке можливе лише за 

умови, коли комсомол бра
тиметься за серйозні спра
ви й по-діловому їх вирі
шуватиме.

НОРл Що ви конкретно 
маєте на увазі?

С. КОВАЛЬ: Недавно ме
ні як депутатові райради 
народних депутатів дове
лося вирішувати питання 
про налагодження автобус, 
ного сполучення нашого 
села з райцентром. І коли 

справу довели до кінця, бу
ло приємно чути схвальні 
слова від односельців.. 
Кажу це не для того, щоб 
похвалитися, а щоб довес
ти: лише конкретний ре
зультат може вплинути на 
думку людей про ту чи 
іншу справу комсомолу...

ПОДІВАННЯ В. ДЕМ- 
’Ь ЧЕНКА, С. КОВАЛЬ та 
їхніх однодумців того дня 
справдилися. І в доповіді 
першого секретаря Гайво- 
ронського райкому ком
сомолу Н. Німчук, і у ви
ступах делегатів під час 
обговорення не лише кон
статувалися успіхи й про
рахунку але звучала жи
ва зацікавленість комсо
мольськими справами, 
прагнення поставити свої 

•знання, молоду енергію на 
службу перебудові. .

ЦИФРИ І ФАКТИ. 26 мо
лодих пиробничників райо
ну достроково виконали 
річні зобов’язання. В раху
нок квітня наступного ро
ку працює КМК механічно
го цеху тепловозоремонт- 
ного заводу (керівник 
В. Павук, групкоглеорг 
М. РябоБОЛИк). П’ятитисяч
ний рубіж по надоях мо
лока на корову подолала 
напередодні конференції її 
делегат, молода доярка з 
колгоспу імені Куйбишева 
Наділ Крисьно.

За період від минулої 
конференції районна ком
сомольська організація дві
чі ставала переможцем об
ласного огляду і нагород
жувалася перехідним Чер
воним прапором обкому 
ЛКСМ України.

Досягнення спілчан Гай
воронського району мож
на було б ще перерахову
вати. Та на конференції 
куди більше уваги було

принципової j !

об-1
%

приділено тому, чого 
встигли зробити, звучала^ 
тривога за преСтиж тих ор-і 
тонізацій Спілки, які досі? 
не зуміли знайти своєї го-і 
повної справи або й не по-і 
спішають її шукати, відмо-а 
вившись від ролі застріль-А 
ників у виробничих та? 
громадських починаннях. § 

РЯДКИ З ДОПОВІДІ: В й
комсомольських організа-к 
ціях промкомбінату, Саль-1 
кінського цукрокомбінату, і і 
райспоживспілки роль со-, і 
ціалістичного змагання 
зводять до представництва 
в комісіях по підведенню; 1 
підсумків змагання, забу- і 
ваючи про поширення до- , 
свіду молодих передовиків, 
кращих КМК. А комітети(7 
комсомолу АТП № .13538,2 
колгоспів імені Чапаева тай 
імені Котовсьного взагалі а 
самоусунулись від органі-? 
зації трудового суперницт-? 
ва. Бюро райкому ЛКСМ Ун. й 
раїни до цього часу не да- А 
ло цьому і—.........—
оцінки...

Багато злободенних пи 
тань було винесено на 
говорения конференції. 
Чому розпалися комсо
мольсько - молодіжні ко
лективи в райспоживспілці 
та відділі робітничого по
стачання? В чому причина 
невиконання конкретних^ 
рубежів комсомольцями? 
Гайворонського тепловозо-? 
ремонтного заводу та? 
Заваллівського графітово-? 
го комбінату? Чому зали-? 
шається гострим дефіцит? 
кадрів молодих тваринни-? 
ків навіть □ економічно? 
міцних господарствах ра
йону і що можуть зроби
ти хорошого в цій справі 
комітети, в тому числі і 
райком комсомолу? Що 
стає на заваді повсюдному 
впровадженню бригадного 
підряду?

Треба сказати, що звіт
но - виборна конференція 
не дала вичерпної відпо
віді на всі з цих питань, > 
але зате вона чітко визна-? 
чила сферу комсомольсь-? 
кої дії у кожній < 
Приміром, і районному, і 
місцевим штабам «Комсо-( 
мольського прожектора» 
вказано на необхідність, 
потроїти зусилля у справі, 
впровадження у виробниц-, 
тво розробок молодих раціоналізаторів і винахід-5 
ників, відмовитися від СІ-| і 
рих і набридлих некритич-, і 
них, захвалювальних ви-( 
ступів та рейдів «КП». На-, 
мічено також конкретнії 
завдання організаторам 1 
політосвіти, дозвілля МО-; і 
лоді, тим, хто займається 
профорієнтаційною робо- > 
тою. Лейтмотивом розмови 
стало: «Конкретна справа 1 
— конкретний результат».

РЯДКИ З ДОПОВІДІ: Миз 
повинні наслідувати прик
лад Володимира Ілліча Ле
ніна, нотрий будь-яке по
відомлення про недоліки 

сприимаБ Э єдиної точки ЗО. 
ру: що зроблено для їх викорінення. І

Ці слова, які прозауча-1 
ли на закінчення доповіді,1 ' 
якнайкраще передають? 
дух і атмосферу принци-1 
повості, що панувала на 
конференції.

На конференції виступи-, 
ли перший секретар Гай-! 
веронського райкому пар-, 
тії А. І. Бабенко та пер-, 
ший секретар обкому ком-(

Iі 

нізаційний пленум новооб- ' 
раного Гайворонського 1 
райкому комсомолу. Пер-1 
шим секретарем обрано1 
Н. Німчук, другим — 
О. Дяченка, секретарем — ' 
завідуючою відділом уч-' 
нівської молоді — Л. Гре-1 
чанюк. '

справі.?

сомолу Павло Малий.
* Я: #

Відбувся перший орга-

П. СЕЛЕЦЬКИЙ. ї

$ 
і

$

педзагсни, 
анкетування, 

з

Інтерв’ю перед конфе
ренцією. Говорять делега
ти від комсомольської ор
ганізації Г катівської СШ
старша піокервоя;ата Г. А. 
МИХАЙЛОВА 
комітету 
О. ГРУБАР:

— Про що 
повести моау 
ренції? Наг.р 
роль активу 
комсомольських організа
цій. Мало що позитивного 
досвіду а цій справі. Є у 
нас доезід профорієнта
ційної роботи, наприклад. 
Створюємо 
проводимо 
організовуємо зустрічі 
ветеранами граці, комсо
молу. Напередодні кон
ференції у колгоспі імені 
Куйбишєва пройшла ціка
ва й корисне зустріч з 
ветераном праці П. П. 
Штаненком. Така ферма 
залучення до професій 
потрібна, однак, це чо
мусь наче приватна спра
ва самих школярів. Судіть 
самі: про яку ефектив
ність чи віддачу може йти 
серйозна меза, якщо на 
такі зустрічі приходять 
практично зазжди лиш ря
дові трудівники. їм є про 
що розказати, а чи не 
протилежним — байдужіс
тю, скажімо, — треба по
яснювати відсутність на 
таких вечорах керівників 
— колгоспних спеціалістів, 
представників правління?

