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ЧОРНА блискуча дошка так і залиши
лась не стертою: мабуть, вибігаючи 

вже з класу, хтось поспіхом вивів з кіп
ця в кінець великими літерами: «Ка-ні- 
ку-ли!!!» Хто зна то мав на увазі автор, 
вимальовуючи три величезні знаки окли
ку. Можливо, він думав про блискучі 
ковзани, то чекали на нього вдома? А 
може уявляв сяючу ялинку в шкільному 
залі чи в Палаці піонерів? А може 
престо .згадав, то канікули — цс найве- 
ссл)ше, найцікавіше, найкраще...

Спочивають н портфелях підручники, 
не перешіптуються сторінки шкільних зо
шитів. Натомість — дзвінкі удари клю- 
шок по льоду, шурхіт лиж по пухкому 
снігу, розчервонілі від .морозу і іадовс- 
лення дитячі обличчя. Кружляють у ве
селому танку навколо ялинки герої 
улюблених казок і літературних творів, 
поспішають до кінотеатрів маленькі гля
дачі — сьогодні все для них. Бо — кані
кули. 1 кожен їх день має бути сповне
ний радістю, новизною, веселощами. Не 
пустують Палаші та Будинки піонерів, 
піонерські кімнати при жеках. станції 
юних техніків — найрізноманітніші гурт
ки радо підчиїьіють спої двері — їх чле
ни святкують В«:есоюзннй тиждень на
уки, техніки та виробництва. І зустрічі 
зустрічі, зустрічі... Канікули!

На фото: біля новорічної ялинки 
на площі ім. С. М. Кірова.

Фото В. КОВПАКА.

Перша колонка

МАБУТЬ, немає особливої, потреби 
представляти комсомольсько-моло

діжну бригаду різальників металу з ко
вальсько-пресового цеху заводу «Чер
вона зірка», очолювану молодим кому
ністом Леонідом Артеменком. Живуть 
хлопці за особливим, ударним календа
рем, на якому зараз серпень 1978-го. А 
в останні дні минулого року вони взяли 
зобов’язання: план 3,9 року виконати до 
першої річниці нової Конституції СРСР, 
а чотирирічне завдання — до 60-річчя 
Ленінського комсомолу.

Є в соціалістичних зобов’язаннях 
бригади такий пункт: за рахунок підви
щення професійної майстерності, впро
вадження прогресивних методів праці 
зекономити 50 тонн металу. Він і став ос
новою почину, з яким колектив виступив 
напередодні Нового року. Різальники 
металу закликали юнаків та дівчат КІро-

ЗА ЗАКОНОМ 
РОБІТНИЧОЇ
ЧЕСТЕ

•Ж-.-?

КАНІКУЛИ!

вограда включитися в похід за еконо
мію, бережливість, поставити комсо
мольський заслін втратам сировини, ма
теріалів і паливно-енергетичних ресур
сів. Міськком ЛКСМ України схвалив іні
ціативу червонозорівців.

Ініціатива. А що за нею? Технологія 
будь-якого виробничого процесу перед
бачає так звані заплановані втрати. Але 
ми знаємо багато випадків, коли робіт
нича творчість бере гору над техноло
гічними законами. Зокрема, в тій же 
бригаді Артеменка постійну «прописку» 
в соціалістичних зобов’язаннях дістав 
пункт, що передбачає економію мета
лу. Диктує його робітнича совість кож
ного члена колективу, а реалізує спіль
ний творчий пошук резервів.

Коли економить одна людина або 
бригада, це — крапля в морі. Коли ж 
бережливцем у масштабі заводу, фаб
рики, міста стає кожен, — це вже, по
годьтеся, більше. Більше не тільки зеко
номлених кілограмів, тонн, кіловат-годин 
електроенергії. Більше господарів, лю
дей, для яких поняття «бережливість» 
невіддільна від понять «совість», «робіт
нича честь». Бо господар починається з 
бережливого ставлення до всього, що 
належить і йому, і суспільству.

Ініціативі бригади різальників металу 
потрібна широка підтримка. Слово те
пер за комітетами комсомолу. Форми 
змагання за економію матеріалів і си
ровини необмежені. Так само, як необ
межена і творча ініціатива молодих тру
дівників. Кіровоградський міськком ком
сомолу проведе в цьому році міський 
конкурс на кращу раціоналізаторську 
пропозицію, спрямовану на економію 
металу. Взяти у ньому участь повинен 
кожний молодий спеціаліст, раціоналі
затор.

Бойовим органом /лають стати штаби 
економії металу. Гарантія ефективності 
їхньої роботи — в тісних контактах з 
штабами і постами «Комсомольського 
прожектора», які, в свою чергу, зобов’я
зані підвищити якість контролю за вико
ристанням металу, палива, електроенер
гії.

Комсомольська традиція — зустрічати 
свята трудовими дарунками. Червонозо- 
рівці визначили свою мету в році 60-річ- 
ного ювілею Ленінського комсомолу, ви
ступили з почином. А йому потрібна під
тримка молодих трудівників. За закона
ми робітничої честі.

ТІЛЬКИ ВІДМІННОЇ ЯКОСТІ
Соціалістичні зобов’язання комсомольсько-молодіжної бригади 
дільниці приготування обойми до насоса НШ-50 
Кіровоградського заводу тракторних гідроагрегатів 
(бригадир В, Чалий, групкомсорг В. Поляков}.

По ударному трудився колектив нашої комсомольсько- 
молодіжної бригади в другому році п’ятирічки. Включив
шись в соціалістичне змагання ювілейного реку під девізом 
«60-річчю Великого Жовтня—60ударних тижнів!», сім тиж
нів підряд виходили переможцями. Нині вже закінчуємо 
виробниче завдання березня нового. 1978 року. І з першою 
пред’явлення здаємо 99 процентів продукції.

Палко схвалюючи рішення грудневого (1977 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, положення промови Генерального секретаря

Ради СРСР 
Пленумі, ми

ЦК КПРС, Голоті Президії Верховної 
тов. Л. І. Брежнєва, з якою він виступив на 
беремо підвищені соціалістичні зобов’язання:

— план трьох років п’ятирічки завершити 
«Ленінського комсомолу;

— здавати всю продукцію з першого подання ВТК;
— забезпечити збільшення обсягу виробництва тільки за 

рахунок росту продуктивності праці на ЗО процентів;

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

до 60-річчя

ДІВЧАТА. НА ТРАКТОР»
У ВІДПОВІДЬ
НА ІНІЦІАТИВУ
ДОБРОВЕЛИЧКІВЦІВ

Вони сидять за переднім сто
лом, усі четверо поруч. Погляди 
уважно стежать за указкою. 
Анатолій Михайлович Миронен
ко, викладач, саме розповідав 
про будову дизельного двигуна.

— Якби той двигун краще 
оту і на столі стояв, шоб своїми 
очима можна було побачити, в 
руках потримати кожну деталь. 
Зрозуміліше було б. — зітхає 
Ганна Рсоіна з колгоспу «Ро
дина».

— Я до цьою ніякої справи з 
технікою не мала, сім років у 
їдальні працювала

Тут же, в кімнаті, але за ін- 1 
шим столом, сидить і її чоловік 
Юрій — вирішив перекваліфіку
ватися, хоч і має непогану спе
ціальність — шофер. .

— А коли Світлана і Юра, ді- ' 
ти наші, виростуть, то більше 
стане в хаті механізаторів, — 
сміється Ганна.

