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ОБКОМУ Л КОМ V

СЯЄ ВЕСЁЛКА ДРУЖБИ
НА УКРАЇНІ ЗАВЕРШИЛИСЯ ДНІ ЛІТЕРАТУРИ
І МИСТЕЦТВА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РСР

Десять днів на берегах Дніпра, в індустріальному Запоріжжі, 
сонячній Таврії, мальовничому Прикарпатті та інших областях 
республіки урочисто лунали пісні радості і щастя, натхненне 
поетичне слово. Широка панорама нультурного життя братнього 
народу постала у виступах багатьох професійних і самодіяльних 
нолентивів, провідних майстрів сцени Азербайджану, к художніх 
експозиціях, на фестивальному енрані. Близько 300 тисяч трудя
щих нашої республіки побували за цей час більш як на 230 твор
чих зустрічах, нонцертах, спентанлях за участю майстрів мис
тецтв Азербайджанської РСР, на урочистих вечорах, масових мі
тингах. Сорон тисяч відвідувачів зібрали систавни творів живо
писців, скульпторів- графіків, майстрів народної творчості. Ауди
торія глядачів у кінотеатрах міст і сіл, де демонструвалися носі 
фільми кінематографістів Баку, становила понад 250 тисяч чело- 
віи. Телебаченням і радіо Української і Азербайджанської РСР бу
ло підготовлено майже 450 різноманітних передач.

5 жовтня члени делегації, майстри нультури братньо» республі
ки разом з представниками трудящих Кксеа прийшли в пар^< 
Дружби, де вже виросли гаї, закладені посланцями багатьох брат
ніх республік, і с пам’ять про зустрічі на гостинній землі Радян
ської Унраїни посадили молоді деревця.

За успішні виступи перед трудящими Унраїни, активну 
по пропаганді багатонаціональної ----- ------ ------------------------
ку групу працівників культури 
Почесними грамотами і Грамотами 
раїнської РСР.

радянської культури вели 
Азербайджану нагороджене 
Президії Верховної Ради Уц-

(РЛТЛУ).

ВСЕНАРОДНА 
ШАНА
ГОСПОДАРЯМ
ЗЕМЛІ

Значними трудовими досягненнями 
зустріли своє професійне свято праців
ники сільського господарства України. 
Землероби республіки успішно викону
ють соціалістичні зобов’язання по про
дажу зерна державі — в засіки Батьків
щини уже засипано більше мільярда пу
дів хліба.

6 жовтня у Києві відбулися урочисті 
збори, присвячені Всесоюзному дню 
працівників сільського господарства, на 
них були запрошені передовики сіль
ськогосподарського виробництва, ке
рівники і спеціалісти колгоспів і радгос
пів, хлібоприймальних, сільськогоспо
дарських 1 промислових підприємств, 
учені, представники партійних, радян
ських і громадських організацій.

Урочисті збори вступним словом від
крив член Політбюро ЦК КПРС, перший

секретар ЦК Компартії Унраїни В. В. 
Щербицький. Від імені ЦК Компартії 
України, Президії Верховної Ради і уря
ду республіки пін сердечно поздоровив 
учасників зборів, усіх трудящих України 
2 Всесоюзним днем працівників сіль
ського господарства.

Одностайно обирається почесна пре
зидія у складі Політбюро Центрального 
Комітету КПРС на чолі 2 Генеральним 
секретарем ЦК КПРС, Головою Прези
дії Верховної Ради СРСР товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

З доповіддю на зборах еиступив член 
Політбюро ЦК Компартії України, Голо
ва Ради Міністрів УРСР О. П. Ляшко.

Учасники зборів з еєликим піднесен
ням прийняли листи Центральному Ко
мітету КПРС, Президії Верховної Ради 
СРСР, Раді Міністрів СРСР, Генерально- 
му секретареві ЦК КПРС, Голові Прези
дії Верховної Ради СБСР товаришеві 
Л. І. Брежнєву, а також ЦК Компартії 
Унраїни, Президії Верховної Ради УРСР 
і Раді Міністрів республіки.

Для учасників зборів було дано вели
кий концерт.

(РАТАУ).

Комсомольський ватажок — неспокійна посада. Треба бути одночасно добрим І 
вимогливим, веселим І принциповим, суворим, коли потрібно. Треба бути, без пере
більшення кажучи, справжнім педагогом. І за це Алла ЛАЗУРЕНКО, секретар комсо
мольської організації Новгородківсі-кого міжколгоспбуду, здобула високий авторитет 
серед спілчан. Бо вона —- справжній товариш.

Фото В. ГРИБА.

• Врожаю цукристих — 
комсомольську гарантію

ЛИШЕ КРУГЛА
ЦІКАВИТЬ ГАИВОРОНСЬКИЙ
РАЙКОМ КОМСОМОЛУ
У ЗМАГАННІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

^|/ОВТЕНЬ поважно кро- 
кує полями Гайворон- 

єького району. Осінній 
трудовий календар но 
менш напружений, ніж 
літній. Хлібороби дружно 
підтримали ініціативу ям- 
пільців, а це означає, що 
на кожному гентаоі що
дня йде боротьба за 
швидке і якісне збирання 
і переробку цукристих.

Де.гаряче йдуть справи, 
там і молодь.- Колектив 
СальнІЕЄького цукрозаво
ду зобов’язався підвищи
ти середньодобову про
дуктивність праці на 0,9 
процента проти планової, 
скоротити сезон перероб
ки сировини на вісім діб, 
виробляти цукор не ниж
че першої категорії якос 
ті, знизити його собівар
тість і одержати таким 
чином 27 тисяч карбован
ців прибутку пснад зав
дання. Добре орієнтую
ться на ці рубежі, зокре
ма, комсомольці і молодь 
цеху механізації. Моло
дий комуніст Іван Бойко 
та комсомолець Олек
сандр Долинський внесли 
раціоналізаторську про
позицію, спрямозану на 
вдосконалення роботи 
буртоукладальної маши
ни. їхній задум підтрима
ли і допомогли здійснити 
на практиці механік С. Н. 
Міщенко та начальник це
ху С. Т. Дяченко. Нехит
рий за виготовленням 
пристрій майже у п’ять

разів прискорив операцію 
по розвантаженню авто
машин з буряками і звій 
час простою їх у черзі до 
мінімуму.

На буртуванні цукристих 
відзначилися машиніст- 
олератор буртувальної 
машини Віктор Гудима та 
його напарник Михайло 
Гсраш. Комсомольський 
екіпаж забуртовує щозмі
ни понад план ЗО—40 про
центів сировини, що ста
новить більше 300 тонн 
буряків. А прийшли сюди 
хлопці порівняно недавно, 
ДБа роки тему.

Та найупертіша супереч
ка з часом і примхами по
годи — у полі. На збиран
ні буряків у цьому році 
працюють 8 комсомоль
сько-молодіжних екіпажів 
району. Комбайнер з кол
госпу імені Куйбишева 
Василь Брозинський ко/и- 
байном КС-6 зібрав понад 
29 тисяч центнерів цукро
вих буряків з площі 134 
гектари.

Не) косовиці зернових 
Віктор Рудак з колгоспу 
«Зоря комунізму» зай
мався скиртуванням со
ломи. Коли ж у господар
ство надійшов новенький 
КСТ-ЗА, комсомолець сів 
за кермо агрегате. Іван 
Квашук та Дмитро Пусто- 
війт — досвідчені, техніч
но грамотні трактористи, 
отож і утворився дружний 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НИЙ екіпаж. Сьогодні во-

ни зібрали і вивезли з по
ля більше 15 тисяч цент
нерів коренів. За світло
вий день хлопці свою нор
му виробітку — 2,2 гек
тара — перевиконують 
удвічі.

Працюють молоді меха
нізатори цього колгоспу й 
на інших ділянках осінніх 
жнив. Член бюро комсо
мольської організації Ва
силь Москаленко відана4 
чився на косовиці багато- 
річних трав. Оперативно, 
без затримок перевозять 
з поля зелену масу водії 
Микола Губань та Петро 
Черчелюк.

Отже, молоді на жнивах 
багато. Тут би й сказати 
про неї слово комсомоль
ським активістам через 
стінніену «Комсомольсько
го прожектора» чи «Блис
кавку». Але ні на польово
му стані, ні біля контори, 
ні на ваговій не знайдеш 
слідів соціалістичного 
змагання. ;

Не буде перебільшен
ням сказати, ще пущено 
на самоплив зллагання мі>- 
лодих жниварів: і е район
ному масштабі. Райком 
комсомолу розробив його 
умови, але цим- і обме
жився. Далі пасивного пе
реглядання зведень спра
ва не пішла, хоча передо
вий досвід можна знайти 
у багатьох колгоспах.

За місяць жодного мо
лодого комбайнера бюро 
райкому ЛКС/А України 
не привітало з успіхом. 
Мовчить про це районний 
штаб «КомСомольсько[о 
прожекторе».

В арсеналі комсомоль
ської організації району є 
багато дійових стимулів. І 

. варто їх застосувати на 
практиці. А так за опера
тивним щодекадником ба
читься лише кругла циф
ра, а не людина праці з 
її щоденними турботами.