Для того, щоб молодь 
після закінчення школи 
дійсно хотіла залишитися 
в рідному селі, у неї не 
повинно залишатися сумні
вів, що тут буде незгірш 
міста, — і зручності побу- 

умози 
колгоспі 

напри-

ту, і дозвілля, й 
праці. Клубу в 
імені Куйбишеаа,

4
і

і

*

Механізатора колгоспу 
«Рассвет» В. Осадчука зна- 
’ють не лише в Голованів- 
ському районі. Неоднора
зово він виходив перемож
цем соціалістичного зма
гання на жнивах серед мо
лодих комбайнерів облас
ті. Нинішнього року з 
бункера «Колоса» Василь 
видав понад 5 тисяч цент
нерів зерна. За добросо
вісну працю нагороджений 
орденом «Трудової слави» 
III ступеню, а його порт
рет занесений на районну 
Дошку пошани.

Перед початком робо- 
ли районної звітно - ви
борної конференції
В. Осадчук сказав мені:

— Спочатку я не плану
вав виступати на конфе

ренції. Але зераз хочу роз- 
повісти делегатам про те, 
чим живуть комсомольці 
нашого колгоспу. А голов
не — гостро поставити пи
тання, яке хвилюс мене і 
моїх колег: чому молодь 
залишає село? Мабуть, уже 
пора серйозно, не на сло
вах, а на ділі зайнятися ви
рішенням цього питання.

І делегат В. Осадчук од
ним із перших попросив 
слова. Говорив схвильова
но, з болем в душі про те, 
що молоді ще не дові
ряють правління колгос
пів, не виділяють нової 
техніки, не дбають про по
бут тощо. Висловив сер
йозні претензії комітету 
комсомолу колгоспу, рай
кому ЛКСМУ за заоргані
зованість, формалізм у ро
боті з молоддю на селі, 
організацію дозвілля.

Так, недарма у своєму

клзд, немає. От і причина. 
Наша префрсбога тому не 
підкріплюється ділом, ма
теріальними стимулами.

Спілчани Добрсзелич- 
ківського району з'їхалися 
вже в тридцять дев'ятий 
раз на свою звітно-вибор
ну конференцію, 
рзиція пройшла 
ком оновленого 
до вирішення та

деере працювали у кол
госпі імені XXII з їзду 
КГ:?С, а про результати 
до цих п’р нічого не зна
ємо...

Також ; е інших висту
пах делегатів конференції 
чітко простежувалася ця 
думка: збагнути справжню 
суть кожного 
паче, — сказати 
во можна лише

чення стратегічних зав
дань, постазлених партією 
й урядом перед радянсь
ким народом, а, значить, 
і перед молоддю. Логіч
ним тому стало прагнення 
не стільки поділитися свої
ми успіхами й планами, 
скільки спільно намітити 
шляхи перебудови від ни- 
зозих ланок до оайкому 
ЛКСМУ.

Із виступу члена коміте
ту комсомолу Доброве- 
личкізської 
школи, члена 
ЛКСМУ Оксани ВИХРЕН- 
КО:

— Що змінилося з жит
ті нашої комсомольської 
організації з часу початку 
реалізації шкільної ре
форми? Так, ми зідчули 
принципову вимогливість 
з боку вчитзліз до оволо
діння нами знаннями... Та 
надмірна опіка з їхнього 
боку залишилася. Про 
«дні дублера», скажімо. 
Такий досвід є і з нашому 
районі (у Помічнянській 
СШ № 1.). А наш комітет 
комсомолу, на жаль, гр со
то зляказея поставити це 
питання перед адміністра
цією... Упустив комітет 
можливості гласності і в 
іншому. Цього року ми

середньої 
бюро РК

її з усіх граней, а не ви
хопивши привабливе й 
приємне у виконанні. Від
мітимо й інше: практич
но не було виступу, а яко
му б делегати або запро
шені на конференцію не 
дали ділових рекоменда
цій новообраному райко
мові комсомолу. Крім на
веденого, жзазо сприйня
лися присутніми виступи 
секретаря комітету ком
сомолу Помічнянськсго 
залізничного вузла В. Хар- 
ті, пекаря хлібзаводу 
Т. Озерчук, ветерана ком
сомолу М. М. Жулай, еко
номіста колгоспу «Перше 
травня» В. Киструль.

Розмова в перерві. Ве
теран Спілки М. М. ЖУ
ЛАЙ: Якщо щиро — со
рок років тому такої щи
рості й відвертості
тоді добитися ще не мог
ли: критиковані не лише 
хворобливо реагували на 
зауваження, але й пере
слідували. Нині — зов
сім інша річ. I сьогодні, на 
конференції, і взагалі, у 
суспільстві, це як життє
дайна хвиля. Критика Зав
жди допомагає, лише реа
гуй на неї правильно. На 
жаль, бачу й зворотний 
процес — критиканство. 
Із ним треба боротися 
незгірш самих проблем!

Як І ДЛЯ кожного сіль
ського району, на цій кон
ференції принципово 
оцінювалася робота по за
лученню молоді до робо
ти в колгоспах, у влашту
ванні її дозвілля, в оргз-

ми

виступі Василь Осадчук по
рушив цілий комплекс пи
тань роботи комітетів ком
сомолу колгоспів. Адже 
інакше й бути не може. 
Молодь залишиться на 
селі тільки тоді, коли бу
дуть у комплексі виріше
ні і житлові, і побутові, і 
різні організаційні питан
ня. Про це переконливо 
сказала з трибуни конфе
ренції і доярка колгоспу 

імені Ульянова С. Савелюк; 
«Всі ми знаємо, що тур
бує молодь. Щоб були до
роги з твердим покриттям, 
хороші побутові умови, 
механізована праця, нор
мований робочий день, 
змістовне дозвілля».

У районі є добрі прикла
ди турботливого ставлення 
до молоді. Скажімо, прав
ління І номітет комсомолу 
нолгоспу імені Котовсько- 
го з рону в рік наполегли
во працюють над вирішен
ням питання закріплення 
молоді на важливих ділян
ках сільськогосподарсько
го виробництва. І ця ро
бота приносить позитивні 
результати. Варто навести 
лише одну цифру. За ос
танні два роки на 
торну бригаду і 

трак- 
ферми

господарства прийшло 13 
членів ВЛКСМ.