— Кажуть, важко жінці па 
тракторі працювати. — ділиться 
роздумами Віра Фуженко З 
колгоспу імені Леніна. — А В 
нашому господарстві шість жі- 
нок-мсхапізаторів.

Як і Ганна. Віра не випадко
во тут. Здавна хотіла стати 
трактористкою. Та чи певності 
не було, чи сміливості...

— Зустріла якось головного 
інженера Миколу Яковича Ло
манова. — розповідає дівчина,— 
він і каже: «Залишай. Віро, 
дитсадок, хай там старші з ма
лечею возяться, а ти живішу 
справу, вагомішу собі підшу
кай». І раптом наче аж трохи 
різкувато: «Підеш на курси 
трактористів?» і ось я тут.

Зосереджено вслухається в 
пояснення викладача 1 алпца 
Байбдрак. їй багато що знайо
ме в будові машин, адже чоло
вік — механізатор, років з п'ят
надцять уже буряки вирощує.

...Таїсія Петровська наприкін
ці минулого року зважилася! 
залишила свою неспокійну ро
боту стрілочниці на залізниці і 
пішла в колгосп телятницею, 
тільки з умовою, що її пошлюто 
на курси трактористів, і хоча 
наука та інші дається нелегко, 
Таїсія і с збирається відступати.

— Читали ми оце в «Молодо
му комунарі» про почин дівчат 
із Добровсличківського райо
ну, — мовить Галина Байба
рак. — Молодці дівчата, вчасно 
зорієнтувалися, що пора забува
ти традиційну сапку. Чому вва
жають мало не дивиною жінку 
за кермом комбайна? Згадую, 
і к недовірливо поглядав на ме
не дехто, коли зміняла за штур
валом чоловіка в жнива. Якщо 
жінка може бути пілотом, капі
таном корабля, доктором наук, 
то чому вона не може поруч із 
чоловіком ростити хліб? Може! 
Це допели Паша Ангеліна і ти
сячі її послідовниць. Ось у кол
госпі «Україна» Лідія Єгорівна 
Іванова ще з тридцятих років і 
до виходу на пенсію працювала 
па тракторі. Заслужений меха
нізатор республіки, кавалер ба
гатьох орденів і медалей.

— А ми. сучасні 
оглядкою ставимось 
па тракторі — сама 
ться Віра.

...Всі чотири 
трзктооистки ще зовсім мо
лоді: найстаршій з них лед
ве 27 виповнилось. Отже, 
попереду у них ще багато 
і росяних ранків, і золотих 
жнивних 
осінньої пори.
думливо
«Уявляю, як виїду я в поле 
на світанку...»

Р. МАРЧЕНКО. 
Знам’янський район.

жінки, з 
до роботи 

собі днвує-

майбутні

днів, і напруги 
А Віра за

дивиться у вікно:

трьом членам

рівень в гуртку

робігниками-ио-

— впровадити дві раціоналізаторські пропозиції з річним 
економічним ефектом 1250 карбованців;

— дсбитисц підвищення кваліфікації 
бригади;

— підвищувати свій ідейно-політичний 
комсомольської політосвіти;

— взяти шефство над двома молодими 
вачками;

— відпрацювати в день Всесоюзного комуністичного су- 
ботника, присвяченого дню народження В. І. Леніна з най
вищою продуктивністю праці і виконати змінне завдання 
на 120 процентів;

— підтвердити звання бригади високої продуктивності 
праці, високої культури виробництва і зразкового громад
ського порядку.

Викликаємо на соціалістичне змагання комсомольсько-мо
лодіжну бригаду, де бригадиром Леонід Манжула, гр\п- 
комсоргом — Леонід Кулібаба.

ОБГОВОРЕНІ І ПРИЙНЯТІ НА БРИГАДНИХ ЗБОРАХ.
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СКІЛЬКИ
КОШТУЄ

БЕЗ
ХАЗЯЇНА?

- РЕЙД ОБЛАСНОГО ШТАБУ 
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
ПРОЖЕКТОРА», 
РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ 
«МОЛОДИИ КОМУНАР» 
ТА ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ 
сільського 
ГОСПОДАРСТВА 
І Я/ ОЛГОСП «Комуніст».

“ Одним з перших у 
районі він закінчив того
річні жнива. Значить, було 
вдосталь часу для ремон
ту сільськогосподарських 
машин, які вірно послужи
ли своїм господарям. Та 
очікувана усмішка на на
ших обличчях не засяяла. 
8 тракторній бригаді, куди 
ми завітали, на передньо
му плані — новенький 
комбайн КСТ-ЗА. Понад 
два місяці тому пригнали 
його з поля і «поставили» 
на зберігання... Колеса 

і брудні, на транспортері — 
пожнивні рештки, словом, 
не торкалася машини ру
ка господаря.

Недбало виставлено на 
лінійку готовності косарки 
та сівалки. Придивляємось 

. — 6 косарок розкомплек
товані, ржавіють під від
критим небом, у сівалок 
нема сошників, шини не 

і побілені, туковисівні апа-
! рати не очищені. Навіть
і новісінька сізалка, яка ще
І і в роботі не була, вже

розкомплектована — з неї 
! зняли колесо для тракто-

: ра. Машина від того пере-

„Молодий коглуилр<г

Зима — час відпочинку основного парку сільськогосподарської 
техніки. 8 цей період її треба надійно підготувати до весняних по
льових робіт, а напередодні настання холодів поставити на зберіган
ня, зробити ссе можливе, щоб подовжити строк її служби. Як про 
все це дбають у Новомиргородському районі, вирішили з'ясувати 
учасники спеціального рейду, організованого обласним штабом 
«Комсомольського прожектора», редакцією газети «Молодий кому
нар» та обласним управлінням сільського господарства.

косипася — спробуй ви
різняти весною...

— Чи знаєте ви, скільки 
/лає служити трактор, ком
байн, сівалка? — запитує
мо у механізаторів.

Відповіді були різними. 
Певно, не знають цього 
хлопці. Бо скрепер списа
ли після двох років робо
ти. Трактор Т-74 1971 року 
випуску, строк амортиза
ції якого вісім років, уже 
повністю розкомплектува
ли, він підлягає списанню. 
Подібна 
косарку 
випуску.

Які ж 
байдужого 
техніки? і 
тьох із них — відсутність 
навісів для складних ма
шин, утеплених боксів 
для тракторів, що працю
ють у зимовий період, І 

_ те, що майстерня, кузня 
не відповідають сучасним 
вимогам. Та найбільша бі
да — слабка організація 
праці. Техніку тут не чіт
ко закріплюють за ме
ханізаторами, нема графі
ків ремонтів і техдоглядів.

ж доля чекає і 
КіР-1,5 1976 року

причини такого 
> ставлення до 
З-поміж бага-

майстри-наг.адчики замість 
профілактики з наказу 
бригадира займаються ли
ше усуненням аварій і по
ломок. До того ж дуже 
часто переміняються 
жзнерні кадри.

«Захворіли» байдужістю 
й молоді механізатори 
бригади, які станозлять 
більше третини колективу. 
Комсомольці не влаштуаа- 
ли жодного суботника, аби 
навести порядок у брига
ді, не кажучи вже про ре
монт техніки. Такого стану 
справ у тракторній брига
ді, на жаль, не розглядали 
ні па комсомольських збо
рах, ні на засіданні комі
тету комсомольської орга
нізації колгоспу.