Д. ТАНСЬКИЙ, ■
громадський кореспон
дент «Молодого кому-

! А комсомольський 
ТЕЛЕТАЙП

НА СВЯТО — 
ДОДАТКОВИЙ 
РЕЙС

• <• >’ Л Ч П г .
І Чотири комсомольсько- 

молодіжні бригади еодіїв 
Кіровоградського вироб
ничого об’єднання ван
тажного автотранспорту 
№ 10661 працюють нині 
на вивезенні цукрових бу
ряків з полів області. 
Першість у змаганні міц
но утримує колектив, очо
люваний молодим кому
ністом Валерієм Іващен- 
ном. Віктор Малогон, Во
лодимир Буряк, Степан 
Мирончук та Олександр 
Босий щодня виконують 
по півтори і більше норми.

У День Конституції 
СРСР /лолодї події пра

цювали на зекономлено
му пальному і зробили по 
одному надплановому 
рейсові.

Є. СЛАВИЦЬКИЙ, 
секретар комітету 
комсомолу об’єд
нання.

ЗЛІТ юних 
ХЛІБОРОБІВ

8 жовтня -село Суботці 
Знам’янського району ра
до вітало майбутнє попов
нення хліборобської сім’ї 
— членів учнівських ви
робничих бригад середніх 
шкіл району. Юні по/ліч- 
ники хліборобів зібралися 
того дня на свій третій 
зліт.

Цікавою І різноманіт
ною була програма зльо
ту: екскурсія по Суботцях 
(а тут є що показати!)/ 
пленарне зсідання, злла-

гання на кращого орача, 
трактористку, автомобіліс
та, кулінара, спортивні 
змагання, вручення гра
мот, цінних подарунків 
кращи/л членам учнів
ських бригад І перемож
цям змагань.

У роботі зльоту брали 
участь знатні люди райо
ну:, голова колгоспу імені 
Леніна Герой Соціалістич
ної Праці В. М. Гурто
вий, бригадир тракторної 
бригади цього ж кол
госпу Герой Соціалістич
ної Праці С. К. Онуфрієв, 
директор Богданівськоі 
середньої школи Імені 
Леніна, Герой Соціалістич
ної Праці, Заслужений 
учитель УРСР І. Г. Ткачен- 
ко. Вперше на зльоті був 
присутній учений — до
цент кафедри рослинни
цтва Української сільсько
господарської академії 
О. С. Устименко. ;

и - Л. ПЕТРЕНКО. І

Ссред молодих трудівників електромашинного цеху Знам’янсьного пономотивного ;
1 депо слюсар Володимир Нетудихатко та майстер Віктор Остапов найкращі оаціоналі- 
. лізатори. Минулого року вони подали 31 раціоналізаторську пропозицію, зекономив
ши таким чином для підприємства 7,2 тисячі карбованців. »

1 цього року першість за ними. В усі кращі винаходи та рацпропозиції внеся« во* 
НИ СВОЮ творчу думну.

На, фото: •. ОСИПОВ та НЕТУДИХАТКО обговорюють чергоеу раціоналізатор-1 
сьну.пропозицію.

* • Фото В. ГРИБА. (
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Післямова 
до 
політзанять

4

НАОДИНЦІ
З ІСТОРІЄЮ

почали з 
матеріалів 
(1978 р.)

У сорока п'яти політ- 
гуртках комсомоль
ського політнавчання 
Олександрійського ра
йону новий навчальний 
рік слухачі 
вивчення
Липневого . . .
Пленуму ЦК КПРС, або 

Ленінського уроку, 
присвяченого 60-річчю 
ВЛКСМ.

- Цікаво пройшло пер- 
•ше заняття в комсо- 
-мсльській організації 
■колгоспу «Іскра». Про
пагандист політгуртка 
«Конституція розвину
того соціалізму» Ла
риса Степанівна Єрух 
уміло підшукала нові 
ефективні шляхи до 
свідомості слухачіз, 
використала при цьо
му всі можливі техніч
ні засоби, наочні посіб
ники. Вона увімкнула 
програвач — напруже
ну тишу розітнув го
лос делегата III з'їзду 
комсомолу І. Соколоз- 

. ського. Звучать з уст 
очевидця спогади про 
перші справи комсо- 

. /холу, про вождя сві- 
. тового пролетаріату 

В. І. Леніна.
Не встигло ще вляг

тися враження від 
розповіді Соколь
ського, а пропагандист 
надає вже слово вете
ранові олександрів- 
єького комсомолу, ко
лишньому червоному 
козакові з уславленого 
війська Віталія Прима
кова — Я. А. Тищенку.

• Схвильована, щира 
розповідь ветерана, ґа 
бачиться Ніні Жук, Ва
силеві Галушці, Михай
лові Зіменку, Сашкозі 
Мокроснопу, їхнім то
варишам, як їхні ро
весники з далеких 
двадцятих років стале
вими клинками пишуть 
на сторінках громадян
ської війни історію 
комсомолу... У висту
пах пропагандиста, гос
тей Я. А. Тищенка, 
О. М. Зикова та І. А. 
Заярнюка, 
учасників 
уроку 
сказано 
минулих років, про 
невідкладні 
які належить 
ти сьогодні, 
ючи рішення 
го (1978 р.) 
ЦК КПРС.

Виступи ветеранів на 
Ленінських уроках — 
Це завжди цікаво, хви
лююче. Іскрівцям тут 
поталанило. І. А. Заяр- 
нюк, наприклад, зумів 
цікаво й повч-зльно 
розповісти про значен
ня липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС для 

розвитку 
господар-

багатьох 
Ленінського’ 

немало було 
про героїку 

. . з ті
завдання, 
виконузз- 
ЗДІЙС Р1О- 

лі-пнево- 
Пленуму

І дальшого 
сільського 
ст-та.

Як і на кожному Ле
нінському уроці, були 
тут і квіти, і комсо
мольські пісні, і радіс
ні усмішки, і напутні 
слова ветеранів партії 
та комсомолу.

і Урочисті хвилини по
заду. Попереду у мо- 
діодих іскрівців, ЯК і в 
ійіхіих слухачів комсо
мольського політна- 
.Ь>чання, великий час 
роботи. Роботи над со
бою, роботи творчої,, 
Наполегливої, необхід
ної.■ 

‘і і■ і Л1. ДУМИЧ

"1-І А ДУМКИ про вір- 
1 пість вибраному шля
ху, улюбленій справі на
вертає доля незвичайної 
людини — С. І. Коноиенка, 
незмінного друга і порад
ника школярів Олександ
рівни, директора районної 
станції юних техніків.

Його станція знана да
леко за межами Кірово- 
градщипн. Вихованці Сте
пана Івановича перемага
ли на обласних, республі
канських і всесоюзних 
змаганнях авіз-та ракето- 
моделістів. У кімнаті, де 
розмістилася постійно дію
ча виставка станції, збе
рігається більш як півсот
ні дипломів, грамот, чем
піонських медалей і стрі
чок. Близько ста раз пи
сали газети і журнали 
про майстерність і пере
моги підкорювачів «мало
го космосу». Численні фо
тографії зупинили урочис
ті миті: ось попереду 
12-тисячпої колони деле
гатів піонерського зльоту 
України четверо хлоп’ят 
котять Хрещатиком п’ятії- 
метровпй макет ракети 
«Піонер», а он Сергій Без
печний порядкує коло пер
шої в СРСР моделі раке
ти «Сатурн» з вісьмома 
двигунами...

— Щоб оповісти про ко
жен експонат, не виста
чить і двох днів. А скіль
ки діти вклали в них 
сил! — мовить С. 1. Коио- 
ненко. — Праця в гуртку 
допомагає їм закріплюва

ПРИРОДА І ТИ

ЗА ЩО КАРАЮТЬ 
«ЛЮБИТЕЛІВ»

РЕПОРТАЖ-ФЕЙЛЕТОН З ЛІСУ

у НЕТРЯХ Голозхіів- 
ського лісу на облас

ний, умовно назвемо його, 
форум у співвідношенні 
один до тисячі справжніх 
мисливців - професіоналі!! 
зібралися бракоиьери-лю- 
бптелі. Не вірите? Діля
ться ж досвідом хліборо
би і харчовики, лікарі і 
металурги, шахтарі і акто
ри... А браконьєри що, у 
бога теля вкрали?

Головою одноголосно 
обрали любителя дичини 
зі стажем шофера Долпи- 
ської -транспортної кон
тори М. Ф. Копошка. Хоч 
він і не мисливець, та сла
ві такого звіролова здо
був... Якщо 1973 року 
громадянин Л. Жаботин-. 
ськпї'і кушів у-нього сім 
ондатрових іфе не вичи
нених шкурок, Іго через чо
тири роки вельмишанов
ний головуючий ужо сам . я. Б’ю.

ти і розширяти знання, 
здобуті в школі на уроках 
фізики, математики, хімії, 
креслення, вчить застосо
вувати їх на практиці при 
виготовленні літаючих 
апаратів.’ А постійне праг
нення школярів зробити 
щось гарне, оригінальне 
якраз і викликає потребу 
наполегливіше вивчати 
програмовий матеріал,
опановувати додаткову ін
формацію в галузі точних 
наук. ’

У дітей, що відвідують 
гуртки, створюється чіткі
ше уявлення про сучасне 
виробництво і ного основ
ні елементи, пробуджує
ться інтерес до техніки, 
пращо вони починають 
сприймати як творчий 
процес, вона зацікавлює- і 
вабить їх.

