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Друїий рік працю« токарем у механічному цеху 
КІропої радсы-.ого ремзаводу «Укрсільгосптехіїіка» 
Раїса Кривошея. Дівчина прийшла сюди після за
кінчення профтехучилища і вже зараз зарекомен
дувала себе як здібна, працьовита робітниця. На. 
обробці деталей комсомолка виконує змінні зав
дання на 140—150 процентів.

На фото: токар Раїса КРИВОШЕЯ під час 
робо і її.

Фото В. КОВПАКА.
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СКІЛЬКИ IX, ПРОГАЛИН?
НА КОРЧАГІНСЬКІИ ВАХТІ
Близько трьох тисяч молодих механізаторів і тваринників, робіт* 

ників підприємств району вийшли сьогодні на ударний корчагін- 
ський суботник. Всі вони працюють на своїх робочих місцях. Учні 
сільськогосподарського технікуму трудяться на учбовому госпо
дарстві, зводять лабораторний корпус, а учні шкіл допомагають 
колгоспникам заготовляти корми для громадського тваринництва, 
збирають врожай помідорів, капусти тощо. Суботник стане удар
ним!

• В КІРОВОГРАДСЬКОМУ РАЙОНІ ПОКАЗНИКИ

ТВАРИННИЦТВА НЕ ДАЮТЬ ПРИВОДУ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ...

і

ПРИГАДУЮ, як на засіданні бю
ро комсомольської організа

ції нашого ливарного цеху ковко
го чавуну обговорювали рішення 
створити комсомольсько-моло
діжний конвейер. Перед тим ра
дились із майстрами, слухали на- 

'• становчі слова партгрупорга — 
великою була відповідальність. 

Дві комсомольсько-молодіжні 
бригади Анатолія Олексенка та 
Валерія Зозулі позмінно стали 
працювати на одному конвейєрі. 
І тепер ми з гордістю констагу- 

•вали — хлопці встигли добитися 
визнання, про них схвально 
верили не лише в цеху, а 
заводі.

Показники позаминулогоПоказники позаминулого міся
ця в змаганні серед комсомоль
сько-молодіжних бригад допо
міжних цехів підприємства най
кращими виявились у колективі 
Анатолія Олексенка, і Петро Ре
вуна, групкомсорг, трохи розваж
ливо гоеорив друзям:

— Отут, бачте, і чітка організація ви
робництва, І дотримання технології, і 

Ми ж при 
І 125 про- 

ЗМІІІНИХ

дисципліна кожного з нас. і 
соціалістичному зобов'язанні 
центів дійшли до виконання 
норм на 150.

Стороння людина навряд чи змог
ла б помітити швидкісні темпи роботи. 
А »озброєним оком» добре видно, як 
час формовки деталей хлопці скоро
чують шляхом раціонального викопан-

ГЛЗЕЇЛ ВИХОДИТЬ З Î939 РОКУ.
Ціна 2 коп.

«САЛЮТІ»
ПРОГРАМУ

СЬОГОДНІ
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ
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23 вересня і 9/4 року 
заплановану програму 
робіт на борту наукової 

.станції «Сллют-3» пов
ністю виконано.

Як уже повідомляло
ся, мстою польоту стан
ції, виведеної на навко
лоземну орбіту 25 черв
ня, було дальше опра
цювання вдосконалено: 
конструкції етапнії, а 
також бортових систем, 
апаратури і проведення 
науково-технічних до
сліджень і експериментів 
у пілотованому і авто
матичному режимах по
льоту.

Після завершення ос
новної програми робіт 
23 вересня від станції 
«Салют-3» був відокрем
лений поворотний апа
рат з матеріалами до
сліджень і експеримен
тів.

У зв’язку з тим, піо в 
процесі польоту вияви
лися додаткові можли
вості в роботі боргових 
систем, поліг станції в 
автоматичному режимі 
буде продовжений.

(ТАРС).

Новий будинок — це завжди 
радість, і не тільки для новосе
лі». Гарна, ошатна споруда при
крашає пуллцю, робить наряд
нішим місто.

В а знімку: одна з ново
будов обласного центру — п’я
типоверховий жиглоинй будинок 
на 129 квартир по вулиці Суго- 
к.тсївській, 28.

Фото В. КОВПАКА.

ДО ВИЗНАННЯ 
НЕ ПООДИНЦІ...

пя і поєднання окремих прийомів ро
боти.

Можна прослідкувати, як почи
нають члени колективу Анатолія 
Олексенка свій робочий день. 
Характерно для них — приблизно 
за чверть години приходити на 
свої робочі місця. Перед почат
ком зміни знайомляться із зав
даннями, перевіряють справність 
формувальних верстатів і мо
дельного оснащення.

Анатолій Олексенко не лише 
вправний спеціаліст. Тут, на заво
ді, став комуністом, нині сам про
водить бесіди в колективі, підні
має важливі питання пошуків но
вих резервів у праці. Активно під
тримує товаришів у боротьбі 
кожного з браком. Недарма ж у 
них в соціалістичних зобов’язан
нях занесений пункт: здавати про
дукцію з першого пред’явлення.

І мені, як сснретарепі комсомоль
ської організації цеху, п переддень на
шего свята — Дня машинобудівника — 
хочеться щиро порадуватись за хлопнів 
і при**!гати їх з трудовими успіхами. 

П. КУЛИК, 
завідуючи» відділом комсомольських організацій 
Бобринецького райкому комсомолу.

Здоровий колектив встигає не лише в 
праці. Члени його дружно складали 
норми ІІЮ. З усією відповідальністю 
поставились до початку сезону політ- 
навчання. І недільники по впорядку
ванню території вовн першими підтри
мують. І до оволодіння суміжними 
професіями ставляться зацікавлено, 
сері.озно.

Виростають хлопці. Може, про 
це зручніше говорити старшим, 
досвідченим, проте я не втри
маюсь. От і Станіслав Непік, на
парник бригадира, Анатолія Олек
сенка, — вимогливим до себе 
став, принциповим. Готується до 
вступу кандидатом в члени КПРС. 
Ще один Станіслав, Горбуленко, 
спортсмен сам і, головне ж, ор
ганізатор здібний... З такими ком
сомольцями ніколи не знудь
гуєшся.

І. МАЛИШКО, 
секретар комсомольської ор
ганізації ливарного цеху ков
кого чавуну заводу «Червона 
зірка».

м. Кіровоград.

ААннулого року майже десята 
частіша молодих доярок, які стали 
трнтнеячшшя.мл, були з Кіровоград
ського району. У нинішньому — Пі- , 
па Згрнвень з радгоспу «Реяродук- . 
тор», а у травні і червні і Олена 
Сергієпко з Кіровоградської облає- ’ 
ної дослідної сільськогосподарської ; 
станції — па почесних місцях у що
місячних списках кращих молодих , 
доярок Кіровоградщшш. За півро
ку О. Сергієпко надоїла па кожну 
корову по 2594 кілограми молока і 1 
поступалася першістю лише Ользі 
Козаченко.

Та вже у липневому-списку пріз
вище О. Сергієпко не значилося. В 
оргвідділі Кіровоградського райко
му комсомолу нарешті повідомили 
«причину»: Ольга на шість років 
старша, ніж передбачено умовами 
змагання.

— Та нічого, не хвилюйтеся. — 
заспокоїли тоді в оргвідділі. — Не 
підходить Сергієпко. дамо іншу 
доярку. Ось з цього ж господарства 
Лідія Щербина. За всіма показни
ками підходить Надої високі. На
віть до п’ятірки найкращих моло
дих доярок увійде.