Але подібні приклади в 
.районі поодинокі. І ^е 
викликає справедливе за
непокоєння делегатів кон
ференції. Гостро ставили 
ці питання у своїх висту
пах головний ветлікар 
колгоспу імені Шевченка 
Л. Заболотна, вчитель Ле- 
бединської СШ 0. Риби- 
кова, секретар комітету 
комсомолу Перегонівсько- 

го цукрокомбінату В. Дроз- 
дик та інші.

На жаль, у звітній допо
віді про важливу проблему

нізацїї соціалістичного | 
змагання серед комсо
мольців і неспілксвсї МО-' 
лоді п:дприємств та ерга- , 
нізацій району. Але спіль- , 
ним, узагальнюючим було , 
прагнення збагнути пс-' 
дальші шляхи .роботи, при- ‘ 
чому, почавши уже із ви-' 
ступів делегатів. Тому ке-1 
дивним було й те, що кот-' , 
рийсь з них свій ви^|*^п , 

РОБОТИ :І
починав зразу з оцінки по
чутого від попереднього 
виступаючого.

Думки по завершенню

-

..................— ——-г...... ......... .! 
роботи конференції. Член?! 
комітету комсомолу рад-1 
госпу «Червона Поляна»1 [■ 
Наталя ЛІПТУГА: Принци
пова й езрйезна відбула-1 
ся розмова. Не з папірц’з, 
а дійсно з душ ішли гаря
чі слова про бажання пра
цювати краще. Добре по'і 
мітиі тут сьогодні були?, 
учні шкіл. Приклади їх-?, 
нього самоврядування є,й> 

про доезід йшла цікава роз-» 
мова: учні прагнуть <зсэ» 
збагнути вже зі шкільної? 
лази. I це, по-меєму, пре-£ 
красно: відчути
будь-якої роботи вже 
самого початку!

У роботі конференції1 
взяли участь і виступ----- '
член бюро обкому 1 ,
партії України К. А. Шез- 
чук, перший секретар 
Добрсзеличкізського рай
кому Компартії У’ 
В. С. Кривий, : 
відділом комсомольських 
організацій і
ЛКСМУ О. “ ’

*
Відбувся 

нізаційний 
обраного 
ськсго райкому комсомо-, 
лу. Першим секретарем 
обрано В. Нозссада, дру
гим — Л, Гришину, секре
тарем - завідуючою відді
лом учнівської молоді — 
Г. Гордієнко.

І. КУЦЕНКО.

смак»
3fi

І
ії України?! 
завідуючий?,

обкому?1.
Сніжко. '

і 
* *
перший орга- 

пленум незо- 
Доброаеличкіз-

......................................♦ .
................. — —---- г-...........-ч......... І--1 і
щоб не говорили делегати і '.
— --  ... ------- ----------- не-і

до (■ 
гке І 
ЩО І

тичні і самонрити^^ Про
і , . ..
конференції, розмова 
одмінно зводилася 
головного: молодь прагне 
живої роботи, чекає, і . 
їй довірять — без підказки, 
дріб’язкової опіки — ви-1 
Йішувати свої проблеми?, 

езалежно від того, стосу-»і 
ються вони виробництва чиА; 
побуту, участі в НТТМ чи в А1 
організації дозвілля. А про?! 
те, що Голованівській рай-1 'і 
онній комсомольській ор-4. 
---------_і_ ------------------------------------- .ен.

за-' і
Й

ЗВІТНО - ВИ-Л!

були сказані лише загаль
ні слова, заклики до кро- 
піткої роботи. Але ж ли
ше на словах, на підкріп
лених конкретними ділами, 
живою комсомольською 
роботою, ніякої проблеми 
не вирішити. Тим більше 
такої важливої. Не сказав 
райком комсомолу у звіт
ній доповіді і про те, що 
на минулій звітно-виборній 
конференції про болюче 
питання закріплення моло
ді на селі теж не зменшою 
гостротою говорили деле
гати. Висловлено ряд кон
кретних пропозицій, прий
нято і хороше рішення — 
щороку направляти , для 
роботи в тваринницьку га
лузь району за комсомоль
ськими путівками не мен
ше 25 членів ВЛКСМ. Але 
за добрим рішенням не 
було конкретної роботи. 
Для райкому, комсомоль
ських організацій на міс
цях ще не стало прави
лом, міцним принципом 
роботи — доводити роз
почате діло до кінця. Тут 
новообраному райкому є 
над чим замислитися, є 
ДО чого докласти комсо
мольського завзяття, іні
ціативи. Будь-які, навіть 
самі хороші плани так і 
залишаться на папері, як
що ми не зуміємо пробу
дити трудозу і суспільну 
активність молоді, пробу
дити її енергію, творчу 
ініціативу, повести за со
бою. А це насамперед по
кликаний зробити район
ний комітет комсомолу.

Взагалі атмосфера на 
конференції була діловою, 
зацікавленою. Звітна допо
відь, виступи відверті, кри-

ганізації під силу вирішен
ня будь-яких завдань :_
свідчила і нинішня кон
ференція.

Делегати : 
борної конференції вирі
шили надіслати на адресу 
ЦК ВЛКСМ пропозицію і' 
про зміни в Статуті ВЛКСМ:Ї 
«Вважаємо за і 
ввести кандидатський стажч 
при прийомі в комсомол».?

У роботі районної звіт-’ 
но - виборної конференції' 
взяв участь завідуючий' 
відділом легкої ЯИромис- 
ловості і товарів народно-' 
го споживання обкому1 
Компартії України В. І. 
Майдебура.

На конференції виступи
ли другий секретар Голо- 
ванівського райкому пар-' 
тії В. Ф. Горобець та ре-( / 
дактор обласної газети , 
«Молодий комунар», член 
бюро обкому ЛКСМУ / 
Ю. Сердюченко.

* * * „
Відбувся перший орга- , 

нізаційний пленум новооб- ( 
раного Голованіеського 
райкому комсомолу. Пер
шим секретарем обрано 
С. Осипенка, другим —. і 
В. Осадчука, секретарем- 
завідуючою відділом уч
нівської молоді — Т. Кра- 
вець. * £

необхідне?]
ьиий стаж ?1

І 
і

*
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ТВЕРЕЗІСТЬ — НА КОЖЕН ДЕНЬ

ЗАЇХАВ ПО ДОРОЗІ...
Стали ми берегти і до

рогоцінне пальне, і техні
ку. На боці ощадливості й 
закон, тому якщо й трап

ляється десь щось подіб- 
то одразу б'ють на 

сполох і цей винятковий 
вчинок стає застережен
ням та уроком на майбут
нє: державне майно треба 
берегти, як своє власне— 
без виробничної потреби 
не використовувати.