Чому б не повчитися 
комсомольським активіс
там «Комуніста», як треба 
ставитись до техніки, у 
своїх сусідів? Наприклад, у 
трудівників колгоспу іме
ні Чапаева. За кілька днів 
до приїзду учасників рей
ду в тракторній бригаді 
цього господарства відбу
лися збори. Механізатори 
господарства за прикпа-

ін-

дом знам'янців узяли під
вищені соціалістичні зобо
в’язання 
техніки 
грунтообробні й 
машини поставити 
нійку готовності 
грудня 1977 року, тракто
ри — до 25 січня 1978 ро
ку, технічну готовність 
усього весняного парку 
машин довести до 96 про
центів. Комітет комсомолу 
разом з парткомом роз
робили умови змагання, 
визначили стимули 
праці.

Зрозуміло, взятися 
таку відповідальну справу 
сусідам із колгоспу імені 
Чапаєва дав можливість 
хороший стан зберігання 
техніки. Напередодні збо
рів члени штабу «Комсо
мольського прожектора» і 
народні контролери влаш
тували рейд-перевірку. 
Секретар комсомольської 
організації колгоспу Інна 
Алфьорова так коментує 
результати рейду:

на час ремо.-ту 
і вирішили всі 

посівні 
на лі- 
до 20

ДО

за

1P7S року

Складною наукою управління вироб
ництвом, наукою контролю оволодівають 
нині близько трьох тисяч комсомоль
ських дозорців кіровоградських підпри
ємств. А екзаменує повсякденна прак
тика. Останнім часом зросла кількість 
«відмінних» рейдів, у ході яких «про
жектористи» показали себе справжніми 
знавцями своєї справи.

Бережливо ставитись до техніки і ма
теріалів. випускати продукцію тільки вн-
сокого гатунку — 
це коло завдань 
визначає зміст усієї 
роботи штабу «Ком-

• сомольського про
жектора» взуттєвої 
фабрики. Ось однії 
факт, можливо не 
найяскравіший у йо
го практиці, але ха
рактерний. Під час 
рейду-перевірки до
зорці виявили пе
ревитрату лакованої 
шкіри. Порадилися 
із спеціалістами, і ті 
кваліфіковано, на 
конкретних прикла
дах довели, що справа тут зовсім не у ва
дах технології. Для певності зробили ІЦС й 
контрольний розкрій, потім провели на
раду з розкрійницями. З’ясувалося: за 
молодими робітницями треба закріпити 
досвідчених майстрів. Так і зробили. А 
невдовзі на дільниці одержали еконо
мію шкіри.

Могло бути ії інакше. Провели «про
жектористи» рейд, знайшли недоліки і 
надіслали адміністрації сигнал: так, мов
ляв, і так. вживайте заходів, а ми своє 
зробили. Ніхто, звичайні, не стверджує, 
.що такий рейд подав би ніяких резуль
татів, але сміливо можна казати, що 
економію одержали б значно пізніше. 
І головне -- дівчаіа не тільки допомогли 
підприємству, вони дуже багато взяли 
для себе з цього оейду.

«Прожектористи» заводу «Червона 
зірка» записали до свого активу чимало 
рейдів перевірок використання сировини, 
матеріалів і палинно-епергетичинх ресур
сів. Пе тільки проаналізували викори
стання і умови зберігання, скажімо, ме
талу, але й разом з відповідними служ
бами розробили конкретні заходи бороть-

НА ТРИБУНУ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

би з марнотратством. І є результати: на 
підприємстві зекономили 12 тонн металу, 
78 тисяч кіловат-годин електроенергії, 
9 тонн умовного палива. Пе зайве сказа
ти, що за рахунок такого господарюван
ня заводчани виготовили 50 надплано
вих сівалок. Збільшилось число молодих 
робітників, які працюють з особистим 
клеймом, понад 800 юнаків здають про
дукцію з першого пред’явлення. 128 з 
них присвоєно звання «Майстер — золо

ті руки».
Солідним досві

дом можуть похва
литися комсомоль
ські дозорці заводів 
ра.чіовиробіи і дру
карських машинок, 
панчішної фабрики 
і аїлопідпрнємстщі 
№ 10661.

Все це добре, як
що не брати до ува
ги деяких фактів, 
коїрі свідчать про 
недоліки в роботі 
«Комсомольск ого 
прожектора», зокре
ма. міського штабу 
«1\ГІ». Мова йде 

про навчання комсомольських дозор
ців. При міськкомі ЛКСМ України 
створено школу «Комсомольського про
жектора», в якій навчаються члени мі
ського і началі пики штабів «КП > вели
ких підприємств Кіровограда. Аналогіч
ні школи діючі, при комітетах комсомолу 
деяких заводів, фабрик, установ. Але бі
да в тому що заняття проводяться нере
гулярно. Особливо це стосується ком
сомольських організацій фірми «Одяг», 
Кіровського і Ленінського ранхарчотор- 
і із та комбінатів громадського харчу
вання. На більшу увагу заслуговує і 
якість занять в окремих організаціях.

Багато можна говорити про те, скіль
ки ми втратили через незадовільну орга 
пізанію обміну досвідом. Та очевидно 
одне: від розмов треба переходити до ді
ла. Тільки так можна ліквідувати мінуси 
в роботі міського «Комсомольського про
жектора».

ОБЛАСНОЇ

В. ХАРАХОНДЯ, 
член міського штабу «Комсомоль
ського прожектора*.

м. Кіровоград.

доглянув машини—завтра 
зона тобі підкине «сюр
приз», від якого простоїш 
у робочий час. Тоді як же 
весняному дню рік году
вати?

Рейдоза бригада відкри
ла ще одну адресу майже 
зразкового зберігання
техніки в зимових умовах. 
У колгосп «Прогрес» теж 
слід було б поїхати спе
ціалістам і комсомоль
ським активістам «Кому
ніста». Механізатори «Про
гресу» ще з осені ОЧИСТИ
ЛИ збиральні машини від 
пожнивних решток, тоді ж 
підготували всю. причіпну 
техніку ДО ЗИМІВЛІ.

НозомиргородськиЙ ра
йон за станом зберігання 
техніки на сьогодні вва
жається відстаючим в об
ласті. І це місце «забезпе
чили» йому, зрозуміло, та
кі господарства, як «Ко
муніст» Що зробив для 
виправлення ‘■‘■сТай'звйоЦ 
райком комсомолу? В бай| 
дужості райкомівціз не 
звинуватиш. Рейд-перевір- 
ку стану зберігання техні
ки провели вони згідно з 
планом районного штабу 
«КП». Одначе чомусь біль
ше ’/ваги під час рейду 
приділили тим господар
ствам, де технікою доро
жать, дбають про подов
ження строків її служби. 
І не дійшли з ті бригади, 
колективам котрих потріб
на допомога в першу чер
гу. А для профілактики 
варто було б скликати на 
семінари секретарів ком
сомольських організацій 
та «прожектористів» саме 
в такі колективи. І показа
ти, як не треба і не мож
на ставитись до народного 
добра.
С. ГЕТЬМАНЕНКО —

— Крім незначних дріб
ниць, ніяких порушень 
ГОСТів зберігання техніки 
«прожектористи» не зна
йшли.