Хлопчик, який сьогодні 
вчиться майструвати мо
делі, засвоює ази коп- 
струювання, завтра може 
стати творцем нових ма
шин, раціоналізатором, 
винахідником, спеціаліс
том високого класу. Вза
галі, школярі в технічних 
гуртках швидше і впевне
ніше вибирають майбутні 
професії.

Григорій Балюк, на
приклад, будучи учнем 
Олексаидрівської серед
ньої школи № 2, активно 
відвідував радіоконструк- 
торський гурток, а потім 
вступив на радіотехнічний 
факультет Запорізького 
машинобудівного інститу

навчився доводити «про
дукцію» до товарного ви
гляду і продав громадянці
H. Токар вісім шкурок, з 
яких хоч зараз шапку 
ший. І такий авториіст 
має, що навіть з Кривого 
Рога покупці до нього 
приїздили. А воно ж, знає
те, копійка до копійки...

— Дорогі колеги! — мо
вив, подякувавши за висо
ке довір’я, М. Ф. Коиош- 
ко. — Аби не обмежувати 
вашої фаиіазії. єдиного 
питання на порядок ден
ний ми не виносимо. Ко
жен має право говорити 
при все, що йому наболіло.
I, звичайно, — досвід, дос
від і ще раз досвід. Я, на
приклад. віддаю перевагу 
пасткам,, але не гребую й 
рушницею, ЯКУ беру у сво
го приятедя В. Ворушка. 
Якщо й спіймають, то в 
халепу вскочить він, а пе

все щіучмтл:« коїулі»,* 

ту. Нині працює інжене
ром конструкторського 
бюро. Радує ного лист: «Я 
не шкодую, що пішов па 
радіотехнічний факультет. 
Вважаю: любов до радіо
техніки, яку прищепив ме
ні гурток, багато значить 
у моєму житті».

—- А самі ви, Степане 
Івановичу, як починали?

ЗІРКИ 
ЗЕМНОГО 
ДИТИНСТВА

— Як і ці хлопчики, — 
задумливо усміхнувся вчи
тель, кивнувши на рядок 
вигорілих чубчиків.

...На, великій перерві 
вся дітвора збилася в ко
ридорі. Стьопа запускав 
по дощатих рейках модель 
невеличкого паровозика з 
чотирма вагонами. Робив 
це неквапливо. Придивив
ся, чи все розставив пра
вильно, і лише тоді звіль
нив состав. Вибухнули за
хоплені вигуки, оплески. 
І Стьопі довелося ще кіль
ка раз повертати паровоз 

лисиць, зайців, купіть. 
Б’ю взимку і влітку, вес
ною і восени. Ну, досить 
про себе. Передаю слово...

— Лій тут! — разом від
гукнулися М. С. Ковалев- 
ський, мідник Новгород- 
ківського районного об’єд
нання «Сільгосптехніка», 
та Лі. О. Левчук, праців
ник Новомиргородської 
райспоживспілки.—У бал
ці Широкій вам уже нічо
го робити: всіх ондатр ми 
виловили. Так що... виба
чайте.

— Вам добре, бо все ми
нулося гаразд, — втрутив
ся в розмову працівник 
колгоспу імені XXV з’їз
ду КПРС села Куцеволів- 
кп Олуфріївського району 
В. Г. Бижко. — А я... їхав 
мотоциклом берегом Дніп
ра. Дивлюся — па дорозі 
четверо диких поросяток. 
Стоять і кувікають, наче 
дратуються. Пу я ж люди
на, слухайте! Вбив неве
личкого, кілоірамів па ві
сімнадцять. Так забрали 
потім рушницю (технічно 
я’єсправну, незареєстроза- 
ну, але ж мою!), ще й 130 
карбованців штрафу спла
тив. Хіба справедливо це?

— Несправедливо! — 
підтримав Бижка мешка
нець міста Олександрії 
Б. В, Бокаи. — їдучи тра
сою Кременчук — Олек
сандрія, збив я дику СВИ
НЮ. Ненароком, звичайно, 

і ♦ іШко-ча б«у?их стьижи м'яса

Трапляється часом так, що 
ви купили сукню, а вона трохи 
довга па вас. І тоді доводиться 
бідкатись. В ательє не завищи 
швидко допоможуть вам. Зате 
в Будинку одягу м. Кіровогра
да кожного покупця чекає 

сюрприз. Щоб підкоротити плат
тя чи іншу річ, вам не треба 
бігти в майстерню. Тут же по
руч, за кілька кроків від при
лавка, працює досвідчена май
стриня Жанна Лехан, яка за
любки виручить вас. Усе зро
бить до ладу і приязно скаже:

— Носіть для краси і втіхи. 
На фото: Ж. ЛЕХАН.

Фото В. ГРИБА.
’ ' ........

ЗІПСОВАНИЙ

НАСТРІЙ
їдальня № 19 м. Кіро

вограда обслуговує трид
цяту середню школу. Зда
валося б, проблему гаря
чих обідів у закладі роз
в’язано. Та це далеко не 
так. Повари постійно за
бувають, що їхній прямий 
обов’язок — ютуватиїжу 
швидко, смачну, калорій
ну. Іноді трапляється, що

І учень за 15—20 хвилин

на старт, аж поки не за
дзеленчав ДЗВІНОК:

Учні розходились ПО 
класах неохоче. А Сашко 
і МихаАлнк із шостого «Б» 
умовили товариша «накру
тити останній разок», і 
составик востаннє затур
котів па підлозі.

— Кононенко, зайди до 
директора! — У Степанка 
так і тьохнуло в грудях. 
Ну- треба ж було йому 
після дзвінка запускати 
поїзд! Тепер клопоту пе 
оберешся; директор на
свариться та ще, чого доб
рого, й модель відбере...

Але Микола Петрович 
не став вичитувати хлоп
цеві, лише наказав завтра 
па дев’яту годину прийти 
в райвно. «Невже ж я та
кий безнадійний?» — ма
ло не вихопилось у Сте
пана.

Яким же було його зди
вування, коли йому, учне
ві 9-го класу, завідуючий 
райвно запропонував по
саду директора районної 
дитячої технічної та сіль
ськогосподарської станції! 
Відтоді й закрутилося: і 
сьогодні ходить Степан 
Іванович побіля моделей 
та макетів, тільки тепер 
уже сам учить піонерів і 
комсомольців.

— Скроні посивіли, а ти 
все з цяцьками, — жартує 
дружина.

Посивіли скроні... Гай- 
гай, скільки-то часу спли- 
ло по війні, а він усе но

сить оту срібну пам'ять...

залишати безпритульним 
собакам, узяв додому. На
те вам — 180 карбованців 
штрафу! Запротестував — 
передали справу в парад
ний суд.

— За дику свиню таку 
суму? Це дрібниця! — зі
рвався з місця шофер 
Олександрійської ветери
нарної дільниці В. Г1. Лпч- 
мап. — А за що з мене 
здерли тисячу карбован
ців? За куницю! Людям 
па комірець...

— Бо ви кустарі-одішоч- 
ки! — відрізали мсшкаїїц- 
села Зибкового Онуфріїв- 
ського району і. Жилій, 
В. Косматеико, 1. Кораб- 
льов, І. Морозов, П. Бар- 
міпов та 1. ГІелипась. — 
Громадою треба на дико
го звіра. Ось ми вбили ко
зулю, а пас покарали па 
270 карбованців, які поді
лили на шістьох.

— Слово — господа
рям! — урочисто сказав 
головуючий.

Господарі — майстер 
Головапівського пункту 
Ємилівського хлібоприй
мального підприємства 
А. С. Мостовик, монтер 
колії 339-го кілометра 
Гайворонської дистанції 
Одесько-Кишинівської за
лізниці О. Г. Такай, слю
сар Головапівського пунк
ту Ємилівського хлібо
приймального підприєм
ства І. Є. Мостовик, то- 

■ фер Головапівського між

великої перерви не всти
гає пообідати, бо чекає, 
коли ж довариться борщ 
чи каша. А коли скуштує 
хоч ложку такої наспіх 
ззареної страви, то апе
тит у :-«>ого пропадає на 
весь день.

Книги скарг не випро
сиш. її заховали далі від 
людського ока.

На вимоги педколекти- 
ву навести порядок у 
їдальні її завідуюча М. В, 
Забродня не реагує.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
учитель.

Зустріч для тебе

У двадцять три роки по
сивів.

У книжковій шафі захо
вано його листи з війки. 
Велика цінність і страшна 
пам'ять: «Ворога підбито, 
покалічено, але не добито, 
його ще треба добити. А 
знищимо фашистського
звіра на його землі — і 
піднесемо переможний 
прапор над Берліном. То
ді ми повернемося на свою 
Батьківщину визволителя
ми від коричневої ЧУМИ, 
від «нових порядків у Єв
ропі». 23 березня 19-15 ро
ку»!

— Читав своїм хлопцям 
ці листи. Нехай ростуть 
не тільки вмілими, а й сві
домими, палкими патріота
ми Вітчизни.