Однак...
Працівники державтоін- 

спекції уже давно поміти
ли, що в робочий час на 
стоянках біля магазинів 
збирається завжди чима
ло вантажних машин. І 
простоюють не хвилини, а 
по півгодини, по годині— 
з залежності від довжини 
черги. Ось тоді й виникла 
пропозиція запитати цих 
водіїв: чому в робочий 
час вони вистоюють у чер
зі? Члени штабу «Комсо
мольського прожектора» 
вибрали магазини спеці
альні — не промислові, 
не продуктові (бо якоюсь 
мірою ще можна було б 
виправдати чоловіка, який 
по дорозі заскочив у «Кі
ровоградську паляницю») 
— вибрали магазини із 
спеціалізованими відділа
ми, де з післяобідньої пе
рерви буває горілка, ви
но, пиво.

14 листопада, сімнадця
та година. Магазин на ву
лиці Соціалістичній у Кі
ровограді. Сюди під’їжд
жають і від'їжджають аз- 
томобілі. Підходимо до 
УАЗ—469 (номер автомо
біля 12—03 КДА) — по
рожній. Чекаємо водія. 
Дочекались. Він з’являєть
ся з пляшкою вина ,і пи
вом. Знайомимось: Анато
лій Григорович Шулешко, 
автомобіль належить кіро
воградському обласному 
об'єднанню «Сортнасіння- 
овоч». Пояснення його ко
ротке:

— По дорозі заїхав...
Іншого хазяїна автомо- 

чекаємо. Точніше, не 
одфгїна, а покупця спирт
ного. Хазяїн сидить у ка
біні, чекає посланця. В. В, 
Іноценко з автотранспорт
ного підприємства № 
10064 ЗІ Лом (56—26 КДМ) 
по горілку приїхав не сам.

— Підвіз свого товари
ша по роботі у спецвід
діл... Попросив, що ж тут 
такого? По дорозі...

Товариш виніс пляшку 
горілки і 6 пляшок пива.

Г. В. Протасов, водій 
АТП—1100 автомобілем 
марки ІЖ—2715 (номер

— РЕЙД «МК» —

04—03 КДТ) «по дорозі» 
підвіз скупитися у спец
відділ свою тітку.

Водій автобуса «Кубань» 
(06—61 КДМ), який нале
жить Кіровоградському 
ремонтно - механічному 
заводу імені Таратути 
О. В. Лаврусенко довгень
ко таки катався держав
ним автобусом, наче влас- 
ною машиною: відвіз до
дому родину (батька, ма
тір, дружину), взяв із со
бою сина і — у спецмага
зин. Купив горілки й зби
рався повертатися на за
вод, коли до нього підій
шли комсомольські «про
жектористи». Ще тільки 
починали згущуватись су
тінки — близько сімнад
цятої години — світловий 
день уже хилився до кін
ця, але робочий ще про
довжувався.

«Рухався з Добровелич- 
ківки у Кіровоград, в га
раж фактично, на поохан- 
ня товариша заїхав у спец
відділ, щоб він купиз три 
пляшки вчнз», — так пояс
нив свої дії в «Акті пере
вірки використання авто
транспорту не за призна
ченням» водій «газика» 
(40—41 КДЖ) кіровоград
ського швейного виробни
чого об'єднання «Україна» 
О. Л. Лопатюк.

«Підвіз по дорозі двох 
своїх товаришів по робо
ті, будівельників, щоб во
ни купили п'ять пляшок 
вина», — таке пояснення 
в акті записав водій Кі
ровоградської автобази 
№ 11 І. В. Ващук. А авто
мобіль, яким їздили за 
вином — МАЗ—503А (но
мер 32—11 КДФ) — приз
начений для перевезення 
вантажів до семи тонн.

Факти, прізвища, марки 
автомобілів... Це далеко 
не всі, з ким довелося бе
сідувати «прожекторис
там» тільки на вулиці Со
ціалістичній. А ще ж «зна
йомились» ми із водіями 
на Бобринецькому шосе, 
на вулиці Терешкової. За 
горілкою в робочий час 
стояв у черзі спецвідділу 
водій обласного заготі
вельного об'єднання 
«Вторсировина» С. К, Гай- 
воронський (автомобіль 
ЗІЛ—130, номер 32—47 
КДФ). Купував пиво шо
фер колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бобринецько- 
го району (номер машини 
43—08 КДЛ) М. Г, Іванов. 
«Щоб не тратити часу піс

ля роботи, а з гаража йти 
прямо додому», — так 
пояснив свій візит у спец
відділ водій азтобази 
тресту «Кіровоградсіль- 
буд» А. О. Блажієвський...

Досить прізвищ, всіх не 
перерахуємо, керівники 
підприємств про не згада
них у цій публікації дові
даються з документації 
державтоінспекції вчасно. 
Мета ж нашого рейду зов
сім інша: застерегти воді
їв від подібних- дій.

Не будемо дорікати во
діям, що були вони нещи
рі у наших розмовах. Що 
завжди намагались вип
равдатись, киваючи на об
ставини, на брак часу, на 

безневинність свого вчинку 
(«По дорозі ж заїхаз...»)

Ні, законом не заборо
нено возити спиртне в ав

томобілі. Але чи можна за
ручитись, що не спокусить 
пляшка оковитої водія в 
далекій від контролю 
державтоінспекції дорозі? 
Та й для чого самому го
тувати грунт для такої 
спокуси?

Законом не заборонено. 
Заборонено інше — вико
ристовувати державний 
транспорт не за призначе
нням. Кожен кіровогра- 
дець знає, що не в кож
ному спецвідділі в приз
начений для торгівлі час 
можна купити спиртне. 
Тому неважко уявити, 
скільки іноді доводиться 
намотати на спідометр кі
лометрів у пошуках од- 
нієї-єдиної пляшки... Не 
будьмо настільки наївни
ми, щоб вірити у те «по 
дорозі...» Бо й не одному 
водієві ми таки на місці 
довели — далеко не по 
дорозі лежав їм спецвід
діл.

І взагалі, чому ми саме 
водіям повинні потакати, 
робити якісь знижки? Уяві
мо собі, якби токар поки
нув свій верстат і пішов 
стояти у черзі за горіл
кою? Чи вчитель, залишив
ши учнів за уроками, ка
татись по місту, шукаючи 
пива? Цс стане одразу по
мітним. Отже — їм ні? А 
водіям можна. Давайте ж 
будемо принциповими до 
кінця.