Щз раз у цьому переко
налися й члени рейдової 
бригади. Для кожного ви
ду сільськогосподарських 
машин у тракторній брига
ді відведено спеціальні 
площадки з твердим по
криттям. Всі комбайни під
нято на підставки, шини 
побілено, двигуни вкрито 
поліетиленовою плівкою. 
Причіпні машини — теж 
на лінійці готовності: всі 
ходові частини добре зма
щено», паски і ланцюги 
знято, їх акуратно збері
гають у спеціальному при
міщенні. Між сівалками, 
за правилами зберігання, 
залишили проходи. По
двір'я бригади чепурне, 
на нього приємно глянути. 
Люблять техніку механіза
тори. П. Голоцван, скажі
мо, працює на МТЗ-5 ви- 
п/ску 1964 року, Ф. Лимар 
та А. Дерев’янко — на 
тракторах МТЗ-50, випу
щених 1966 року. В 

колгоспній бухгалтерії чле
ни рейдової поцікавились 
тим, які машини списано 
протягом року. Це в ос
новному трактори і ком
байни, які понад аморти
заційний строк служили 
хліборобам ще від двох 
до шести років.

Голова колгоспу, до ре
чі, один із наймолодших у 
районі, член райкому ком
сомолу Василь Якович 
Кармазин найбільш пра
вильно визначив причину 
господарського ставлення 
до техніки:

— Кожен механізатор у 
розуміє: сьогодні не 

Рейдог.а бригада:
бригадир тракторної бригади № 2 колгоспу іме
ні Жданова Кіровоградського району, В. ЦИ
БУЛЯ — інженер по охороні праці і техніці 
безпеки обласного управління сільського госпо
дарства, В. ОРЕЛ — заступник начальника об
ласного штабу «Комсомольського прожектора», 
В. ЛУЦЬ — інженер Ново.миргородського ра
йонного управління сільського господарства, 
О. БАСЕНКО — спецкор «Молодою комунара».

Фото В. САЛАМАХИ.
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В^ОБЛаеНОГО ШТ35У|
^.комсомольського^ 
прожектора"

• ПІСЛЯ
ВИСТУПУ «мк»

„ЗАСЕКРЕЧЕНИЙ“ 
ШТАБ“

BiimjCKv 1

ВІТРИНА НЕ БУВАЄ'
ПУСТОЮ

У нашій первиннії" комсомольській організації аже 
стало доброю традицією — викосити \ пушення в ро
боті господарства па розгляд громадськості. Тому 
міїже гіколи н? буває пустою вітрина «Комсомолі.- 
сі ьего грожектоэа». Надійшов сигнал про недоліки в 
грсмадському харчуванні — відразу вирушає на міс
це рейдова бригад«-; почалася сівбі — комсомольці 
беруть під свій контролі, витрачання посівних маїе- 
ріалів строки і якість робіт. Дізналися «прожекто
рі.стн», що не всі механізатори бережливо використо
вують пі'.тьіс і мастильні матеріал’:, — теж не заба
рилися з рейдом Цікавилися ми й відпочинком -мо
лоді 1 тут досяглії успіху. Для учасників ХУДОЖНІ.?! 
самодіяльності придбали струнний оркестр для мо
лоді влаштували цікаві вечори, поїздки до історичних 
місць, місць бойової і трудової слави.

Згадується такий випадок. У зв'язку з вузловим 
методом ремонту тракторів і комбайнів ми відіїрави- 
г в одне з відділень «Сільгосптехніки» коробку змі

ни передач. Уже всі строки минули, Т-74 давно від
ремонтували, від коробки її слід загубився. Звернули
ся в районний штаб «Комсомольського прожектора», 
але її спільними зусиллями нічого вдіяти не змогти, 
бс вузол трактора лагочпвся за межами області. Го
ді «прожектористі!» звернулися по допомогу в газету 
«Молодь Україїш». Через півтора тижня трактор стаз 
у стрій.

Бонові у нас «прожектористи» ніші. Очолює їх ен
тузіаст своєї справи Анатолій Гут ник. Члени штабу— 
Валентина Турлюн, Олексій Са.хненко, Світлана Лг- 
вг.депко і Володимир Міаора. Працюють вони в різ
ких галузях колгоспного виробництва, а толу кожен 
випуск «К.П» компетентно висвітлює будь-яке пн- 
т; пня

В. ПЛІЧКО, 
інженер колгоспу імені Чкалова, член районно
го штабу «Комсомольського прожектора». 

Псірівськчй район.

До редакції 
відповідь 
матеріал, 
під таким 
«Молодому 
Секретар комітету комсо
молу Кіровоградського 
ремзаводу «Укрсільгосп- 
техніка» Валерій Колесник 
повідомив, що матеріал 
обговорили на засіданні 
комітету, критику визнали 
правильною.

Комітет комсомолу на
мітив заходи щодо поліп
шення роботи комсомоль
ського оперативного заго
ну якості. Створено штаб, 
його очолив технолог мо
тороремонтного цеху Бо
рис ЛІВИНСЬКИЙ, у кожно
му цеху діють пости ЯКОС
ТІ. Штаб звітуватиме пе
ред комітетом про свою 
роботу щокварталу, а пос
ти якості — перед штабом 
ЩОМІСЯЦЯ.

Разом з «прожекторис
тами» члени оперативного І 

загону ^якості вже провели 
три реиди, В ході яких ви
явили недоліки у викоои- 
станні кольорових і доро- 

металів, у Зберіганні 
паперу та гуми, зафіксува- 

факти захаращеності 
робочих місць на окремих 

Д-льницях. Адміністрація 
перативчо реагує на си- 

X™ Комсомольськик до- 
зорц»д якості.

надійшла 
на критичний 
опублікований 
заголовком у 

комунарі».



5 с і »їж« 1978 року ^ШолодвА комунар“ З стор,
«ПОШУК-60»

СЕРЦЕ, ЗІТКАНЕ З ЛЮБОВІ
ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
В. М. СОСЮРИ

Він прийшов у літературу 
швидкою ходою, темпами 
героїчної епохи. Приніс із 
собою лірику революційних 
бур, свіжий струмінь^багря- 
нолистого Жовтня, ставши 
тим самим біля колиски ук
раїнської поезії.

Як тебе не любить, коли 
кожна маленька стежила 

Мені рідна, мов сон. шо 
в дитинстві я бачив колись!

їй віддав Володимир Со- 
сюра все, що мав: багат
ство душі, далеч мрії, висо
ту думки і ніжність серця.

Ще підлітком він, син ро
бітника, працював на шах
тах Донбасу. Читаємо по
ета — і неначе бачимо жи
ве перевтілення самого ав
тора з його робітничим 
єством, з його робітничою 
турботою, щоб над світом 
праці та добра не затьма
рювалось небо, ясніло сон
це щастя.

Двадцяті роки — пора 
змужніння поетичного сло
ва 8. Сосюри, вступ його до 
партії більшовиків, бо ж 
писав він, визначаючи своє 
Кредо;

Життя прожить я хочу 
кому містом.

І комуністом хочу 
працюзать 

А працював він багато, 
близько 50 книг залишив 
нам у спадщину, і кожна 
стала новим щаблем у світ 
поезії, новим відкриттям 
Гіоета і Людини.

Творчий шлях 3. Сосюри 
не обминув і нзшого степо
вого краю.

У травні 1920 року в Оде
сі стояла 41 -ша стрілецька 
дивізія, політкурсантом яко 
був молодий поет. Того ж 
року восени і взимку на
вчався він на військово-по
літичних курсах при політ- 
відділі 14-і армії в тодіш
ньому Єлисаветграді. 1976

року на приміщенні колиш
ньої Пушкінської школи, де 
містилися курси, встановле- 

, но меморіальну дошку.
Володимир Сосюра ак

тивно співробітничає в цент
ральних і фронтових газе
тах «Красная ззезда», «Оде
ський комуніст», «Извес
тия Еписаветградского Во
енно-революционного ко
митета». За свідченням са
мого поета, він брав участь 
у боях проти банд Махна 
під Єлисаветградом, охоро
няв спокій населення міста 
від бандитів.