Дійсно. Увійшла Але про успіхи 
Л. Щербини в райкомі дізналися 
із значним запізненням. Не по щу
чому ж велінню вийшли вона в пе
редовики! Мабуть не часто бува
ють райкомівці у єдиному в районі 
комсомольсько-молодіжному колек
тиві на МТФ.

Сьогодні ніхто не стане заперечу
вати, що дійове гласне змагання у 
значній мірі допомагає виконувати 
соціалістичні зобов’язання. Але ні
коли вено не набере широкого роз
маху, якщо вести його без зв’язків із 
первинними комсомолі,ськнмн орга
нізаціями, а при підбитті підсумків 
користуватися із відомостей ра
йонного управління сільського 
господарства, як. мабуть, не роби-

ли в Кіровоградському райкомі 
комсомолу.

Спочиваючи на минулорічних «лаврах», 
от не дуже гурбу валися про розгортан
ня широкого змагання між молодими 
доярками Це питания ис роїглядали на 
жодному засіданні бюро райкому комсо
молу, хоча потреба така була. Адже аа 
вісім місяців господарства району, у по
рівнянні з минулим роком, недодали 
14 (НО центнерів молока.

Не виняток і МТФ № 2 колгоспу «Ро
сія». Нині тимчасово її очолює Іван Ар
хипович Бойко. У курс справ ще деталь
но не ввійшов. Тож довелося задоволь
нитися тим, що є па стенді, де підсумки 
роботи лише за перше півріччя. Вони 
невтішні. З планом — значне відставан
ня, а перевитрати значні — 2408 карбо
ванців. і -зараз більшість доярок при 
річному плані 2500—2600 кілограмів мо
лока па корову надоїли за вісім місяців 
1200-1400.

Комсомолка С. Гамза теж не в 
числі передовиків змагання. Недо
дала до восьмимесячного плану на 
кожну корову по 165 кілограмів мо
лока.

— Резерви? — перепитує С. Гам
за. — Перш за все — кориди. І ра
ціони па фермі непогані і кормів до 
сить отримують іварини, але...

Виявляється, інколи в обід доять 
погодованих корів, а увечері дають 
подвійну порцію — корми завозять 
лише годині о п'ятнадцятій.

— Пора навести такі порядки па 
фермі, щоб завозити корми для 
обідньої годівлі до дев’яти, при
наймні до десяти годин, — в один 
голос, вимагали доярки.

— Немає па фермі поповнення 
кадрів, — не вже обліковець Галя 
на Середа. — Мало уваги звертає 
правління колгоспу, комсомоль- 

• ська організація на створення на
лежних умов для роботи па фермі 
не дбають про відпочинок доярок.

І не думка не ляше Г. Середи, а біль
шості тваринників.

В Ленінській кімнаті ферми — вим
пели -«Кращій дояриі колгоспу», 
тій тс.тятнипі колгоспу».

(Закінчення на 2-й стор.).
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СКІЛЬКИ їх,
(Закінчення).

— Чиї вони? — запитали секретаря 
комсомольської організації другого від* 
ділку Галину Дмитренко.

— Не можу сказати, я на фермі пер* 
ший раз,

Чиї це нагороди, не змогли сказати, 
ані тваринники, ані тимчасово виконую
чий обов'язки завфермою, взагалі ніхто, 
до кого ми зверталися.

— Поки що непогано н нас. Надоюємо
аж по 5,4 кілограма молока на корову,— 
почав було заспокоювати зоотехнік від
ділку М. И. Якименко. Ллє потім зробив 
таке «відкриття». — Резерви раніше по
трібно було шукати, брати молоко, пк зе
лені корми були дешевими. Бачу: в су
сідніх колгоспах пасуть корів, а у нас 
цемае де, .. . .

Та чи допоможуть такі роздуми, 
коли часи дешевих зелених кормів 
минули? Л потрібно в першу чергу 
подбати про кадри (на фермі лише 
одна'підмінна доярка, тож доводи
ться працювати без вихідних), про 
заміну непродуктивних корів, про 
вчасне забезпечення тварин корма
ми. Завчасно потурбуватися слід і 
про собівартість продукції, поки не. 
стала вона фантастично високою. 
Комсомольська 'відділкова організа
ція стоїть поки що осторонь цих 
справ.

Не всі резерви сповна використо
вують і в колгоспі імені Карла 
Маркса. Няні тут надоїли па кож
ну корову на 233 кілограми молока 
менше, ніж за відповідний період 
минулого року. Невтішні справи на 
МТФ А1» 5, де працює чимало моло
ді. Ферма недодала до восьмимісяч-

ПРОГАЛИН?
ного плану на кожну корову більш, 
ніж по 300 кілограмів молока. Про
те комітет комсомолу не поцікавив
ся тим, чому такі справи у молодих 
доярок, не націлював їх постійно 
на боротьбу за виконання планів. 
Комсомольські активісти — рідкі 
гості на фермі. Приїхав сюди, на
приклад, разом із нами . секретар 
комсомольської організації госпо
дарства Микола Маломуж і.дові
дався, що вже близько двох місяців 
працює на фермі комсомолка Гали
на Кліщук. На облік не стала, і як
би не зустріч з комсомольським ва
тажком, невідомо, коли б це зроби
ли. Взагалі, комітет комсомолу кол
госпу недостатньо працює над пи
танням розподілу молоді на важли
вих ділянках виробництва. Па фер
мах, де побувала бригада,за остан
ні роки не прийшли працювати ви
пускники місцевої школи, а потреба 
в кадрах е.
, — Невисгачає підмінних, особли

во влітку, — бідкається зоотехнік 
Є. Лісовенко.

Секретар комсомольської органі
зації колгоспу Микола Маломуж 
все ж не настроєний «оптимістич
но*, так, як у сусідньому колгоспі.

—■ Середній надій на корову по кол
госпу лише 5,8 кілограма при плані 8,5,— 
відзначив він, — Це недостатньо. І ми 
дещо робимо, «Комсомольський прожек
тор» проводив рейдн-перевірки забезпе
чення худоби кормами, молодь виходила 
на суботніми й недільники заготовляти 
корми. Нині вже, при плані 12 тисяч 
тони, заклали 15 800 тонн силосу, ще за
готуємо 3 тисячі тонн гички, чотири з 
половиною тисячі тони сухого бадилля 
кукурудзи, а грубими кормами тварини 
забезпечені повністю.

Становище, до якого ми прийшли, ство
рилося не відразу, а протягом значного 
часу. Якщо проаналізувати все детально, 
то невнетачає концентрації — у госпо
дарстві 1-і ферн. Недостатньо якісне ста
до корів. Потрібно замінити непродук
тивних тварин. Тоді надої значно підви
щаться.

Рейдова бригада звертає увагу 
комітетів комсомолу колгоспів «Ро
сія» та імені Карла Маркса і на те, 
що не все ще робиться для поліп
шення виховної і політмасової ро
боти серед тваринників, не дбають 
тут, щоб швидко підготуватися до 
теплої зимівлі худоби.

До кінця року ще багато можна 
надолужити. Але потрібно, щоб про 
роль молодих тваринників у вико
нанні планів четвертого року п'яти
річки турбувалися і в райкомі ком
сомолу. А для цього потрібно три
мати тісний контакт із первинними 
комсомольськими організаціями, 
постійно цікавитися методами робо
ти комітетів комсомолу господарств 
з молоддю, надавати їм практичну 
допомогу.