Прощаючись, Степан 
Іванович затримав мою 
руку і по короткій мов
чанці сказав:

— Увесь світ захоплює
ться польотами космонав
тів, а люди ці починають 
свій шлях до зірок із зем
ного дитинства. Можливо, 
з першої моделі ракети чи 
планера починають... Пев
но, Серед МОЇХ ХЛОПЦІВ- 
■геж будуть майбутні піло
ти, авіаційні інженери, а 
може, й космонавти.

А. СЄРІКОВ. 
спецкор «Молодого 
комунара».

колгоспбуду О. С. Шев
чук, вантажник Голованів- 
ської райспоживспілки 
И. Ф. Грицько — добува
ють звірину В УРОЧИЩІ 
«Голоче». Правда, про 
досвід вони мало розпові
ли, бо за своє «мислив
ство» теж заплатили від 
130 до 220 карбованців 
штрафу кожен. Тож обме
жились наріканнями па пе 
завжди щасливу браконь
єрську долю.

— Досить розмов! —• 
забувши про порядок ве
дення зборів, вигукнув 
С. Д. Бараболя з Гайворо
на. — Поки ми тут засі
даємо, мнсливці-профссіо- 
пали займаються ділом« 
Пропоную прийняти ЗВСр» 
исння до всіх губителів, 
даруйте, любителів приро
ди області...

Та заключного докумен
та браконьєри не встигли 
прийняти: саме нагодили
ся лісники, гож довелося 
виносити ноги. Логічний 
фінал.

Ти, читачу, правий: «фо
руму» не було. Але є ті, 
хіо міг би на ньому висту
пити Особи і факти пе ви
гадані, а реальні. На 
жаль. І боротися з ними, 
певно, треба пе тільки з 
допомогою штрафів.

М. ЛИТВИНОВ, 
громадський інспектор 
обласного відділений 
Товариства охорони 
природи.
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Перед зборами
ґ'» ПОЧАТКУ був монолог. Той самий, 

«претензійний монолог» голови 
колгоспу імені Ульянова Добровелпчків- 
ського ранену Олександра Олексійовича 
Коструба, що послужив зав’язкою цієї 
сповіді. Монолог сумний та безнадійний, 
пересипаний усякими запитаннями до 
комсомолі! господарства, яка, за висло* 
вом Олександра Олексійовича, тільки 
вважається комсомоліею. а насправді...

— Я не бачу комсомольців. Не відчу
ваю їхньої робот», молодечого запалу, 
вогника.

Ну що зробили вони для колгоспу? 
Може, дружно вийшли на суботннк? Чи 
згодилися в позаурочний час допомогти 
впорядкувати сіно (як це роблять усі 
спеціалісти колгоспу)? Чи хоч одна ком
сомолка пішла на ферму, де сьогодні ве
лика скрута з кадрами доярок? Чи оголо
сили комсомольці ударним фронтом тва
ринництво? Чи пробували створити хоч 
один і комсомольсько-молодіжний екіпаж 
па період жнив і теперішніх псГльових 
робіт'.' Або, може, хто з них спалахував 
б окання:.: брати участь у художній са
модіяльності7 Чи... Та що там довго го- 
ворктн! Нічого не робить наша комсо
мольська організація. Лише внески пла
тить, та й то, наскільки мені відомо, 
нерегулярно, а з деяких комсомольців їх 
треба просто силою вимагати.

Вже й секретаря комітету комсомолу 
Івана Щербатюка звільнили від усяких 
інших робіт, тільки секретарюй, дій. згур
товуй комсомольців, організовуй.

Не допомогло. Ніяких цікавих спраз, 
ніяких ініціатив. Живуть сіро, нудно. 
Ого тільки н забавка; футбол. Ставлять 
«галочку >. що спорт — па рівні.' Правда, 
результати хороші, але ж половина су- 
перзірок команди — заГнплі люди, не 
наші, не колгоспні. Яка ж, скажімо, ко
ристь від тих перемог, яке ж моральне 
задоволення?

Відсутність ініціативи, байдужість, 
небажання, як кажуть, пальцем пово
рухнути, аби тебе, комсомольця, згаду
вали добрим словом. Ось яка у пас кол
госпна спілкова молодь.

Закидаю і ь нам у райкомі, що не зро
стає кількісно комсомольська організа
ція. А як же вона зростатиме, коли під
готовкою дівчат і хлопців ніхто не зай
мається, коли навіть секретар не знає, 
кого можна прийняти в лави ВЛКСМ,
хто хоче вступити до комсомолу, а кому 
ще треба підказати? Ось, наприклад, 
працюють у нас па фермі молоденькі дів
чата доярками. Не комсомолки. Хоча 
могли б уже стати ними, і першим їхнім 
комсомольським дорученням було о 
створення комсомольсько-молодіжної 
ланки на фермі. Це просто настінна по
треба господарства — піднести тварин
ництво. А кому ж як не комсомольцям, 
іти туди, де важко де прорив?

Немає у пас цього.
Десь у холодній гайзі, я глушині мо

лодь будує балі. Живе в бараках, мерзне 
на п’ят десятиградусному морові. Але бу
дує! Бо цього вимагає держава, бо так 
треба. Л тут, у колгоспі, все є: кіно, пре
красний Будинок культури, нова техні
ка, телевізори і свіжі газети, — тільки 
працюй! Живи весело, творчо. Не хочуть. 
Самі собі стЕоріоють штучні труднощі і 
самі ж бояться їх переборювати. 1 ця на
думана боязнь, а то й просто страшенна 
пасивність прикривається тим, що, мов
ляв, колгоспне керівництво не приділяє 
молоді уваги.

Голова колгоспу говорив догю. Ллє п 
наведений уривок з того монолога крас
номовно свідчить: роботу комсомольської 
організації занедбано.

До речі, голова запропонував тим, пе
ред кий виголошував свій монолог (дру
гому секретареві Доброве. <ііч-:івського 
райкому ЛКСлїУ Миколі Чайці 1 мені, 
спецкорові «.Молодого комунараV) при
їхати на комсомольські збори, куди обі
цяв •■зветти» всіх комсомольців. Правда, 
дивно звучить: звезти. Одначе голоса 
мав досить благородний намір: хоч на 
одному своєму зібранні нехай будуть 
присутні всі комсомольці господарства.

Відразу обмовлюсь: намір не вдався, 
хоча, справді. О О. Коструб епділнв ма
шину секретареві комітету комсомолу 
Івану Щербатюку, аби той зайнявся 
сззезеїпі.ім». Отже,

ЗБОРИ
З 27 чоловік що перебувають на об

ліку в комсомольській організації кол
госпу, на ці збори з’явилося чотирнад
цять. До речі, за винятком секретаря, всі 
без комсомольських значків. З відсутніх 
двоє — хворі, а інші працювали па своїх 
змінах. Оцих «інших» можна було під
мінити, але заздалегідь не подбали про 
це ні самі комсомольці, ні топ же гр- 
лова колгоспу, який виділивши машину, 
не подумав, кого ж звозитимуть нею.

— А хто ж відпустить з роботи на 
збори? — здивувався Іван Щербанок. — 
У нас у колгоспі з цим не рахуються. 
Треба працювати, і все. Мене, припусті
мо, два рази не було на пленумі райко
му комсомолу. Чому? Сам голова не від
пускав. Скажу відверто, не поважають 
у нас комсомол, зневірилися чомусь у 
молоді, ніхто із старших серйозно не 
ставиться до колгоспної комсомольської 
організації.

От вам і допомога..
А втім, пе робитимемо поспішних ви

сновків. Адже попереду — збори...
Доповідь комсомольського ватажка 

Івані Щербатюка була самокритичною.
— За останні два—три роки, — щиро 

признався секретар, — комсомольська 
організація зменшилась майже вдвоє. 
Нема бази для її зростання. Комсомоль
сько-молодіжна тракторна бригада № 1,

котра кілька років тому славилася ца 
всю область своїми відмінними показни
ками в роботі, тепер фактично не існує, 
адже в ній зосталося лише 8 комсомоль
ців, які не становлять і чверті всієї кіль
кості членів бригади. А не так давно їх 
було три чверті...

У школі старшокласники оволодівають 
професією тракториста. Спеціальність ді
стають, але йдуть працювати куди за
вгодно, аби не в колгосп. Чому? Ніхто не 
зацікавиз школярів, піхто не агітував їх 
залишатися в рідному господарстві. Ко
мітет комсомолу ще дуже мале приділяє 
уваги профорієнтаційній роботі, не влаш
товує зустрічей з. учнями, з допомогою 
комсомольської організації колгоспу но 
проведено жодного вечора, школа но 
відчував .допомоги від комсомольців і в 
обладнанні навчальних кабінетів. А як

S Звіти й вибори в комсомолі

ПРЕТЕНЗІЙНИЙ
МОНОЛОГ 
ГОЛОВИ
1 ПРОБЛЕМА
«ПЕЧОРІНЦІВ»
У КОЛГОСПІ
ІМЕНІ УЛЬЯНОВА

працюють вожаті-впробіпічиики? їх у нас 
аж п’ятеро. Та спитайте їх. чи хоч один 
був у школі, чи знає хто, до якого класу 
прикріплений? Тож і результати: лише 
четверо випускників 1978 року зостали
ся працювати п колгоспі.