Може, саме тоді й визрі
ли рядки:

Зима, зима. Сніги укрили 
трави, 

Гудуть дроти. Навколо ніч 
“X мутна.

В дорогі я, потім курсант 
смуглявий

З товаришами вийшов бить 
Махна.

Дослідник літературно" 
Кіровоградщини письмен
ник М. К. Смоленчук за
свідчує зв’язок 8. Сосюри 
з єлисазетградцями, в лис
тах до місцевих адресатів 
він писав, як «у капцях, по
шитих дівчатами із шинель
ного сукна, бігаз до газет
ної вітрини, щоб подивити
ся, чи надруковано його 
вірші в «Известиях».

Цікаво розповідає про 
своє знайомство з В. Сосю- 
рою жителька обласного 
центру Катерина Костівна 
Вишницька, рідна сестра ві
домої української поетеси 
(вже покійної) Олени Жур
ливої.

На згадку їй написав поет

у 1926 році два вірші: «Сині 
квіти, сині очі...» та «На спо
мин Катрусі». Тривалий час 
про них ніхто не знав, крім 
адресатки. Та ось десять 
років тому завітав до Кіро
вограда київський письмен
ник Леонід Бойко, і розпо
віла йому Катерина Косгів- 
на про присвячені їй поезіі 
відомим українським по
етом.

Тепер їх можна знайти в 
першому томі Повного зі
брання творів поета.

Скромним, соромливим, з 
тихим, дещо монотонним, 
але задушевно щирим го
лосом — таким зостався він 
у пам’яті сестри поетеси.

У своїх творах виявляв 
він свідомість борця нової, 
радянської епохи. Діапазон 
його творчості був напро
чуд широким і різноманіт
ним. У поезії В. Сосюри по
стає перед читачем уся Ра
дянська Батьківщина з но
вим світом, з новим'погля
дом на майбутнє.

Партія та уряд високо 
оцінили творчість В, М. Со
сюри — одного із заснов
ників української радян
ської літератури.

1^48 року він був удосто
єний звання лауреата Дер
жавної премії І ступеня за 
книгу еіршів «Щоб сади шу
міли», а 1963 року за по
етичні книги «Ластівки на 
сонці» та «Щастя сім’ї тру
дової» — Шевченківської 
премії.

Його поезія — то гімн 
людині-творцю,-людині, яка 
будує комуністичне прий
дешнє.

А. САРЖЕВСЬКИП, 
викладач Кіроаоград- 
ського педінституту, 
член обласного літера
турного об’єднання.

є В ГЛОДОСАХ місце, 
священне для кожного 
комсомольця села. На

одній ij широких централь-
них вулиць неподалік доро
ги височить гранітний ка
мінь з меморіальною дош
кою. На ній викарбупапо 
прізвища 1-І парти танін роз
стріляних далекого червня 
IVЮ року гриюр’евцями Ма- 
сснка. Серед гнх, хто віддай 
своє життя за владу Рад. — 
дев’ятеро комсомольців на 
чолі зі своїм секретарем Се
меном Тимофеевим. Ось їх
ні імена: Андрій Вовненко, 
Михайло Винокуров, Іван 
Дули, Петро Глущак, Хари
тон Лсуш, Іван Пііч, Іван 
Степаненко, Андрій Удод..: 
Це вони раюм з такими ж 
молодими віком, але вже
загартованими в борні ко
муністами і безпартійними 
Іваном Триполі.ським, Пав
лом Зорею, Василем Дулею. 
Трохимом Рябоконем, Пота- 
пом Вовненком, Митрофаном 
Калькой та. іншими про- 
більиювнцьки настроєними
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селянами відстоювали встановлену 
1918 року в Глодосах Радянську вла
ду. Відстоювали до останньої краплі 
крові, до останнього подиху. Пропит 
і про їхніх товаришів наша розповідь.

Глодоські школярі з краєзнавчої 
групи «П'ошук-ЬО» назбирали чимало 
матеріалів s історії комсомолу села 
Серед них — спогади перших комсо
молок Віри Маринич, Софії Лібес, Єв
генії Повар, деякі фотодокументи іі 
архівні матеріали, їх використано при 
роботі над цією історичною розвід
кою. Ллє пошук триває. Щодня стає

відомо дедалі більше подробиць жит
тя наших ровесників з далеких 20-х 
років. .\

Перед тим як продовжили публіка
цію розповіді про події громадянської 
війни в Глодосах Ноиоукраїнською 
району, нам хочеться ще раз наголо
сити- кожен, про кою йдеться в роз
повіді «Вісімнадцять», віком ровес
ник або ж не набагато старшин від 
тебе, читачу. Вони зробили псе. щоб 
над тобою давшій було мирне небо. 
Будь гідним їхньої світлої пам’яті. ■

Хто ч нас не любить отримувати гюда- 
руилц? Мабуть, таких знайдеться небага
то Та найбільше радості зони приносять, 
звичайна ж, найменшим — дітям. А особ- 
янса — під Новий рік.

„КАНІКУЛИ —
ЦЕ ЗУСТРІЧІ44 —
учні Олександрійської середньої школи-інтернату ска
жуть це кожному, хто спитає їх про нинішні веселі дні. 
І якщо хтось засумнівається вони розкажуть йому про 
той день, найперший день канікул.'іцо приніс їм трохи 
незвичайну, радісну зустріч.

їх було п’ятнадцять, хлопчиків і дівчаток, що входили 
до святково прибраного шкільного залу. А тих,.хто апло
дував їм, — значно більше, адже зустрітися з учнями 
Німецької Демократичної Республіки, які прибули в Ра
дянський Союз на дільницю газопроводу Оренбург — 
Західний кордон СРСР, де працюють німецькі будіве: ь- 
ники. хотілося всім. Та найнетерплячіше все-таки чекала 
появи гостей семикласниця Валя Дерев’янко. Вже два 
роки листується вона з Сімоною Курне, школяркою з 
Лейпціга. І ось тепер вони зустрітися. Сімома разом з 
молодшою сестрою Інноіо виборола не почесне право — 
під час зимових канікул відвідати Радянський Союз.

Школа, в якій учиться подруга'. Сімоиі дуже сподоба
лась. І Сімома, і Я’іа Ліпполід з міста Цвікхау, і Майк 
Бахг.єр та Ларс Клауспіме з Берліна, всі їхні земляки з 
цікавістю оглянули музеї В. І. Леніна та інтернаціональ
ної дружби, світлі н просторі кабінети. Музей інтерна
ціональної дружби відразу поповнився новими сувеніра
ми. Почесне місце зайняв альбом «Спасибі ж вам. браги- 
солдати, герої Радянської країни».

Гості повезуть додому подарунки. 1 розповіді про Но
ворічне сЕяю в радянській школі, про гостинність укра
їнських друзів. І підтвердять: канікули — це зустрічі.

Л. ЯРЛЮЛЕНКО, 
учениця 10 «Б» класу Олександрійської серед
ньої школи № 1.

Юність МОЯ, комсомол!

Малюкам, що проживають у Нозгородці. 
оі.аго разу ііоворічиий подарунок особливо 
Чрппав до дуті; будівельники подарували 

полий дшачям комбінат на ПО місив.

1 Б о т-з чд.іюки біля новорічної 
• новому комбі,іжті.

Фото В. ЗАНІЗДРИ,

Це було велике свято а 
Канежі, присвячене 60- 
річчю Ленінського комсо
молу.