Рейдова бригада: М. КОХАН ЮК — член обласного штабу «Ком
сомольського прожектора», Л. ЯРОШЕНКО — зоотехнік районного 
управління сільського господарства, В. БРОВИЦЬКИИ — секретар 
комсомольської організації райлікарні, П. ЧОРНОЛІС — дояр кол
госпу імені Карла Маркса, Ю. ЛІВАНІ НИКОВ — спецкор «Молодо
го комунара».

Вітчизна

Відмінно зарекоменду
вали себе в нашій країні 
і за кордоном зерно- 
очисні машини, виготов
лені на Воронезькому 
заводі сільськогосподар
ського машинобудуван
ня («Воронежсільмаш»).

Нещодавно малогабаритна самохідна машина 
ОВП-20А удостоєна державного Знаку якості. 
Протягом години вона зможе очистити 20 тонн 
пшениці, жита, проса або ячменю. Машина прос
та за конструкцією, надійна в роботі і порівняно 
а подібними агрегатами минулих випусків — про
дуктивніша.

Н а ф о т о: відвантаження зерноочисіїх агре
гатів на Воронезькому заводі сільськогосподар
ського машннобудуваиия.

Фото В. ІВАНОВА.
АПН.

З усіх своїх 85 «точок» г 
я з найбільшим задово-
ленням іду сюди, з «Ок
сану». Уявляю' усміхнені 
обличчя дівчат, їх за
пальні розмови. Вони 
завжди чимось пораду
ють, щось запропону
ють, підкажуть ідею.

Це вони першими а 
промторзі виступили іні
ціаторами виконання 
п’ятирічного плану за 
чотири роки і вісім мі-

в комсомол іл

стопроцентне збережен
ня матеріальних ціннос
тей.

Комсорг Катя Шліхта, 
про все це і говорила у, 
своєму звіті. А потім, по 
паузі, обвела поглядом 
своїх дівчат:

— Радянська Україна

ТРИДЦЯТЬ УДАРНИХ
сяців. Вони першими 
запропонували навічно 
занести до свого списку 
героїв - молодогвардій
ців Любов Шевцову та 
Олега Кошового. Цей 
невеличкий колектив 
продавців вже перера
хував у Фонд Миру 
1920 карбованців.

— Чим цього разу по
радують вони? — думаю, 
йдучи а «Оксану» на 
звітно - виборні комсо
мольські збори.

Звітувати, знаю, буде 
їм про що. План трьох 
років дев'ятої п'ятирічки 
виконаний і перевикона
ний достроково. За вісім 
місяців нинішнього року 
понад план продано то
варів для населення на 
суму 97,7 тисяч карбо
ванців. Я вже не кажу 
про щомісячне, щоквар
тальне перевиконання 
планів товарообороту,

напередодні великого 
свята. Незабаром 30-річ- 
чя звільнення України 
від німецько-фашист
ських загарбників. До 
цього ювілею готується 
і комсомольсько-моло« 
діжний колектив нашого 
магазину. Порадившись’ 
і обговоривши езо? 
можливості, ми виріши
ли стати на трудову, 
ударну вахту. 30-річчю 
звільнення Радянської 
України—-тридцять удар
них комсомольських 
днів.

Такий почин комсо
мольців і молоді мага
зину «Оксана» — ще 
одна відповідь на поста
нову IV Пленуму ЦК 
ВЛКСМ, який закликав 
всіх юнаків і дівчат роз
горнути рух «Сфері- об
слуговування — комсо
мольську турботу».

М. ЯКИЛ1ЧУК«

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «молодого комунара» 
«НА ПОРОЖНЬОМУ МІСЦІ»

Так називалась критична стаття в номері «Молодого кому* 
пара» за 3 вересня ц. р. В пій йшлося про недоліки в спор
тивно-масовій рсботі у Вільшанському районі.

Як повідомив голова обласної ради ДСТ «Колосз тов, Со« 
лонченко, факти, наведені в ній, правильні. Згідно рознаряд
ки обласної Ради, всі інструктори Вільшансьного району а 
цьому році будуть навчатись на республіканських курсах 
підвищення кваліфікації інструкторів,методистів.

Зараз на цих курсах навчається інструктор колгоспу імеи( 
40-річчя Жовтня Іван Владов.

Кошторисом районної Ради на 1974 рік'передбачено закуп
ку спортивної форми та інвентаря для збірних команд 
району.

Для надання практичної допомоги в роботі по комплексу 
І ПО у Вільшанськнй район направлений працівник обласної 
Ради.

* • •;.............................................................................................. ..........................................................................................................................................................

БЕСІДИ ПРО ЮНО

На екрані—новий фільм
М Про одну імпровізовану дискусію, її причини

та мистецтво сприймання

\ Спогад про літо

НАД БУГОМ
Ми на довго обирали місце від

починку — асі розуміли, що най
краще буде у шефів з колгоспу 
імені Карпа Маркса. Адже їм по
трібна допомога, та й річка Пів
денний Буг розташована непода
лік. Як добрих друзів зустрічали 
нас у селі. Виділили приміщення 
для кухні, допомогли знайти гар
не місце над рікою для наметів. 
( попливли табірні дні: ділові і 
веселі.

Щоранку підіймав юнаків і дів
чат дзвінкий спів горна, кликав до 
поля. Дружно працювали, а потім 
поспішали з концертами в сусідні 
сала, проводили вечори відпо
чинку в місцевому Будинку куль
тури, зустрічалися із знатними хлі
боробами господарства. Та все ж 
найбільше запам'ятались цікаві 
екскурсійні поїздки. Ми побували 
в державному дендропарку «Со- 
фіівка» міста Умані. Запали до 
серця пейзажі і краєвиди парку.

Перед закриттям табору виру
шили до Криму. Хотілось ближче 
познайомитись з чарівним міс
цем. Перше МІСТО, ІЦО МИ огляну
ли,!. був Сімферополь. Поклали 

до підніжжя пам’ятниківКВІТИ

Л
В, І. Леніну І О. В. Суворову, до 
обелісків на честь звільнення 
Криму від турецьких загарбників, 
до братської могили героїс-тан- 
кістів. Зацікавив нас краєзнавчий 
музей з багатим зібранням екс
понатів, що характеризують при
роду, історію, господарство і 
культуру Кримської області. За
пам'яталась подорож до міста 
Бахчисарай.

Потім ми побували в Севасто
полі. Затамувавши подих, прохо
дили музеєм-панорамою «Оборо
на Севастополя». Не міг не врази
ти нас і Малахів-курган, реставро
вана бойова башта/де горить віч
ний вогонь на честь захисників і 
визволителів Севастополя. Подих 
героїзму відчув кожен з нас під 
час екскурсії до заповідника Са- 
пун-гора — місця вирішальної 
битви за звільнення Севастополя 
від гітлерівських окупантів в 1944 
році.

На закінчення екскурсії побува
ли в морському біологічному ін
ституті АН УРСР. Тут познайоми
лись з тваринним світом Чорного 
і Азовського морів.

Довго будемо пам'ятати ми 
літо, проведене в таборі на бере
зі Бугу та про цікаві екскурсії.

І. МАЛИЧЕНКО, 
Директор Ульяновського 
Л1ПТУ № 11.

Д БІТУРІЄНТКУ» я дивився в одному з ра- 
П™ йонннх центрів. ІІе називаю, в якому са
ме, щоб не нарікати на кінофікаторів, бо саме на 
цьому сеансі плівка урвалася. З того, що бурх
ливої реакції залу ис було, можна вивести: така 
подія трапляється тут не часто,

Неяскраве чергове світло увімкнулося в залі, 
коли вже фільм наближався до фіналу, і нехит
рі сплетіння сюжету, і внутрішні потенціали ха
рактерів, і естетичні принципи авторів — все це 
було вже зрозумілим.