Ю. КОРОЛЬ, М. ТА- 
РАПАКА, В. ФЕДО
РІВ — члени штабу 
«Комсомольськ ого 

прожектора» державто- 
інспекції УВС облви
конкому, В. БОН

ДАР — спецкор «Моло
дого комунара».

Ге, що бокс в області користується по
пулярністю, доводять цифри звіту про 
стан цього виду спорту в області. Якщо 
у 1985 році в секціях боксу займалися 
1047 спортсменів під керівництвом 19 
тренерів, то зараз їхня кількість зросла 
відповідно до 1469 боксерів та 21 на
ставника. Можна було б продовжити 
низку подібних загальних показників, 
однак зробити таким чином — значить 
піти вбік від реального стану справ. На
веду лише один факт; в минулому ро
ці в секціях боксу було підготовлено 26 
першорозрядників та кандидатів у май
стри спорту, а за одинадцять місяців 
1986 року лише дванадцять. Іншими сло-

ТО

скЮТзує
ДРУЖБУ
Девізом недавньої ту

ристичної подорожі ко
лективу народного само
діяльного ансамблю баль
ного танцю «Конвалія» 
Кіровоградського заводу 
радіовиробів в Народну 
Республіку Болгарію і Со
ціалістичну Республіку Ру
мунію стали слова: «За 
мир і дружбу!»

Сьогодні ансамбль «Кон
валія», під керівництвом 
Б. А. Стрельбицькоі, ко
ристується великою поша
ною серед кіровоградців. 
Ансамбль — постійний 
учащие цілого ряду масо- 
вих^хоД‘в на заводі і в 
місті. І от колектив було 
нагороджено поїздкою в

братні соціалістичні краї
ни.

Задушевно і тепло зуст
річали кіровоградських 
другарів на міжнародно
му курорті «Албена» Тол- 
бухінського округу НРБ. 
Концерт перетворився на 
яскраву акцію за мир і 
дружбу між народами. Б 
місті Балчик самодіяльні 
артисти оглянули ботаніч
ний сад, у Варні — відві
дали музей військово- 
морського флоту НРБ.

Багатою на приємні 
зустрічі була поїздка по 
Соціалістичній Республіці 
Румунії. Колектив ансамб
лю виступив з концертом 
на вечорі радянсько-ру
мунської дружби на між
народному курорті «Са
турн» поблизу Мангалії. 
Поті/л кіровоградці мали 
можливість подивитися 
виступ румунського фоль
клорного ансамблю.

Р. ДДЙДАКУЛОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
м. Кіровоград.

ЗЛІТ
САМОДІЯЛЬНИХ

КОМПОЗИТОРІВ
На дводенний семінар- 

практикум зібралися само
діяльні композитори облас
ті.

Самодіяльні митці обмі
нялися творчими задумами, 
займалися пошуками шля
хів активізації роботи, ві
дібрали на республікансь
кий конкурс кращі твори 
для самодіяльних народних 
хорових колективів, вокаль
них ансамблів та хорів-ла- 
нок.

У семінарі взяв участь 
член Спілки композиторів 
України К. О. Шутенко.

Н. КРАВЧЕНКО, 
завідуюча сектором об
ласного науково - ме
тодичного центру.

вентиляцію. Аби не зіпсувалася картопля, 
яку вони там зберігатимуть. Але ж мо
лоді спортсмени не картопля — можуть 
й потерпіти. До речі, усіх при
сутніх на засіданні явно розчарувала 
відсутність в залі представників проф
спілкового спортивного керівництва. 
Втім, тут немає нічого дивного — стан 
виду спорту пропорційний відношенню 
до нього.

Кількість боксерів, що займаються тіль
ки в Світловодській ДЮСШ, виросла у 
порівнянні з минулим роком з 35 до 

200. Цілком зрозуміло, що старшому тре
неру світловодських боксерів молодо
му, здібному майстру спорту Василю

АХИСТИТЬ БОКСЕРІВ?
вами — кількість зросла, о якість впа
ла.

Бокс на Кіровоградіцині офіційно 
культивується у радах спортивних това
риств «Колос» та «Трудові резерви». 
Крім обласного центру боксерські сек
ції існують в Олександрії та Світловод- 
ську.

Але більш-менш добрий стан справ 
лише в «Колосі». Боксери цього това
риства мають у своєму розпорядженні 
два спортивні зали, а також увесь необ
хідний інвентар. Старший тренер збір
ної області Анатолій Яценко відверто 
сказаа: «Рукавичок у нас вистачить... 
Тільки нехай хлопці займаються». І а 
«Колосі» — займаються. Кількість бок
серів у порівнянні з минулим роком 
зросла на 240 спортсменів, вдвічі ви
росли й тренерські кадри. Цілком зро
зуміла й левова частка представників 
«Колосу» на республіканській арені. Ду
маю, що особливих коментарів не 
потребує той факт, що з дванадцяти 
учасників першості України в нинішньо
му сезоні від Кіровоградщини — дев’
ять було саме з «Колрса», а на чемпіо
нат республіки взагалі поїхали тільки йо
го представники.

Старший тренер дитячо-юнацької
спортивної школи Володимир Вов
ченко на засіданні обласної феде
рації боксу своїх проблем не при
ховував. Профспілкові боксери зай
маються в клубі «Шкіряна рукавичка». 
Та це, мабуть, дуже голосно сказано. 
Бо цей самий клуб можна охарактери
зувати так: підвальне приміщення п’яти
поверхового будинку по вулиці Волкова, 
в якому вже чотири роки не роблять на
віть ремонту. До того ж «Шкіряна ру
кавичка» не має елементарної вентиля
ційної системи. Не помилюся в такому 
порівнянні. Якщо б цей підвал віддати 
у користування мешканцям будинку, то 
першим чином вони б відновили саме

Мягченку хочеться аби кількість пере
росла в якість, та й тут — проблема. Де 
саме? Адже із п’ятнадцяти запланова
них ним змагань 1986 року його вихо
ванцям було надано можливість взя
ти участь лише в... одномуі? І то ско
ріш, як то кажуть, для відмазки,

«Трудові резерви» — товариство, яке 
тільки в минулому році виховало оди
надцять першорозрядників та кандида
тів у майстри спорту. Нині в подібній 
графі звіту прочерк. Кількість людей, 
що займаються боксом в «Трудових ре
зервах», впала до 440 (для порівняння 
з минулим роком — 505). Гострою проб
лемою в товаристві є відсутність потріб
ної кількості тренерських кадрів (в 
1985 році тут працювали 10 спеціалістів, 
а зараз тільки шість). І, нарешті, «Тру
дові резерви» не мають власної спор
тивної бази. Є така приказка: обіцяно
го три роки чекають. А ось спортивний 
зал, який хтось охрестив «злощасним», 
будується в технічному училищі № 2
вже п’ять років! Може статися так, що 
його здадуть у користування тоді, коли 
«Трудові резерви» взагалі розпроща
ються з боксом як видом спорту. А 
до цього, мабуть, справа і йде. Адже 
останнім часом боксерам виділяється 
така мізерна допомога, що вони не мо
жуть взяти участь більше, як у двох 
змаганнях за рік.