А молодь потрібко готувати до роботи 
в колгоспі, виховувати у дітей гордість 
за своїх батьків і матерів, чиї руки пле
кають хліба, дають країні молоко, м'ясо. 
І це мас стати часткою, важливою й не
обхідною, діяльності комсомольців-вироб- 
ннчииків.

Формалізм, нскопкрстність, невміння 
визначити головні точки прикладання 
сил уарактеризують стиль нашої роботи. 
Наш комітет працював у відриві від 
реальною стану справ на місцях, від 
завдаїь, які вимагають невідкладного 
розв'язання. Приміром, Надія Марці- 
неїіг.о навіть членські внески відмовляє
ться «збирані, не кажучи вже про впко- 
наппл сзого основного доручення (во
на — заступиш; секретаря по ідеологіч
ній роботі).

Штаб «Ксмеомсльського прожектора >, 
ііь> його очолює Люба Гнідсць. закінчив 
сг.ою роботу їз завершенням жнив. А до 
того, що у пас немало порушень ди
сципліні:, йому вже немає діла. Комсо
мольці Віктор Мсліник, Іван Устнменко, 
Юрій Мудренко не раз порушували тру
дову дисципліну, з’являючись па роботу 
в нетверезому стані. Та <КП> мовчить.

А відпочинок молоді? Колись для нас 
цс не було проблемою, але тепер... Адже 
не секрет, що паші комсомольці не хо
чуть брати участі ні в проведенні вечорів 
відпочинку, ні в художній самодіяльнос
ті. Всі чекають, поки для них це зробить 
якийсь добрий дядечко.

Комсомольці говорили про те, що 
найбільше хвилювало їх, що накипіло, 
назбиралося в душі. Відчувалося, що 
доповідь зачепила живі струїш, і молодь 
зраділа можливості висловитись. При 
своїх товаришах. При гостях. При голо
ві колгоспу.

Якби всі ті виступи, не перефразовую
чи • пе прикрашаючи, умовно звести до 
кількох, об’єднавши за певною спрямо 
вапістю і вибравши, як то кажуть, ра
ціональні зерна с цих схвильованих «вп
ливах» душ, то вийшло б ось іцо.
ПРО ВИРОБНИЦТВО

«У доповіді говорилося, що на фермі 
немає дівчат-комсомолок. А хто туди пі
де, коли немає там справжнього госпо
даря? Приміром збудували в колгоспі 
молочний комплекс, але механізації як 
не було, гак і немає. Кормороздавачі 
побій о транспортер носгійно ламається. 
Атмосфера в колективі нездорова.

А взяти тракторні бригади. Позароста
ти бур'янами їх подвір’я, безгосподар
ність на кожному кроці: там трос посе
ред двору валяється, там — якась гро
міздка деталь, а там — взагалі ціннії 
navi. кинутий напризволяще> (Віктор 
Ш<;І.;?Сиормн виробітку v ньс? Скільки 
ра:із скаржились на їх вевпорлдкова- 
кість, але справа ке рухається з місця. 
Яка ж може бути зацікавленість, коли як 
пе старайся, як пе працюй — пе вико
наєш ці норми? і не тільки ми, молоді, 
терпимо. Кожен "

А довір'я до 
Правда, є серед нас

граіггорнст.
молодих? Немає йоіо. педисципліпокапі.

однак усіх же не можна рівняти но них. 
А V пас у тракторних :.аііедсио так. раз 
ти’ мОлоднй — бери стару маиліпу. яки 
пже вік свій Відслужила, ремонтуй і пра
цюй. До нової ж техніки- тобі зась. Ото и 
пе хочуть хлопці-вппускнпки школи 
йти в механізатори, бо знають: працю
ватимуть на «розоапюхах», сил і нервів 
чпдіало витрачатиму! ь, а заробітку — 
ніякого.

Не відчуваємо ми допомоги з боку 
стйрш'пх.Усі якось самі по собі. Вийшли 
в поле — ніхіо за день і не під’їде, не 
поцікавиться. Хлопці працюють молоді, 
недосвідчені, щось поламається в трак
торі — копирсаються цілий день, нерву
ють, а прийти на допомогу нікому. Ось 
як ми працюємо.,.» (Олександр Кожу
хар). .
ПРО ДОЗВІЛЛЯ

«Працюю в колгоспі майже рік, а ще 
не бачила, щоб організовували якісь ці
каві заходи, щоб проводили вечори від
починку в клубі» (Людмила Швець). 
«Дозвілля, як такого, у нас нема. Бо що 
то за відпочинок, коли й піти нікуди? На 
середньому рівні лише спортивна робо

та, та й то тільки влітку, бо взимку умов 
немає» (Віктор Глухов). «За путівкою 
кудись поїхати теж не можемо, бо то 
часу немає, то не повідомляють нас за
здалегідь, що надійшли путівки. Якось 
дали путівку одному трактористові, а 
г-іп, замість того, щоб їхати відпочивати, 
Другого дня просидів у буфеті. Ось та
ких «достойних» вибирають комітет ком
сомолу і керівництво колгоспу...» (Олек
сандр Кожухао).
ПРО НАСТРІЙ

«Працюю я токарем у колгоспній май
стерні. Повернувся з армії в колгосп, бо 
хотів тут жити і працювати. Але скіль
ки вже я в майстерні, ніякого нового 
інструменту не надходило. Люди сердя
ться, що вчасно не роблю потрібних де
талей. А чим і з чого я їх зроблю? Ча
сом такий настрій буває, що хочеться 
все кинути і втекти з колгоспу» (Віктор 
Макарейко). «Працював я трактористом. 
Потім провинився, мене оштрафували, 
зганьбили. Залишив я роботу. Чекаю, як
би скоріше вже в армію забрали. Після 
служби й пе подумаю повертатися в цей 
колгосп» (Юрій Мудрепко).

«1 голова колгоспу завжди помічає. 
щось погане, а щоб по-справжньому до- 
гомогти нам — так пі. У мене особисто 
настрій надто песимістичний. Я ось тут, 
па зборах відверто заявляю: від сьогод
нішнього дня внесків не плати гиму * 1 2 3 
комсомольцем себе не вважатиму» (Во
лодимир Воробчов). ;

ЯКА ТВОЯ ДУМКА 
ПРО ТЕ, Що ТИ ПРОЧИТАВ 

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ?
1. Чи складалася подібна ситуація 

в твоїй організації? Ян зарадили їй?
2. Яке ставлення до молоді в 

твоєму селі?
3. Яку допомогу ти, комсомоль

цю, хстіц би відчувати з боку стар
ших?

Своєрідне резюме голови колгоспу, що 
був присутній на зборах:

«Слухаю я пас — і чую лише плачі та 
ридання. . _Кажете, бур'янами тракторні бригади 
позаростали? А там же, до речі, основна 
маса комсомольців. Коли - суботннк — 
удвоє старші за вас працюють, а ви, мо
лоді, сильні, не вважаєте за потрібне 
3 і'у'жетс на комплексі немає порядку? 
А хто ж ’чотири кормороздавачі розбив, 
хто понівечив паркан? Старі кадри, ні. 
товариші, паші ж ровесник», може, и 
комсомольці. оА чого молодь почала пити? Задумува
лись над цим комсомольці, пробували 
зарадити цьому лихові? Не пробували. 
Бо іі самі п'ють, і Всробиоз, і Мудрепко. 
і Устнмспко, І ще дехто.

Бачу я, яп все хочете звернути на ко
гось, а себе не чіпаєте. А слід би вам 
задуматись, добре задуматись: що ж ми 
хорошого пробили, яка ж від пас від
дача?»Збори ухвалюють рішення. Але ж яке 
воно розпливчасте. Неконкретне! Рішення, 
яке не визначає, що робіни, кому, роби- 
ги. як робити. Рішення, яке. тільки наро
дившись. уже приречене. Рішення, яке 
нікого конкретно ні до чого конкретного 
не зобов'язує.

Після зборів
Розходились. Хто повагом, хто бігом, 

з полегшенням, що, нарешті «довга про- 
ишцра» кінчилася.

— Цс. мабуїь. найкращі па.ні збори,— 
підсумував Іван Щербаїюк. — д'сі ви
словили свої точки зору. І ГОЛОВИ КОЛ
ГОСПУ не дуже злякалися.

А мене, чесно і.ажучо. 'обори не захо
пили. Чому? Та тому, що виставили напо
каз безсилля .комсомольської організації. 
БліДіїми були Порівняно з резюме О. О 
Ііос груба поривання членів ВЛКСМ щось 
довести, а чомусь перскочаті». Блідими. 

бо не мали аргументів. У душі кожен 
відчував, що неправий, ой, як неправий 
зарозумілий голова колгоспу. Але ніхто 
пе зміг переконати його. Так і пішов він із 
зборів з почуттям власної гідності, мах
нувши рукою на «дитяче лепетання» мо
лоді. Пішов, не зрозумівши, що всі вони: 
1 він, голева колгоспу, і члени правління, 
і комсомол — роблять одну спільну 
справу. Закладають основи комуністич
ного села. Пішов, не зрозумівши, що 
позиція невтручання може в недалекому 
майбутньому обернутися невеселою кар
тиною: «постаріють» ферми, тракторні 
бригади, майстерні...