Я почув, як хлопець, що сидів попереду, за
пропонував:

—• Може, підемо?
В тоні його було трохи роздратованості, і це, 

разом зі словами, здалося мені схожим ітз своє
рідну рецензію.

— Ні, стривай, — заперечила його подруга. 
Видно, щось в фільмі її схвилювало.

Хлопець знизав плечима, але вони залишились.
— і зовсім це не так було, — сказав літній чоловік 

поруч зі мною. — Біографія у Наді Курченко зовсім 
не схожа і загинула вона не так. Ви ж читали? — 
звернувся він до сусіда.

— Ти знаєш, — тихо промовила жінка я іншого від 
мене боку, — слова цей вчитель вимовляє, наче схожі 
із книжками Сухомлииськогр, але ж... якось занадто 
красиво все це виходить:, І легко так... Щось не тс...

—• Подивись, в мене очі не розмазані? — шепотіла 
дівчина позаду. — Ой. я гак плакала, так плакала...

— А красива актриса, правда? — питанням відповіла 
ЇЙ друга.

—- Ага, а він? Ото хлопець, скажи!
Мій сусід праворуч, що досі мовчав, — він, як і я. 

видно, прийшов сюди сам, — тепер звернувся до мене:
— Дивуюся цим кіпошшікам. Все в них так 

просто розкладається по поличках. Героїня гар
на, хлопець — красень. Ного героїня любить — 
значить, вііі хороший. Мати в нього, правда, не
добра, зла. Зате дядько добрий, хороший. Бан
дити — вони погані. Всі інші — не бандити — 
кращими й бути не можна. Дивуюсь я. де, яким 
життям вони живуть, ті, що фільми такі 
роблять,
, Я пе встиг відповісти — сеанс продовжився, 
імпровізоване обговорення перервалося. Але во
но залишилось в моїй пам’яті, і, мабуть, я довго 
буду. Тфітгадуватл цей випадок — кожного разу, 
як почую стару і, напевне, застарілу вже тезу 
про масовість сприймання творів кіномистецтва.

«—Кіно — мистецтво масове, — проголошує 
ця теза, — і в великому залі, де демонструється 
фільм, виникає єдине почуття, встановлюється 
взаємоконтакт між глядачами, і саме в цьому — і 
велика сила кіно».

Щось таке дійсно існує. Виявлено, напевне, що де* [ 
яким жанрам (комедії, наприклад) протипоказаний на- | 
піяпорожній зал: людина сміється більш охоче у бага
толюдді, ніж наодинці. Та й кожний з нас неодноразо
во міг перекопатися, що, скажімо, по телевізору фільм 
сприймається дещо інакше, ніж в кінотеатрі.

Отже, контакт між глядачами, дійсио, має міс
це. Але ж варто урватися плівці на кіносеансі — 
і ви можете почути від сусідів думки, вкрай 
протилежні, відгуки, що просто виключають 
один одного. .
, Кіно—мистецтво масове, це так. Але особливість 
його в тому, що контакт кіновнтвір встановлює 
з кожним окремо. І цей контакт значно сильні
ший і дійовіший, ніж той, що виникає між гля
дачами. І значно важливіший. Бо саме завдяки 
цьому контактові фільм діє на нас. Виявляється, 
иц>, сидячи поруч в кінозалі, ми дивимось коя$.-. 
ний свій фільм. Скільки глядачів — стільки й 
фільмів під однією назвою. Перебільшення? Як
що ц так, то невелике.

Більше чого, коли ми дивимось давню картину, або- 
читаємо книгу, з якою знайомились вперше давно, — мв 
наче сприймаємо ловим твір. Він, звичайно, залишився 
тим же. Змінилися ми. Наш життєвий досвід, наші 
погляди, позиції, скарб, що накопичили ми а спілку
ванні з іншими творами мистецтва — все це змушує 
бачити в знайомому творі щось інше, ніж колись. Вії: 
може здатися нам простішим і примітивнішим, а може- 
відкрита глибини, які ми не здати) були осягнути тоді.

Несподівана дискусія з приводу «Абітурієнтки», 
здається мені, свідчить, який різний потенціал у гля
дачів. Міні іншим «Абітурієнтка» ~ фільм досить 
простий. А твір, що вимагає роздумі«, непростої і чи
малої праці глядача, що вимагає від нього мистецтва 
сприймання, — такий твір неодмінно викликає проти
лежність поглядів ще разючішу.

Що Ж З ТОГО?

А от що. Важливе не лише те. що песе нам 
фільм. З чим ми, глядачі приходимо до нього, 
що чекаємо, що ми спроможні від нього взяти — 
це не менш важливо. Кінець кінцем, саме це і 
має вирішальне значення.

Г. МАСЛОВСЬКНИ, 
кінознавець 

м. Кіровоград.
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„На прикладі Островського мільйони людей 
вчитимуться, як треба жити, боротися і пере
магати, як треба любити свою Батьківщину“

м. ШОЛОХОВ

ПЙРОДЖЕНИН
БУРЕЮ
РЕВОЛЮЦІЇ

В нього вчусь...
З юнацьких літ 

вік друг мій щирий,
Порадник мудрий, 

старший брат,
Я в нього вчився 

правди й віри
І ладен був, 

як він, стократ
В бою упасти 

і устати,
Щоб нездоланним

Знов іти.
Щоб молода 

Вітчизна-мати
Сягала сонця висоти,.. 
Було не раз

в тридцяті роки
Свинець утоми

з ніг валив,
І холод гриз 

за руки й щоки,
А я робив, 

робив, робив.
Здавалося:

уже, кінець, ДОВОЛІІ
І так хотілося 

спочить...
А як же він? 
йому, Миколі, 
Було ще важче.,, 
й через мить 
Уже ідеш

на риштування, 
Островський — 

завжди серед пас.

к

І пісня зрання 
й до смеркання

В труді,
Як той Дніпро, 

лилась.
Не раз, було, 

у час воєнний
В атаку йдеш,

хоч поруч смерть.,.
Бо й він — завзятий

і натхненний
Долав

смертельну круговерть,
Не раз, було, 

в палаті білій
Хвороба мучила мене,
І руки никнули 

безсилі,
І серце, 

думалось, засие.
Та поруч він: 
«Ну що ти, друже, 
Ти ж плем’я наше

молоде,,.*
І відчуваю: 

знову дужий,
Радію:

небо ж голубе,
І світ наш

променем залитий,
І пісня паша 

лине вдаль.,,
Я в нього 

вчивсь трудитись, 
жити

І гартуватися, 
як сталь,

Н. ДОБРІН.

\

Готуватися до визначного ювілею 70-річчя з дня народження 
М. О. Островського молодь Кіровоградщини розпочала ще рік 
тому. Особливо урочисто відзначатимуть ювілей славного сина 
Ленінського комсомолу в Знам'янському районі, комсомольці І 
молодь якого в листопаді минулого року обговорили на район
ній звітно-виборній конференції звернення молоді Шепстівіци- 
ни зустріти знаменну річницю новими трудовими успіхами.

ЖИТТЯ Миколи Остров- 
ського — великий 

подвиг в ім’я торжества 
комуністичних ідеалів. З 
перших років свідомого 
життя Островський почу
вав себе революційним 
борцем. І він лишався 
ним до останнього поди
ху. Але й смерть не вир- 
вала його з рядів вели
кої армії будівників ко
мунізму. І сьогодні Ми
кола Островський з на
ми. Він—як завжди по
переду. Він — наставник і 
вчитель молоді. Його 
полум’яне слово не по
тьмяніло, воно вчить і' 
надихає нас боротися і 
перемагати.