...Позиції боксу в області значно по
хитнулися. І все ж не треба втрачати 
віри в його відродження, треба працю
вати. В першу чергу потрібно підвищи
ти авангардну роль обласної федерації 
боксу, яка дещо втратила контроль над 
такими аспектами, як масовість, пропа
ганда, виховання суддів, будівництво за
лів, добір тренерів, зв’язки між това
риствами. Адже в розвитку будь- 
якого виду спорту не буде успіху, ко
ли хоч одна відповідальна ор
ганізація знаходиться осторонь. Розби
рати завали треба разом.

С. БОНДАРЄВ.

Багато висококласних спортсменів виховав старший тренер ДЮСШ оилради 
«Колоса» Л. М. МЕДВЕДЄВ. Серед них — чемпіони республіки, призери всесоюзних 
турнірів.

Фото В. ГРИБА.
На знімку: під час тренування.
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УВАГА, КОНКУРСІ

ДОРОГАМИ ТРУДОВОЇ СЛАВИ
Підбито підсумки другого етапу конкурсу-вікторппи 

«Дорогами трудової слави», яку редакція «Молодого ко
мунара» проводить спільно з обласною організацією Ук
раїнського товариства охорони пам’яток історії та куль
тури. Подаємо правильні відповіді па запитання друго

вої середньої ніколи Зііам-

го етапу вікторини.

1. Першими стахаиовця- 
ми на заводі «Червова зір
ка», колектив якого став 
застрільником численних 
ініціатив-, правофланговим 
соціалістичного змагання 
колективів промислових 
підприємств міста, були: 
ливарники С. Столяренко, 
Сподар, Поляков, К. Сто
ляренко, електрозварниця 
Скоробагата, складальник 
Теліхов, токар С. Бонда
ренко.

2. За період з 1930 но 
1940 рік орденом Леніна 
було нагороджено таких 
товаришів: В. Т. Артемеп- 
ка, старшого агронома 
Груїпківеької МТС — за 
■і рулоннії героїзм і успіхи 
у справі підвищення вро
жайності сільськогосподар
ських культур (грудень 
1935 року), Є. А. Бонда
ренка, завідуючого Зелено- 
ганською початковою шко
лою Веселівської сільради 
Аджзмського району (тра
вень 1939 року); М. Я. Га- 
сюка, керуючого відділком 
Ульяновського бурякорад
госпу Грушківського рай
ону (грудень 1935 року); 

С. Ф. Гаценка, вчителя Чер- 
понокам’янської середньої 
школп Олександрійського 
району (травень 1939 ро
ку); М. І. Кравець, ланко
ву колгоспу імені ХІІІ-річ- 
чя Жовтня Грушківського 
району (лютий 1939 ро
ку); В. Е. Ляшепка, вчи
теля Дмптрівської нспов-

КІНОЕКРАН ГРУДНЯ
Весілля. Одна з найра

дісніших подій в житті. Та 
інколи весільне застілля 
регламентується- вульгар
ними стереотипами і ці
ниться більш за все солід
ний ресторан, престижні 
гості та стравний дефіцит 
з гарніром із веселенько
го базікання найнятого за 
гроші тамади - професіо
нала... Ось на таке весіл
ля і запрошують нас твор
ці фільму «Звинувачується 
весілля». Все відбувається 
протягом кількох годин у 
ресторанному залі, де зіб
ралась компанія, єдина у 
своєму бажанні смачно 
поїсти, підзарядитись 
спиртним, потанцювати під 
рок-музику.

Цей фільм представляє 
соціально - психологічні 
портрети, змальовані з на
тури талановитими актора
ми. І найяскравіший се
ред них — Фаля у вико
нанні Бориса Галкіна. В 
цих колючйх, холодно-іро
нічних очах, в цій поставі 
— дика енергія зла. І ми 
бачимо, до чого вона при
зводить.

Зал суду. За вбивство 
судять Фалю. А серед гля
дачів — ті ж обличчя, що 
й на весіллі. Нема тільки 
Віктора Мансакова...

Фільм знятий режисером 
О. Ітигіловим за сценарієм 
К. Єршова на кіностудії 
імені О. Довженна. Ролі ви
конують О. Шилкіна, О. Се
ребряков, Б. Галкін, О. Ма- 
тешно та інші.

Співробітник одного з 
посольств у Москві Інгмар 
Росс був розвідником-про- 
фесіоналом з великим ста
жем. Про це знали й спів

янського району (травень 
1939 року); Д. Ф. Мако- 

вііічука, тракториста Груш- 
ківської МТС Грушківсько- 
го району (лютий 1939 ро
ку); О. М. Прокопович, 
вчительку Крутоярської 
початкової школи Еобри- 
нецького району (травень 
1939 року); А. С. Срібну, 
свинарку колгоспу імені 
Будьонного Єлисавстград- 
ківського району (лютіш 
1936 року); Ф. К. Тундія, 
бригади р а бурякорадгоспу 
Грушківського району (лю
тий 1936 року); Д. М. Фед
ченко. бригадира колгоспу 
імені Сталіна Гаііворонсь- 
кого району (грудень 1935 
роду); С. Д. Шевченка, 
бригадира колгоспу «Гі
гант» Єлисаветградківсько- 
го району (грудень 1935 
року).

3. Делегатами І . Всесо
юзного з'їзду колгоспни
ків -г ударників були на
ші земляки ударник - акти
віст, колгоспник артілі 
«Червоний хлібороб» Бере- 
жинської. сільради Петро 
Лагуда та бригадир кол
госпу імені Сталіна’Гаиво- 
рокського району Дарина 
Федченко.