Диктатура керівництва, як сказала 
комсомолка Люба Гнідсць, стала однією 
з причин появи в колгоспі «печорінців», 
молодих людей, котрим не дають мож
ливості жити па повні груди. Стала звич
ною така позиція голови колгоспу у від
ношенні до молоді: вислухає скарги, за
перечить, прокрнтпкує, а щоб порадити 
по-доброму, по-людськи, підтримати, 
допомогти—-цього від Олександра Олек
сійовича не доб’єшся.

«Я тут хазяїн, я тут голова» — таку 
відповідь чуєш, коли хочеш із чимось 
не погодитись або щось своє запропону
вати», — каже Іван Щербатюк.

Звичайно, у словах ображеної комсо
молі! була частка правди. Я сама чула 
з уст Олександра Олексійовича непри
стойне, недопустиме порівняння комсо
молу з чимось гіршим, ніж ніщо.

Справді, Коструб не вважає за потріб
не довіряти молоді (вона, мовляв, цього 
пе заслуговує) На такому повідку йдуть 
і бригадири тракторних бригад, прав
ління колгоспу, хоч не так давно саме цс 
господарство було в числі тих, де роботі 
з молоддю приділяють значну увагу, де 
ставку у виробництві роблять саме на 
молодих. Не так давно — це до того ча
су, поки не змінилося керівництво кол
госпу. І це тим дивніше, ІЦО О. 0. Кост
руб — член райкому комсомолу та іі сам 
ще комсомольської о віку. 1 кому ж, як 
не йому, стати порадником, старшим, до
свідченішим другом комсомольської ор
ганізації колгоспу?-Зьнчайно, критикува
ти можна і треба, але побити цс не так, 
як робить Олександр Олексійович. Ско
ріше то не критика, а безжальне, зле 
критиканство, що принижує людей. До
помога, доброзичливе і навіть батьківське 
ставлення до комсомольців — ось звід
ки треба почати піднімати комсомоль
ську роботу в колгоспі імені Ульянова.

Зуміли ж у сусідньому господарстві, 
колгоспі імені Карла Маркса, з активною 
і повсякденною допомогою голови кол
госпу К. А. Біліша та секретаря партій
ної організації В. Г. Донія піднести па 
належний рівень діяльність комсомоль
ців. А там же теж було луже скрутне 
становище, подібне до того, яке піші з 
колгоспі імені Ульянова.

Життя спілчан на правах пасинків по
родило невіру комсомольців у свої сили. 
У них, як то кажуть, опустилися руки. 
Отак і перетворювалась діяльна, життє
радісна комсомольська організація в па
сивну масу. О гак і появлялися в сучас
ній Тишківці зовсім не сучасні ..молоді 
люди. «Печорінці». Страждальці,, котрих 
ніхто не розуміє.

Хай не здасться читачеві, що я виправ
дую комсомольців господарства як жерт
ву недоброзичливого ставлення до г.пх 
голови колгоспу чп бригадирів трактор
них бригад. Лі. я не виправдую. 1 як тут 
ие згадати легендарного Павку Корчагина, 
котрий жив, діяв, бо сам хотів цього. 
Життя ставцло перед ним одну перешко
ду за іншою, відбирало сили. Та. він жив, 
і не просто ялів, а діяв, працював, був у 
вирі всіх подій. Бо для нього, Корчагійа, 
не існувало маленьких, незначних, нуд
них або сірих справ — будь-яка справа, 
потрібна народові, була і його кровною 
справою. Корчагін був бойовий духом. А 
цієї боііовптості. усвідомлення особистої 
потрійності якраз і не вистачає комсо
мольцям з колгоспу імені Ульянова.

Адже ж можна було (й не паз!) довести 
всім, на іцо здатна молодь. Дружно, на
приклад, вийти на суботннк і навести 
порядок хоча б па тій лее фермі або на
дати нормального вигляду подвір’ю трак
торної бригади. Або виступити г ініціати
вою: організуємо комсомольсько-моло
діжний екіпаж. Невже не підтримали б 
цього в колгоспі? Тільки щоб ініціативи 
мали реальне, підгрунтя, щоб були не 
престо красивим закликом. а серйозним, 
продуманим починем, підтриманим усі
ма членами організації. Свідомо підтри
маним.

Безперечно, іреба і райкомові комсо
молу взяти шефство над комсомоль
ською організацією колгоспу імені Улья
нова Якщо пропустили райкомівці мо
мент. коли відбувалося оте перетворення 
в «печорінців». то тепер необхідно без 
грогаяпня ’повернути комсомолі! кол-. 
гоєну і сили, і впевненість, і ентузіазм. 
Образно кажучи, повернути крила.

Мине кілька тижнів, і комсомольці 
колгоспу зберуться па свої звіїно-впбор- 
ні збори. Мабуть, ті збори повинні стати 
звітом кожною члена ВЛКСМ перед 
своїми говарпіпамй про роботу. Звичай
но. прийдуть на збори представники пар
тійного комітету, правління колгоспу, 
щоб разом по діловому, продумано зро
бити поштовх до іншого ЖИТІЯ комсо
мольців — справді комсомольського.

Л. ВАСИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Добровеличківськип район
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ЩОБ
БАЧИВ

І ЧУВ
СВІТ

Менш як два роки лишилось до відкриття в Москві 
літньої Олімпіади-80. Про те, як готуються засоби 
зв’язку, необхідні для оперативної трансляції мос
ковських ігор, кореспондентові ТАРС розповів 

СРСР В. І. ГЛІНКА.
ковських ігор, 
заступник міністра зе’язку

на 
од- пе- 
Мо-

— Снільчи людей, 
башу думну, зможуть 
ночасно бачити і чути 
редачі з олімпійської 
скви?

— За попередніми 
рахунками, теле- і радіо
передачі з стадіонів, з 
спортивних залів, з май
данчиків олімпійських ігор 
будуть дивитись і слухати 
2—2.5 мільярда чоловік. 
Для того, щоб максималь
но «наблизити» цю гігант
ську аудиторію до подій, 
треба буде виконати вели
кий обсяг робіт. Ось для 
порівняння кілька цифр: 
телепередачі з ігор у Мон
реалі велися по 7 міжна
родних програмах, з Мюн
хена — по 12. Московська 
олімпіада транслюватиме
ться на весь світ по 20 те
левізійних каналах.

Змінюється І! підхід до 
складання цих програм. 
Якщо раніше па бажання 
країпи-замоппика вона яв
ляла собою набір певних 
фрагментів, то тепер ряд 
телекомпаній замовив ці
лодобові програми, осно
вою яких будуть репорта
жі безпосередньо з місць 
змагань.

Це ставить підвищені 
вимоги до технічної підго
товки засобів зв’язну олім- 
піади-30. Для збільшення 
кількості телевізійних, те
лефонних, телеграфних ка
налів зв’язку з соціаліс
тичними та іншими краї-

під-

пами будуються нові стан
ції космічного зв'язку, ра
діорелейні лінії. Рекон
струюються існуючі об’єк
ти зв'язку. Так, під Моск
вою будуються нові пере
давальні станції еулутии- 
кової системи зв'язку «111- 
тсрсупутлик», які дадуть 
змогу збільшити кількість 
телевізійних каналів на 
соціалістичні країни. На
мічено також збільшити 
кількість каналів телеба
чення через єупутппкову 
систему «ілтелеат». Веду
ться будівництво 1 рекон
струкція радіорелейг.чх лі
ній. Здійснюється великий 
сбсяг робіт по вдоскона
ленню засобів зв’язку в 
Талліпі, де проходитиме 
олімпійська регата, в Ле
нінграді. Києві і Мінську— 
звідки вестиметься транс
ляція Футбольних матчів.

— Що робиться для за
безпечення засобами зв’яз
ку представників газет за 
інформаційних агентств, 
яиі обслуговуватимуть 
ігри?

— У розпорядження 
журналістів, які з’їлуться 
з усього світу па ОлГ.мпіа- 
ду-80. буде надано автома
тичний міжміський і між
народний телефонний зв’я
зок. Для цього в Москві 
будуються нові міжнарод
на і міжміська станції. Ві
лл будинку центрального 
телеграфу вже виріс кор
пус. в яісому розміститься

телеграфна станція. Це во
на забезпечуватиме жур
налістам негайне з’єднай- 
пя по телексу. Найновіше 
вітчизняне 1 зарубіжне ус
таткування дасть змогу за
безпечити потрібні обсяги 
і якість цього зв'язку Мо
скви практично з усіма 
континентами.

На стадіонах, у ложах 
преси, будуть встановлені 
спеціальні телевізори, які 
забезпечать репортерам 
яоказ змагань, що відбу
ватимуться па інших спор
тивних спорудах Москви. 
З головного прес-центру 1 
суперс-центрів кореспон
денти матимуть можли
вість негайно передати 
інформацію в будь-які кра
їни світу, а з рядом 
агентств буде організовано 
прямий телексний і фак
симільний зв’язок.

— Як забезпечуватиме
ться управління подіями 
олімпіади всередині Моск
ви? Адже змагання одно
часно відбудуться в бага
тьох місцях.