Створені письменни-44 
ком-бійцем образи мо
лодих героїв — Павки 
Корчагіна, Рити Устино- 
вич, Сергія Брузжака, 
Раймонда Раєвського, 
Андрія Птахи — служили 
й служать прикладом 
мужності й героїзму для 
мільйонів і мільйонів чи
тачів. У них відобразили
ся риси покоління «на
роджених бурею» — бу
рею революційного пе
ретворення світу. До 
цього покоління нале
жав і сам письменник.

Він був одним з пер
ших на Україні комсо
мольців. 15-річним хлоп
цем вступив в Чераону 
Армію. Не вивела його з 
строю борців і жорсто
ка хвороба, внаслідок 
важкого поранення. На 
початку 1927 року він 
пише своєму другу Ган- ; 
ні Павлівні Давидовій: | 
«Тільки ми, такі як я, які і 
гак безтямно люблять і 
життя, ту і 
ту роботу по 
ництву нового, 
гато кращого світу, 
ки ми, які прозріли 
бачили життя, яким 
є, не можемо піти, 
не залишиться хоч 
шанс». 1 він не пішов, не 
здався. Він переміг і 
біль, і непорушність, і 
сліпоту. Він продовжував 
боротись.

Його зброєю стало слово. 
Неймовірні зусилля треба 
було прикласти, щоб оволо
діти цією зброєю — май
стерністю письменника. І ко
ли вийшла його перша кни
га — роман «Як гартувала- 
ся сталь», він повідомив 
своїм друзям: «Комсомолі» 
повернула мене в ряди як 
почесного комсомольця. 1 
поряд з моїм партійним 
квитком ліг маленький кви
ток Ленінської «ьомсн». 
Безсумнівно, гцо з ним я не

боротьбу, 
будів- 

наба- 
тіль- 
і по- 
воно 
доки 
один

розлучусь до останніх дні». 
Моє щастя •— безмірне. Бо 
ж нема щастя більшого, 
аніж бути бійцем, а я за
раз знову в передових лавах 
наступаючого пролетаріату. 
Моє життя розгортається 
зараз на бойових лініях. Є 
для чого жити!»

Особливу радість пи
сьменник відчув, коли 
отримав повідомлення, 
що Центральний Комітет 
комсомолу України по
становив видати його кни
гу українською мовою. 
«Для мене це, — писав 
він у травні 1933 року 
своїм рідним, — велика 
перемога. Отже, скоро 
побачимо книгу рідною 
мовою. Хай живе життя і 
боротьба за соціалізм!»

Життя і діяльність Ос
тровського якнайтісніше 
пов’язані з рідною йому 
Україною. На Україні 
розгортаються і події в 
головних його творах / 
«Як гартувалася сталь» і 
«Народжені бурею». Ав
тор показує, як україн
ський народ з братньою 
допомогою і в співдруж
ності з 
польським 
зерджував новий, радян
ський лад, 
нови 
життя. Розкриваючи хід 
історичних подій, їх за
кономірність, 
ник виділяє 
визначальне: 
тувалася сталь, 
мувались характери бор
ців, множилися ряди 
бійців революційної ар
мії. 1 в тому, і в іншому 
романі визначальним у 
розвитку дії виступає ре
волюційний народ, керо
ваний робітничим кла
сом і його партією. В 
усьому цьому чітко про
ступає єдність і зрілість 
ідейно-художніх праг
нень письменника, суво
ра партійна визначеність 
його творчої позиції,

Романи Островського ви
тримали випробування ча
сом. Вони увійшли в золо
тий фонд багатонаціона.іь^ 
ної радянської літератури. 
Вони належать до числа 
найпопулярніших книг не 
тільки російською, але й ба
гатьма Іншими мовами наро
дів Радянського Союзу і за
рубіжних країн. 1 не випад
ково Островський став од
ним із лауреатів премії Ле
нінською комсомолу. «При
судити премію Ленінського 
комсомолу, — говориться в 
постанові ЦК ВЛКСМ, — ви
датному радянському пи
сьменникові Островському 
М. О., автору безсмертних 
книг ’ «Як гартувалася 
сталь» та «Народжені бу
рею», творів, які стали бойо-

закладав ос- 
соціалістичного

російським і 
народами ут-
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СЕРЦЕ

НАРОДОВІ
письмен- 
головне, 

те, як гар- 
як фор-

вою зброєю комсомолу у ви- 
хованні мільйонів молодих 
радянських патріотів, гідної 
зміни старшим поколінням 
комуністів».

Твори Острозського 
безсмертні , бо ж вони 
несуть у собі ідеї живо
творного радянського па
тріотизму, інтернаціона
лізму й гуманізму/ про
низані почуттям гарячої 
любові до миру і друж
би між народами, вірою 
в нездоланність добра і 
світла, в неминучість пе
ремоги комуністичних 
ідеалів. Життєстверджу- 
ючий пафос, пристрасна 
партійність — ось в чо
му секрет могутньої 
притягальної'сили творів 
Островського, їх вели
чезного впливу на чи
тача.

Прекрасна і особис
тість самого письменни
ка. Цс справжній кому
ніст, людина криштале
вої чистоти, непохитної 
мужності, безкорисливої 
відданості і вірності в 
коханні та дружбі, Вихо
ваний партією Леніна, 
він з повним право/л го- 
вориз про себе: «Моє

життя — це капелька 
роси в якій відобрази
лось сонце партії»,

Все своє життя, своє 
серце Островський від
дав Батьківщині, наро
дові, партії. їм він без
роздільно присвятив і 
всю свою творчість. Ді
лячись з читачами свої
ми творчими планами, 
письменник говорив: 
«Головний мотив моєї 
нової книги — це вір
ність Батьківщині. Я хо
чу, щоб при читанні моєї 
книги читача охоплюва
ло найпрекрасніше з по
чуттів — почуття вір
ності нашій великій пар
тії».

Письменник - комуніст 
досяг цієї високої і 
благородної мети. І в 
цьому неперехідне зна
чення його творчості, 
яка стала зразком мис
тецтва соціалістичного 
реалізму.

І. ЖАРКИХ, 
доцент Кірово
градського педін
ституту Імені О. С. 

Пушкіна.

м. о. островський реда
гує РОМАН «НАРОДЖЕНІ 
БУРЕЮ». ЗА ДРУКАРСЬКОЮ 
МАШИНКОЮ ПИСЬМЕННИ
ЦЯ А. ЗИБ1НА, ПОРУЧ З 
НЕІ^ ДРУЖИНА М. ОСТРОВ

СЬКОГО Р. П. ОСТРОВСЬКА.

ЗА КОДЕКСОМ КОРЧАГІНЦІВ
Одразу ж написали відповідь 

землякам Островського. А коли ті 
надіслали па початку нинішнього 
року розроблений і прийнятий па 
пленумі Шепетівського міськкому 
ЛКСМУ кодекс корчагінців, мо
лодь Знам’япщини вступила в со-

ціалістичне змагання з молодими 
шепетівськими виробничниками.

Дбаючи про підвищення про
дуктивності праці, зниження собі
вартості продукції і поліпшення її 
якості, сорок п’ять промислових 
комсомольсько-молодіжних колеж« 
------------------------  тіівів міста за

лізничників бо
рються за пра
во носити ім'я 
Корчаг і н ц я. 
Двадцять чо
тири комсо
мольсько - мо
лодіжних ко
лективи кол
госпів і радгос
пів району зма
гаються під де
візом: «Працю
вати по-корча- 
гіпськііі».