У приміщенні СІЛЬСЬКО
ГО Будинку культури зі
бралися посивілі ветерани 
комсомолу і представни
ки молодого покоління 
70-х років.

Вечір відкрив секретар 
партійної організації Ка- 
нізької середньої школи 
ф. М. Гордієнко.

Перший секретар Ново- 
миргородського райкому 
ЛКСМУ, А. Скляренко ко

ротко розповів про тру
дові успіхи комсомольців 
району і вручив квитки 
члена спілки учням 8 «А» 
класу.

Про перші комсомоль
ські осередки розказав 
комсомолець 20-х років 
А. К. Яровенко.

Після урочистої частини 
відбувся вечір комсомоль
ської пісні.

Н. КОШОВА, 
груикомсорг 8 «А» 
класу Канізької се

редньої школи.

ХУДОЖНЬО- ДОКУМЕНТАЛЬНА РОЗПОВІДЬ
КОРОТКИМ ЗМІСТ ПОПЕРЕДНІХ ПУБЛІКАЦІЙ (див. «Молодий кому

нар» за 6. 11, ї ї із жічтпи 1977 р.).
Грудневої печі 1918 року вісімнадцять відчайдушних молодих людей, очо

люваних комуністами, повстають проти петлюрівців і встаиовтіоіоті, у Глодосах 
Радянську владу, Організовується Перший їлодоський зігіїї червоних иартп- 
з.шів під командуванням Митрофана Калька і комісара іь.іііа Трцпольського. 
Згодом с і ворюються партійна (секретар Поган Вовненко) і комсомольська 
(секретар Семен Тимофеев) opt і-їіізації 111 початку 1919 реку за розпоряд« 
жсі-пям Єллсаветградського поштового військкому загін розформовують. 
130 партязеніп на чолі з Василем Херуж-ім направляють у розпорядження Єли- 
саіитградськогз гарнізону. Для охорони населения в Глодосах залишається 
взвод бійців під командуванням Митрофана Калька та Івана Трцпольського. 
Він і стає згодим осьовою комуни імені Крунської. що розмісти тася з колнін- 
ньому маєтку поміщика Ковальова (Доброве.иічкінська полость, Юр’ївна). Та 
мирній пращ комунарів заважають численні банди: Залізняка. Чорного Воро« 
на. Мелешка, петлюрівців. У травні спалахує закслОг отаман» Гриюр'евт. нід- 
гс-мік якого докочується до Глодс-с. Із-за Дніпра надходять вісті про чергову 
зраду, Махьа. Партизани знову змушені не випускати з рук зброї ні вдень, ні 
течі.

СТАРІ ЗНАЙОМІ
Трипольський почув посіріли, коли майже доходив до своєї zaiii- 

ііи. Зупинився. Чи не вчулося? Ні. Десь у центрі сила татакав куле
мет, часто ^ляскали гвинтівкові постріли... «Напали... На штаб напи
ли, — майнула думка. — Перед самим ранком, коли змінилися пости 
і частина партизанів розійшлася но домівках... Хто? Мабуть, грп- 
гор’євці... Є.’ііісаінлград ііигі в їхніх руках, тепер, напевно, розбре
лися повіток...».

lean приіпдаз іісдавнІГі візит до Глодос помічника Грнгор'єва колишнього 
штабс-капітана Масонка .. Тоді григор’евські війська, оточені ореолом слави 
(взяли ж Одесу!), простували на відпочинок до Олександрії. Іван, правда, 
не міг спочатку втямити, як це петлюрівський оіамаїї став рантом червоним 
командиром.. Та раз Григор’сп узяв Одесу, зіпхнув у море війська Антанти, 
значить, підтримує Ради. І все ж, коли Іван Масонко прикотив до Глодос, 
зустріли ного тут не дуже привітно. Можливо, тому що кожен «кав Массива 
як запеклою націоналіста, а його поява в червоному пінську Грнгор'єва ба
гатьох просто зднвуиа/іа... Найбільше «разило, що разом з Массивом її авто
мобілі приперся до Глодос іще один землячок — петлюрівець Парасспко...

Іванові пригадався діалог Масенка з Митрофаном Калькой:
— У Червоній Армії значить, Івапе^
— У Чсрюпій. Хіба’ не чули, як ми Котику шию намилили? А про 

Одесу?
— Та чули... Радий за тебе... Переконав би деяких землячків сво

їх, які ще й досі проти вітру плюють.
— Це я< кого?
— А Мелешка хоча б... Багато крові на руках маг.„
— Час йоі о переконає, — засміявся тоді Масепко.
— А чого це ти бандиіа оцього з собою возиш? — показав Калько 

па Парасшіка, котрий з незалежним виглядом розсівся на задньому 
сидінні автомобіля.

— 11о-по! Прошу без хамства... Це черзоний боєць — солдат 
повстанської армії отамана Херсонщини, Єліїсаестградіципи, Одещи
ни Грнгор’єва.

— Ну. це ти. браток, загинаєш! У нас за Пзразсігком великий 
боржок. Випустити його з Глодос ми просто не маємо права. .

— ДуляІ Вовненко! Допоможіть панові ГІарасеїіку вилізти з ав
томобіля!

Комсомолии .стяглії петлюрівця з сидіння.
Масонко не протестував, лише по.хиіав головою:
— Які жорстокі люди!
Тоді ж, навіть не завітавши до батьків, він помчав до Помічної, 

де зупинилися гріїгср’евці... Через тиждень до Глодос докотилася 
звістка про заколот Григор’єга, а н<ї дверях кількох установ появив
ся горезвісний «Універсал»...

Відтоді г/.одосяіііі з дни не день очікували иі-.іпу гонгор'соців. У те, що 
Масенко не навідасті.сіі більше в рідне село, не ліріїлося...

Чи не його юлоіи різи зчинили оце сірілиннну?
Трипольський не помилився. На казарму озподу, що за іиінивси.охороняти 

село після розпуску нпртіїзанськсго загону, справді папіли грнюревці. іем- 
ної ночі паї ринули сопи з боку Хмельовою, де якраї не було постів, І. зустрі
нуті Коропом іа іііікіімн багатими селянами, розсмокталпсн по хазяйських 
клунях. Відсиділись там до сеітанкопої зорі. Вислали розвідку до центра 
села. Грнгор’евцям удалося без пострілів зняти варгрьнх бі ія приміщень,-де 
розмістився вілод, і оточити його. І лише тоді занірчали кулемети. Кулі пн я- 
лпсь у двері, шарахнули вогняним, смертельним градом по вікнах, знов/ 
змовкли А з темряви: ..»і

— Здавайтеся, ви оточені! Інакше... — І «нову кулеметом по шпиках, які 
ще вцілілії...

(Далі буде).
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К555К5: спорт СПОРТ СПОРТ
на заводі стали значківцями нового ком
плексу ГПО, комсомольсько-молодіжна 
бригада кавалера ордена «Знак Пошани» 
Миколи Петрова, зміна комуністичної прані 
почесного металурга С. Г. Коваленка, де 
майже кожний робітник є фізкультурником.

Повнокровне спортивне життя вирує в 
колективах Кіровоградської швейної фаб
рики, машинобудівного та будівельного тех
нікумів,'виробничого об’єднання «Кірово- 
градграфіт», вугільного розрізу «Морозів- 
ськин» і деяких інших.

СПОРТИВНИЙ клуб «Зірка» кіровоград
ського згводу «Червона зірка» по пра

ву вважається флагманом фізкультурно- 
спортивного руху на Кіровоградщнні. Май
же кожний другий робітник цього підпри
ємства займається фізкультурою і спортом, 
чимало заводчан стали майстрами і капдн- 
датами в майстри спорту.