— Для передачі телеві
зійних програм і комента
рів з усіх стадіонів Моск
ви організується розгалу
жена мережа радіорелей
них ліній, п яку буде 
включено понад 60 телеві
зійних і близько 5000 ко
ментаторських і режисер
ських каналів. З мстою за
безпечення передачі ін
формації для АСУ олімпіа
ди організуються спеціаль
ні канали зв'язку.

Багато 
зручності 
ігор. Під час. ______ __ ...
діятиме внутрішній олім
пійський телефонний' зв'я 
зок зі скороченим набором 
номера. Телефонізуються 
стадіони і нові готелі, в 
яких поселяться • часники, 
організатори і гості ігор. 
Для цього споруджуються 
станції АТС 1 розгалужені 
телефонні мережі. Для ор
ганізаторів ігор і технічно
го персоналу передбачено 
радіотелефонний зв’язок з 
автомашинами.

— Велика кількість ту
ристів створить, очевидно, 
додаткове навантаження 
для працівників пошти?

— Зрозуміло. І в міста 
нашої країни, і па рубіж 
піде збільшений потік лис
тів. листівок, сувенірів. В 
олімпійському селі будує 

і ться міжнародний по
штамт. Ного устаткування 

і дасть змогу швидко і «ліс

дллробиться „ 
організаторів 
Олімпіади-80

но обробити зрослий потік 
кореспонденції.

До речі, Олімпіада-80 ста
не святом 1 для філателіс
тів. Будуть випущені пош
тові марки 73 сюжетів 1 6 
блоків, присвячених іграм. 
Олімпійська тематика при
красить поштові конверти 
й листівки. Розробляються 
спеціальні штемпелі для 
гасіння марок. Для зруч
ності філателістів планує
ться створення в Москві 
центру гасіння конвертів 1 
марок.— Обсяг робіт, яи видно 
з вашої розповіді, велиний. 
В якій стадії еони зараз?

— Роботи ведуться від
повідно до графіка. їх темп 
наростає. Завдання восьми 
місяців цього року вико
нані.Однак хотілося б нагада
ти будівникам ряду об'єк
тів, у тому числі споруд 
телефонних 1 МІЖМІСЬКИХ 
станцій, що досягнутий те
пер чіткий ритм слід МІЦ
НО утримати, остаточно по
долавши відставання від 
строків графіка. Думає
ться. використовуючи вну
трішні резерви, зможуть 
надолужити прогаяне під
приємства - постачальники 
ряду видів устаткування і 
матеріалів для будівни
цтва. Зокрема, це стосує
ться поставок радіорелей
ного і високочастотної о 
кабельного устаткування, 
яке потрібно вже тепер.

Частину об’єктів зв’язку 
0лімпіадн-80 буде випробу
вано майже за рік . до її 
стартів, під час літньої 
спартакіади народів СРСР 
1979 року. Трансляція цієї 
великомасштабної спор
тивної події станс своє
рідною генеральною репе
тицією передач з Москви 
олімпійської.— Як будуть винористо- 
вуватись нові засоби зв’яз
ну після закінчення Олім- 
пІади-30?

— Введення в дію таких 
великих і досконалих 
об’єктів дасть можливість 
поліпшити роботу зв’язку. 
Нові АТС дозволять додат
ково телефонізувати тися
чі квартир. Поштамт, онов
лені поштові відділення, 
телевізійні і телексні ка
нали — все цс надійде в 
розпорядження столиці, 
підвищить оперативність і 
якість роботи зв’язку 
Москви з усією країною, 
державами всіх континен
тів.

ЯК МИ ВЖЕ ПОВІДОМЛЯЛИ, В КІРОВОГРАДІ ФІНІШУ
ВАЛИ ЗМАГАННЯ З ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ СЕРЕД 
ВИХОВАНОК ПЕДВУЗІВ РЕСПУБЛІКИ. УСПІШНО ВИСТУ
ПИЛА НА ЦЬОМУ ТУРНІРІ І СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТУ 
ФІЗВИХОВАННЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ 
ІМЕНІ 0. С. ПУШКІНА МАЙСТЕР СПОРТУ ЄВГЕНІЯ 
ДМИТРЕНКО. БОНА СТАЛА ТРЕТЬОЮ ПРИЗЕРКОЮ.

Фото В. ГРИБА.

ВДАЛА „РЕПЕТИЦІЯ“
АНКАРА. Збірна СРСР, яка готує

ться до матчу відбірчового турніру 
чемпіонату Європи з футболу, на 
центральному стадіоні столиці Ту
реччини в товариській зустрічі ви
грала у національної команди цієї 
країни — 2:0. Обидва голи було за
бито у першій половині гри.

На 37-й хвилині м’яч у ворота 
господарів провів Володимир Гу-

цасв, я другий, через чотири хвили
ни — Олег Блохін. який майстерно 
обіграв турецького голкіпера Ше- 
нола.

Це 27-й, рекордний гол ниїеського 
форварда у матчах за збірну СРСР. 
Попереднє досягнення (26 м’ячів) 
належало нинішньому тренерові 
москоєсьиого «Торпедо» Валентину 
Іванову. ,

Другий тайм проходив в обопіль
них атаках. Однак у футболістів 
збірної СРСР було більше голевих

моментів, з яких еони, на жаль, 
не скористалися.

Збірна СРСР виступала в такому 
складі: Гонтзр. Коньков, Жуликов, 
ГЛахозиков, Бубнов, Бережний, Бу
ряк, Безсонов, Гуцаєв. Хидіятуллін, 
Блсхін. У другому таймі замість Хи- 
діятулліна на поле вийшов Ярцев, 
а замість Блохіна — Чеснонов.

ВАРШАВА. Футболісти молодіжної 
збірної СРСР (вік — до 21 року) про
грали в товариському матчі своїм 
польським одноліткам — 1:2 (1:1).

& ФУТБОЛ

„Зірка“ -„Фрунзенець"- 3:1
Зустріч почалася атаками господарів стадіону. На 

28-й хвилині помилилися захисники «Зірки». Цим 
скористався сумчашш Григорій Лазарко і вивів свою 
команду вперед. За вісім хвилин Володимир Нова- 
ковський робінь рівновагу. Після перерви кірово- 
градці значно активізувалися. Вже на першій хви
лині другого тайму, після подачі кутового, Олександр 
Алсксєєв головою забив другий гол. Кульмінаційним 
моментом був удар метрів із сорока Михайла Поро
шина — м’яч улетів у правий верхній куг воріт, які 
захищав Віктор Бондар. Це був третій і останній гол 
у цьому матчі.

Після довгих невдач наші земляки здобули пере
могу — 3:1. Нині у них 45 очок. Як і раніше, вони 
займають сьому сходинку. Попереду у «Зірки» дві 
гри на виїзді. ІЗ жовтня вона виступатиме в Херсоні 
гроти «Кристала», а 17 жовтня поміряється силами 
в Севастополі з «Атлантикою».

В. Ш А БАЛ НІ.

Фільм концерт «Срібні тру
би». 18.30 — «Вісті». 19.00 — 
Хокей: «Сокіл» (Київ) — 
• Салават Юлаєв». 20.45 — 
«іІа добраніч, діти!» 21.00— 
«Час». 22.10 — Дон. фільм 
«Малишка». По закінченні— 
новини.

ю жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Справа Боброва». 
Вистава. 14.30 — Док. теле
фільм «Секретар райкому».
15.25 — «Композитор Люд- 
ьіг ван Бетховен -. 15.55 — 
«Твоя Ленінська бібліотека».
10.40 — XV Всесоюзна спар
такіада школярів. Длю-до.
17.10 — «Наука і Цшття». 
10.00 — <У нас в гостях». 
Концерт. (К-д) 18.30 — «Лю
дина і закон». 19.00 — Хо
кей: ЦСКА — «Койла Рад». 
21.00 — «Час». 21.30 — «Ва
силь Шукшин». По сторін
ках проліг. 22.40 — Концерт 
ліричної пісні.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—- Новини. 10.15 — Фільм 
«Усе починається з дороги».
11.40 — «Шкільний екран». 
10 клас. Українська літера
тура. 12.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 15.55
— «Народні таланти». 16.25
— «Автографи компози го
рів». Андрій ПІто’-ац’пко.
16.40 — «Мандрівки Гнати-
ка-юнлатнка». 17.10 — Кон
церт ансамбля «Цілин
ник». 17.30 — «Ми бу
дуємо БАМ». 18.00 — 

Наша адреса і телефони
ЗН050, ГСП, КіроЕОград-50, вуя. Лунамарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та еід.ділу 
комсомольського жиїтя—2-45-35, відділу пропаганди, 
ЕЇдділу лчетіе І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 226884 Обсяг 0,5 друк, арк, Індекс 6И97,

Друкарня їм. Г. М. Днмитрог.а, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі.
м. Кіровоград, вул. Гліяии. 2.
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її жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— -Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Поема про дитин
ство». 9.25 — Телефільм
«Весняна -мелодія». 10.30 — 
«Клуб кінопоДорожей». 14.30
— Дек. телефільм «Камчат
ський меридіан». 15.25_ — 
«Рідна природа». 15.45 — 
Р. Брсдбері. «По сторінках 
творів.’». 16.30 — Концерт. 
17.00 — «Шляхами слави 
хліборобської». 18.00 —
«День за днем.». (К-д). 18.15
— «Життя науки». 18.45 — 