Молоді енту
зіасти виявили 
запал своїх гаря
чих комсомоль
ських сердець не 
лише в праці та 
навчанні, а іі у 
багатьох Інших 
заходах.

Багато сил й 
енергії віддава
ли, розшукуючи 
матеріали з істо
рії комсомоль-

ськнх організацій шкіл, колгоспів I під
приємств. І серед найвагоміших внес
ків — у фонд побудови БАМу, кошт, 
зароблені юнаками і дівчатами Зпам’яіг- 
щинн на суботннках, зокрема, під час 
Всесоюзного комсомольського субог- 
ника.

—В сільськогосподарському ви
робництві, — розповідає другий 
секретар міськкому комсомолу 
Катерина Ківерпик, — очолюють 
змагання комсомольсько-молодіж
ні колективи свинотоварної фер
ми колгоспу імені Леніна та мо
лочнотоварної ферми' колгоспу 
імені -Шевченка. Члёви першого, 
який очолює делегат XXII з’їзду 
ЛКСМ України Меланія Дудник, 
добиваються зараз майже ііівкі- 
лограмового приросту живої ваги 
на кожну тварину щодоби. А кож
на з дружної сім’ї молодих 
доярок па чолі з Галиною Скачко 
наблизилися до тритисячного 
рубежу.

— Особливо мені хочеться відзначи
ти, — продовжує далі Каїсрипа Кі
перних, — дружні зв’язки КОМСОМОЛЬ
ЦІВ і всієї робітничої молоді з учнями 
шкіл, зокрема з піонерами. Не одну 
захоплюючу розповідь почули НОШІ від 
старших про комсомольську юність 
Миколи Островського, не до однієї ці
кавої спрапн залучено пнробиичниками 
представників підростаючою поколін
ня. Все це, безперечно, дає свої пози-, 
тивпі наслідки не тільки в ІдеЙііо-ви- 
хопвій роботі, а іі в інших корисних за
ходах. Піонери всіх шкіл району уже 
зібрали понад 90 тонн металолому.

якіїн піде на Побудову електровоза 
«Миколи Островський».

І Іа початку тижня у всіх комсо
мольських організаціях міста її 
району було проведено урочисті 
збори, на яких підбили підсумки 
соціалістичного змагання на честь 
славної річниці. Серед перемож
ців — комсомольсько-молодіжний 
колектив зміни № І вагонного де- 
по, який очолює Віктор Ковален
ко, ремонтники апаратного цеху 
локомотивного депо та інші моло
діжні бригади залізничників.

Щиро й схвильовано розповідав 
про трудове життя молоді апарат
ного цеху секретар комсомоль
ського бюро цеху Микола Мари- 
нич,

— Між корчагінцями двадцятих 
років і нашими молодими сучас
никами — ціла епоха, — сказав 
він, — але епоха ця — не просто 
вододіл часу, а роки, в які розви
валися і міцніли найкращі тради
ції Ленінського комсомолу.

Так, духом комуністич
ної моралі пройнято в ці дні кож
ні* справу молодих залізничників. 
Бо найголовніші заповіді її ~ 
взаємодопомога, дружня критика 
і товариська підтримка — це і 
корчагінські принципи, котрі ось 
уже більше півстоліття живуть і 
торжествують в нашому суспіль
стві.

п. КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».
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До 30-річчя визволення Радянської України 
від німецько-фашистських загарбників

Вдруге до табору прибігла .Чарін 
і розповіла, що Сарапу.іов зі своєю 
групою пішов у розвідку. З ними і їі 
брат Юлик. А гітлерівці уже почина
ють оточувати ліс. Повз хату ліспи« і 
проїхало 15 гарб і? солдатами і полі
цаями.

Раптом десь справа почулась стрі.іяштна. 
«Каші б'ються», — майнула думка. Підхо
пилися. пок-чііу.ііі підводи і панів і руїпнлн 
туди, звідки лунали кулеметні і автоматні 
черги, на допомогу своїм. Не пробігли і 
кілометра, як стрілянина стихла. Черг» 
кілька хвилин пролунап вибух гранати. 
Прискорили біг. Одна іа однією минали 
просіки. Раптом на одній 1 них віч-на-віч 
яустрілися з гіт.іеріпцнми і поліцаями. Во
ни оторопіли, не пнгричалн. Віл нашого 
навального вогню почали панічно тікати. 
Кількох з них дістали наші ьу.іі.

А на другій просіці стояли свіжі сили 
окупай гін, які першими відкрили по нас 
вогонь. Розривною кулею поранено в плече 
Командира рою Вжплв Ільїна. Він перебіг 
просіку і стан підставити від своїх. Всі на 
хвилину лупинилися. перев'язали рану ю- 
йврнпта і попроси .ш його: — Кріпись, дру
же, не піде сапай - іншого виходу немає.

Малнпіінк. Ковпаьівці факінчно стали тим
часово господарями тих місць, де ми вчо
ра невеличкою групою були оточені оку
пантами.

Вранці па розшуки трьох наріитаи Ф. Д. 
Матюшенко вислав мене з кінною розвід
кою. Ротшукн почали з хати лісника. Вся 
сім'я вийшла назустріч, В їх очах був сму
ток. Тут стояв і Юлик. Вранці він при
йшов і і сусіднього села Полунаніякн, де 
ночував у ро сичів. Правий рукав його фу
файки був посічений кулями. Хлопець роз
повів сумну історію про долю наших това
ришів. Коти вороги почали оточувати ліс, 
рпткгіині.и разом з Юликом вирішили ви
нит і оточення і вивести нею групу. Ви- 
ііпі.ч! і лісу, пробирались житами, а воро
жі доюрн, то вартували па узліссі, помі
тили їх. Фашисти на автомашинах кину
лись навперейми. Тоді Микола Верейкіи 
зупинив Юлика:

— Тобі, хлопче, рано помирати. Лягай в 
борозну?

Іой тут же заліг. Партизани побігли да
лі. Фашисти оточили їх і усіх боків і кри
чали:

- Рус, здавайся?
Розвідник» іалятли. Окупанти постриба

ли з автомашин і пішли в атаку; ітамагаю-

О. ЛУКАШЕНКО

поодинокі 
ліс Оку- 
до чаші 
такі, ото 
час наші 

пиривали- 
стиска.іи

Звернули в обхіД, щоб вибратися на уз
лісся. Але іі іам натрапили на засідку. 
В іде тр-люючнсь. взяли напрям до попе
редньою свого табору, де залишили вози. 
Однак скрізь уже були гітлерівці.

Заглибилися в ліс, зайняли кругову 
оборону. 'Партизани готувались до 
рішучого бою. щоб дорого віддати 
сбое життя за Батьківщину.

Райтом, якраз у шо найважчу хви
лину, з-поміж дерев показалась зна
йома постать.

- Еи. хлопці, — зраділії всі. — 
Наша Марійка біжить.

Так, то була вона. Бліда, згорьова- 
па. вона розповіла, що ліс оточений, 
п о нічого не чути про групу Сарапу- 
лова. з якою 6vu і Юлик.

Ми попросили Марію показані 
глухе, надійне місце, де б фашисти 
по знайшли нас. Вона на мить замис
лилась, а потім рішуче сказала:

— Ходімо зі мною.
Вона бігла першою. В одному міс

ці зупинилася. Вказала па густий 
терковий чагарник.