За успіхи, досягнуті в розвитку фізкуль
тури і спорту, завод «Червона зірка» одним 
з перших на Україні занесено до Книги по
шани Центральної ради добровільного спор
тивного товариства 
« Авангард», а Всесоюз
на рада ДСТ профспі
лок присвоїла колек
тивові фізкультури 
підприємства почесне 
звання — спортивний 
клуб.

У ці дні спортивне 
товариство «Авангард»
Відзначає 20-річчя об’єднання в нашій рес
публіці чотирнадцяти організацій в одне 
робітниче товариство, яке є провідним на 
Україні. За цей час товариство незмірно 
Зросло. Вся ного діяльність спрямована на 
те, щоб фізична культура і спорт міцно вві
йшли в життя і побут трудящих, стали їх
ньою повсякденною потребою, виховували 
радянську людину, яка б гармонійно поєд
нувала в собі духовне багатство, моральну 
чистоту і фізичну досконалість.

Разом з усім товариством розвивалась і 
мужніла Кіровоградська обласна організа
ція. За двадцять років кількість фізкультур
ників у ній подвоїлася. Серед 74 колективів 
фізкультури немало таких, що подібно до 
спортивного клубу «Зірка» роблять фіз
культуру і спорт складовою частиною жит
тя робітників та службовців, де спортивне 
життя зайпяло своє місце в комплексі бага
тогранних інтересів трудівників.

Світловодський завод чистих металів — 
передове підприємство Міністерства кольо
рової промисловості СРСР. Ось уже кілька 
років підряд завод успішно виконує плани 
та соціалістичні зобов’язання, міцно вдер
жує перехідний Червоний прапор свого мі
ністерства і ЦК профспілки робітників ме
талургійної промисловості. В авангарді пе
редовиків п’ятирічки йдуть спортсмени і 
фізкультурники. Це — бригада плавильни
ків В. П’ Фурси, де всі робітники першими

ІІЛ ЖАЛЬ, є ще чимало таких підпріг 
*• ємств, де колективи фізкультури існу
ють формально, спортивна робота в них 
фактично не ведеться, а про які-псбудь зма
гання й говорити нічого. Це стосується на
самперед будівельних організацій №№ 411, 
125 та інших. Звичайно, відповідальність за 
цс несуть не тільки фізкультурні організа
тори, а й, у першу чергу, комітети профспі
лок. Тим часом вони стоять осторонь важ
ливої справи зміцнення здоров’я трудівни
ків.

Широкому впровадженню фізкультури і 
спорту в побут людей сприяє створення, 
розширення і вдосконалення матеріально- 
технічної бази. 1 тим краще стоїть ця 
справа, чим прикметпіше займаються нею 
адміністрація, партійна, профспілкова та 
комсомольська організації. Чудовий спор
тивний комплекс споруджено порівняно не
давно у Світловодську за рахунок заводу 
чистих металів. Поруч відкритого стадіону 
появився Палац спорту з плавальним ба
сейном, залами для гри в баскетбол, во
лейбол, ручний м’яч, міні-футбол, для важ
кої атлетики, з шаховим клубом. На бере
зі Кременчуцького моря виробниче об'єд
нання «Дпіпроенсргобудіпдустрія» створює 
базу для занять парусио-моторппм спортом. 
Закінчено спорудження 50-мстрового пла
вального басейну в Олександрії, тут рекон
струйовано стадіон «Шахтар». Виростає

На фото: Георгій ДУБІВКА (праворуч) і 
Фаїна ГЕРШМАН під час турніру.

Фото автора.

У П’ЯТІРЦІ ПЕРШИХ
У місті Слов’янську (Донецька область) 

відбулися командні змагання з шахіи ііа 
першість республіканської ради товариства 
«Спартак».

Вдало виступила команда Кіровоградщи- 
ни в складі кандидатів у майстри спорту 
Г. Дубівки і Л. Насіковського, А. Псьол, 
Ф. Гершман. Набравши 15 очок, вона посіла 
п’яте місце.

М. ТЕРНАВСЬКИЙ.

В КІНОТЕАТРАХ ОБЛАСТІ НЕЗАБАРОМ 
ДЕМОНСТРУВАТИМУТЬСЯ ТАКІ НОВІ ФІЛЬМИ, 
ВІДЗНЯТІ РАДЯНСЬКИМИ КІНОСТУДІЯМИ:

«Озброєний і дуже не
безпечний». Ця стрічка 
зроблена Центральною 
студією дитячих і юнаць
ких фільмів імені М. Горь
кого за мотивами творів 
видатного письменника 
США Френсіса Брет Гар
та. Автори сценарію Воло
димир Болоди/лиров і Пав
ло Фіни в основу кінороз- 
повіді не поклали кон
кретний твір письменника,

вони створили самостій
ний сюжет. Але в ній, зви
чайно, діють герої Брет 
Гарта і ситуації також з 
йоге різних творів.

Фільм знімали режисер- 
постановник Володимир 
Вайншток, оператор-поста- 
новник Костянтин Рижов. 
У головних ролях — До- 
натас Баніоніс, Людмила 
Сенчина (це П перший ви
ступ в кіно), вона ж у

316050. ГСП. Кіровоград 50. вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя--2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—-2-45-36, відділу вій- 
ськсео-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 23004, _ Обсяг 0,5 друк, арк,

спортивний комплекс Побузького нікелево
го заводу.

Нині в розпорядженні авангардівців об
ласті п’ять стадіонів, 20 спортивних залів, 
155 спортивних майданчиків, 8 тирів, два 
закритих плавальних басейни та інші спор
тивні споруди.

Звичайно, не кожне підприємство, уста
нова чи навчальний заклад може створити 
власну спортивну базу. І такі вдаються до 
кооперування, оренди спортивних залів, 
стадіонів та інших споруд. Але нічим не 

можна виправдати 
відсутність спортив
ної бази на таких ве
ликих підприємствах, 
як Кіровоградський 
завод друкарських ма
шинок, Олександрій
ський електромеханіч
ний завод, у будівель
на організаціях. Кіль

ка років тому комбінат «Кіровоградважбуд» 
почав спорудження спортивного залу. Та ро
боти припинилися після забивання падь пі.і 
фундамент.

Нині основою масової фізкультурно- 
спортивної роботи є повий комплекс ГПО. 
Останнім часом складання норм вилилося в 
певні організаційні форми — змагання з ба
гатоборства ГПО на призи «Комсомольской 
правды». Будучи багатоступінчастими (зма
гання в колективах фізкультури, па пер
шість районів, міст, області, республіки, все
союзні фінали), вони охоплюють мільйони 
фізкультурників, відповідають девізові «Від 
масовості — до майстерності». З початку 
впровадження нового комплексу значківця
ми стадо близько 40 тисяч авангардівців на
шої області. І нам, звичайно, приємно, шо 
колектив авангардівців Кіровоградського 
машинобудівного технікуму став перемож
цем обласного огляду-конкурсу на кубок 
газети «Молодий комунар» по впроваджен
ню нового комплексу ГПО.

Та все ж це не дає підстав для заспоко
єння. Є випадки, коли подекуди в число 
значківців зараховують тих, хто ніколи не 
тримав у руках гранати, не вміє плавати, 
влучно стріляти. Мало залучено до підго
товки в навчальних групах і до складання- 
нормативів ГПО трудящих середнього віку 
— тих, хто становить основу трудових ко
лективів. Тож слід ширше впроваджувати 
досвід кращих, примножувати його, бо оз
доровлення трудящих на основі комплексу 
ГПО — одне з головних завдань спортив
ного товариства.