«Грає камерний оркестр 
Московської державної кон
серваторії». 19.05 — «За вро
жай 1978 року». 19.35 — 
А. Зурабов. «Ліка». Теле- 
пистапа. 21 00—«Час». 21.50 
Футбол: збірна Угорщини — 
збірна СРСР. (Будапешт). ІІо 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «При 
світлі соняшників». Телеви- 
става. 11.15 — Фільм-кон- 
церт. 11.40 — «Шкільний 
екран». 8 клас. Російська лі
тература. 12.10 — Для ді
тей. «Срібний дзвіночок».
12.30 — «Батьківське поле». 
Кінонарис. (К-д на Республі
канське телебачення). І 6.00
— «Складові успіху». 10.20
— «Піонерська кінопанора- 
ма>. 16.50 — «Ла лавах рес- 

публікн». 17.00 — «По му
зеях і виставочних залах!.
17.30 — «Відгукніться, сур
мачі!» 18.00 — Концерт ка
мерної музики. 18.30 — Для 
малят. •Сонсчкс». 19.00 — 
«Вісті». 19.30 — «Відкритим 
серцем промовляючи». Пе
редача. присвячена твор
чості О. С. Пушкіна. 20.45 — 
«На добпапіч, діти!» 21.00— 
«Час». 21.30 — Г. Бокарсв. 
«Іспит». Вистава. В перер
ві — повніш.

12 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— -Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Відгукніться, сурма
чі!» 9.25 — А. Зурабов. «Лі
на». Тслевнстава. 10.50 — 
Концерт оркестру росій
ських народних Інструмен 
ті в ЦТ і ВР. 14.30 — Кіно- 
крої рама. 15.30 — «Книга в 
твоєму житті'-. 16 15 — «На 
здобуття Державної премії 
СРСР 197В року в і плузі му
зичного мпстецтга». Кон
нерт симфонічної музики.
17.10 — «Цнгэксва програ
ма.». (К-дї. ‘18.15 — «Ленін
ський університет мільйо
нів». 18.45 — «Творчість на
родів світу». 19.15 — «Рі
шення липневого (1978 ро
ку) Пленуму ЦК КII PC — у 
життя!» 19.30 — «До *;О-річ- 
чя Ленінського комсомолу». 
Фільм «Висота». 21 йу — 
«Час». 21.30 ■ — «Алкого
лізм». Бесіда лікаря. 22.00 — 
-Па -вулиці Пеждппової». По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00
— Док. фільми Молдавсько
го телебачення. 17.00 —

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Для дітей. «Зірочка». 17 30
— Республіканська фізпко- 
математпчна школа. 10.00— 
Реклама, оголошення, і 3.30
— -Старти надій». 19 00 — 
-Вісті >. 19.30 — «У світі му
зики». 20.40 — «На добра
ніч. діти!» 21.60 — «Час».
21.30 — «Твоя життєва по
зиція». 22.20 —'Концерт. По 
закінченні х- новини.

із жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — -Книга у твоєму жит
ті». 9.40 — Фільм «Висота.,
11.10 — «Народні мелодії». 
16.15 — «Ми серцем єдині». 
16.45 — «Когофсй Іванович». 
Лялькова вистава. 17.40 — 
«Марш ударних -бригад». 
18.00 — «День за днем». 
<К-д). 18.15 — «Змагаються 
машинобудівники»;. Інтерв'ю 
з головою обкому профспіл
ки робітників автомобільно
го. тракторного та сільсько
господарського машинобу
дування Б. Д Кузьмепком 
(К-д). 18.30 — «Подвиг».
19.00 — «Естафета бонових 
поколінь». Телевізійний ве
чір. До 60-рїччя Леніне кого 
комсомолу. (К-д). 20.00 —
До::, фільм «Відверта розмо
ва.». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Телефільм «Молодша сест
ра». По закінченні—повніш.

ДРУГ/ ПРОГРАМА. 10,00
— Новини. 10.15 — «Інфор
мація та науково-технічний 
прогрес». 10.40 — Концерт 
Державного заслуженого 
академічного ансамбля тан
цю УРСР Імені П. Вірського.
11.40 — «Шкільний екран». 
8-клас. Основі! Радянської

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКГМУ г. Кировоград. 
Гаїеіа печаїйетея 

па украинском языке.

держави і типи. 12.10 — 
Для малят. -.Срібний дзвіно
чок». 12.30 — «На ланах 
республіки». 14.30 — «Обе
режно. вогонь» Кінонрогра- 
ма. 15.10 — -Музика у ви
ставі». 16.0-1 — «Шахова 
школа». 16.33 — «Москва і 
москвичі». 17.00 — -Роби з 
нами, роби як ми. роби кра
ще за нас!.» 18.00 — Кон
церт. 18.30 — «Вісті». 19.00 
— Хокей: «Сокіл» (Київ) — 
«Кпила Рад». 20.40 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 22.10 — Фільм «Жи
ти по-своєму», По закінчен
ні — новини.

14 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «АБВГДейкв». 9.25— 
«Для вас, батьки». 9.55 — 
♦ Ранкова пошта». 10.25 — 
« Більше хороших товарів».
10.55 — «Розповіді про ху
дожників». 11.25 — Концерт 
естрадно симфонічного ор
кестру ЦТ і ВР. 1 Г.55—«Ко
ло читання». 12.45 — Типаж 
«Спортлото». 13.00 — «Здо
ровья». 13.45 — Фільм для 
дітей. «Діти капітана Гран
та». 1.5.10 — Музичний або
немент». 15.35 — Тележуо- 
пал «Співдружність». 16.05
— Мультфільм «Аргонавгп».
16.25 — «О г'пндио — ней
мовірне». 17.25 — «Пісня- 
78».' 18.00 — Мовний. 13.15
— Виступ першого секрета
ря ЦК Компартії Вірменії 
К. С. Дсмірчяпа. 18.25 — 
Кіпопрограма -Братерство». 
19.00 — Концерт з участю 
магістрів мистецтв Вірменії.
19.25 — Телефільм «Голова 
цепкому». 21 00 — «Час».
21.30 — «Романси Г. Свири
дова на вірші О. Пушкіна і 
О. Блока». 22.05 — Кубок 
СРСР з художньої гімнасти
ки. По закінченні»— новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини.• 10.15 — «Віл МІ-
лового до Каппат,», 11 45 — 
1. ПІамякін. «Головний екза
мен.». Вис гава, 12.55 —
«Прикладне мистецтво Азер
байджану». 14.30 — Естрад
ний концерт. 15,13 — «За
кон і ми». 15.45 — «Натру-

син кінозал». 16.45 — Док. 
фільмп Вірменського тел<ч 
бачення. 17.30 — «Комсо
мольська традиція-. 18.35 —- 
«Пісні юності». 19.00 —♦
«Вісті». 19.30 — Док. толе* 
фільм «Сибірські візерун/ 
кп». 19.40 — «Співає Анатс« 
лій Солов’янснко*. 20.45 —у 
-На добраніч, діти!» 21.00 г- 
-Час». 21.30 — Фільм «П’ять 
днів, п’ять ночей». По закін
ченні — новини.

15 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8 Об

— «Час». 3.55 « Співає мо
лодіжний хор «Ноорус». 9.30
— «Будильник». 10.00 —« 
«Служу Радянському Соий 
зу». 11.00 — Фільм «Нарва« 
ра-краса — довга косаЛ 
12.00 — «Музичний кіоск,/«
12.30 — «Сільська година»’«
13.30 — А. Сухово-КобпліЯл
«Весілля КрСЧИНСЬКОГОУІ 
Фільм-вистава. 16.05—«Між- 
народна панорама». 16.30 --у 
Док. Фільм «Океан». 17.00 
Хокей: ЦСКА — «Динамо»!
(Рига). 19.00 — -Сьогодні—' 
День працівників харчової 
промисловості». 19.15 — Му
зична програма. 20.00 
«Клуб кінопопорожей». 21.00
— «Час*. 21.30 — «Для вас, 
тпулівпики села.*. Концерт, 
22.00 — Художня гімнасти
ка. (Рига)..

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15
— «Сьогодні — День пра
цівників харчової промисло
вості». 11.00 — «Доброго 
вам здоров’я». 11.30 —В. БИ- 
ков. «Третя ракета». Влета
ла. 13.10 — «Майстри мис
тецтв УРСР». Грає В. Ссч- 
кіп. 13.55 — «Слива солдат
ська,». 14.55 — Художній
фільм «Поле перейти». 16.10
— «Сатиричний об'єктив». 
16.35 — «Недільний суве
нір». 17.15 — «Дійсні особи 
та виконавці». 18.15 — «Аіс- 
■гуальиа камера». 19.00 — 
Футбол1 «Спартак» (Москва)
— «Динамо.» (Київ). 21.00 ~- 
«Час». 21.30 — Вечір народ
ної артистки СРСР Н. Сало
нової. 22.30 — Футбол: «Чор
номорець» (Одеса) — -Дина
мо» (Москва). Другий тайм. 
Відеозаііис.

Редгюор М. УСПАЛЕНКО.. ' -
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