Там яма. Хап вам щастить!
Ледве пролізли в хащу, забрались 

у яму, замаскувались, перезарядили 
автомати, підготували гранати. Ще 
раз поправили пов’язку Василю Іль- 
їну і в »просили його, щоб не стогнав, 
бо вороги близько 1 він ЗЦІПИВ зуби.
■ І І ЗАБАРОМ почувся гамір, 
■“ постріли. Гітлерівці оточили 
Пакти всюди нишпорили, навіть 
підходили кілька разів. Бели й 
роігорга ні тернові кущі. В ней 
герц я від син повапни немов біт 
гя з грудей, а руки судорожно
•втомати. Кожну секунду міг початися наш 
останній бій. Кожен уже в думні попро- 
яіаися з світом, своїми рідними, блиськн- 
ии. товаришами. Але. певно, хтось із нас, 
як кажуть, народився я сорочці. Фашисти 
не виявили ями. Як напіжені. вони гасали 
по лісу, тнову і знову підходили до терно
вих кущів, а партизани ніби у возу впали. 
Врятували нас. мабуть, ці колючі тернові
■ уші. через які іітлсріс.иям ие хотілось 
пролазити.

Коли смеркло. Фашисти залишили ліс. 
ІІасїала тиша. Повіяло прохолодою, закра
пав дощ. Ми повила тили з хащі і пішли 
до хатини лісника. Добпались мокрі. Зу
стрілись із сім’єю, як рідні. Але радість 
зустрічі мимоволі розтанула. Гнітила всіх 
домі тньох розвідників і Юлика.

Партизани перев'язали пораненого, по
чистили тброю, повечеряли к хаті. Домо
вилися піти назад і шукати своє з’єднан
ня. .Марія визвалася бути нашим провід
ником. Та сестра Ганна заперечила.

Пі. поведемо ми .з Петром. Ти вдень 
■вбігалася.

Без перестань у періщив доні, v темряві 
хлюпала під ногами багнюка. йшли лан
цюжком. взявшись за руни: попереду І ай
ва і Петро, за ними — партизани. Так пе
ретнули шосе і ввійшли в Богдапівський 
ліс. Туг і роіпроша.тися зі своїми провід
никам и.

Далі рушили самі. Цього разу нам по
щастило. Партизани Ковпака вночі пере
йшли залізницю і плямували Богланіп- 
ськ.'м лісом до шосе. Тут ми б зустрілися 
аі своїми. Разом переходили шосе і село 

. Хмелиськ. Зупинитись на відпочинок к лісі

(Продовження. Початок в газетах 
за 24 та 26 вересня). •*

чиєї» взяти їх у полон живими. Підпустив
ши гітлерівців поб.зижче. партизани вдари
ли з трьох автоматів. Почулися крики і 
зойки. Фашисти відхлинули, .залишивши на 
полі бою до тртлх десятків своїх солдат. 
Потім уже холоднокровно, забравшись у 
кузови автомашин, вони вели прицільний 
вогонь із кулеметів по тому місцю в житі, 
де лежали партизани. Опір наших бійців 
слабшав, аж поки не припиішвса. Фа
шисти знову пішли в атаку. Коли вони 
зграєю підбігли туди, де лежали партиза
ни. стався вибух. Залементували пороти. 
Знову залишили вбитих І поранених. Так 
хтось із трьох героїв, прощаючись із жит
тям. підірвав останню гранату. І поле за
мовкло. Додолу похилились житні колос
ки...

Юліік новів нас на місце бою. Скрізь 
було пом'яте жито. Знайшли чорну пляму, 
ле розірвалась граната. Востаннє на ньому 
полі бились полум’яні серия сибіряка 
Павла < драпулова. москвича Миколи Ве- 
рсіікіна і ще зовсім юного білоруси, комсо
мольця Фаліп Казорн. Вони геройськії бо- 
рознсі. і полягли за нашу Батьківпіянг. Ті
ла трьох радянських партизанів підібрали 
жителі села Полупанівкн і поховали па 
височині, що зветься «Свята гора». Над 
свіжою могилою товаришів ми дали про
щальний салют. То був салют безсмертя.

Цієї ж ночі з 7 na S липня кпвпаківиі 
нанесли відчутний удар по залізниці 1 
шосе Тернопіль — Підволочись«. Роти Глу- 
хівського загону знищили кілька мостів на 
шосе. Група мінерів Кполеяецького затону 
на чолі з Платоном Вороньком знищила 
великий залізничний міст під станцією 
Борки, що в десяти кілометрах від Терно
поля. і вивела залізницю з ладу па довгий 
час. Після війни поет Платон Воронько 
згадував, іцо свій вірш «Я той. шо греблі 
рвав» він писав під впливом зірваних мос
тів під Тернополем.

Вдень Я липня ковпаківськс з’єднання 
стояло на відпочинку п лісі Малинник під 
Скалатом. Перед обідом сюди під'їхало зо 
дві сотні гітлерівців. Вони оточили ліс. 
Мабуть, дума-п, шо тут знаходяться лише 
залишки вчогташньої групи партизанів, і 
безпечно увійшли н гущавину. Вони і не 
уявляли, шо матимуть справу з усім гріз
ним ковпаківським з'єднанням.

Партизани близько підпустили карате
лів. а потім вдарили так. що тільки оди
ниці вибігли із лісу. На плечах порога 
партизани ввірвалися н місто Ска лат. Нам 
дісталися багаті трофеї: склади збпої. одя
гу. шкіри, цукру. Знищили склад пальною 
і горілки. 18 автомашин. 15 мотоциклів, за
хопили 5 кулеметів, кілька тисяч патро
нів. знищили чимало фашистів і врятували 
від смерті більше 2М чоловік єврейської 
національності, які були загнані в гетто і 
іиозня чекали смерті.

Ule добу з’єднання стояло під Скалатом. 
Па другу ніч наш іпалигіїїсьюій загін зяи- 
іинп той радіомаяк під шосейною дорогою. 
А інші загони зруйнували агрегаті» каме
ноломні і захопили там склад вибухівки, 
підірвали кілька мостів на шляхах Тепно- 
піль — Підволочись« і Тернопіль — Ска- 
лат — Гусятин.

Таким чином, залізниці Тернопіль — Ше
петівка. Тернопіль — Жмеоннка і Терно
піль — Вінниця надовго були вичеД'еиі з 
ладу. Постачання гітлерівських військ ни
ми шляхами було припинено на тривалий 
період. Це було великою партизанською 
допомогою фронту, де вже 5 липня поча
лися жорстокі бої на Курській дузі. Кож
ний день ворогу потрібні були свіжі 
ви. пальне, зброя, а головні шляхи пере
різали партизани.

В успіхах радянських військ у битві піл 
Курськом була і частка ковпаківських уда
рів під Тернополем.

(Далі буде).

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

1 НОРМА 
МАЙСТРА

І РЕКОРД
На кіровоградському 

стадіоні спортивного клу
бу «Зірка» протягом двох 
днів проходили змагання 
з легкої атлетики, резуль
тати яких входять до залі
ку VI обласної спартакіа
ди сільських Рад і міст.

З бігу на 400 і 800 мет
рів сильнішою була Лю
бов Ручка з Олександрії. 
Першим пересік фінішну 
стрічку з бігу на 400 мет
рів з бар'єрами кірово- 
градець. кандидат у май
стри спорту Валерій По
пов. Значного успіху до
мігся дискобол із зна- 
м'янського «Локомотиву» 
Анатолій Хороленко. Його 
снаряд пролетів 59 метрів 
20 сантиметрів. Цей ре
зультат на 20 сантиметрів 
вищий нормативу майстра 
спорту СРСР і є новим ре
кордом Кіровоградщини. 
Старе досягнення дорів
нювало 54 метрам 18 сан
тиметрам і було встанов
лене ним в 1973 році.