4. Делегатами II Всесо
юзного з'їзду колгосп- 
ннків-ударинків од нашого 
краю були передова кол
госпниця Н. Васильева 
(Маловпсківськнй район), 
бригадир рільників крл- 

робітники органів дер
жавної безпеки. Тому 
знайомство Росса з ліка
рем Поляковою, яка мала 
доступ до державних сек
ретів, насторожило їх. Од
нак причиною знайомства 
було не завдання закор
донних босів, а щось зов
сім непередбачене: Інгмар

широ покохав Світлану...
Сценарій фільму «Досьє 

людини в «мерседесі» на
писали, оперуючи фактами, 
які насправді мали місце, 
журналісти . міжнародни
ки В. Кассіс та Л. Колосов 
разом з постановником 
картини Г. Миколаєнком. 
У ролях — р. Адомайтіс, 
Л. Чурсіна, М. Баталов, 
м. Крючков та інші.

госіїу «Победа» Златопіль- 
ського району С. Грабовсь- 
ка, голова колгоспу імені 
Ворошилова ІІовоукра- 
їпського району М. Ле- 
внцька, краща удар
ниця колгоспу імені Пет- 
ровського Кіровоградсько
го району М. Ломакіна та 
передова колгоспниця. з 
Олександрійського району 
С. Шило.

Особливих змін у стано
вищі конкурсантів протя
гом другого стану не ста
лося, хіба що група ліде
рів ще більше одірвалася 
від ревіти учасників.

Отже, напередодні 
третього етану у групі лі
дерів місця розподілилися 
таким чином: зшім’янчаиин 
О. А. Рябошапка (ЗО очок); 
загін червоних слідопитів 
народного краєзнавчого 
музею міста Олександрії 
(28 очокі,- кіровоградСць 
Г. Т. Чорноіван (26 очок).

На останньому етапі 
учасникам конкурсу слід 

. дати вичерпну відповідь на 
одне запитання. Ось воно:

1. НАШ СТЕПОВИЙ 
КРАЙ БАГАТИЙ НА ТРУ
ДАРІВ. КОГО З ГЕРОЇВ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРА
ЦІ КІРОВОГРАДІЦИНИ 
БИ ЗНАЄТЕ? ЩО ВИ 
МОЖЕТЕ РОЗКАЗАТИ 
ПРО ЇХНЄ ЖИТТЯ І ТРУ
ДОВІ ЗДОБУТКИ?
■ Остаточні підсумки кон
курсу - вікторини буде під
бито до-кінця року. Остан
ній термін, надсилання від
повідей — 19 грудня ц, р. 
за повітовим штемпелем.

ЖЮРІ 
КОНКУРСУ-ВІКТОРИНИ

У центрі подій нового 
фільму кіностудії імені 
О. Довженка «Рік теляти» 
— два подружжя. Тесля 
Федосій Іванович — лю
битель природи; його дру
жина, колишня доярка, а 
нині завмаг, — вважає се
бе борцем за «культуру 
сім’ї»... Скрипаль Валері

ан Сергійович та його дру
жина Ізольда живуть в 
обласному центрі; у пого
ні за престижним гарніту
ром обоє опиняються у 
селі. Так перехрещуються 
дороги головних персона
жів фільму, що й призве
ло до ряду смішних і пов
чальних подій...

«ДЕ БУТИ 
СПОРТИВНІЙ 
ВІТРИНІ!»

Ще 8 травня в «Моло
дому комунарі» під таким 
заголовком було опублі
ковано лист, в якому 
йшлося про відсутність у 
Кіровограді належної 
спортивної реклами, віт
рини з матеріалами, що 
пропагують досягнення 
кращих спортсменів, ко
лективів фізкультури, по
пуляризують фізкультуру 
і спорт, комплекс ГПО 
серед жителів міста.

Як повідомив редакцію 
голова облепорткомітету 
О. Березан, міським спорт- 
комітетом замовлена про
ектна документація для 
вітрини, вона (вітрина) бу
де встановлена одним з 
підприємств у сквері Ле
нінського комсомолу.

А ось що сідпооів нам 
заступник головного архі
тектора міста О. Висторо- 
бець: «Визнаючи пра
вильним критичний мате
ріал від 18 вересня (в «Мо
лодому комунарі» тоді бу
ло подано публікацію о до
бірці «На контролі газети» 
— ред.), управлінням • го
ловного архітектора міста 
розроблений рекламний 
інформатор і переданий 
для виконання в міський 
спорткомітет».

Другий секретар міськ
кому комсомолу М. Ци- 
гульський повідомив, що 
питання проектування і 
фінансування спортивної 
вітрини міським комітетом 
ЛКСМУ та міським спорт- 
комітетом ' переглянуто, 
тепер воно розв’язане. 
Вітрина буде встановлена 
в сквері Ленінського ком
сомолу в першому кварта
лі 1987 року.

Стрічну поставив режи
сер В. Попков за сценарі
єм А. Стреляного. Ролі ви
конують І. Муравйова, 
В. Меньшов, В. Гафт, К. Ва
сильєва.

Як і в будь-якого мод
ного танцю, у брейк-дансу 
своя особлива доля й сфе
ра поширення. Хто ж тан
цює його в середині 80-х? 
Автори фільму «Танці на 
даху» спробували у цьому 
розібратися за допомогою 
художнього кіно.

Зняв стрічну на кіносту
дії Імені Горьного режисер 
В. Волков за сценарієм 
А. Красильщикова. У філь
мі знялися Г. Катаев, О. Фа- 
тющин, В. Шендрикова, 
О. Колнунова.

Л. МИСЮРА.
На знімку: кадр з філь

му «Звинувачується весіл
ля».

ГРУДЕНЬ СПОРТИВНИЙ
Календар змагань, в яких беруть участь спортсмени 

Кіровоградської області
5 — 7 — першість Україні! з плавання серед юнаків 

та дівчат 1971-1973 років народження (До
нецьк);

8 — 14 — першість республіки з боксу серед юнаків 
197! — 1972 років народження (Дніпропет
ровськ);

10 — 13 — першість республіки з настільного тенісу 
(Сімферополь);

12 — 14 — чемпіонат області із спортивної гімунАй/кн 
(Кіровоград);

18 — 21 — першість України з класичної боротьби се
ред юніорів (Івано-Франківськ);

19 — 21 — змагання з плавання «Веселий дельфін» (Кі,
- ровоград);

26 — 28 — чемпіонат області серед спортивних това
риств з волейболу (Кіровоград).