СПОРТСМЕНИ і фізкультурники «Аван
гарду» гідно зустріли 60-річчя Велико

го Жовтня. До цієї знаменної дати достро
ково виконано зобов’язання на 1977 рік. В 
області підготовлено трьох майстрів спор
ту, 211 кандидатів у майстри спорту і пер
шорозрядників, десять тисяч спортсменів 
масових розрядів. Прийняття нової Консти
туції Союзу РСР, яка відбила величезне 
піклування Комуністичної партії і держави 
про благо радянських людей, викликало но
ву хвилю ентузіазму. Авапгардівці Кір.ово- 
градіципи примножують свої трудові здо
бутки, дали слово достроково, до 7 жовтня 
— Дня Конституції, виконати цьогорічні 
завдання по розвитку фізкультури і спор
ту.

Динаміка розвитку обласної організації 
товариства «Авангард» за 20 років свідчить 
про те, що їй під силу складні завдання. 
Немає сумніву, що вона й падалі зростати
ме, ще швидше просуватиметься вперед. 
Але для цього треба невтомно працювати 
над удосконаленням стилю і практики робо
ти в усіх ланках фізкультурного руху, рі
шуче усувати недоліки, широко впроваджу
вати передовий досвід, зробити його загаль
ним надбанням.

О. ШАПОВАЛОВ, 
секретар обласної ради профспілок.

фільмі виконує усі пісні.
«Поклич мене у дале

чінь світлу». В центрі — 
розповідь кіноповісті Ва
силя Шукшина «Поклич 
мене у далечінь світлу» — 
одинока молода жінка 
Груша Веселова. Сюжет її

дуже простий і прототипів 
героїні в житті можна 
знайти скільки завгодно. 
Але ця тема була дуже 
близька письменникові. 
Подібне в житті переніс і 
він сам, нелегко склалася 
доля і його рідної сестри.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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СУБОТА,
7 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.30 — Гімнастика. 8.45
— Мультфільм «Незнайко в 
Сонячному місті». 8 серія. 9.00
— «Більше хороших товарів».
9.30 — «Ранкова пошта». 10.00
— «По музеях і виставочних 
залах». 10.30 — «Москвичка». 
Телсклуб. 11.45 — «Здоров'я».
12.30 — «В гостях у казки». 
11.00 — Міжнародна зустріч з 
хокею: «Спартак» (Москва)— 
команда НХЛ «Монреаль Ка- 
надієнс». (Канада). 16.00 — 
Тираж «С.портлото». 16.15 — 
«Очевидне—неймовірне». 17.15
— Телефільм «Лессі». 15 се
рія. 18.00 — Новини. 18.15 — 
«Веселе ведмежатко». Фільм- 
внетава. 19.05 — Док. теле
фільм «Повстання». 19.35 — 
Грає заслужений артист Лат
війської РСР М. Віллеруш. 
19.45 — Телефільм «Вічний 
поклик». 1 серія. 21.00—«Час».
21.30 — «Всесоюзні змагання 
наііспльніших фігуристів. Пар
не катання. Довільна програ
ма. (Одеса)». 22.30 — «Мело
дії і ритми зарубіжної естра
ди». По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Школа передового досвіду».
10.30 — «Мальовнича Украї
на». 11.00 — Новини. 11.15 — 
Телефільм «Хвилі Чорного мо
ря». 6 серія. 12.30 — «Комсо
мольська традиція». Красно- 
донці. 13.30 — Передача з му
зею історії профтсхосвітн міс
та Києва. 14.00 — Р. Вагнер. 
«Тапгсйзер». Вистава. 17.00 — 
«Доброго вам здоров’я». 17.30
— «Пісні юності». Антологія 
молодіжної пісні. Випуск 1-й. 
18.00 — Циркова програма. 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Дійові 
особи та виконавці». 20.40 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час» 21.30 — Фільм «Балада 
про Берінга та ііого друзіп». 
По закінченні — новини.

НЕДІЛЯ.
8 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.30 — Гімнастика для 
дітей. 8.50 — Мультфільм «Не
знайко в Сонячному місті». 
9, 10 серії. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу!» 11.00 — Фільм
— дітям. «Червоний півень 
Плімут рок». 12.05 — «Антоло
гія радянської пісні». 12.30 — 
«Сільська година». 13.30 — 
«Музичний кіоск». 14.00 — 
«Театральна вистава». 16.00 — 
«За вашими листами». 16.40— 
«Міжнародна панорама». 17.10
— «На арені цирку», 18.00 — 
Новини. 18.15 — Мультфільми. 
18.45 — «Клуб кіноподооо- 
жей». 19.45 — Телефільм «Віч
ний поклик». 2 серія. 21.00 — 
«Час». 21.30 — Всесоюзні зма
гання наненльніших фігурис
тів. Жінки. Довільна програ
ма. (Одеса). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Телешкола механізатора».
10.30 — «Веселі старти на во
ді». 11.00 — Новини. 11.15 — 
«На шкільних широтах». 11.50
— «Палітра». 12.2(1 — «Хвилі 
Чорного моря». 7 серія. 13.25— 
«Сільські обрії». 14.10 — «Кат- 
русип кінозал». 15.10 — «Сла
ва солдатська». 16.10 — «Два
надцять місяців». Музична 
програма. 17.30 — «Любите
лям оперети». 18.00 — «ВІТЧПЗ- 2 
па моя неозора». 19.00 — Ін І 
формацій’іа програма «Акту В 
альна камера». 19.45 — «Ис- І 
дільпий сувенір». 20 45 — «На І 
добраніч, діти!» 21.00—«Час». |
21.30 — Фільм «Нічний мото- ■
цикліст». По закінченні — но- В 
вини. Ш

Василь Макарович мріяв 
сам поставити цюч стрічку 
і зіграти в ній. Але не 
встиг цього зробити.

Картину зняли на «Мос- 
фільмі». Грушу зіграла йо
го дружина Лідія Федо
сеева-Шукшина.

«Хто—кого». У кіностріч
ці, знятій студією «Молдо- 
ва-фільм», йдеться про 
сильних людей, які не 
втрачають волі у найсклад
ніших життєвих ситуаціях. 
Події спочатку розгортаю
ться у зруйнованому вій
ною молдавському селі. 
Сюди з фронту повернув
ся солдат Келина Шапте- 
фрац. До війни він був 
чемпіоном району з мол
давської національної бо
ротьби. Болять рани у сол
дата, але ентузіаст прагне 
створити спортивний ко
лектив, у який залучає під
літків. Його оптимізм, не-

вгамовна енергія запалю
ють й інших. Наприкінці 
ми побачимо його вихо
ванців переможцями со
юзних і навіть міжнарод
них змагань.

«Гарантую життя». Цей 
фільм — своєрідне до
слідження духовного світу 
людей мужніх, закоханих 
У життя і завжди готових 
на подвиг. Йдеться про 
випробувачів парашутів і 
катапультних систем. Один 
з героїв картини Дмитро 
Радкевич чимось схожий 
на випробувача парашутів 
і катапульт Валентина Да- 
нилевича мінчанина, май4 
стра спорту і рекордсме? 
на світу, інженера, який 
загинув кілька років тому 
при випробуванні ката
пульти.

Стрічка знята кіносту-4 
Дією «Бєларусь-фільм».

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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