Отже, Хороленко впер
ше виконав норматив май
стра спорту з легкої атле
тики.

В командному заліку 
серед міст переможцями 
вийшли спортсмени об
ласного центру, другими 
були знам'янці і третіми— 
олександрійці.

Слід зауважити на адре
су дирекції стадіону «Зір
ка». З програми поєдин
ків було знято змагання 
жінок з штовхання ядра. 
Причина — на стадіоні до
сі немає полегшених сна
рядів для цього виду 
спорту.

В. ШАБАЛ1Н.

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольорове телебачення. Рин
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Су •ін.льниа». 
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу». ї.'Л). 11.00 —
Кольорове телебачення. .»у- 
стріч юнкорів телестудії лОр
ля» з Героєм Соціалістичної 
Прані К. А. Боріним». (М). 
11.15 — «Музичний кіогк».
(М). 12.30 — «Сільська ю.чіі- 
па». (М). 13.30 — Коїьоіюве
телебачення. Художній фільм 
«Завірюха». (М). 14.45 — Ко- 
льоргпс телебачення. «Сьо
годні — День машинобудівни
ка». Виступ голови Дсржпла- 
ну СРСР. Героя Соціалістич
ної Прані М. М. С.тюнькоса. 
(М). 15.00 — Концерт па за
мовлення машипобудічнчкіч. 
(М). 10.15 — Письмеппик .‘Ін
коли Островськпй. Но ’0-річчт 
з дня народження. (М). 17.00 
— «Міжнародна панорама». 
(М). 17.30 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (М). IS.00 — Новини. 
(М). 18.15 — Кольорове те іе- 
бачсшія. «Клуб кіногіоторо- 
жей». (М). 19.15 — Зарубіжні 
гості Москви. (М). 19.30 — Ху
дожній фільм «Саджанці». 
(М). 21.00 — Програма «Чаг». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Про балет» Народ
ні артисти Є. Максимова і 
В. Васильєв. (М). 22.35 — ІІо- 
пиіін. (М).

ДРМ А ПРОГРАМА. 12.30—* 
Музичний фільм «Співає II. А.

'ТЬ Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

субот у.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кпроиоградского обкома 

ЛКСМУ г Киропоград.

316050 ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарського, ?6. 
Телефони: відповідального секретар« та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-4$ 36, відділу вій
ськово патріотичного виховання га спорту — 2-46-87,

Друкарня і.м Г ЛІ Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. Іліики 2

Б К 06958. Індекс 61197, Зам. №13417. тИМш «м»

Осінь.
Фото Ф. Гончара.

Тамарі Чабан і Вяче
славу Углову, Ларисі Се- 
меновій і Сергію Танцю- 
рі, Антоніні Брусе і Ва
лерію Хижняку, Тетяні 
Шершель і Олександру
Томпакові, Альбіні Старициїтій і Сергію Кохану, Ірині
Хіндяк і Олександру Компану, Вікторії Драгам і Ва
лентину Воскресенському, Лідії Кузьмікій і Олени 
сандру Климасю, Любові Стародуб і Віталію Рибал
ку, Людмилі Полозюн і Олександру Фоміну, Олені 
Ілющенко і Володимиру Шаповалову, Лідії Условій З 
Сергію Черненку, Тетяні Рубановій і Володимиру За-* 
гарову, які сьогодні реєструють свій шлюб ь Кіро
воградському бюро ЗАГС.

Обухова». (К). 13.50 — «Сьо
годні — День мпшинобудіьтіи- 
иа». Теленарис «Товариш за
вод». (К). 14.00 — Програма
мультфільмів. (К). 14.20 — Те
лежурнал «Прогрес». (Хар
ків). 15.15 — Художній теле
фільм «Вершинки». (К). 17.30 
— Народні таланти. Концерт. 
(Доиецьк). 18.15 — Програма 
«Вісті». (К). 18.45 — О. Ед.Не. 
«Ельдоредо». Вистава. (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове г?ле- 
бачепня. Художній телефільм 
«Як гаптувалася сталь». 2 се
рія. (К). 22.40 — Вечірні іюви- 
ии. (!<).

ЗОІШПЯ
перша програма, ч.о» - 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. ЇМ). 9.30 — Кольоро
ве телебаченні:. Програма 
мультфільмів. (М). 10.00 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіпогіодорожей». (М). 11.00 — 
«Очевидне—неймовірне». (М). 
12.00 — «Екран молодих». (К). 
13.10 — «Доброго вам, .здо
ров'я». (К). 13.40 — Докумен
тальний фільм «Важкі доро
ги миру». (К). 15.40 — Музич
ний антракт. (К). 10.00 — Ко- 
ліюропс телебачення. Для ді
тей. »Олівець — малюеець».

(К). 16.30 — Тележурнал
«Партійне життя». (Одеса). 
17.00 — «Хроніка наших днів». 
(К). 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.(0 — Реклама, 
оголошення. (Кіровоград).
18.15 — Телефільм. (КірОЕО- 
град). 18.45 — До нового на
вчального року в системі пар
тійної освіти. (Кіровоград). 
19.00 — Кольорове телебачен
ня. Відкриття Днів культури 
Німецької Демократичної Рес
публіки в’ СРСР. (М). її пе
рерві;-доку ментальний фільм. 
Програма «Час». (М). 22.30 — 
«Спорт ив пий щоденник». (М). 
22.50 — Тираж «Спортлото». 
(М). 23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 
— Для дітей. «Мандрівки Гпа- 
тика-юніїаінка». (Дніпропет
ровськ). 18.30 — Фільм-хоп- 
перт. «Пісні моєї Батьківщи
ни». (К). 19.60 — Програма
«Вісті». (КЗ. 19.30 — Кіііона- 
рнс «Звичайна біографія». 
(Про бршадира заводу «Чер
вона* зірка». депутата Верхов
ної Ради СРСР В. І. Геть мав
ки). (Кіровоград на Республі
канське ге іебачения). 19.40 —1 
«Ви нам писали». (ЛІ). 26.40 - 
•На добраніч, дітиі», (КТ. 
20.55 — Вечірці новини. (К), 
21.10 — Художній фільм «Я» 
гартувалася сталь». 3-я серія.
22.15 — Програма «Час». (Ві- 
дсо). (МІ. 22.45 — Вечірні но
вини.' (К).

За редактора М. СЕМЕНЮК.

УМАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
їм. П. Г. ТИЧИНИ

ОГОЛОШУЄ НАШІ»
на платні заочні підготов
чі курси для вступу па 
заочне та стаціонарне від
ділення таких факульте
тів: фізнко-ма тематичного, 
природничої о та нідіотов- 
ьи вчителів початкових 
класів.

Бажаючі навчатись на 
курсах, подають заяву па 
ім’я ректора інституту, в 
якій зазначають факуль
тет та форму навчання.

Зараховані на підготов
чі курси викопують КОПТ-

ррльпі роботи, одержують 
письмові консультації.

Прийом заяв до 15 лис
топада 1974 року.

Плата за навчання 
10 крб. за весь період 
(гроші пересилаються по
штовим переказом на ра
хунок № 11102 в Уман
ському відділоіші Держ
банку).

За довідками зверта
тись в навчальну частину 
ІІІСТПТУГЦ
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