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

6 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

8.0.0 — Час. 9.40 — Грає 
Московське тріо. 9.00 — Те
лефільм «Джек Ейр». 5 серія.
10.10 — Документал ь н и й 
фільм. 10.30 Розповіді про 
художників. 11.05 —‘ Висту
пає В. Федотов, (баян). 11.25 

Програма телебачення 
Фінляндії. 12.20 — Виїзна ре
дакція прогрими «Для всіх і 
для кожного» на ВДНГ СРСР.
12.50 — «Про час і про себе». 
Поетична антологія. П. Ан- 
токольський. 13.10 — «Для 
вас, ветерани». Музична про
грама. 14.15 — Відкриття фо
токонкурсу «Батьківщина 
улюблена моя». 14.30 — Но
вини. 14.45 — У світі тварин.
15.45 — До ювілею Великого 
Жовтня. «Історії немеркнучі 
рядки». Фільм «Сестри». 1/.35
— «Потрібна ідея». 18.35 — 
Народні мелодії. 18.50 — Но
вини. 18.55 — Правда з пер
ших вуст. 19.50 — Міжнарод! 
ні змагання з фігурного ка
тання на приз газети «Мос
ковские новости». Довільний 
танець. 21.00 — Час. 21.40 — 
Скарби культури Вітчизни— 
народу. 22.10’ — В суботу 
ввечері. Вас запрошує Катрі- 
Хелена (Фінляндія). 23.00 — 
Міжнародні змагання з фі
гурного катання на приз га
зети «Московские новости». 
Чоловіки. Довільна програма.
23.50 — Новини.

А ут
10.00,— Новини. 10.20 

Ритмічна гімнастика. 10.50—’ 
Художній телефільм «Овід». 
2 серія. 11.55 — Інтерклуб.
12.40 — Новини. 12.50 —!
«На хвилі дружби». Висту
пає державний ансамбль пі
сні і танцю Вірменської РСР. 
(Кіровоград йа Республікан
ське телебачення)'. 13.40 —' 
Доброго вам здоров'я. Відпо- 
віді на листи телеглядачів.
14.10 — Солдатські листи.
14.40 — Наука і час. 15.10—' 
Циркова програма. 15.45 — 
«Відвертість». Письменницькі 
діалоги. 16.45 — Г. Доніццет- 
ті. «Дзвіночок». Оперна ви
става. 17.55 — Художній те
лефільм. «День народжен
ня». 18.45 — Скарби музеїв 
України. Ф. Рокотов. «Порт
рет невідомої». 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 —' Со
нячні кларнети. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — Час.
21.40 — Художній телефільм 
«Овід». З серія. 22.45 — Но
вини. 23.10 — Естрадний 
концерт.
А ЦТ (II програма)

10.45 — Стадіон для всіх. 
11.15 — «Світова художня 
культура». О. Пушкін. «Мід
ний вершник». 12.05 — Кой. 
церт. 12.30 — Фільм-вистава 
Ярославського драматичного 
театру ім. Ф, Волкова «Зіну- 
ля>. 14,50 — «Музика в пам'
ятниках архітектури». Твори 
Г. Венявського. 
М. Лавринович 
15.20 — Земля
15.45 — Романси

Виконує 
(скрипка), 
сибірська. 

П. Чайков-
ського у виконанні І. Архи- 
пової. 16.25 — Клуб мандрів, 
ннків. 17.25 — Вечір у Кон
цертній студії Останкіно. 
18.30 —' В гостях у казки. 
Мультфільми. 19.55 — Рек
лама. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Людина. Земля. 
Всесвіт. 20.45 — М. Глінка. 
Незакінчена соната. 21.00 — 
Час. 21.40 — Фільм «Букёт 
мімози та інші квіти». 23.10 
— Новини.

7 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 —. Час. 8.40 — Рит
мічна гімнастика’. 0.10 — 

Кіножурнал «Сибір на екра
ні». 9.20 — Тиран: «Спортло
то». 9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Музична пере
дача «Ранкова пошта». 11.30 
-■ Клуб мандрівників. 12.30—: 
Музичний кіоск. 13.00 —
Сільська година. 14.00 —:
«Здоров'я». 14.45 — Коло чи
тання. 15.30 — До ювілею 
Великого Жовтня. «Історії 
немеркнучі рядки». Фільм 
«Вісімнадцятий рік». 17.10— 
Новини. 17.15 — Міжнародні 
змагання з фігурного катан
ня на приз газети «Москов
ские новости». Жінки. До
вільна програма. 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільм. 19.00 — Кі
ноафіша. 20.00 — Міжнарод
ні змагання з фігурного ка
тання на приз газети «Мос
ковские новости». Показові 
виступи. 21.00 — Час. 2’45
— Продовження показ*®й 
ВИСТУПІВ 3 фіГурНОГО К(17^І- 
ня. 23.15 — Футбольний ог
ляд. 23.45 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 
Ритмічна гімнастика. 10.50—1 
Художній телефільм «Овід». 
З серія. 11.55 — Мультфільм 
«Лякали зайці зайченя»«
12.10 — По музеях і виста-: 
вочних залах. 12.55 — Новиз
ни. 13.05 — Компас туриста.
13.45 — Для дітей. Вистава 
«Вождь червоношкірих».
15.30 — Село 1 люди. 16.00-4!
Слава солдатська. 17.00 —ї 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (Київ) — «Динамо» 
(Москва). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Авторський 
концерт заслуженого діяча 
мистецтв УРСР композитора 
І. Карабиця. 20.50 — На доб
раніч, діти! 21.00 — Час.
21.45 — Продовження автор
ського концерту композитора 
І. Карабиця. 22.50 — Нови
ни.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ставай! 

8.20 — Документальний те
лефільм. 8.40 — Фільм «Бу- 
кет мімози та інші квіти».
9.50 — Російська мова. 10.20
— Музичні зустрічі: Шно Чі-
рокадзе. 11.00 — ЧЯюонат. 
світу з гандболу. *ї«інки. 
Збірна Польші — збірна 
СРСР. 11.30 — «Наш дім». 
Тележурнал. 12.00 — Чемпіо
нат СРСР з ковзанярського 
спорту. Жінки. 12.30 — Роз
повідають наші кореспондент 
ти. 13.00 — Міжнародний 
турнір з боксу. Півфінал. 
14.00 — «Народжена ревоч 
люцією». Художній теле-: 
фільм. Фільм 4 «Ми допомо
жемо тобі». 15.30 — «ТеО
Адам запрошує». Концертна 
програма телебачення НДР.
16.30 — Очевидне — неймо
вірне. 17.30 — Із скарбниці 
світової музичної культури 
О. Скрябін. Поема «Проме-: 
тей». 19.45 — Народні мело
дії. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Світ 1 молодь. 20.50
— Науково - популярний 
фільм «Вперед... до кам’яно
го віку». 21.00 — Час. 21.45
— Документальний теле
фільм.
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Кіровоградський облас
ний комітет ЛКСМ Укра
їни і обласна Рада вете
ранів комсомолу з гли
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щають про смерть колиш
нього голови Ради вете
ранів комсомолу, комсо
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КПРС. ветерана війни і 
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